
 

 

 

 

 

 

 

 
Editora: Sociedade Brasileira de Geologia 

ISBN: 978-85-99198-21-6 

EEEnnnsssiiinnnooo   eee   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddeee   

CCCiiiêêênnnccciiiaaasss   dddaaa   TTTeeerrrrrraaa   
 

Anais do EnsinoGEO 2018: VIII 

Simpósio Nacional de Ensino e 

História de Ciências da Terra 

(Geociências para Todos) 

22 a 27 de julho de 2018  

Campinas, SP, Brasil 



 

ii 
 

Editores 

Celso Dal Ré Carneiro 

Pedro Wagner Gonçalves 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

Fabio Braz Machado 

Cassio Angelo Dalcin Cerri 

 

 

Anais do EnsinoGEO 2018: 

VIII Simpósio Nacional de Ensino e História  

de Ciências da Terra (Geociências para Todos) 

 
 
 
 
 

Realizado em paralelo a: 

VIII GeoSciEd 2018 

8th Quadrennial Conference of the International 

GeoScience Education Organisation (IGEO) 

– Geoscience for Everyone –  

 
Campinas, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”,  

Universidade Estadual de Campinas, Unicamp,  

22 a 27 de julho de 2018 

 

EEEnnnsssiiinnnooo   eee   HHHiiissstttóóórrriiiaaa   dddeee   

CCCiiiêêênnnccciiiaaasss   dddaaa   TTTeeerrrrrraaa   



 

iii 
 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA  

BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP  

          ______________________________________________________________________________________ 

         Simpósio de Pesquisa em Ensino e História de Ciências da Terra (8. : 2018 :  Campinas, SP)  

Si57g      Anais do EnsinoGEO 2018 : VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra  

               – 22 a 27 de julho de 2018, Campinas, SP : geociências para todos / Celso Dal Ré Carneiro... 

               [et al.] (organizadores). - Campinas, SP : UNICAMP/IG,  2018. 

               700p. 

     

                1. Geociências  –  Estudo e ensino. 2. Ciências naturais – Estudo e ensino. 3.  Ensino e           

           aprendizagem. 4. Currículo – Estudo e ensino. 5. Formação de professores. 6. Ciência – História.     

           I. Carneiro, Celso Dal Ré. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Geociências. III.   

           Título. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ISBN: 978-85-99198-21-6 

____________________________________________________________________________________ 

Índice para catálogo sistemático: 

 

     1-  Geociências  – Estudo e ensino                 550.7 

     2-  Ciências naturais – Estudo e ensino               550 

     3-  Ensino e aprendizagem     371.1 

     4-  Currículo – Estudo e ensino     378.199 

     5-  Formação de professores     370.71 

     6-  Ciência – História      509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

Presidente de Honra 

Guilherme de Oliveira Estrella 

Presidente 

Pedro Wagner Gonçalves 

Coordenadora Geral 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

Comitê de Comunicação e Divulgação 

Cassio Angelo Dalcin Cerri 

Celso Dal Re Carneiro 

Ronaldo Barbosa 

Comitê de Editoração dos Anais 

Larissa Serpentini 

Lucas Henrique Sandre 

Marcia Vieira Silva 

Michelle A. Marchesini 

Tiago Kenji Ueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Científica 

Alexis Rosa Nummer 

Alfonso García Dela Veja 

Alfredo Borges de Campos 

Alvaro Penteado Crosta 

Amelia Calonge 

Ana Elisa Silva de Abreu 

André Sampaio Mexias 

Artur Agostinho de Abreu e Sá 

Celso Dal Ré Carneiro 

Chris King 

Clara Vasconcelos 

Denise de La Corte Bacci 

Didier Gastmans 

Eduardo Soares de Macedo 

Elvo Fassbinder 

Fabiana Curtopassi Pioker-Hara 

Fresia Ricardi-Branco 

Giorgio Basilici 

Hendra Amijaya 

Ian Clark 

Jorge Bonito 

José Bernardo Rodrigues Brilha 

José Eduardo Zaine 

José Fernando Pina Assis 

José Sellés-Martínez 

Joseli Maria Piranha 

Kátia Leite Mansur 

Maria Leonor Bonan 

Michelle Simões Reboita 

Patricia Elisa do Couto Chipoletti Esteves 

Paulo de Tarso Amorim Castro 

Paulo de Tarso Ferro De Oliveira Fortes 

Rajasekhariah Shankar 

Rebeca Chiacchio A. Fernandes Galletti 

Roberto Greco 

Rosanne Fortner 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

Rualdo Menegat 

Ticiano José Saraiva dos Santos 

Valderez Pinto Ferreira 

Vania Maria Nunes dos Santos 

William Zanete Bertolini 



 

vi 

 

Promotion  

 

Realization  

 

 

Universidade Estadual 

        de Campinas 

Instituto de Geociências Programa de Pós-Graduação 

em Ensino e História de  

Ciências da Terra 



 

vii 
 

Prefácio 

A realização conjunta da 8th Quadrennial Conference of the International Geoscience Education Organisation (IGEO) 

e do VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra, em Campinas, de 22 a 27 de julho de 2018, sob 

os auspícios da Sociedade Brasileira de Geologia e da Universidade Estadual de Campinas, permitiu-me reencontrar 

amigos e acompanhar os esforços de todos na boa luta em prol de um ensino de qualidade na área das Ciências da Terra. 

Há 21 anos, preparei um pequeno artigo sobre o ensino das Ciências da Terra, para ser apresentado no simpósio A 

importância da ciência para o desenvolvimento nacional, organizado pela Academia Brasileira de Ciências e pelo 

Instituto de Estudos Avançados da USP, realizado de 5 a 7 de março de 1997, em São Paulo. Naquele texto, chamo 

atenção para a falta de um corpo de disciplina uniformizado, que permita a hierarquização das informações sobre as 

Ciências da Terra, para estudar o planeta como um sistema – o Sistema Terra. Entendo sistema como um conjunto de 

regras ou leis, intelectualmente organizadas, que fundamentam as Ciências da Terra, fornecendo explicação para uma 

grande quantidade de fatos. 

Além disso, discuto os currículos utilizados, mostrando que “[…] fica patente que não houve um real interesse em 

descrever o mundo em que vivemos, sua origem, evolução e destino”1. Na continuação falo, também, na má formação 

de professores e na baixa qualidade de preparação dos livros didáticos. Após rápida análise, concluo com a afirmação 

bombástica de que, em nível de primeiro e segundo graus, não se tem programa, não se tem livros-texto e não se tem 

professores. 

Gostaria, no entanto, falando ainda do artigo do simpósio da Academia, de transcrever os parágrafos finais do 

mesmo: “Do exposto, conclui-se que, na questão do ensino de Ciências da Terra ao nível do primeiro e do segundo 

graus, não cabem remendos ou reparos. No caso, é necessário uma reformulação total das concepções fundamentais do 

sistema para enfrentar tão grande problema”. Reformulação que deve ser conduzida levando-se em conta a opinião de 

profissionais da área – geólogos, geofísicos, geoquímicos, meteorologistas, especialistas em sensoriamento remoto, 

oceanógrafos, mineralogistas, petrógrafos, paleontólogos etc. – e dos grupos mais destacados das universidades 

brasileiras que vêm se ocupando da questão do ensino das Ciências da Terra. 

A reformulação teria como objeto diminuir a disparidade entre o conhecimento atual e amplo das Ciências da Terra 

em nível mundial e aquele que é ensinado nas escolas brasileiras, procurando fazer com que elas venham a ficar a 

serviço do homem para melhor compreeender, explorar e conservar o planeta”2. Desde então ocupei-me do tema, tanto 

na coordenação do Programa ABC na Educação Científica, como na análise dos livros didáticos do sexto ao nono ano, 

dentro do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do Ministério de Educação. Tive duas experiências no 

programa que me permitiram acompanhar de perto os diversos passos para a escolha de livros que são aplicados pelos 

editores para a possível adoção pelo MEC de tais obras. 

No coordenação nacional, pela Academia Brasileira de Ciências, do Programa ABC no Ensino de Ciências tive a 

oportunidade de interagir com grupos de diversas partes do país: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Bahia, Pernambuco e Paraíba. O Programa se desenvolvera por meio de quatro grupos pilotos, localizados em 

diferentes instituições: Estação Ciência (USP, em São Paulo), CDCC (USP, em São Carlos), Fiocruz (Rio de Janeiro) e 

Universidade de Viçosa (Minas Gerais). Todos os grupos dedicaram-se ao treinamento de formadores para o ensino de 

ciências, incluindo as Ciências da Terra, nos primeiros anos do curso Fundamental, utilizando o método da Mão na 

Massa, ou seja, ensino com base na investigação. Foram realizadas reuniões anuais para treinamento, realização de 

práticas e acompanhamento do progresso dos grupos. Foram realizadas reuniões em São Paulo, São Carlos, Viçosa, Rio 

de Janeiro, Niterói, Ilhéus/Itabuna, Juazeiro e Recife/Olinda. 

O ponto forte do Programa era introduzir evidente melhora no ensino das ciências, incluindo substancial melhora no 

português tambem. As crianças ficavam motivadas, os pais também. Como o MEC não acompanhava o Programa ele 

não pôde ampliar sua escala, ficando em nível de piloto. Além disso, qualquer modificação nos quadros políticos das 

prefeituras dos municípios envolvidos provocava alterações no Programa. Fiquei convencido de que, sem participação 

efetiva do MEC-Secretaria de Ensino Básico, a ampliação de escala do Programa está destinada ao fracasso. 

Seria importante também a participação efetiva da Sociedade, pois a melhoria no ensino é um trabalho coletivo. 

Depende de muita gente. Eu diria que depende de todos. As duas conferências realizadas em Campinas, em julho de 

2018, revelaram a grande disposição dos membros da comunidade nacional em contribuir para melhorar o ensino de 

Ciências da Terra na educação básica. 

Academia Brasileira de Ciências  
Diogenes de Almeida Campos 

Membro Titular 

                                                           
1 Campos D.A. 1997. Ensino das ciências da Terra. In: A IMPORTÂNCIA da Ciência para o Desenvolvimento Nacional. Rio de Janeiro: Academia 

Brasileira de Ciências. pp. 41-48. 
2 Idem, ibidem. 
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Apresentação 

EnsinoGEO, Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra 

O EnsinoGEO, agora em sua oitava edição, completa uma trajetória de mais de 35 anos, se considerarmos o pioneiro 

Simpósio Nacional sobre Ensino de Geologia no Brasil, realizado em 1981. A série se consagra como um reconhecido 

evento nacional das Geociências, cujo sucesso se traduz pela receptividade e interesse com que a comunidade prestigia a 

área de ensino e história. Com frequência, as sessões de Educação e Ensino são as mais procuradas nos Congressos 

Nacionais. São recordes que a temática acumula e que ajudam a prestigiar o evento que a acolhe. 

Logo, quando se trata de evento específico sobre o tema, justifica-se ainda mais sua importância. Poderia dizer que 

é o único evento da Geologia que consegue trazer grande número de professores do ensino médio e fundamental, 

tornando a Geologia um assunto muito mais acessível ao cidadão comum do que qualquer outro simpósio. 

A magnitude do simpósio também se revela pelos minicursos dirigidos ao público, atividades didáticas e lúdicas e 

trabalhos de campo executadas por especialistas renomados. O número de inscrições é compatível com um simpósio 

geral de caráter regional mostrando, portando, que já existe um público cativo que acompanha o evento em sua agenda. 

Além disso, soma-se à equipe organizadora o know-how de uma pós-graduação reconhecida por atuar na área 

(Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra PEHCT / Unicamp). 

Para a Sociedade Brasileira de Geologia, associação científica com mais de 70 anos de história e quase 5 mil 

sócios, é um grande honra promover este importante evento. Assim temos também a feliz missão de hospedar os “Anais 

do Evento” por tempo indeterminado. 

 

 

 

Sociedade Brasileira de Geologia 
Gilmar Vital Bueno 

Diretor-Presidente 
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Editorial 

A comunidade brasileira de Educação em Geociências tem a satisfação de publicar os anais de duas conferências 

realizadas em Campinas em julho de 2018, promovidas pela Sociedade Brasileira de Geologia. Este documento (Anais 

EnsinoGEO-2018 / trabalhos completos) sintetiza o que existe de mais atual sobre diversas linhas temáticas, reunidas 

no amplo tema geral “Geociências para todos” – no âmbito do VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciên-

cias da Terra / EnsinoGEO-2018. O simpósio ocorreu em paralelo ao VIII GeoSciEd 2018 – 8th Quadrennial Confe-

rence of the International Geoscience Education Organisation (IGEO). 

Há alguns anos, quando iniciamos a árdua jornada, percebemos a amplitude do desafio, sobretudo diante da 

conjuntura vivenciada pelo Brasil; isso requereu esforço concentrado para superar obstáculos, mas o resultado final 

agradou aos que participaram dos eventos. Novos membros potenciais se filiaram às associações envolvidas. O próximo 

simpósio EnsinoGEO-2019 terá lugar em Campinas, em paralelo a mais um evento da série dos simpósios de Geologia 

do Sudeste, promovidos pela SBGeo-Núcleo SP. As próximas conferências GeoSciEd serão realizadas no Japão-2022 e 

EUA-2026. No ano de 2018, celebramos 110 anos da primeira imigração japonesa para o Brasil. Assim, nós, brasileiros, 

aproveitamos para consolidar o excelente relacionamento com o povo japonês e com o povo norte-americano. 

Este volume consagra a contribuição abrangente de especialistas, pesquisadores, professores, estudantes e outros 

interessados nesses campos, que submeteram um total de 290 trabalhos científicos, distribuídos em três auditórios. Dois 

terços correspondem ao EnsinoGEO-2018, fato que assinala a enorme disposição da comunidade nacional em mostrar 

aos colegas brasileiros e do exterior o progresso e o alcance de suas pesquisas. Com o apoio decisivo da Associação de 

Docentes da Unicamp (ADunicamp), realizou-se Mesa Redonda sobre o Sistema Aquífero Guarani, tema interdiscipli-

nar, além de crítico, que interessa ao Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Foram oferecidas doze oficinas didáticas 

para professores e estudantes de educação básica, tanto no idioma oficial do evento (Inglês), como em Português. Foram 

realizadas cinco viagens de campo sin-conferência, que ampliaram o intercâmbio entre os participantes. Numerosas 

turmas de alunos de ensino médio estiveram presentes na sessão “Geocientistas do Futuro”, quando puderam 

compartilhar resultados de experiências e atividades práticas de Ciências da Terra.  

Participantes oriundos de África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, França, Índia, Inglaterra, 

Irlanda, Itália, Japão, Marrocos, Paraguai, Peru, Reino Unido, República da Coreia e USA que viajaram até aqui 

experienciaram calorosa recepção. A comunidade nacional teve presença decisiva em todas as atividades e reuniões. 

Gostaríamos de registrar algumas metas, parcial ou plenamente atingidas: 

1. Embora algumas edições anteriores do EnsinoGEO tenham publicado anais com trabalhos completos, os anais 

com trabalhos completos da conferência GeoSciEd são publicados pela primeira vez. Uma parcela dos 

trabalhos foi selecionada para compor edição especial de Terræ Didatica, a revista eletrônica do IG-Unicamp. 

Espera-se aumentar a penetração e a difusão das propostas contidas nesses estudos.  

2. Fortaleceram-se durante o evento os laços da comunidade nacional com pesquisadores das três Américas.  

3. Ainda durante o evento, tomaram posse os membros da Comissão de Ensino Médio (COGEM) da Sociedade 

Brasileira de Geologia, dando início a um trabalho de fôlego destinado a aumentar a presença das Ciências da 

Terra na educação básica brasileira. 

O tema central das duas conferências (Geociências para todos) assume, neste momento singular, o sentido mais 

amplo de uma educação como “processo de constante libertação do homem”, no sentido exato formulado por Paulo 

Freire, o grande educador brasileiro3. A equipe que se dedicou intensivamente na construção dos eventos balizou-se pela 

concepção de que o conhecimento geocientífico promove a autonomia do pensamento, a visão crítica e a construção de 

valores e práticas socioculturais que ajudam a traçar o caminho da sustentabilidade. Esperamos que o intercâmbio pro-

porcionado pelas reuniões e debates em Campinas tenham disseminado essa visão estratégica e ajudado a abolir defini-

tivamente a cultura do individualismo narcísico e da competição desenfreada, que causam rupturas no tecido social, em 

lugar de promover a cooperação e o entendimento entre as pessoas. 

 

Os Editores, 
Celso Dal Ré Carneiro 

Pedro Wagner Gonçalves 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

Fabio Braz Machado 

Cassio Angelo Dalcin Cerri 

 

                                                           
3 Freire P. 1983. Extensão ou comunicação? Trad. R.D. Oliveira. 7 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 93p. (O Mundo, Hoje, v. 24). 
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Introduction 

Good evening, ladies and gentlemen. 

First of all, let me say I am not fluent in English – you 

will certainly notice – and I present my apologies for that. 

I am deeply honored in being invited by professor Dal 

Ré Carneiro to address this speech in the opening of the 

VIII Geoscience Education meeting. 

I would like to salute the distinguish board in the per-

son of Pedro Wagner Gonçalves, Chairman of the Confer-

ences. 

About me, I can say I am neither an academic nor a 

teacher. I was an industrial petroleum geologist for about 

50 years. 

But geologists, as we know, are very curious people, 

always interested in what happens around. 

Specifically, O&G is an industrial sector deeply in-

volved with C&T and worldwide social, political and eco-

nomical dimensions; petroleum geologists, to understand 

the entire extension of their profession have to be also 

concerned on these matters. 

What I will modestly present to you now is a reflec-

tion of what I have tried to build about this theme, Geol-

ogy Education, which has been interesting to me along my 

professional life. 

I would like to tell you beforehand I am sure that what 

I will say here is not absolutely unknown for each one of 

you who is giving me the honour to be listened to. 

I have divided my message in three parts: 

1. The world we live in. 

2. The importance of scientific dissemination to the gen-

eral public, to the ordinary global citizen. 

3. The benefit that the teaching of geological science 

basic knowledge can bring to the ordinary citizen, 

mainly young people and children.  

 

Said this, let’s see now the world in which we live 

nowadays.  

1.  The world we live in 

World population = we are 7.6 – seven six billion of hu-

man beings. We will be 10 billion around 2050. 

800,000,000 (eight hundred million) starve – from 2015 

to 2016 it increased 40 million (forty million). 

155,000,000 (one hundred fifty million) of children under 

5 (five) starve or are submitted to severe undernourish-

ment. 

4,500,000,000 (four point five billion) people lack basic 

sanitation. 

21,000,000,000 (two one billion) do not get hold of drink-

ing water. 

1.4 (one point four billion) do not have acceptable hous-

ing. 

According to UN 2017 (twenty seventeen): 260,000,000 

(two hundred sixty million) children and teenagers are out 

of school. 

1,300,000,000 (one point three billion) of people have no 

access to electricity. 

According to UN 900,000,000 (nine hundred million) or 

12% (twelve percent of world population) defecate into 

the open air. 

1 million of nurslings and children die before five, per 

year: 99% (ninety-nine percent) in poor and developing 

countries. 49/1,000 (forty-nine to each one thousand) live 

births. 

800 mm (eight hundred million) of people are illiterate 

adults (over fifteen years old). Among the youngs, 1 (one) 

billion worldwide have no access to education. 

There are more than 40 (forty) millions of slaves world-

wide; more than 70% (seventy percents) are women. 

According to UN, in every 10 women, worldwide, have 

been sexually raped or will be, in some moment of their 

lives. 

Child prostitution reaches 1 million children. In some 

countries, 50% (fifty) percent of prostitutes are children. 

2 (two) millions of teenagers are HIV (EITCH AI VI) car-

riers. 

There were 66 (sixty-six) millions of refugees in 2017. 50 

(fifty) percent are children. 

Just only 1/3 of the countries – 28% (twenty – eight) per-

cent of the world population – assure social protection 

from the state – health, education, housing – to their citi-

zens. 

In the other side of this coin, literally, 1% (one) percent 

richer = owns wealthy of 99% (ninety-nine) percent re-

maining. 
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The richest person in this world owns wealth bigger than 

the GDP of 140 countries. 

 

About environment and nature 

Species extinction in 2014 (twenty fourteen): 784 (seven 

hundred eight-four animal species were extinguished dur-

ing the past 40 (forty) years. 

Deforestation: 3.4 million km2 deforested during the past 

16 (sixteen) years. 

Russia + Brazil: Taiga and the Amazon forest suffer a fast 

pace devastating process. 100 m (a hundred) thousand km2 

in 2017 (twenty seventeen), Canada + the USA = 50 m 

(fifty) thousand km2 in 2017 (twenty seventeen). 

The world consumption of natural resources and energy 

can triplicate until 2050 and result a catastrophic impact 

on the environment. The present consumption standards, 

mainly in the occident, are not sustainable. 

This is an unacceptable reality.  

One first conclusion: from these data, we can´t deny 

either try to hide that the political regime models of hu-

manity governance and the current instruments and global 

multilateral institutions – UN, IMF, WB, WTO, FAO, 

ILO… – are shown to be totally outdated. They are not 

ready to recognize cultural diversities, to fight against rac-

ism, colonialism, sexism, discrimination, the prejudices 

and the huge social inequalities that are in the central heart 

of their own origin. 

Also, regarding environment protection, they failed 

to present and adopt effective solutions of any type. 

We all, humankind, are facing a totally unsustainable 

situation. 

We have built a time bomb whose short fuse was al-

ready lighted. 

And we all are seated on it. 

It will socially, economically, environmentally ex-

plode, my friends! 

Like a much bigger Krakatoa, to use a term we all 

know perfectly. But it can even be worst, as the forecasts 

about industrial activities indicate. 

 

Industrial revolution 4.0 = (1) automation. (2) integrated 

and interconnected systems. (3) artificial intelligence, 

self-aware robots. (4) telecommunications. 

It is estimated that on the next decade 5 (five) million 

workstation will be extinguished in OEDC countries and 

15 (fifteen) million in developing countries. 

Impact scholars of this revolution state that mankind 

should be reinvented to face this reality. 

But there is a light in the end of this ghostly tunnel. 

 

About telecommunications 

Internet (2018): more than 4bb (four billion) of people 

(53% fifty three) percent, doubled in 8 (eight) years. 

social networks = 3,2 (three two) billion (42% – forty-two 

percent).  

mobile phones = 5,1 (five one billion – (68% sixty-eight 

percent).  

mobile internet: 3bb (three billion) (40% forty percent).  

Internet can certainly be – as we already are experiencing 

– a decisive tool to face the challenges we have in front of 

us. 

2.  The importance of scientific dissemination to the 

general public, to the ordinary global citizen 

The second part of this message is based in a 2011 

publication of Bahia State Federal University (1) with the 

title “Diálogos entre Ciência e a Divulgação Científica – 

Leitura Contemporânea” (Dialogues between Science ant 

the Scientific dissemination – contemporary readings), 

listed in the references below of this text that I have han-

dled to the organizers of this event. 

People and citizens interacting with the C&T themes, 

at present times, called “scientific culture” – play an im-

portant role to the contemporary societies political, social 

and economic life. 

The final address of the scientific dissemination are 

widely the youths and the organized society in its different 

institutions. 

The ordinary citizen, at last, becomes the scientific 

culture dissemination main addressee. 

The knowledge and the scientific culture are the pro-

moters of the critical citizen formation and decisive par-

ticipants so that scientific work have as a result the global 

population social well- being involving principles and civ-

ilizing ethical values, besides attitudes, habits and infor-

mation. 

The consolidated concept that the access to the scien-

tific information is, before being vital, indispensable to the 

total and participatory citizen formation, embodies ethic, 

social, politic, economic, and corporative worries and im-

poses that the disclosure of C&T transcends its academic 

circle and reaches effectively the whole society. 

Social behavior is greatly influenced by knowledge, 

which enables the individual to understand and criticize 

the society and claim and strive for changings. 

In other words, searching the continuous improve-

ment of life quality with the aid of science is a guide to a 

commitment with the formation of true citizens and their 

participation into the positive transformation of the social 

and cultural relationships of all humanity. 

The austro-english phylosopher Karl Popper [1902-

1994] stated that:  

“Civilized citizens aren’t the product by chance, but actually an 

education process.” 

Another reference is made to the French philosopher 

Michel Foucault:  

“There is no neutral knowledge, all knowledge is political”. 

Science and technology are closely related to citizen-

ship and democracy. 

The mobilization of people begins at knowledge ac-

quisition. 

So, science education and the formation of a science 

culture are, first of all, a transforming step, favorable to 

the individual, necessary cognitive and critical resources 

essential to his participation in the society. 
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The reverse of this is the “scientific illiteracy”, 
which 

consequences are much more dangerous today than in 

the past. 

It is threatening the ordinary citizen to ignore the true 

causes of issues humanity faces today produced either by 

ourselves, human beings, our action (ethic, social, politic) 

or by natural unavoidable phenomena resulting from the 

permanent 5 billion year old transformation process of 

the planet Earth, like global warming. 

We all should be ready to solve and to avoid the first 

ones and to attenuate the impact of the second on human- 

kind. This depends upon the scientific/humanistic infor- 

mation common citizen knows. Instead of this, the called 

“scientific literacy” has been facing difficulty of perform- 

ing itself, since this issue of taking the science to the ordi- 

nary citizen was mentioned in the XIX (nineteenth) cen- 

tury. 

Scientists did not succeed in achieving the goal of 

building a widespread scientific culture in mankind, we 

must admit. 

Why? 

A lot of difficulties are faced in the building of a sci- 

entific culture in society. 

Common citizens think that scientific and humanities 

knowledge are related to subjects, concepts and visions 

only related to the scientific and humanities communities. 

So, they did not learn to link science-humanities to 

their lives and, as result, they are not comfortable to prac- 

tice reflections about the world, the societies where they 

live in. 

On the contrary, common people are easy targets to 

the big media, representing, in general, great political, fi-

nancial and ideological interests. 

So, common citizen is convinced since childhood, of 

non-civilizing anti-values and absurd anomalies as, for in- 

stance, the division of human beings in winners and los- 

ers. 

It is necessary to promote people’s interest and enable 

the airtight scientific language into an accessible, light and 

pleasant message to the ordinary citizen. 

Transform the science into something as cultural and 

social as art. 

We have to consider scientific field under the vision 

of inserting it in the social, politic and economic context. 

It is an issue that has persisted for a long time, and it 

has to be discussed: the division between natural sciences 

and that one called the humanities, in order to identify, 

between both, conciliation areas. 

It has been common to accept a kind of bipolarity be- 

tween natural sciences and the humanities. 

There would be an insuperable abysm, sometimes 

with hostility and aversion between these two areas of hu- 

man knowledge. 

The pure scientific culture is intrinsic to the western 

culture and reveals itself as outdated, with a single base of 

human rationality. 

Along the last decades, however, interdisciplinary 

and multidisciplinary fields stand out in many scientific 

areas, which have in their set and in their origins, elements 

that eliminate the barriers between the two cultures, the 

natural sciences and the humanities. 

This way, the scientific fields most suitable to serve 

as a basis of attractiveness of the individual curiosity, are 

the suitable and effective tools to overcoming scientific 

illiteracy and to the building of a scientific/humanistic cul-

ture. 

This is extremely important now, when we have got 

at a very special and decisive moment in mankind history: 

not only because the long list of ethic and social problems 

humankind is facing, as we already saw, but concerning 

to the already running on fourth industrial revolution. 

It is not acceptable anymore that humankind goes on 

with such human tragedy, criminal extinction of other spe- 

cies and environmental havoc of large proportion. 

The full and responsible global citizenship, world- 

wide, must perform a decisive role so that its implemen- 

tation shall be pro people not impairing them. 

There is no place nor time for wishful thinking. 

The fourth industrial revolution must, compulsorily, 

contribute to the general well-being increase of all hu- man 

beings, and it will not be this way, if the aware citizen does 

not mobilize himself and fight against or it will deepen 

even more the humane tragedy context that we see nowa-

days worldwide. 

In an article – published in 2006 – by the magazine 

The Futurist, of WFS (2), Ray Kurzweil foresees, with 

great optimism, the future of humankind as result of the 

extra-ordinary scientific & technological development, at 

that time already on the road. 

Other authors, however, following Kurzwiel’s pre- 

dictions, do not agree. They affirm historically science 

and technology not always promoted social and economic 

advancements for the majority of the mankind. 

They defend human life comprises a lot of experi- 

ences and fillings much more important than the simple 

material fruition promoted by scientific and technological 

development. 

Some weeks ago, in an interview (3) to a Portuguese 

newspaper, the Italian philosopher Franco Berardi warns 

about the threats humankind will face in the future. 

He focusses on the very negative aspects the financial 

ultracapitalism is bringing to the humankind, mainly in 

the western world, associated with the fourth industrial 

revolution. 

But the 4.0 revolution has brought the worldwide dis- 

semination of internet also. 

The fantastic proficiency in providing, in real time, 

worldwide, to connected people in order to discuss prob- 

lems and to find solutions, has created the basic conditions 

to raise the global citizenship. Internet and electronics are 

the perfect tools to be used to take the scientific-human- 

istic culture to the global common citizen, wherever he 

lives in this planet. 

3 Benefits of teaching basic knowledge on  

Geological Science to ordinary citizen 

It is easy to accept basic scientific/humanistic knowledge 

spreading foccused on the children – of course according 
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with specific didactic tools – will be an effective, enrich-

ing contribution for the formation of future responsible 

citizenship, in spite of children may have contact with 

anti-civilized visions and attitudes throughout their lives 

until adulthood. 

Thinking on the near future, it can seem an utopy, but 

it is possible to build a new scientific culture through the 

scientific literacy, which should begin at school, since the 

early life stage, in childhood.  

The school role at elementary school at the formation 

of this “scientific culture” is decisive. 

The extraordinary communication electronic tools 

available in the modern education systems are splendid to 

teach children.  

The challenge is to create an educational system that 

explores the children and teenager’s curiosity and keeps 

their motivation to learn through lifetime and become a 

civilized citizen in every sense. 

That said, let us try to imagine why and how Geology 

can contribute in dissemination of scientific-humanistic 

culture among humankind, and, very important, focusing 

our children. 

In advance, I have to recognize the personal work, 

here in Brazil, in this university, of professor Dal Ré Car-

neiro, always concerned with Geology Education and di-

rect responsible for the magazine Terræ Didatica, where 

this matter is permanently discussed. 

Again:  all what I will say here, you know perfectly. 

As far as I’m concerned it is not difficult to us, geol-

ogists, in realizing the importance of our contribution. 

First of all, because Geology is – maybe a rare excep-

tion among all scientific spectrum – a science markedly 

interdisciplinary and multidisciplinary, to represent a con-

crete “bridge” between the scientific and humanistic cul-

tures.  

This statement, nowadays accepted with relative ease 

in scientific circles, is largely because of Robert Frode-

man’s extraordinary work “Geological reasoning: geol-

ogy as an interpretative and historical science”, published 

by GSA in 1995 (4), translated to Portuguese in Terræ Di-

datica, 2010. 

Frodeman confirms this brand of Geology when de-

fends – ex-cathedra – that geology is not a science that 

comes from logic techniques, such as Physics. He says:  

“the geological thinking developed its own set distinct of logic 

procedures – what actually embodies a different methodology 

in the sciences context and offers a global model – better than 

physics – to understand the reasoning logic into sciences and 

daily life.” 

In subsequent work (4), equally a benchmark, titled 

“the significance of geological time: cultural, educational, 

and economic frameworks”, 2012, also published by GSA 

(5), Cervato & Frodeman take up the agreement impact of 

the element “geological time” prints in the mankind his-

tory analyses with cultural, educational and economic 

consequences in the society. 

Geology is not only the science that deals with the 

past of our planet and attempts to predict natural events 

envolving potential danger to human beings, until now 

with very few success, as the present astonishing lava 

flows in Hawaii. 

Geology is a scientific-humanistic base for the hu-

mankind knowledge and reflection – ethical, ideological, 

political, social, economical, technological – about not 

only ourselves’ future, but also our responsibility on the 

preservation of environment and other living beings on 

this planet. 

This is Geology. 

To the effect of the elimination of the scientific illit-

eracy – it’s worth remember – some messages of Geology 

that can influence civilizing formation of the new global 

citizens, mainly when this information comes to them in 

childhood.  

The most important and leading message is that 

planet Earth is integrated in a unique space, everywhere, 

in spite of being far from each other. 

Besides this, Earth is a “living organism”, inasmuch 

as it has its proper ways and processes to change, to trans-

form and to evolve by itself. It has been this way since its 

inception about 5 billion years.  

Plate tectonics promotes a scientific understanding of 

our planet upon an unified, consolidated view of the Earth 

history as an integrated system of dynamic forces that 

shapes the planet’s surface. 

An earthquake in New Zealand is greeted for new fu-

maroles in Stromboli.  

All inhabitantes of this planet live in a whole and 

unique one place. 

So, we are all together.  

The New Zealander who feels the earthquake is not 

different from the Italian who recorded the fumaroles in 

stromboli, neither from the Brazilian in Copacabana 

Beach, that is drifting apart from Africa by 5 cm per year.  

Simultaneously. 

Regarding life itself, plate tectonics has brought us an 

extraordinary meaningful contribution.  

It links every living beings, the entire land biota, in 

the origin of our own life, which coming up in this planet, 

happened around of fumaroles from the deep ocean 

trenchs, over 3 billions of years. 

Geology teaches us we live not only in the same 

home, we have the same origin. 

Our planet does not distinguish us, neither isolate us.  

On the contrary, it belongs to us, it joins us. 

Specifically concerning about our species, Homo sa-

piens sapiens, the same occurs. 

We born along the East African Rift System, that be-

gun 30 (thirty) millions years ago and, in the next 10 mil-

lions years will separate its eastern part from the African 

continent. 

In the regions affected by that long crustal crack 

arised about 200 (two hundred) thousand years ago, our 

most ancient ancestral, whose descendants we are. 

Geology, and just Geology, can bring us this scien-

tific truth: we, all human beings, have the same origin, live 

in the same home, are all siblings. 

This fact imposes us – as hegemonic species and in-

finitely the most intelligent of the entire earth’s biota – 

therefore, the ethical obligation to respect, defend and 

keep the survival of all living beings remaining on our 

planet. 
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Under the environmental viewpoint it is the same sit-

uation: the criminal firing of South American Amazon 

forest and the incredible devastation of taiga – Russia, im-

pact the climate of all the planet which will affect every-

body, from Artic Greenland Eskimo to the Brazilian 

Yanomani living inside the dense equatorial forest. 

The central, most important message is: the planet 

Earth is the common home, of all of us, human beings and 

all the other beings living on int. 

And, regarding humankind, we human beings, are all 

brothers. 

We share the same destiny. 

This is not a naïve statement. 

This is Science. 

These are some essentially geological information 

from scientific-humanistic culture that has to reach every-

body worldwide, mainly our children. 

So, Geology can, effectively, contribute to the hu-

manistic-scientific illiteracy eradication of all citizens 

from this planet and to the formation of a true global citi-

zenship, with principles and civilizing values and con-

scious of their ethical, political and social responsibilities 

with all mankind, with all the other living beings. 

Global citizens have to know the meaning and to be 

acquainted with the term “Anthropocene”. 

That consciousness of our full responsibility to the 

planet Earth, as a whole, is revolutionary. 

It is the basement, the bedrock, literally, to promote 

the building of a new, civilized humankind. 

Everyone, all human beings, without exception, have 

the right of freedom, full democracy increasingly partici-

patory, decent life, with equal opportunities for all, to live 

in a planetary society without hate, prejudices and exclu-

sion. 

It will be our today’s children, who – as adults in 

close future, the true and effective global citizens – will 

fully understand and make to hold to, by all the human-

kind, the Declaration of Human Rights (6) (UN 1948, 70 

years old and never went out from the paper) and the State 

of the Planet Declaration – Planet Under Pressure, 2011 

(7). 

As science, Geology will have finally fulfilled its 

mission – as all other Sciences – just for the benefit of 

mankind. 

Thank you all. 

 

References 

1. Porto C.M., Brotas A.M., Borlotiero S.T. orgs. 2011. 

Diálogos entre ciência e divulgação científica. 

Leituras contemporâneas. Salvador, Bahia: Ed. 

UFBA.  

2. Kurzweil, R. 2006. Reinventig Humanity. The future 

of Machine-Human Intelligence. The Futurist (WFS), 

March-April: 39-48. 

3. Berardi, F. 2018. O pensamento critico morreu. O 

Jornal Econômico 17/06/2018, pp. 1-8. URL: 

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franco.

berardi-o-pensamento-critico-morreu-

21558#.WyvMrbZf3dm. 

4. Frodeman R. 2010. O raciocínio geológico. A 

geologia como uma ciência interpretativa e histórica. 

Terræ Didatica, 6(2):85-99. URL:  

http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v6_2/TD_

v6_2.html. 

5. Cervato C., Frodeman R. 2012. The significance of 

geologic time. Cultural, educational, and economic 

frameworks. The Geological Society of America, 

Special Paper 486:19-27. DOI: 

10.1130/2012.2486(03). Trad. Terræ Didatica, 

10(1):67-79. 

https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v10_1/P

DF10_1/TD10-t005-Cervato.pdf. 

6. ONU. 1948. Comitê de Redação da Declaração dos 

Direitos Humanos. Pallais de Chaillot, Paris. 

7. Brito L., Stafford-Smith M. 2012. State of the Planet 

Declaration planet under pressure. New Knowledge 

Towards Solutions Conference, London, p. 26-29. 

 

7

http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franco.berardi-o-pensamento-critico-morreu-21558#.WyvMrbZf3dm
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franco.berardi-o-pensamento-critico-morreu-21558#.WyvMrbZf3dm
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franco.berardi-o-pensamento-critico-morreu-21558#.WyvMrbZf3dm


 

 

 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha temática 

Comunicação e Divulgação das Geociências 

  

9



 

 

 

10



 

“O MUNDO DAS ROCHAS” E “GEOLOGIA E SOCIEDADE”: OFICINAS 
DE DIVULGAÇÃO DAS GEOCIÊNCIAS 

"THE WORLD OF ROCKS" AND "GEOLOGY AND SOCIETY": GEOSCIENCE 

DIVULGATION WORKSHOPS 
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Abstract Rocks and minerals are the raw material for many objects and utensils present in our everyday use; they are also widely used in 
civil construction and cosmetic industry. However, this fact is often unknown by a significant portion of the population. In this sense, the 
"World of Rocks" and "Geology and Society" workshops were created with the purpose of disseminating, to the general public, notions 
about the main rock types, their forming environments, their natural cycle and their applications on society. The workshops were offered in 
special programs for the visiting public in Varvito Park, in the city of Itu, São Paulo state. 

Keywords Geoscience Education, Geosciences divulgation, minerals and rocks. 

Resumo As rochas e os minerais são a matérias prima de muitos objetos e utensílios presentes no nosso uso cotidiano, sendo também 
muito utilizadas na construção civil e na indústria cosmética. No entanto, esse fato é muitas vezes desconhecido por uma parcela significativa 
da população. Nesse sentido, foram criadas as oficinas “O Mundo das Rochas” e “Geologia e Sociedade” com o intuito de divulgar para o 
público em geral noções sobre os principais tipos de rocha, os ambientes de formação, o ciclo das rochas e suas aplicações para a sociedade. 
As oficinas foram oferecidas em programações especiais para o público visitante do Parque do Varvito, situado no município de Itu, interior 
de São Paulo. 

Palavras-chave Educação em Geociências, Divulgação das Geociências, Minerais e Rochas. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

A divulgação pública das Geociências é uma ferramenta 
que proporciona ao cidadão comum a oportunidade de es-
tabelecer relações diretas e indiretas entre as Ciências da 
Terra e aspectos do cotidiano, e observar como a geodi-
versidade condiciona o desenvolvimento natural e hu-
mano (Brilha 2004, 2009). Nesse contexto, foram criadas 
as oficinas “O Mundo das Rochas” e “Geologia e Socie-
dade” tendo como objetivo a divulgação de noções básicas 
de Geologia e a demonstração de sua presença nos objetos 
e materiais de nosso dia a dia. 

2   Metodologia 

A oficina “O Mundo das Rochas” foi realizada em três 
ocasiões, sempre de forma vinculada a programações es-
peciais para o público visitante do Parque do Varvito (Itu-
SP) nos anos de 2015 e 2016. A terceira oficina, foi reali-
zada em conjunto com o oferecimento da oficina “Geolo-
gia e Sociedade” (Figura 1).  Estas consistiram na exibição 
de amostras de minerais e rochas representativas dos prin-
cipais tipos de rochas. As amostras estavam expostas se-
gundo o grupo de rocha a qual pertenciam – ígneas, meta-

mórficas e sedimentares – que continham informações so-
bre a origem da rocha e suas principais aplicações. Os par-
ticipantes eram orientados a manipular os minerais e ro-
chas com o auxílio de lupa e podiam obter mais informa-
ções sobre o seu ambiente de formação nos pôsteres con-
feccionados para as atividades e nas explicações ofereci-
das. Uma das amostras de rocha presentes na exposição, 
era uma amostra de ritmito do próprio Parque. Durante a 
realização das oficinas, foram oferecidas aos participantes 
explicações sobre a formação e a idade da rocha que cons-
titui o varvito. Nas ocasiões em que os participantes de-
monstravam interesse, foram realizadas visitas monitora-
das no Parque, complementares às atividades desenvolvi-
das. Aproximadamente 400 pessoas participaram das ati-
vidades somando-se o oferecimento de todas as oficinas e, 
destas, 328 pessoas concordaram em preencher um ques-
tionário com informações sobre o perfil dos visitantes, sua 
avaliação sobre o Parque do Varvito e sobre as oficinas 
realizadas; foram, também, convidados a deixar seus co-
mentários, críticas, elogios e sugestões. 

 
3   Resultados e discussão 

Os participantes das oficinas apresentaram faixas etá-
rias bastante variadas, desde crianças pequenas a idosos 
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com até 80 anos. No quesito avaliação da atividade, as op-
ções disponíveis no questionário eram as seguintes: exce-
lente, ótima, muito boa, razoável e ruim. As figuras 2 e 3 
apresentam os resultados da avaliação geral dos partici-
pantes com relação as oficinas ministradas. 

 

Figura 1. Oferecimento da oficina “Geologia e Sociedade” em conjunto 
com a oficina “O Mundo das Rochas” 

 

Figura 2. Avaliação da oficina “O Mundo das Rochas” N=152 

 
De acordo com os resultados obtidos com o preenchi-

mento dos questionários, observa-se que o tipo de ativi-
dade desenvolvida, em geral, agrada os participantes, que 
ressaltaram em seus comentários a importância de mais 
iniciativas como essas. Destaca-se as sugestões dos parti-
cipantes com relação à criação de exposições permanentes 
de rochas, intalação de museu no local e criação de vídeo 
institucional. Lima (2013) salienta a importância de se co-
nhecer o lugar como forma a incentivar sua preservação. 
Cerca de um terço dos participantes das oficinas reside em 
Itu. Com este trabalho, espera-se ter contribuído para pro-
porcionar um maior conhecimento sobre o local em que 
os visitantes vivem, uma vez que, de acordo com Mansur 
(2009), a apropriação do conhecimento constitui o ali-
cerce para o sucesso da gestão do patrimônio geológico e 
da divulgação para o ensino de Geociências.  

 

4   Considerações finais 

As oficinas permitiram demonstrar que a Geologia está 
presente em nosso cotidiano e está a serviço da sociedade, 
permitindo a exploração dos recursos minerais, hídricos e 
energéticos, demonstrando a importância do uso racional 
dos recursos; também foi abordado que a Geologia  atua 
na prevenção de desastres naturais. Ademais, foi possível 
observar que as atividades desenvolvidas nesse projeto 
auxiliaram não apenas na divulgação dos conhecimentos 
geológicos, mas também atuaram no sentido de despertar 
a curiosidade e o interesse do público para conhecer as-
pectos da dinâmica do planeta em que habita. 

Figura 3. Avaliação das oficinas “O Mundo das Rochas” e “Geologia e 
Sociedade” N=17 
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 A COLEÇÃO MINERALÓGICA DO MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA: 
DESAFIOS E POTENCIALIDADES NA DIFUSÃO CIENTÍFICA DAS 

GEOCIÊNCIAS 

THE MINERALOGICAL COLLECTION OF THE MUSEUM OF EARTH SCIENCES: 

CHALLENGES AND POTENTIALITIES IN THE SCIENTIFIC DIFFUSION OF 

GEOSCIENCES 
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Abstract The Museum of Earth Sciences (MCTer), housed in an imposing building inaugurated in 1907, with the purpose of hosting the 
State Palace during the National Exhibition, is located in the neighborhood of Urca, city of Rio de Janeiro. The present work has the pur-
pose of showing the historical and patrimonial importance that the mineralogical and petrological collection of the Museum of Earth Sci-
ences assumes, but in counterpart to emphasize that it presents limitations that need to be analyzed, so alternatives would be created in or-
der to provide a complete visitation experience. The main limiting factor is the furniture that stores most of the collection. The lack of ade-
quate lighting and air conditioning is also a great difficulty to overcome in order to provide the visitor with a pleasant tour of the numerous 
species of minerals and rocks that are exposed in the hall. It is suggested that projects aimed at interactivity in the learning of Geosciences, 
so that it becomes a light and informal experience. As for the difficulties of access, the provision of mobile structures for adaptation could 
be a viable solution, since the building is subject to the city’s cultural heritage, which would make some structural changes impossible. 

Keywords  museum of earth sciences, geosciences, scientific diffusion, minerals, accessibility. 

Resumo O Museu de Ciências da Terra (MCTer) instalado num imponente prédio inaugurado em 1907, com o intuito de sediar o Palá-
cio dos Estados, durante a Exposição Nacional, fica localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro.  O presente trabalho tem 
por objetivo mostrar a importância histórica e patrimonial que a coleção mineralógica e petrológica do Museu de Ciências da Terra assu-
me, mas em contrapartida destacar que a mesma apresenta limitações que precisam ser analisadas para que alternativas sejam criadas a fim 
de proporcionar uma experiência de visitação completa.  O principal fator limitante é o mobiliário que armazena a maior parte da coleção. 
A falta de iluminação e climatização adequada também é uma dificuldade a transpor, no sentido de proporcionar ao visitante um passeio 
agradável pelas inúmeras espécies de minerais e rochas que se encontram expostas no salão. É sugerido o desenvolvimento de projetos vi-
sando à interatividade no aprendizado das Geociências, para que este se torne uma experiência leve e sem formalidades. Quanto às dificul-
dades de acesso, a disponibilização de estruturas móveis para adaptação poderia ser uma solução viável, visto que o prédio é objeto de 
tombamento municipal, o que dificulta a aplicação de determinadas alterações estruturais. 

Palavras-chave museu de ciências da terra, geociências, divulgação científica, minerais, acessibilidade. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

O Museu de Ciências da Terra (MCTer) instalado num 
imponente prédio inaugurado em 1907, para sediar o 
Palácio dos Estados, durante a Exposição Nacional (Cor-
nejo et al. 2014) fica localizado no bairro da Urca, Rio de 
Janeiro. Uma das mostras exibidas durante a Exposição 
Nacional foi a da coleção mineralógica organizada por 
Orville A. Derby. Atualmente a coleção pouco mudou 
quanto à disposição, ostentando o mobiliário de gabinete, 
composto por estantes e vitrines (Fig. 1). 

Em novembro de 1909, um ano após o final da ex-
posição, o prédio começou a adquirir a marca que o 
deixaria informalmente conhecido nos dias de hoje como 
o Palácio da Geologia, quando nele foi instalada a Secre-
taria de Estado do Ministério dos Negócios da Agricultu-
ra, Indústria e Comercio (Tosatto 1994). A essa secreta-
ria estava vinculada, entre outras, a diretoria do Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil - SGMB, criado em 

1907. Posteriormente, o SGMB foi extinto para dar lugar 
ao Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, 
criado em 1934, que manteve a coleção mineralógica, a 
essa altura já um registro do trabalho de geoscientistas 
pioneiros, denominando-a de Museu de Fósseis, Museu 
de Rochas, ou Museu Mineralógico, que se assemelhava 
a um gabinete de curiosidades como os museus das pri-
meiras gerações (Bragança 1988). De acordo com esse 
autor, tal contexto toma forma a partir do final do século 
XIX, quando os Museus de Ciência se desenvolviam 
como instituições voltadas ao trabalho de investigação 
científica e tecnológica, representando uma perspectiva 
de progresso, fruto da cooperação entre ciência, técnica e 
indústria. 

No final da década 1950 e na década de 1960, o pré-
dio também emprestou e acolheu em suas salas, alunos 
do curso de geologia da Campanha de Formação de 
Geólogos, CAGE, proporcionando-lhes infra-estrutura 
técnica e didática de excelente qualidade. Em 1981, após 
um incêndio (1973) que afetou parte da estrutura, foram 
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organizadas as coleções de minerais e fósseis e parte do 
acervo foi reaberto à visitação pública como Museu de 
Minerais e Rochas, pertencente ao DNPM. A exposição 
ainda apresenta a mesma organização feita em 1981. Em 
1992 passa ser denominado Museu de Ciências da Terra, 
MCTer. A partir de 2012, a gestão administrativa do 
Museu passa a ser realizada pelo Serviço Geológico do 
Brasil, CPRM, por meio de acordo de cooperação entre o 
DNPM e a CPRM (Moura et al. 2015). Hoje, o MCTer 
conta com importante coleção geológica e paleontológi-
ca, sendo considerado um dos mais ricos acervos da 
América Latina, constituído por fósseis, rochas, mine-
rais, meteoritos, além, de importantes mapas e documen-
tos que narram e eternizam a história das Ciências da 
Terra no Brasil. 

 

Figura 1: Salão de exposição de minerais e rochas na atualidade. Acer-
vo pessoal de Adriana Souza, 2017. 

. 

 

Figura 2: Aspecto do corredor do museu do SGMB, em 1928. Acervo 
pessoal Pierluigi Tosatto,1994. 

Nessa perspectiva, a divulgação científica desenvol-
vida no Museu de Ciências da Terra, e nos demais espa-
ços de educação não-formal ligados a geociências, assu-
mem um papel importante, que necessita ser fortalecido 
cada vez mais, visto que, conteúdos referentes a Ciências 
da Terra ainda não são tão contemplados dentro do coti-
diano escolar (Carneiro 2004).  

ESte trabalho objetiva mostrar a importância históri-
ca e patrimonial que a coleção mineralógica e petrológi-
ca do Museu de Ciências da Terra assume, mas em con-
trapartida destacar que a mesma apresenta algumas limi-
tações que precisam ser analisadas para que novas alter-

nativas sejam criadas a fim de proporcionar experiência 
de visitação completa ao público. 

2   Conhecendo a exposição e o mobiliário  

A coleção mineralógica está exposta em mobiliário de 
1908 datado da Exposição Nacional (Figura 3). O mobi-
liário denominado estante tem cerca de 2,5 m de com-
primento por 3,60 de largura, sendo a parte da exposição 
exibida ao público elevada a uma altura de 1,10m.  

 

Figura 3: Foto do mobiliário onde o acervo é exposto em 1928. Acervo 
pessoal Pierluigi Tosatto,1994. 

A coleção foi reorganizada em 1981, de acordo com 
a classificação mineralógica descritiva proposta por 
James D. Dana na publicação “Manual de Mineralogia” 
e ao longo dos anos foi expandida através do trabalho 
realizado por várias gerações de profissionais de geoci-
ências e doações. 

A exposição está disposta para facilitar a compreen-
são principalmente do pesquisador e estudante que pos-
sui objetivos específicos dentro da coleção. O maior 
desafio atualmente é fazer com que essa coleção seja 
apreciada também pelo visitante leigo, além de crianças 
das várias idades, seja com objetivo escolar ou não, co-
mo também os portadores de necessidades especiais. A 
exposição está pautada da seguinte forma (Figura 4): 
a) informações gerais que descrevem a abundância dos 

elementos na crosta terrestre, diferença entre rochas 
e minerais, hábito cristalino, geminação, proprieda-
des físicas dos minerais, sistemas cristalinos e classi-
ficação sistemática segundo Dana;  

b) descrição de sete grupos classificados por Dana de 
acordo com a composição química (elementos nati-
vos, sulfetos/sulfo-sais, óxidos/hidróxidos, halóides, 
carbonatos, sulfatos, arsenatos/ vanadatos/ fosfatos e 
silicatos), dando destaque especial para minerais de 
interesse gemológico (esmeraldas, topázios etc.);  

c) As rochas ígneas, sedimentares e metamórficas; 
d) meteoritos.  

 
3   A divulgação científica no Museu de Ciências da 

Terra 

O Museu conta com equipe de mediadores que são res-
ponsáveis pelas ações educativas junto ao público. Essas 
ações ocorrem rotineiramente, e promovem uma integra-
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ção do público visitante com as coleções/exposições do 
Museu. 

 

 

Figura 4: Esquema de organização da coleção mineralógica exposta no 
Museu de Ciências da Terra. A proposta da organização é começar a 
visita pelas informações gerais dos minerais (círculo preto) seguindo 

até os silicatos. Terminada a parte dos minerais, o visitante segue para a 
apresentação de rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. Por fim, 
chega-se aos meteoritos. Inicio do roteiro no círculo preto e final no 

quadrado preto. 

O MCTer possui um público bastante diversificado, 
entretanto, podemos destacar como maioria as visitas 
escolares de estudantes de 1º e 2º segmento do ensino 
básico, oriundos de escolas públicas e privadas do Rio de 
Janeiro e demais regiões do Estado. Durante as visitas 
são realizadas mediações com o público, sendo aborda-
dos através de exposições e atividades, os temas de Pale-
ontologia, Geologia e a Geofísica.  

Apesar de apresentar um rico e importante acervo 
mineralógico, como já mencionado anteriormente, e 
impressionar grande parte do público com sua beleza e 
dimensão, a coleção ainda apresenta aspectos, e também 
alguns obstáculos, que em determinadas situações pode 
afastar determinados segmentos de visitação do Museu.  

Com relação ao salão de minerais e rochas, o princi-
pal fator limitante atualmente é o mobiliário que armaze-
na a maior parte da coleção mineralógica. As estantes 
possuem indubitavelmente um valor histórico e patrimo-
nial inestimável, mas devido à altura (1, 10 m), as vitri-
nes acabam se tornando um obstáculo para crianças pe-
quenas e cadeirantes visualizarem as vitrines principais. 
A falta de iluminação e climatização adequada também 
são grandes dificuldades a transpor, no sentido de pro-
porcionar ao visitante um passeio agradável pelas inúme-

ras espécies de minerais e rochas do Brasil e do mundo 
que se encontram expostas no salão. 

O público infantil, e o público que possui algum tipo 
de necessidade especial (nesse caso, especificamos pes-
soas que utilizam cadeiras de rodas), são os que mais 
sofrem restrições na sala, apesar de todo esforço por 
parte da equipe para que as experiências sejam positivas 
e agradáveis, se fazem necessárias estruturas de adapta-
ção, como rampas e elevadores para que esses segmentos 
possam participar de fato de todas as áreas do Museu. 

Em tempos passados, essa coleção tinha fins exclu-
sivamente científicos e acadêmicos, mas atualmente, 
além de cumprir o papel científico, ainda sendo utilizada 
para instrução de vários cursos universitários, tais como 
Geologia, Geofísica, Geografia, Gemologia e etc., ela 
também cumpre o papel de divulgar a mineralogia para 
diversos tipos de público, desde visitantes estrangeiros 
até crianças em fase de pré-escola, que também se inte-
ressam por esse campo da ciência. Por isso, pensar em 
alternativas que facilitem essas visitas é imprescindível. 
Por enquanto, existe um esforço interno por parte da 
gestão administrativa do MCTer em orientar funcioná-
rios e mediadores no sentido de não medir esforços em 
proporcionar uma visita proveitosa e lúdica (Mendes et 
al. 2017).  

No que tange à classificação química da exposição 
mineralógica, que nem sempre é compreendida por todos 
os segmentos de visitação, uma solução interessante seria 
adotar práticas semelhantes ao Museu de História Natu-
ral de Londres, que criou uma alternativa viável manten-
do sua exposição mineralógica original para estudo, mas 
que traz, associado a este gabinete mineralógico original, 
todo um setor de exposição dinâmico e interativo, aces-
sível, sem perder a essência inicial do Museu, possibili-
tando que os visitantes tenham experiências mais partici-
pativas e lúdicas junto ao acervo. 

Essa concepção de exposição pode servir de inspira-
ção para novos projetos que venham ser desenvolvidos 
no salão de rochas e minerais, que viriam ao encontro 
das práticas já instituídas atualmente, para que as experi-
ências nesse espaço sejam as melhores possíveis. 

4   Conclusão 

A partir do que foi descrito, podemos concluir que os 
desafios encontrados em sua maioria dizem respeito à 
estrutura e organização da coleção mineralógica. A clas-
sificação química composta por James D. Dana, apesar 
de funcionar perfeitamente para a instrução de geocien-
tistas, não é clara nem atrativa para o público visitante 
leigo ou para estudantes da educação básica. Por outro 
lado, as deficiências do mobiliário de exposição, que não 
atende crianças do período pré-escolar e cadeirantes, 
também contribuem para criar um distanciamento do 
visitante com a coleção. É sugerido o desenvolvimento 
de projetos visando à interatividade e o entretenimento 
no aprendizado das Geociências, para que este se torne 
uma experiência leve e sem formalidades. Quanto às 
dificuldades de acesso, a disponibilização de estruturas 
móveis para adaptação poderia ser uma solução viável, 
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visto que o prédio é objeto de tombamento municipal, o 
que dificulta determinadas alterações estruturais. 
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Abstract This work presents a brief historical panorama of the emergence of Museum of Earth Sciences - MCTer in Rio de Janeiro and 

reflections on the trajectory, memory and social role of museums in the country and their institutionalization, and the popularization of ge-
ology. We will seek an institutional analysis approach from the perspective of individual trajectories. Museums are spaces of knowledge or 

leisure, where non-formal education emerges from dialogue with the receptor. There is a growing social demand for public policies for ac-

cessibility in these spaces. Of course, it is necessary to increase integration strategies with the visiting public, because of their educational 
function. In this context acquires importance the recent implementation of the mediation program. Mediation in MCTer made it possible to 

improve inclusion in the visits of people with disabilities through a multisensory and creative language. From the perspective of proprio-

ception, such as the counting of geo-paleontological myths in the visits of people with cognitive and/or psychic disorders, or exploring the 
organoleptic properties of minerals and fossils, through the invitation to the touch to those who have visual deficiency. This Museum, un-

der the management of the Geological Survey of Brazil (CPRM), has been of great importance in the Education and Public Communica-

tion in Geosciences since 1908. The National Exhibitions in Brazil have been constituted in real movements of scientific dissemination in 
the states affirmed their potential by exhibiting their technological, economic, industrial, and architectural development. The creation of 

the MCTer took place in the National Exhibition of 1908 in commemoration of the centenary of the opening of the ports although the Mu-

seum took away the visitor due to its grandeur, over time, it has truly constituted itself in a public space, a place of social inclusion through 

geoscientific education. 

Keywords  MCTer; Geosciences; popularization; national exhibitions. 

Resumo O trabalho apresenta um breve panorama histórico do surgimento do Museu de Ciências da Terra – MCTer no Rio de Janeiro e 

reflexões voltadas à trajetória, memória e papel social dos museus no país, sua institucionalização e a popularização da geologia. Busca-

remos uma análise institucional sob a perspectiva das trajetórias individuais. Os museus constituem espaços de conhecimento ou lazer, on-

de a educação não-formal emerge do diálogo com o visitante. Observa-se uma crescente exigência social em prol de políticas públicas pela 
acessibilidade nesses espaços. De certo, é necessário o aumento de estratégias de integração com o público visitante, por consequência da 

sua função educativa. Nesse contexto adquire importância a recente implementação do programa de mediação. A mediação no MCTer 

possibilitou a melhoria da inclusão nas visitas de pessoas com deficiências através de uma linguagem multissensorial e criativa. Sob a 
perspectiva da propriocepção, como por exemplo, contação de mitos geopaleontológicos nas visitas de pessoas com transtorno cognitivo 

e/ou psíquico, ou explorando as propriedades organolépticas dos minerais e fósseis, através do convite ao toque àquelas que têm deficiên-

cia visual. Esse Museu, sob a gestão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), possui grande importância na Educação e Divulgação Cien-
tífica das Geociências desde 1908. As Exposições Nacionais no Brasil se constituíram em verdadeiros movimentos de divulgação científi-

ca nos quais os estados afirmavam seu potencial, exibindo o seu desenvolvimento tecnológico, econômico, industrial e arquitetônico. A 

criação do MCTer ocorreu na Exposição Nacional de 1908 em comemoração ao centenário da abertura dos portos. Conquanto o Museu 
afastasse o visitante devido a sua grandiosidade, ao longo do tempo, constituiu-se verdadeiramente em um espaço público, um lugar de in-

clusão social através da educação geocientífica. 

Palavras-chave MCTer; Geociências; popularização; exposições nacionais. 

Linha temáticaComunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

A importância das Ciências da Terra no Brasil, devido à 

abrangência de sua fauna fóssil e de suas riquezas mine-

rais, contrasta com a tímida divulgação desses conheci-

mentos e sua abordagem frágil na educação formal. Por 

isso, torna-se de grande interesse social o papel dos mu-

seus e centros de geociências e o estudo de caso da di-

vulgação científica do Museu de Ciências da Terra, obje-

tivo principal do presente trabalho. 

 

2   A divulgação científica no Museu  

de Ciências da Terra 

O estudo da História das instituições (Carvalho 2010) em 

diálogo com a Museologia merece um enfoque nas rela-

ções individuais. São os indivíduos que mobilizam a 

Política Científica, a Educação e a Divulgação Científica 

evidenciando níveis de aceitação, resistência, e mensa-

gens nas entrelinhas. A interpretação dessas ações nos 

desloca para além do condicionamento do texto de do-
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cumentos oficiais e nos apresentam intencionalidades 

estabelecidas dentro das instituições. 

Os museus constituem locais de aprendizado assim 

como lugares de convivência e lazer. Preocupam-se com 

o processo criativo, pois como espaços de educação não-

formal devem estimular a curiosidade do visitante, tor-

nando-o sujeito de seu aprendizado. 

O edifício em estilo neoclássico tardio do MCTer 

“fala por si”, traduz uma vontade de memória da recente 

República à época de sua construção, na qual o acesso às 

instituições de saber era um privilégio de poucos. Inter-

pretando Paul Ricoeur (2007), o edifício traduz uma 

moral pactuada, uma intenção de memória. As exposi-

ções abrigam o que deve ser lembrado; o conhecimento 

não musealizado, isto é, a produção cultural dos múlti-

plos personagens é, muitas vezes, negligenciada como 

patrimônio. Daí a importância da interdisciplinaridade no 

estudo da História das instituições. 

 

2.1 Panorama histórico da Divulgação Científica do 

MCTer 

As etapas iniciais da institucionalização da ciência no 

país remetem à fuga de D. João e sua comitiva para a 

então colônia lusitana, momento em que foram criadas 

diversas instituições que representava um interesse do 

governo real no desenvolvimento das Ciências na nova 

sede do império português: a escola médico-cirúrgica da 

Bahia, a Imprensa Régia, o Museu Real, a Biblioteca 

Real (Biblioteca Nacional), a Real Academia de Belas 

Artes, o Jardim Botânico (1808), a Real Junta de Arse-

nais do Exército e a Real Academia Militar (1810). 

Quando a repentina migração da Corte portuguesa 

gerou um “choque cultural” na população, houve um 

esforço no sentido de dotar a cidade de “civilidades” 

através da implementação de instituições e templos de 

saberes, multiplicando novos signos no convívio social 

(Elias & Scotson 2000). As mudanças atingiram seu 

ápice na primeira metade do século XX, sob forte in-

fluência dos ideais republicanos, quando a rotina dos 

habitantes foi marcada por novas formas de conduta 

embasadas nos costumes europeus (Freyre 2007, p. 27). 

Algumas evidências sobre a “brisa moderna” (Freyre 

2007) estão explicitadas no próprio cenário em que 

emergiram as iniciativas de divulgação das Ciências no 

país para além dos seus pares, através das Exposições 

Nacionais. As Exposições Nacionais no Brasil, no Rio de 

Janeiro, desde 1862, foram planejadas à luz das Exposi-

ções Universais estrangeiras, como a de Nova York, em 

1853, Londres, em 1851 e Paris, 1855. Todas elas mo-

vimentos de Divulgação Científica, onde as nações exi-

biam o seu desenvolvimento tecnológico, econômico, 

industrial, arquitetônico e demonstravam o seu poder 

(Hobsbawm 2003, p. 15). O cenário que gerou a criação 

do MCTer ocorreu exatamente na Exposição Nacional de 

1908, na capital da República, que festejou o centenário 

da abertura dos portos. 

A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1945-2009) 

na obra “Exposições universais: espetáculo da moderni-

dade do século XIX” observa as exposições universais 

como vitrines da produção agrícola e industrial, além de 

instrumentos de saber para o progresso da humanidade, 

assumindo importante papel na difusão da arte e ciência 

(Pesavento 1997). 

Em 1908, data do primeiro centenário da chegada da 

Corte Portuguesa ao Brasil, as elites republicanas com-

partilhavam a proposta de exibir para o mundo toda a 

“modernidade” da nova República através da Exposição 

Nacional (Pesavento 1997, p. 45). 

A capital da recente República brasileira festejou a 

abertura dos portos em um momento de transformação 

da sua estrutura e formas de conduta (Elias & Scotson 

2000, p. 13). Bailes, novas lojas, tabernas, implementa-

ção de instituições de ciência e arte, entre outros atrati-

vos, fizeram despontar diferentes orientações sociais 

ligadas às novas formas de consumo e status, estimulan-

do o consumo e a divulgação das Ciências. 

Nas primeiras décadas do século XX, os indivíduos 

distinguiam-se por signos de etiqueta dentro de uma 

realidade de maior mobilidade social, mais trabalho, 

carência de alimentos, ordens de despejo, campanhas 

médicas de vacina obrigatória e uma política de sanea-

mento higiênico e moral da pobreza (Chalhoub 1996), 

executada por diversos agentes em um plano comparti-

lhado, dentre outros personagens, pelo prefeito Pereira 

Passos e o médico Oswaldo Cruz. 

Voltados para a vista exuberante do Pão de Açúcar, 

o portal de entrada da Exposição de 1908, inspirado na 

última Exposição Universal de Paris, ambientava os 

visitantes na cidade da Era das Luzes. “A iluminação é 

profusa e inteligentemente distribuída por 8.000 lâmpa-

das incandescentes” (Jornal da Exposição 1908, p. 2). 

A construção do “Palácio da Geologia Brasileira” 

(Tosatto 1994), porém, remete-nos a um período anteri-

or, em 1881, quando foi lançada a pedra fundamental 

para sediar a Faculdade de Medicina (Tosatto 1994) à 

época. 

O lançamento do projeto contou com a presença do 

Imperador D. Pedro II, que também nomearia a futura 

instituição. No entanto, a sua construção foi paralisada 

por falta de verbas. 

Dentre os marcos na história das instituições desta-

camos a criação, em 1916, da Sociedade Brasileira de 

Ciências - SBC, intitulada posteriormente de Academia 

Brasileira de Ciências. Desde os primórdios da SBC seu 

desenvolvimento impactou a divulgação das Ciências da 

Terra através das numerosas publicações dos seus geoci-

entistas (Figuerôa 1997), em sua maioria funcionários do 

Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil – SGMB, 

fundado em 1907, inaugurando a institucionalização das 

geociências exatamente no edifício onde hoje abriga o 

MCTer.  

Criado em 1907, por meio do Decreto 6.323, de 10 

de janeiro de 1907 que institui o Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil, o Museu de Ciências da Terra 

completa, em 2018, 111 anos de existência. No mesmo 

decreto foi criada a repartição, o laboratório e o museu. 

Nas instruções publicadas relativas às atividades do 

serviço recém-criado lê-se:  

“Manter um laboratório e museu de geologia e mineralogia e 

colecionar, classificar e coordenar, para exposição no país e 

nos principais centros estrangeiros, as amostras necessárias, 
acompanhadas de informações apropriadas, de modo a propor-

cionar aos interessados o conhecimento, o mais completo pos-
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sível, da geologia, mineralogia e recursos minerais do Brasil; e 

efetuar investigações químicas, paleontológicas e outras ten-

dentes à consecução dos fins principais do serviço." 

No cenário de institucionalização das ciências no pa-

ís em que se despertou para a necessidade de divulgação 

das Ciências da Terra ganha importância, nas primeiras 

décadas do século XX, o aumento do número de univer-

sidades no Brasil tais como: a Universidade do Rio de 

Janeiro (criada em 1920) que passou a se chamar Univer-

sidade do Brasil, em 1937, e a criação da Universidade 

de São Paulo, em 1934. Constatadas as necessidades de 

saneamento urbano (Chalhoub 1996), houve a consolida-

ção da pesquisa na área biomédica e a criação do Institu-

to Soroterápico Federal, mais tarde conhecido como 

Instituto Oswaldo Cruz e em São Paulo, o Instituto Bio-

lógico e o Instituto Butantã. 

No período pós-Segunda Guerra, o fomento à ciên-

cia se justificava pela sua percepção como um instru-

mento de poder (Hobsbawm 2003). Nesse contexto, em 

1948, foi constituída a Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciência (SBPC) que viria a se tornar, princi-

palmente a partir dos anos 1970, a principal entidade a 

promover eventos relacionados à Divulgação Científica. 

Em 1951 foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas - 

CNPq, hoje denominado Conselho Nacional de Desen-

volvimento Científico e Tecnológico e no mesmo ano a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES. 

O movimento inicial para a consolidação do atual 

regime minerário presente na Constituição Federal foi a 

promulgação do Decreto 2.933, em 1915, onde no art. 7.º 

estabelecia a mina como propriedade distinta do solo, 

sendo alienável isoladamente (art. 2º) pelo historiador e 

geólogo Pandiá Calógeras (1870-1934). O Decreto obje-

tivava estimular a Produção Mineral e a consolidação de 

empresas de mineração. Nesse contexto, em 1934, foi 

criado o Departamento Nacional da Produção Mineral 

(DNPM). Os técnicos, sua excelente biblioteca, “todas as 

salas, laboratórios, corredores, eram salas de aula, vi-

vas.” (Ramos 1987). O DNPM possuía uma estimulante 

atmosfera de tradição do conhecimento geológico (Car-

valho 2010, p. 126). 

Em 1960, foi criado o Ministério das Minas e Ener-

gia. Fundada em 1969, a CPRM passou a se intitular 

Serviço Geológico do Brasil – SGB e em 1974 o DNPM 

foi transferido para Brasília. 

À CPRM cabe, pela legislação vigente, ser depositá-

rio oficial dos dados e informações sobre geologia, re-

cursos minerais e hídricos. Desde 2012, a CPRM assu-

miu a gestão do MCTer e seu acervo foi cedido à respon-

sabilidade deste órgão através de acordo de cooperação 

com o DNPM. 

No dia 23 de maio de 1973, ocorreu um grande in-

cêndio no edifício do Museu que foi amplamente divul-

gado, gerando grande comoção pública e mobilizando a 

comunidade científica e do entorno. O estrago fora tama-

nho que o incêndio consumiu mais de cento e sessenta 

mil livros, comprometendo grande parte da memória e da 

estrutura física do prédio e, consequentemente, todo o 

espaço para exposição e acervo. O projeto de restauração 

em curso é orçado hoje na ordem de grandeza de sessen-

ta milhões de reais. Por meio do Decreto Nº 13.275, de 

11 de outubro de 1994, foi efetivado o processo de tom-

bamento (nº 12/002286/92) do edifício.  

Esse imponente edifício tombado de estilo neoclás-

sico, inaugurado em 1908, é um lugar de memória. 

Guardamos nos museus aquilo que merece ser preserva-

do. Guardamos as memórias, a história, guardamos os 

afetos. Dentre as perspectivas de memória e esquecimen-

to, o conhecimento emerge entre sujeito e objeto de mu-

seu.  

 

2.2 As dimensões educativas da Divulgação Científica 

do MCTer 

O museu não deve ver o visitante como uma tábula rasa, 

mas sim, considerar e valorizar os conhecimentos pré-

vios trazidos pelo mesmo para que a aprendizagem neste 

espaço educativo seja significativa.  

Geralmente a maneira que as pessoas se aproximam 

das Ciências da Terra é através da visita aos museus ou 

do conteúdo veiculado pela mídia, através do enfoque, 

por exemplo, em fenômenos naturais catastróficos, fós-

seis de dinossauros, mudanças climáticas. Tudo isso 

precisa ter uma explicação científica próxima da realida-

de dos alunos. A insuficiente aplicação do tema nas esco-

las devido, principalmente, a carência de formação de 

professores na área - como os programas não exigem 

licenciados em Ciências da Terra a disciplina é lecionada 

por professores de outras áreas do conhecimento como: 

Geografia, Ciências Físicas ou Naturais (Campos 1997, 

p. 45), e a grande quantidade de termos complexos e não 

usuais, são obstáculos que dificultam a popularização do 

tema. 

A educação não-formal (Marandino 2008) relacio-

nada aos museus, diferentemente da produzida pela mí-

dia, contribui para a educação científica das pessoas, 

para a popularização das Ciências, e inclusive das Ciên-

cias da Terra, trazendo o tema para meios não acadêmi-

cos. 

No caso do MCTer, há que destacar, além do gran-

dioso acervo e das diversas exposições temporárias, as 

seguintes exposições permanentes: “No Tempo dos Di-

nossauros” – acervo de fósseis que viveram no Brasil 

durante a Era Mesozoica; “Llewellyn Ivor Price + 100, 

um Paleontólogo” – mostra sobre o legado científico e 

cultural de um dos maiores paleontólogos do DNPM; 

“Dinossauros do Triângulo” – Acervo de vertebrados 

fósseis encontrados no Triângulo Mineiro; a impressio-

nante coleção Mineralógica e Petrográfica, que inclui 

cerca de sessenta meteoritos; “A mão negra na minera-

ção” e a Exposição "O que é Geofísica?”. O Museu pos-

sui ainda uma biblioteca com mais de cem mil volumes. 

Entre suas atividades estão eventos, exposições temporá-

rias e mostras itinerantes. 

A análise das iniciativas de divulgação científica do 

acervo do MCTer constitui um importante desafio. Atu-

almente, mediadores recebem o público visitante. Desde 

2015, foi implementado, através de um planejamento 

educacional, a capacitação da equipe em mediação em 

Museu de Ciências. Até então os visitantes eram recebi-

dos por recepcionistas treinados sob a supervisão de um 

pesquisador transmitindo o conhecimento especializado 

ao público visitante, de maneira mecânica e pouco intera-
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tiva, por vezes decorando o discurso dos pesquisadores 

responsáveis pelas coleções e curadores das exposições. 

Podemos observar rastros de que a divulgação geo-

científica proporcionada pelo Museu estimulou a socie-

dade a participar e se apropriar do patrimônio das Ciên-

cias da Terra no berço de sua institucionalização. 

Desde a década de 1980 até 2015 a equipe do museu 

desenvolveu ações para divulgação do museu, criação da 

biblioteca geocientífica e atividades inerentes a um setor 

educativo. Em 2006, foi iniciado um sólido projeto de 

divulgação científica, que podemos relacionar a um mo-

delo contextual, ultrapassando o chamado “modelo défi-

cit”1, ao apresentar algumas dimensões de engajamento 

público. Podemos destacar ainda a participação do mu-

seu no projeto “ABC na Educação Científica – Mão na 

Massa”, coordenado por um dos autores (DAC), com 

capacitação para professores brasileiros e estrangeiros, e 

jogos e experimentos geocientíficos. 

 A recente implementação do programa de mediação 

possibilitou diversas atividades de divulgação científica e 

interação pedagógica, a realização de exposições itine-

rantes e oficinas, planejadas com um viés de ensino ba-

seado na investigação. Tais atividades proporcionam a 

inclusão, especialmente, para deficientes visuais e pesso-

as com transtornos cognitivos e/ou psíquicos, através de 

uma linguagem multissensorial e criativa, sob a perspec-

tiva da propriocepção. Através da mediação, surge a 

oportunidade para a troca de conhecimentos, estimulando 

o pensamento crítico dos sujeitos para lidarem com o 

mundo e sua realidade, promovendo a criatividade e 

incentivando a atitude investigativa, sob uma perspectiva 

inclusiva de acessibilidade atitudinal (Kastrup 2010). 

 Diante das situações transformadoras da função 

educativa do museu, as atividades socioeducativas de-

senvolvidas são, por exemplo, contação de mitos geopa-

leontológicos, durante as visitas de pessoas com trans-

torno cognitivo e/ou psíquico, ou explorando as proprie-

dades organolépticas dos minerais e fósseis, através do 

convite ao toque àqueles que tem deficiência visual, em 

diálogo com a representatividade estética (Kastrup 

2010). Como resultado, percebemos ser possível promo-

ver o processo de inclusão social, através da acessibili-

dade pedagógica e atitudinal nas exposições do MCTer. 

Pretende-se futuramente aperfeiçoar essa proposta, dian-

te do campo fértil a ser explorado, visto que o museu é 

vizinho de instituições voltadas a pessoas com deficiên-

cia como o Instituto Benjamim Constant (educação para 

cegos), e o Instituto Philippe Pinel (hospital psiquiátrico) 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. 

O trabalho do mediador torna-se imprescindível, na 

medida em que pode proporcionar o diálogo e a interação 

do sujeito com o conhecimento, ressignificando barreiras 

de preconceitos e estimulando a busca por maior auto-

nomia.  

Recentemente o museu aumentou sua preocupação 

com a identidade visual elaborando, desde o ano passa-

do, uma logo, materiais de divulgação, criando páginas 

                                                           
1 Modelo de divulgação científica no qual os cientistas são considera-

dos como os detentores do conhecimento que deve ser transmitido ao 

público visando preencher uma lacuna. Lewenstein, B., Brossard 2003. 

eletrônicas e perfis nas mídias sociais, e aumentando a 

divulgação na imprensa2. 

O Museu de Ciências da Terra possui uma equipe 

restrita, composta sumariamente por estagiários e tercei-

rizados em número insuficiente para a sua extensa área 

de aproximadamente três mil e quinhentos metros qua-

drados. De um modo geral, as suas exposições são relaci-

onadas a uma comunicação unidirecional baseadas no cha-

mado “modelo déficit” (Stilgoe et al. 2014, p. 9-14) de 

divulgação de conhecimento. Tais exposições podem ser 

relacionadas àquelas abrigadas pelos museus de primeira 

geração que procuram valorizar o produto da Ciência, 

enquanto o papel dos educadores é funcionar como um 

guia, explicando e orientando os visitantes sobre as loca-

lizações e informação técnica das exposições (Valente et 

al. 2005, p. 189). 

A linguagem utilizada nos instrumentos explicativos 

(cartazes, painéis, etiquetas etc.) é voltada aos meios 

acadêmicos, portanto, não é acessível ao público em 

geral. Algumas etiquetas possuem letra bastante reduzi-

da, dificultando a leitura, ou estão demasiadamente de-

gradadas e apagadas pelo tempo. Na maioria das exposi-

ções além da altura das vitrines e objetos que cria barrei-

ras para a acessibilidade a cadeirantes e crianças, não há 

uso de recursos tecnológicos que permitam uma maior 

interatividade (projeção de imagens, recursos sonoros, 

etc.). Além disso, é necessário considerar, ainda os pro-

blemas de iluminação (muitas vitrines apagadas ou com 

luzes intermitentes), anomalias estruturais e necessidade 

de higienização de seus acervos. Esses problemas geram 

dificuldades de visualização, circulação e interação de-

sestimulando o visitante a se tornar um ator ativo no pro-

cesso científico, por meio de experiência mais democrática. 

Atividades de divulgação científica interativas, inclusi-

vas, em um viés de engajamento, ainda são raras e liga-

das exclusivamente às ações do mediador: a maioria das 

exposições evidencia um caráter meramente informativo. 

O estudo de caso pesquisado aborda as individuali-

dades e a profundidade dos participantes (nas relações do 

museu com o espaço urbano e a sociedade) na populari-

zação das ciências, motivadas por políticas de institui-

ções públicas e as dimensões do acesso institucional, 

observando o impacto social que elas provocam3.  

Educadores, administradores e até mesmo os vigi-

lantes, assumiram um papel relevante na interação com o 

público ampliando o diálogo através de uma linguagem 

representativa, dando o sentimento de pertencimento ao 

                                                           
2 O museu vive hoje um momento de intensa divulgação, especialmen-

te após o grande sucesso obtido na coletiva de imprensa em outubro de 
2016 sobre a descoberta do “Maior Dinossauro do Brasil: Austroposei-

don Magnificus”, tendo a matéria repercutido no mesmo dia em 12 

jornais brasileiros de mídia impressa, 7 emissoras da TV aberta, 5 
emissoras de TV internacionais e dezenas de matérias veiculadas nos 

canais da internet. Fonte: website CPRM. 
3 A administração pública no país historicamente pouco se preocupava 

com a transparência, para além da legislação obrigatória, ou seja, o 

verdadeiro acesso à cidadania. Ao longo dos últimos anos, o MCTer se 

consolidou como uma importante vitrine de divulgação da CPRM. No 
contexto atual, é consenso que o museu seja o espaço para abrir o canal 

com a sociedade e que diante das riquezas naturais do país deve-se 

buscar soluções efetivas para a mineração sustentável, por exemplo, 
diante das complexidades que envolvem o papel estratégico do Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM/SGB) na Reserva Nacional de Cobre e 

Associados (Renca), Amazônia. 
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conhecimento em geociências e a preservação do patri-

mônio e de bens culturais naturais, como os sítios geoló-

gicos e paleontológicos. O trabalho do mediador tornou-se a 

chave que abre as portas para inclusão. As iniciativas de 

divulgação científica que proporcionaram um maior 

engajamento partiram muitas vezes de não cientistas. 

 

3   Conclusão 

Pesquisas sobre as dimensões culturais entre os indiví-

duos que experimentam a divulgação científica do 

MCTer, police makers e as relações de poder entre ciên-

cia e público, poderão auxiliar o museu a consolidar seu 

papel como veículo de Divulgação Científica das geoci-

ências, além do que já vem promovendo: romper barrei-

ras entre os modelos de divulgação científica, buscando 

entendimento entre os contextos, potencialidades e 

interesses diversos no acesso a informação: do déficit ao 

diálogo (Brossard & Lewenstein, 2003). 
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Abstract This article discusses the importance of librarian specialization in the peculiarities of collections of specialized libraries in ge-
ology, for a broad and specific construction of descriptive representation of the most varied categories of geological maps, about the theo-
retical basis of the Librarianship of the French School (École Nationale des Chartes). A dialectical interaction between both areas aims to 
provide more functionality of information services, having a direct impact on academic production, social institutions, as well as better 
structuring information retrieval systems and dissemination of information sources. The French School considers the descriptive represen-
tation a means of communication, facilitating a more efficient retrieval of information. In the present article, a descriptive representation is 
indicated as intermediary in the use between geological maps and searchers. 

Keywords Sources of information; descriptive representation; librarianship; geological maps; retrieval of information; école nationale 
des chartes. 

Resumo O presente artigo discorre sob o embasamento teórico da biblioteconomia da Escola Francesa (École Nationale des Chartes), e 
faz um levantamento sobre a importância da especialização do bibliotecário nas peculiaridades de coleções de bibliotecas especializadas 
em geologia, para a construção ampla e específica de representação descritiva das mais variadas categorias de mapas geológicos. A intera-
ção dialética entre ambas as áreas, visa propiciar maior funcionalidade dos serviços informacionais, tendo impacto direto na produção aca-
dêmica dessas instituições, assim como melhor estruturação dos sistemas de recuperação da informação e a disseminação de tais fontes. A 
Escola Francesa considera a representação descritiva um meio de comunicação, facilitando mais eficazmente a recuperação da informação. 
No presente artigo, aponta-se a representação descritiva como veículo intermediário no uso de mapas geológicos por seus usuários finais.  

Palavras-chave fontes de informação; representação descritiva; biblioteconomia; mapas geológicos; recuperação da informação; école 
nationale des chartes.  

Linha temática  Comunicação e Divulgação das Geociências.

1    Introdução 

A expansão das civilizações acentuou a necessidade do 
homem obter conhecimento aprofundado acerca do espa-
ço que o circunda e influencia, buscando a explicação 
dos fenômenos do sistema Terra: Os fatores climáticos, 
características geomorfológicas da Terra e a interação 
dos seres vivos ao Meio Ambiente.  

Durante o período posterior a primeira Revolução 
Industrial no século XVIII, a necessidade do mercado de 
trabalho por profissionais com formações específicas, 
resultou na divisão das áreas do conhecimento (Oliveira 
2005), especializando assim a mão de obra. Houve então, 
uma ruptura e fragmentação dos setores de pesquisa. Os 
conhecimentos em Geologia, ciência que tem enquanto 
foco principal o estudo das manifestações que abrangem 
a litosfera, o comportamento plasmático e os fatores 
referentes à constituição, comportamento e as transfor-
mações dos solos, têm sido cada vez mais requisitados 
para construção de uma visão sistêmica do ambiente 
terrestre (Piranha 2006).  

A biblioteconomia atualmente está dentro de um 
processo cíclico informacional (Almeida 2005), integra-
do com todas as demais áreas do conhecimento. Pesqui-
sas salientam que o intermédio da representação descriti-
va adequada ao seu contexto, contribui para melhor 
compreensão da leitura de mapas geológicos em ambien-
tes acadêmicos. 

 
2   Justificativas e objetivos 

Este artigo parte da necessidade de reduzir as lacunas 
decorrentes da inópia amplitude de mapas disponíveis 
nas coleções especializadas nas Geociências (Leite 2002) 
em bibliotecas universitárias, e propiciar noções funda-
mentais para alfabetização cartográfica, que facilitem 
maior discernimento de leitura desses itens pelos biblio-
tecários e a comunidade acadêmica. As coleções especia-
lizadas em Geologia costumam possuir seções exíguas 
destinadas aos mapas (Campello 2008) geológicos, com 
pouca variedade, até mesmo nas melhores bibliotecas em 
território nacional. 
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No Brasil, a área da Geologia é bastante restritiva 

quanto ao seu público. Não há muita disseminação de 
suas pesquisas, até mesmo a imagem coletiva do geólogo 
é bastante abstrata para a maior parcela da sociedade.  

Na Biblioteconomia, há insuficiente capacitação 
profissional destinada para funcionários de unidades de 
informação especializadas (Fonseca 1993) em Geociên-
cias.  

A construção deste artigo surge da necessidade de 
especialização dos profissionais da informação em Geo-
ciências, assim como o estabelecimento de critérios po-
tenciais e Lógicos para uma descrição intelectual que 
possibilitem a otimização de tempo e a busca de fontes 
de informação pelos usuários (Kalbach 2009). Junto a 
adoção de um vocabulário controlado para a análise 
descritiva de mapas geológicos em tais coleções (Araújo 
2014), intermedia e aproxima devidamente a relação 
entre tais fontes e a sua comunidade. Uma descrição 
minuciosa de um quadro artístico, uma peça de tecido, 
ou de um mineral possibilita, quando redigida em braile, 
a compreensão do objeto por um deficiente visual, que 
constitui cognitivamente uma imagem mental (Leite 
2000), podendo contribuir profundamente para a recupe-
ração da informação (Crippa & Rodrigues 2009) e a 
aprendizagem significativa.  

 
3   Mapas geológicos como fontes de informação 

A definição de fonte de informação é divergente na lite-
ratura biblioteconômica. Segundo Caldeira & Campello 
(2005). Fonte de informação é qualquer registro do co-
nhecimento, com presença ou ausência de grafia que, 
contenha signos que através da organização de dados 
seja capaz de fornecer informação sobre algo a alguém, 
podendo contribuir na construção do conhecimento. 

O mapa é uma categoria de diagrama que utiliza re-
cursos visuais para a representação espacial (Souza & 
Valadão 2013), dentro de um tempo cronológico especí-
fico.  

Ressalta-se que os mapas enquanto fontes de infor-
mação (Campello 2008) também contribuem para a re-
construção da narrativa histórica. A figura posterior 
expõe a imagem do primeiro mapa desenvolvido pela 
humanidade, datado de aproximadamente 2.500 a. C, em 
Ga-Sur na Mesopotâmia: no período em que este foi 
elaborado, é notável a ausência de escalas e título, assim 
como seu suporte em argila.  

Os avanços científicos das últimas décadas permiti-
ram o desenvolvimento de produtos cartográficos amplos 
e precisos (Leite 2002), exigindo a reformulação dos 
processos referentes ao tratamento informacional dessas 
fontes dentro das geociências, seja qual for o suporte no 
qual estão disponíveis. 

 
4   Biblioteconomia da école nationale des chartes: 

conceito de análise descritiva  

As novas tecnologias criadas na segunda metade do 
século XX e a enorme insatisfação com a ideologia fun-
cionalista (Araújo 2014) resultaram na conferência de 
Paris em 1961, onde renomados intelectuais da École 

Nationale des Chartes discutiram minuciosamente a 
biblioteconomia e, compreenderam que o conceito de 
catalogação era muito simplificado e ineficiente para 
designar a complexidade do processo de descrição de 
aspectos intelectuais de novas temáticas e categorias de 
fontes de informação, estabelecendo o conceito abran-
gente de análise descritiva. Mey & Silveira (2009) men-
cionam que a representação descritiva tem a função de 
um veículo de comunicação, pois esse é um dos meios 
que vincula o usuário com a fonte de informação. A 
abordagem dessa escola consolida-se questionando a 
interação da área para com a sociedade, e a necessidade 
de adequação da primeira às modificações do indivíduo e 
sua coletividade. 

 

Figura 1. Primeiro mapa de Ga-Sur. Fonte: História da Cartografia 
(2008) 

Le Coadic (1996) elucida que sob o recorte da bibli-
oteconomia de escola francesa, a informação é um con-
junto de dados ou signos devidamente organizados entre 
si, dentro de um contexto, para uma finalidade específi-
ca. O autor apresenta a hipótese de que em tal embasa-
mento teórico, os panoramas da área são baseados em 
premissas semióticas:  

Na linguagem, como em todo sistema semiológico, o que dis-
tingue um signo é tudo o que o constitui e a diferença é que 
faz a característica, como faz o valor e a unidade (Saussure 
1916). 

O fenômeno da explosão informacional durante o 
período antecedente a primeira guerra mundial ressaltou-
se enquanto fator desencadeante da vasta ampliação da 
bibliografia científica (Chartier 1998), ascendendo ne-
cessidade pela reestruturação das classificações biblio-
gráficas, que se reinventam com maior flexibilização e 
abrangência, buscando melhor atender a expansão de 
assuntos e as especificidades até então desenvolvidas. 
Essas modernizações dependentes de sistemas de recupe-
ração da informação que visem buscas mais eficientes e 
preservação dos conteúdos produzidos, aumentou-se 
assim a meta pela eficiência de sua disseminação e a 
segurança quanto aos direitos autorais (Foskett 1973). 

Na pós modernidade, os ambientes digitais permiti-
ram a otimização de serviços biblioteconômicos, assim 
como a criação de tesauros e banco de dados, com maio-
res capacidades de armazenamento e abrangência, rapi-
dez de difusão de dados e a criação de espaços interati-
vos que permitem que o usuário tenha maior proximida-
de com sua pesquisa e outros pesquisadores. A bibliote-
conomia é uma área que serve de base para as demais 
pois, é a partir dessa que há o controle informacional 
(Piedade 1977) de toda a publicação legal produzida 
internacionalmente. 
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As transformações da aplicação da sapiência, a in-

serção e interação do corpo social nas novas redes e 
recursos informacionais, a inovação do surgimento e a 
difusão dessas novas fontes de informação, caracterizam 
a sociedade da informação e a cibercultura (Lévy 1999), 
desencadeando modificações civilizatórias. Nesse con-
texto, há uma grande expansão e desenvolvimento aca-
dêmico (Vergueiro 2010), que atinge diretamente as 
áreas das Ciências da Terra.  
 
5   Formação profissional: o bibliotecário como expo-

ente da geologia e conhecedor de sua comunidade 

Na academia vigente da França, o bibliotecário não pos-
sui função tecnicista, apresentando-se não apenas en-
quanto agente disseminador e organizador informacional, 
como difusor e também produtor do conhecimento. Sob 
tal óptica, o usuário dos serviços informacionais não é 
apenas um indivíduo passivo, e sim também criador de 
sua própria informação e produção acadêmica. E em 
unidades de informação especializadas em geologia, tal 
profissional é um expoente dessa área, através de sua 
formação biblioteconômica (Fonseca 1992). 

No Brasil, a qualificação dos profissionais da infor-
mação que realizam o processo de classificação dos 
produtos geológicos ainda é restritamente difundida. 
Sabe-se que a geologia e a geociência, demandam orga-
nizações singulares de suas informações. Leite (2002) 
esclarece que há um déficit de profissionais, que atendam 
eficazmente as demandas específicas dessas áreas. Mui-
tas vezes tais unidades de informação acabam por requi-
sitar a contratação de funcionários estrangeiros especiali-
zados nos serviços desse segmento. 

É amplo o panorama das possíveis contribuições da 
Biblioteconomia para o processo de análise descritiva de 
fontes de informações geológicas. A interação dialética 
entre ambas as áreas propicia a criação de um ambiente 
com maior contribuição para produção acadêmica (Araú-
jo 2014) das Ciências da Terra, assim como melhor es-
truturação de sua arquitetura informacional (Kalbach 
2009) recuperação e disseminação de tais fontes. O pro-
fissional da informação deve desenvolver projetos que 
visem melhor funcionamento da instituição, a sensibili-
zação da comunidade quanto ao uso da análise descritiva 
empregada, como da geoconservação, atuando enquanto 
formador de opinião humanista na área de atuação da 
organização, oferecendo apoio à produção acadêmica e 
medotológica com atividades dinâmicas. Essa é uma 
questão pertinente à gestão da informação. Sobre plane-
jamento nesses serviços Almeida explana: 

O primeiro objetivo do profissional da informação na função 
de planejador consiste, portanto, em interpretar corretamente a 
missão institucional e fixar objetivos para o serviço de infor-
mação que colaborem para o cumprimento daquela missão e 
ofereçam soluções adequadas aos problemas identificados. As 
metas são planos expressos em termos de resultados a alcan-
çar; são a quantificação dos objetivos. Devem ser expressas 
com clareza, iniciadas por um verbo de ação, e devem ser 
mensuráveis, mutáveis e ter tempo definido. Os objetivos pre-
cisam ser sempre viáveis; é a definição das metas que permiti-
rá uma avaliação mais realista das possibilidades de atingi-los 
(2005). 

Ressalta-se a relevância da realização de pesquisas 
para coleta de dados acerca do público de usuários de 
tais unidades de informação especializadas, em um deta-
lhado estudo de comunidade, através do serviço de refe-
rência, propiciando maior dinamismo e interação para 
com esses, o que é de extrema importância na produção 
da análise descritiva e o processamento técnico. 

Propõe-se que haja uma equipe de formação inter-
disciplinar ou multidisciplinar (Araújo 2014) com comu-
nicação entre si, retroalimentando suas habilidades pro-
fissionais; consolidando recursos humanos assertivos; 
Onde, através de uma relação dialética e diplomática 
entre os geólogos e bibliotecários, criam-se os critérios 
norteadores para maior eficiência no atendimento às 
necessidades da coletividade. Acerca deste ponto em 
coleções de bibliotecas especializadas, elucida-se:  

Para analisar corretamente o documento, será preciso que o 
profissional tenha conhecimento profundo do usuário cujas 
necessidades informacionais procura atender, conseguindo de-
terminar de modo exato suas limitações e potencialidades 
(Vergueiro 2010). 

 
6   A biblioteconomia na análise descritiva de aspec-

tos intelectuais de mapas geológicos 

A representação descritiva é um tratamento documentá-
rio relacionado à representação temática, duas disciplinas 
estruturais da biblioteconomia, que possui duas divisões 
principais: de aspectos intelectuais e materiais. A intelec-
tual é referente à noção da singularidade de uma obra, a 
partir de características individuais em seu conteúdo, que 
a diferenciam das demais (Campello & Mey 2009). No 
caso de uma unidade de informação em nível acadêmico, 
isso inclui a indispensabilidade de vasto detalhamento 
quanto a descrição de sua abordagem conceitual para 
que, o pesquisador possa consultá-la, podendo assim 
identificar o item informacional do qual necessita. Esse 
processo é necessário também para o controle de todas as 
publicações legais de um país, associado ao depósito 
legal e a descrição do conteúdo de um item em sua ori-
gem. 

Para a representação descritiva ser funcional é preci-
so que esteja acessível para consulta do usuário, o que 
pode ser disseminado em ambientes digitais por meio de 
redes internas ou portais virtuais (Serra 2014). O estabe-
lecimento de um padrão que melhor atenda às necessida-
des de seu público vigente é crucial para a compreensão 
dos itens que estão sendo descritos. Há tipologias de 
mapas incomuns no uso da geografia, entretanto muito 
usuais na geologia, o que pode causar um estranhamento 
terminológico ao profissional da informação desprovido 
de experiência e erudição mínima nesse setor. 

A geologia exige adequações biblioteconômicas 
como casos particulares (Leite 2002): É comum a neces-
sidade da descrição de minerais que por motivos físico-
químicos não podem ser fotografados. Nesses casos, 
aspectos materiais prevalecem, com descrições escritas 
extensamente, com grande rigor de detalhes pois, tem a 
função de construir mentalmente ao leitor uma imagem 
visual de seu item. 

Nas descrições de conteúdo focalizam-se alguns 
pontos distintivos do mapa. Para isso, são desenvolvidas 

24



 
palavras de busca, dentro de uma linguagem homogenia: 
Com uso de vocabulários controlados, linguagem docu-
mental e de certo modo, artificial, facilitando a busca 
terminológica do usuário. Tais palavras podem ser refle-
xos da representação temática (Martins & Naves 2007) 
previamente estabelecida na instituição, pois, de acordo 
com os temas prioriza-se ou não determinados aspectos. 

 Em coleções de geologia é possível destacar concei-
tos relacionados a cronologia da Terra a longo prazo 
como períodos paleozoico, mesozoico, cenozoico e afins, 
a médio prazo como Eras Glaciais (Fairchild et al 2009). 
O conceito de glaciação também pode ser abordado den-
tro do âmbito de fatores climáticos ou, sob o termo chave 
glaciologia como subdivisão dentro da geologia, tais 
como geomorfologia, sedimentologia (Castro & Lana 
2012), paleoceanografia, hidrografia, eólica e pedolo-
gia. É crucial o desenvolvimento de uma descrição bem 
elaborada dos mapas de geologia planetária, como nas 
imagens seguintes, mapas pouco comuns para maior 
parcela da sociedade. 

 

 
Figura 2. Geologia planetária: mapa do planeta Marte. Fonte: Geologia 

Planetária (2012) 

 

Figura 3. Solo do satélite lunar. Fonte: Geologia Planetária (2012) 

Pode-se salientar os tipos de relevo atuais como pla-
nícies e planaltos ou fenômenos mecânicos que os alte-
ram a longo prazo (Hackspacher 2011) como terremotos, 
maremotos, vulcanismo, movimentos tectônicos. Ampli-
tude térmica pode estar associada aos conceitos de bio-
mas, ou escudos antigos, maciços cristalinos, dobramen-
tos modernos e bacias sedimentares. É possível realçar 
descrições intelectuais por classes de intemperismo: 
físico, químico (primários ou secundários), físico-
biológicos (Fairchild et al 2009). 

 

Figura 4. Cartografia de geologia planetária. Fonte: Geologia Planetária 
(2012) 

Fiordes podem estar ressaltados como um tipo de re-
levo ou parte inclusa dentro dos fenômenos de glaciação. 

 

 

Figura 5. Fiordes noruegueses de Flåmsbanen. Fonte: Latitude Travels 
(2009) 

Em uma representação descritiva é possível eviden-
ciar grandezas físicas tais como pressão, temperatura. 
Tópicos como produtos de grande destaque comercial, 
conhecidos economicamente como minérios (definição 
polêmica dentro das geociências), como petróleo, água, 
gás natural, sendo esses também comumente enfatizados 
por suas composições químicas, podendo levantar dis-
cussões sobre sustentabilidade e as consequências da 
interferência humana em grande escala à natureza (Phi-
lippi et al 2014). Pode- se destacar grupos por tipos for-
mações rochosas, processos endógenos e exógenos, tam-
bém atividades tecnológicas do homem que influenciam 
o ambiente como mineração, pesquisa nuclear, impacto 
ambiental (Sánchez 2013) dos agrotóxicos e produtos 
transgênicos. 

Todo mapa revela uma temática e abordagem espe-
cífica de conteúdo (Leite 2002), contendo linguagens 
próprias das fontes de informação e comunidade acadê-
mica. O fato de o bibliotecário exercer uma função em 
uma unidade de informação especializada em geologia, 
não implica a necessidade dele possuir alto grau de eru-
dição nessa área pois, é comum na biblioteconomia bra-
sileira que este profissional transite entre setores, funções 
ou áreas de foco ao longo de sua carreira (Fonseca 1993), 
entretanto é preciso ressaltar: As geociências contêm 
signos, dados e linguagens gráficas muitas vezes pouco 
compreensíveis por funcionários oriundos de outras áreas 
do conhecimento e que, quando desorganizados, resul-
tam em informação errônea para o público que é capaz 
de compreendê-las e identificar as falhas nelas contidas. 
O trabalho em conjunto com especialistas da área norteia 
o profissional da informação sobre princípios básicos da 
temática da unidade, para auxiliá-lo a melhor exercer sua 
função dentro de um determinado recorte. 

 
7   Considerações finais 

Diante do processo de busca pela adequação do padrão 
descritivo de aspectos intelectuais, é imperativo que o 
bacharel em biblioteconomia possibilite meios eficazes 
de disseminação das representações descritivas das fon-
tes disponíveis na unidade de informação especializada 
em geociências, onde o usuário possa acessá-las. Por 
muito tempo, o bibliotecário acreditava que a representa-
ção descritiva, ou o conceito menos abrangente de “cata-
logação”, tinha um fim em si mesma: a descrição era 
destinada ao uso interno da profissão, e não para ser 
divulgada (Mey 2009). O que acarretou no distanciamen-
to das propostas de interação para com o público. 
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As consequências do processo descritivo mal formu-

lado são amplas e ocasionam conflitos diretos à unidade 
e sua comunidade. Alguns destes fatores são a menor 
acessibilidade e recuperação da informação por parte do 
usuário, assim como sua insatisfação, que gerará um 
ciclo de instabilidade institucional. Caso os danos no 
funcionamento do local sejam altos, em conjunto a ou-
tros erros, é preciso mensurar qualitativamente e quanti-
tativamente o impacto negativo causado e propor um 
novo planejamento referente à gestão da informação, 
buscando encontrar modelos que mais se ajustem as 
necessidades da comunidade e do grupo profissional, 
minimizando os conflitos gerados.  

É necessário ressaltar ao profissional da informação 
a importância de maior utilização e variedade de mapas 
geológicos em unidades que necessitem da complexidade 
desses materiais. 
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CIVILIZAÇÕES DE PEDRA 
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ELIANE A. DEL LAMA  

Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo 

Rua do Lago 562, 05508-080 São Paulo, SP, Brasil  

E-mail: edellama@usp.br 

Abstract The great civilizations were carved in stone. In their constructions we can find igneous, sedimentary and metamorphic rocks. 
Considering the timeline, the main stones used by the Egyptians, Greeks, Hittites, Romans, Nabateans, Khmers, Rapa Nui and Incas will be 
presented here. This approach can be used in scientific dissemination, establishing a link between history, culture and geology. 

Keywords Stone, ancient civilizations, scientific dissemination. 

Resumo As grandes civilizações foram esculpidas na pedra. Em suas construções encontramos rochas ígneas, sedimentares e metamórfi-
cas. Considerando a linha do tempo, serão apresentadas aqui as principais pedras utilizadas pelos egípcios, gregos, hititas, romanos, nabateus, 
khmers, rapanui e incas. Esta abordagem pode ser utilizada na divulgação científica, estabelecendo um elo entre história, cultura e geologia.  

Palavras-chave Pedra, civilizações antigas, divulgação científica. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

A pedra é o material de construção mais durável, mesmo 
que não eterna. Comparativamente a outros materiais; tais 
como, adobe, tijolo, madeira, cimento romano, é a pedra 
que melhor se preserva nas construções. 

Remanescentes das civilizações extintas ainda persis-
tem “vivas” porque usaram a pedra na construção de seus 
monumentos e edificações. 

Revisitando algumas civilizações, constata-se a utili-
zação de uma grande diversidade pétrea nas suas constru-
ções. 

A escolha do tipo da pedra utilizada está intrinsica-
mente ligada à disponibilidade local. Entretanto, também 
podem ser encontradas pedras exóticas e, o transporte des-
tas, por vezes, ainda não está bem esclarecido, sendo mo-
tivo de muitas especulações. É o caso da Bluestone do cír-
culo interno de Stonehenge (Inglaterra), que é oriunda do 
País de Gales, cerca de 250 km de distância. 

Este trabalho apresenta a diversidade pétrea encon-
trada nos monumentos das grandes civilizações, objeti-
vando fornecer material didático para a divulgação cientí-
fica e incentivar as pessoas a observar a grande variedade 
de pedras no patrimônio mundial.  

2   Diversidade pétrea e as grandes civilizações 

2.1 Egípcios 

Os egípcios imortalizaram-se com a construção das pirâ-
mides, além de templos e jazigos monumentais. 

As pirâmides foram construídas com calcário (Fig. 1), 
cujas pedreiras eram muito próximas da cidade do Cairo. 
Apesar da soberania deste litotipo, outras 10 pedras foram 

utilizadas no Egito, com destaque para o Granito de 
Aswan, Porfido Imperial e Arenito Núbio (Klemm & 
Klemm 2001). 

Os egípcios possuíam uma organizada e sistemática 
extração, aliada com a logística do transporte dos blocos e 
um alto padrão de cantaria. Foi a civilização mais dura-
doura que se tem registro, iniciando-se em 3.000 a.C. até 
30 a.C., quando se tornou província do império romano. 

2.2 Gregos 

Na Grécia utilizou-se muito o mármore. São bastante co-
nhecidos os mármores brancos Pentélico e Pariano, e tam-
bém o mármore colorido Skyros. 

O Mármore Pentélico pode ser observado no Parthe-
non em Atenas (Fig. 2). Abrange o período de 2.000 a.C. 
a 146 a.C., quando foram dominados pelos romanos. 

2.3 Hititas  

Os hititas viveram na Anatólia (Turquia) no período entre 
1.600 a 1.180 a.C. Esta região abrange a Capadócia, muito 
explorada turisticamente, com suas feições vulcânicas e 
erosivas bastante peculiares. 

As rochas vulcânicas (Fig. 3) dominam a área e a fa-
cilidade de se trabalhar com o tufo permitiu a construção 
de cidades subterrâneas, casas e igrejas. 

2.4 Romanos 

Indubitavelmente, os romanos tiveram uma relação mais 
intensa com a pedra, construindo aquedutos, estradas, pa-
lácios e demais edificações. 

27



 

 

Figura 1. Pirâmides egípcias constituídas de calcário, Cairo (Egito) 

 

Figura 2. Mármore usado no Parthenon, Atenas (Grécia) 

A Roma Antiga abrange o período de 753 a.C. a 1.453 
d.C., mas é durante o império (27 a.C. a 476 d.C.) que a 
pedra aparece com mais pujança.  

O suprimento local contava com tufo vulcânico, tra-
vertino e Mármore Carrara. Com o crescimento do impé-
rio, pedras oriundas das colônias dominaram Roma (Fig. 
4), tornando-a uma cidade colorida com os mais diversos 
litotipos revestindo os edifícios. As pedras importadas 
eram conhecidas como Marmi Antichi, independente da 
constituição carbonática, ou não, de suas composições. 

Alguns exemplos de Marmi Antichi são: Granito de 
Aswan, Granito del Foro, Porfido Imperial, Alabastro 
Egípcio (Egito); Pavonazzeto, Olho de Pavão, Africano 
(Ásia Menor); Portasanta, Mármore Pariano, Cipollino, 
Verde Antico, Mármore Pentélico, Porfido Verde Antico 
(Grécia); Porfido Bigio, Mármore da Aquitânia (França); 
Brocatello di Spagna (Espanha); Alabastro a Pecorella 
(Argélia); Giallo Antico, Nero Antico (Tunísia).  

Informações adicionais sobre os Marmi Antichi são 
encontradas em Borghini (1989), Lazzarini & Sangati 
(2004), Price (2007), Giampaolo et al. (2008) e Del Lama 
& Dehira (2016).  

2.5 Nabateus 

Os nabateus constituíram uma civilização baseada no co-
mércio e na agricultura, com destaque para a sua arquite-
tura e tecnologia hidráulica. Estabeleceram-se em torno 
do século VI a.C. e prosperaram até o século III d.C. 

 

Figura 3. Habitações escavadas no tufo vulcânico, Parque de Göreme, 
Capadócia (Turquia) 

 

Figura 4. Foro Romano, onde se observam vários exemplos de Marmi 
Antichi, Roma (Itália) 

Sua maior expressão arquitetônica foi a cidade de Pe-
tra (Jordânia), escavada no multicolorido arenito local 
(Fig. 5), alternando bandas rosas, vermelhas, amarelas, 
cinzas e brancas. A coloração vermelha do arenito é de-
vido à presença de óxido/hidróxido de ferro. 

2.6 Khmers 

O Império Khmer construiu inúmeros templos de pedra 
entre os séculos VIII e XIII, dominando grande parte da 
antiga Indochina. 

O ápice desta civilização foi a construção de Angkor 
Wat (Siem Reap, Camboja), constituindo-se no maior 
centro urbano pré-industrial do mundo (Fig. 6). 

Na construção dos templos foram usados arenito e la-
terita, esta nas fundações e aquela no revestimento. 

Merece destaque o trabalho escultórico encontrado 
nas paredes dos templos de arenito. 

2.7 Rapanui 

Os rapanui são os nativos polinésios da Ilha de Páscoa 
seus primeiros habitantes datam de 600 a 900 d.C. A 
maior expressão desta civilização são os Moais, escavados 
entre 1.250 e 1.500. Há atualmente quase 900 estátuas. 

Os Moais são constituídos de tufo vulcânico, com dis-
ponibilidade local por se tratar de uma ilha vulcânica. 
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Figura 5. El Khazneh, constituído de arenito, Petra (Jordânia). 

Às vezes, os Moais têm uma espécie de chapéu: Pu-
kao, que é constituído de escória de cor avermelhada (Fig. 
7). 

2.8 Incas 

Os incas constituíram o maior império da América pré-
colombiana, com seu grande apogeu no século XV. 

Seu grande destaque é Machu Picchu (Fig. 8), cons-
truído com o granito da própria montanha. 

Tinham uma habilidade incomum para talhar a pedra 
e o encaixe perfeito dos blocos dispensava o uso da arga-
massa, técnica conhecida como parede-seca. 

Apesar do granito predominar nas construções incas, 
o calcário também foi utilizado, exemplificado no Sítio 
Arqueológico de Saqsaywaman, em Cusco. 

3   Conclusão 

Com relação às pedras utilizadas no patrimônio mundial, 
nota-se que algumas civilizações usaram somente pedras 
locais e outras que buscaram alhures para construir ou 
simplesmente ornamentar suas edificações.  

Os exemplos aqui apresentados indicam a grande di-
versidade pétrea encontrada nas ruínas destas grandes ci-
vilizações. Além de serem sítios de turismo visitados por 
milhões de turistas anualmente, podem também ser apro-
veitados para fins didáticos, estabelecendo relações entre 
história, cultura e geologia, com uma visão integrada e 
multidisciplinar, integrando o conceito de geoturismo. 

 

Figura 6. Angkor Wat, construído com arenito, Siam Reap (Camboja). 

 

Figura 7. Moais de tufo vulcânico com pukao de escória vermelha, Ilha 
de Páscoa (Chile). 

 

Figura 8. Machu Picchu construído com granito, Peru. 
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Abstract The purpose of this study is to discuss the need for non-formal education in Brazilian schools, especially public schools that 
lack state investment. The project entitled "Soil in the environment: conscientization in the socio-environmental context applied in public 
schools in the Guamá - Belém neighborhood" of the Extension Program of the Federal University of Pará (UFPA) promotes satisfactory 
results of this teaching and learning approach in the Paulo Maranhão State School. This work generated the work that points out the need of 
the current formal education in creating mechanisms in education that are inserted in the social context of the student. In the face of the real 
need for renewal, systematic non-formal education is the key to educational dynamism, contributing to the university's approach to basic 
education and the diffusion in the school environment of geoscience teaching themes such as soil issues for the promotion of scientific 
knowledge in the area and that the community is participative in the issues that permeate the subject, especially in environmental awareness 
and soil protection.  

Keywords Non-formal education, soil, Geosciences. 

Resumo O presente trabalho tem por objetivo debater a necessidade do ensino não formal nas escolas brasileiras, sobretudo as públicas 
que apresentam carências de investimentos por parte do poder estatal. O projeto intitulado “ O solo no meio ambiente: conscientização no 
contexto socioambiental aplicado em escolas públicas no bairro do Guamá – Belém” do Programa de Extensão – PIBEX da Universidade 
Federal do Pará - UFPA promove resultados satisfatórios dessa abordagem de ensino e aprendizagem na Escola Estadual Paulo Maranhão. 
Com isso foi gerado esse trabalho que assinala a necessidade do ensino formal atual em criar mecanismos na educação que estejam inseridas 
no contexto social do aluno. Diante da necessidade real de renovação, o ensino não formal sistemático é a chave para o dinamismo educaci-
onal contribuindo para a aproximação da universidade com o ensino básico e a difusão no ambiente escolar de temas do ensino de geociências 
como a temática dos solos para a promoção do conhecimento cientifico na área e que a comunidade seja participativa nas questões que 
permeiam o assunto, sobretudo em conscientização ambiental e proteção dos solos. 

Palavras-chave Ensino não formal, solos, Geociências. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências 

1 Introdução  

O ensino brasileiro está inserido em sua ampla maioria no 
contexto puramente formal, espaço burocratizado e insti-
tucionalizado criado perante os anseios da demanda traba-
lhista diante da industrialização do século passado (Inep 
2001). Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem de ciên-
cias da terra na educação básica quando repassado aos alu-
nos ainda adquire um formato arcaico onde a quantidade 
massiva de conteúdos ocasiona incessante cansaço e de-
sinteresse que dificilmente alcança a real função, educar e 
formar cidadãos que possam ao menos debater assuntos 
alçados na perspectiva das ciências da Terra. Isso é tão 
presente que diferenciação de rocha e solo, por exemplo, 
são desapercebidas nessa dinâmica de ensino. 

Aliado ao conteudismo ainda temos no Brasil insti-
tuições de ensino precarizadas, remuneração deficitária 

para os profissionais da educação, falta de projetos inova-
dores e grande distanciamento do ensino superior como 
promulgador de projetos de extensão nesses ambientes.   

Diante desses reais problemas no ensino, o debate 
central é buscar maneiras que possam subsidiar a diminui-
ção da sobrecarga do ensino formal e implementar forma-
tos inovadores atraentes aos olhos dos alunos. 

A difusão do ensino não formal é amplamente defen-
dida nos parâmetros curriculares nacionais e demonstram 
o protagonismo que essa modalidade vem adquirindo 
como assinala Brasil (1998) ao destacar p. ex. a proximi-
dade das ciências naturais com a percepção e construção 
humana onde o aluno ao discutir leis da natureza se re-
porta ao seu meio social, distante do discurso de verdade 
natural promulgado na velha escola. 

Com a complexificação das relações sociais, ambien-
tais e culturais é cada vez mais notório a necessidade de 
ressignificar o ambiente de ensino brasileiro, buscando a 
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promoção de qualidade de vida para as futuras gerações e 
promover mecanismos de educação que estejam em con-
sonância com a realidade atual. 

O respectivo trabalho nasceu do PIBEX, proposta que 
visa alcançar a sociedade com projetos de extensão no âm-
bito da universidade. Através desse programa a temática 
“o solo no meio ambiente: conscientização no contexto 
socioambiental aplicado em escolas públicas no bairro do 
Guamá-Belém, Pará” pode se realizar, nos provocando so-
bre as grandes necessidades de apreensão dos conteúdos 
de ciências da terra nas escolas públicas brasileiras. 

 
2    Metodologia abordada 

O presente trabalho é fruto de iniciativa de alunos e pro-
fessores da UFPA visando promover, dentre outras pre-
missas, a aproximação das instituições de ensino superior 
e o ensino de geociências com o ensino básico das escolas 
brasileiras. 

A dinâmica abordada no projeto dividiu-se em dois 
momentos. Inicialmente a aplicação de um questionário 
inicial com intuito de conhecer a turma e visualizar os pa-
râmetros escolares formais utilizados e diante do resultado 
levar a discussão da dinâmica dos solos aos discentes atra-
vés de palestras dentro da escola utilizando slides produ-
zidos e instigar os alunos a respeito de temas como ori-
gem, composição, morfologia, ações de degradação e for-
mas de conservação do solo. 

Diante dessas atividades iniciais, posteriormente os 
discentes puderam adentrar no âmbito acadêmico, onde 
auxiliados pelo Instituto de Geociências da UFPA- IG e 
do Museu de Geociências da Amazônia-MUGEO transla-
damos os discentes da escola até o espaço da universidade 
onde os mesmos conheceram a orla da universidade afe-
tada por processos erosivos, o MUGEO e por fim um novo 
questionário foi proposto para análise dos resultados al-
cançados (Tab. 1). 

 
3    Resultados e discussão 

Segundo Gohn (2014) a educação não formal insere o in-
divíduo em intencionalidades propostas, podendo ser rea-
lizadas de maneira coletiva ou individual que difere da 
educação informal ao não propor um tipo de ação sistema-
tizada. 

Na perspectiva do ensino de Geociências como de-
monstra (Brasil 2006) é necessária a inserção do ensino 
básico no ambiente externo a sala de aula com intuito da 
promoção da prática, ou seja, a localidade onde o evento 
acontece. Dessa forma a prática em ciências da terra vai 
promover a mitigação do ensino não-formal. 

Dessa maneira o projeto dos solos sistematizou a 
frente de ação em dois momentos, o primeiro foi saber o 
impacto que diretrizes baseadas apenas na escola formal 
estavam causando no ensino/aprendizagem dos discentes. 
Com isso foi aplicado um questionário quantitativo/quali-
tativo com 10 (dez) perguntas pertinentes a temática, den-
tre as quais 4 (quatro) são fundantes ao tema do projeto. 

Os discentes foram questionados do que entendiam 
por solo e sua formação, se a abordagem se fez presente 

em algum momento do ambiente escolar, sobre práticas 
de conservação do solo e de sua importância para a vida. 
Abaixo seguem os resultados feitos com 52 alunos da Es-
cola Paulo Maranhão.  

Tabela 1: Principais perguntas do questionário reali-
zadas antes e depois da intervenção na Escola Paulo Ma-
ranhão 

Q1: Segundo seus conhecimentos o que é o solo? 
Q2: Você já estudou o solo? Em qual disciplina? 
Q3: Você considera o solo um elemento importante 
para a vida? Porque?  

Q4: Entre os impactos ambientais a seguir quais estão 
relacionados com o solo? ( ) assoreamento do leito de 
rios ( ) deslizamentos e desmoronamentos de terra ( ) 
contaminação do lençol freático ( ) redução das áreas 
de cultivo agrícola ( ) redução da fauna e flora ( ) en-
chentes no meio urbano ( ) poluição de rios, lago e 
oceanos  
( ) nenhuma das opções ( ) não possuo conhecimento a 
respeito. 
Q5: Você conhece alguma prática de conservação do 
solo? Qual?  

 
Na perspectiva do conceito de solo e da sua formação 

(Fig. 1), os resultados foram alarmantes, onde nenhum 
aluno do 9° ano soube de forma concreta o questiona-
mento proposto. No tópico resposta errada ou não sa-
bem/em branco quando somados quase 83% desconhecem 
o tema.  

 

Figura 1: Quase 83% dos discentes não sabem a definição de solo e 
como ocorre sua gênese.  

Para Lima et al. (1997) a importância do solo para o 
meio ambiente assinala a sua interação com os seres vivos, 
nutrientes necessários a sobrevivência das plantas e con-
sumidos posteriormente pelos seres vivos, além de abrigar 
uma riqueza incomensurável de organismos e promover 
reaproveitamento de nutrientes. 

Diante do exposto e do comparativo daquilo ensinado 
em escolas da rede de ensino que mais da maioria dos es-
tudantes são fazem ideia sobre uma temática atual. 

Porém com a dinâmica do ensino não formal pro-
posta, resultados satisfatórios foram alcançados, sendo 
possível ratificar que há uma necessidade presente em 
buscar mecanismos inovadores. Um novo questionário foi 
aplicado ao termino das atividades com as mesmas per-
guntas aos discentes como proposto na (Fig. 2). 
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Figura 2: Diante da ferramenta do ensino não formal foi possível alcan-
çar resultado satisfatório onde quase 94% dos alunos souberam concei-

tuar os solos e formação 

 

Figura 3. Dinâmica na orla da UFPA promovendo o ensino não formal 
para alunos da Escola Paulo Maranhão. 

Outro tema desenvolvido pelo questionário inicial en-
tre os discentes é a pergunta se eles haviam estudado solos 
em algum momento na educação básica. De acordo com 
as respostas 83% tiveram contato com o tema, porém ao 
analisar a pergunta anterior nos indagamos de o porquê 
dos alunos não dominarem o conceito de solos e em algum 
momento estudado.  

Isso nos remete a apenas uma resposta, de que os con-
teúdos foram repassados sem haver uma dinamicidade no 
aprendizado, promovendo o desinteresse por parte dos re-
ais interessados em aprender.  

 

Figura 4. Paradoxo do ensino, em que os discentes tiveram contato com 
esse tema do ensino de Geociências, mas não absorveram o conteúdo 

proposto 

É possível também realizar comparações entre o en-
tendimento de práticas de conservação do solo e se este é 
importante para a vida. Os discentes seguindo a tendência 
anterior sobre carência em ensinar Geociências nas esco-
las não souberam responder os temas fundamentais em 
suas vidas e de temática ambiental. 

 

Figura 5. Um pouco mais de 90% dos alunos não souberam responder 
sobre seus conhecimentos sobre prática de conservação dos solos 

 

Figura 6. Novamente na perspectiva da educação não formal os resulta-
dos foram satisfatórios em que quase 100% dos estudantes souberam 

assinalar sobre práticas de conservação ambiental 

 

Figura 7: Um pouco mais de 98% dos alunos tiveram dificuldades de 
elucidar a importância primordial do solo para a promoção da vida 

 

 

Figura 8: Grande quantidade dos discentes entendeu a necessidade do 
solo como elemento importante para todas as espécies no questionário 

final aplicado 
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3   Conclusão 

As experiências adquiridas com o trabalho foram 
enriquecedoras e realizaram o estreitamento do ambiente 
de ensino superior com a educação básica. A extensão uni-
versitária proposta no tripé universitário subsidiou a cria-
ção desse trabalho e elucidou aos estudantes de Geologia 
envolvidos a necessidade de interagir com a comunidade 
em torno da universidade e propor medidas que façam a 
educação básica inovar para que o produto final, a educa-
ção, possa ser plena na vida dos envolvidos. Acreditamos 
que iniciativas desse porte seguem os parâmetros nortea-
dores da política de extensão ditadas pelo Fórum de Pró-
reitores de Extensão – FORPROEX que elenca a extensão 
universitária sendo  

“um processo educativo, cultural e científico que articula o En-
sino e a Pesquisa, de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre a universidade e a sociedade”. 
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Abstract The present work shows implementation methods of inclusive education aimed at low-vision and blind persons applied to ge-

osciences, being considered a science limiting this public due to the dependence of the sense of sight. Tactile resources, the use of high-

relief techniques and color contrast in illustrations are essential for the development and learning of young people with visual limitations. 

Concomitant to the creation of materials, the work proposes that students, especially students of all levels and teachers, can act as a tool in 
the propagation of the use of inclusion techniques, such as children from the schools of Alegre and Jerônimo Monteiro and undergraduates 

and professors who work at the Macroscopy Laboratory of the Geology course at UFES and at the Museum of Natural History of the 

South of the Espírito Santo State. 

Keywords Inclusive Education, blind, low-vision, Geology. 

Resumo O presente trabalho mostra métodos de implementação de educação inclusiva destinados aos indivíduos de baixa visão e cegos 

nas áreas de geociências, sendo considerada uma ciência limitadora a este público devido à dependência do sentido da visão. Recursos tá-
teis, a utilização de técnicas de alto relevo e contraste de cores em ilustrações são imprescindíveis para o desenvolvimento e o aprendizado 

do jovem com limitações visuais. Concomitante à criação dos materiais, o trabalho propõe que videntes, principalmente discentes de todos 

os níveis e docentes, possam atuar como difusores na propagação da utilização das técnicas de inclusão, a exemplo de crianças das escolas 
de Alegre e Jerônimo Monteiro e graduandos e professores que atuam no Laboratório de Macroscopia do curso de Geologia da UFES e no 

Museu de História Natura do Sul do Estado do Espírito Santo. 

Palavras-chave Educação Inclusiva, cegos, baixa visão, Geologia.  

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências.

1    Introdução  

Com o intuito de promover um ambiente educacional 

inclusivo e didático para estudantes do ensino fundamen-

tal, médio e universitário, maquetes e materiais táteis 

com textos adaptados para baixa visão e escritos em 

Braille foram construídos acerca de métodos educacio-

nais participativos e facilitadores do processo de apren-

dizagem. Tais objetos são utilizados em atividades no 

Laboratório de Macroscopia do Departamento de Geolo-

gia da Universidade Federal do Espírito Santo e no Mu-

seu de História Natural do Sul do Estado do Espírito 

Santo (MUSES). 

Conforme Silva (2013), é por meio da prática peda-

gógica que o aluno consegue visualizar a teoria apresen-

tada. Sendo assim, as maquetes são uma importante fer-

ramenta de aprendizagem e uma das grandes facilitado-

ras metodológicas no ensino. 

Entretanto, para cegos e pessoas de baixa visão, os 

recursos didáticos aplicados devem ser adaptados para a 

absorção do conhecimento. Oliveira, Biz e Freire (2002), 

enfatizam a importância da construção de recursos adap-

tados para alunos com cegueira e visão subnormal atra-

vés do desenvolvimento da percepção tátil e visual. Le-

derman e Klatzky (1987), defendem a ampla confiabili-

dade da modalidade tátil por meio da percepção e da 

interpretação através da exploração sensorial, ultrapas-

sando o sentido do tato. Já para Grifin & Gerber (1996) o 

processo adaptativo é composto pela exploração do ple-

no desenvolvimento tátil bidimensional da forma e das 

partes inter-relacionadas dos objetos, pela representação 

gráfica e, por fim, pela utilização de um sistema de sim-

bologia, como o sistema Braille, compondo o pleno de-

senvolvimento da mobilidade tátil. 

O trabalho propõe a implementação de técnicas de 

educação inclusiva para cegos e pessoas de baixa visão 

utilizando exemplos nas áreas de Geociências. Além 

disso, propõe a criação de materiais e métodos que auxi-

liem na divulgação, fazendo com que discentes, desde o 

ensino básico até universitário, atuem como ferramentas 

de propagação da educação inclusiva no sul do Espírito 

Santo. 

Muitas informações geológicas mostram-se inaces-

síveis para pessoas com limitações na visão, como por 

exemplo a cor dos minerais, a tonalidade das cores em 

mapas geológicos, observação de finas curvas de níveis 

em mapas, dentre outros. Este trabalho propõe a criação 

35



 
de materiais inclusivos a serem utilizados em salas de 

aula e eventos, valendo-se de técnicas e metodologias de 

percepções táteis, como por exemplo a estrutura interna 

da terra, vulcão e dinossauros (Parassaurolophus). Desta 

maneira, alia-se tanto o interesse no aprendizado das 

geociências quanto a educação inclusiva, pois são temas 

muito abordados e que aguçam a curiosidade. Tais inte-

resses aos temas voltados às geociências podem ser veri-

ficados em experiências no Museu de História Natural do 

Sul do Estado do Espírito Santo (MUSES), onde questi-

onamentos por parte dos visitantes eram frequentes. 

Vale ressaltar que um dos objetivos é estimular os 

alunos videntes, do ensino básico ao ensino superior, a 

atuar como mediadores na profusão e no aprendizado de 

práticas de inclusão, para atuação no desenvolvimento de 

portadores de deficiências visuais. 

2   Materiais e Métodos 

Foi realizada a estruturação dos recursos a serem utiliza-

dos por meio de levantamentos e testes de eficiência de 

materiais táteis e reutilizáveis, sendo construídas maque-

tes com as seguintes temáticas: vulcões, estrutura interna 

da Terra e dinossauros. Também foram recriadas ima-

gens em alto relevo e textos explicativos referentes aos 

três temas acima. 

O vulcão tátil (Fig. 1), de 21 centímetros de altura e 23,5 centímetros 

de base, foi construído com pedaços de madeiras colados com cola 
branca e lixados, a fim de adquirir o formato desejado. O preenchimen-

to de poros no processo de colagem foi feito com serragem e cola bran-

ca. Para o acabamento, utilizou-se corante para madeira, tinta acrílica e 
silicone, sendo todos materiais reutilizados a partir de descarte de mate-

rial de marcenaria, proporcionando baixo custo. Na seção esquemática 
que representa a estrutura interna da Terra (Figura 2) utilizou-se uma 

base em formato de “v” em madeira, de 15 centímetros de altura e 8 de 

espessura, serragem, papel crepom, pó de brita, silicone, gel para cabe-
lo, plástico PVC transparente 0,6mm, supercola, cola branca, papel A4 

colorido e tinta acrílica. Além disso, foram recriadas duas esferas de 11 

centímetros de diâmetro, uma, simulando a forma do planeta Terra e 
um esfera cortada ao meio para mostrar as subdivisões das camadas 

internas (crosta, manto e núcleo) representadas em material EVA. O 

dinossauro, de 90 cm de altura, o Parassaurolophus (Fig. 3) foi monta-
do em madeira cortada no formato dos ossos do animal de forma encai-

xante. 

 

Figura 2. Esferas simulando a forma do planeta Terra e seção esquemá-

tica representando a estrutura interna da Terra 

 

Figura 3. Celas em madeira para o aprendizado do alfabeto em braile 

As celas de Braile (Fig. 4) com dimensões de 

12X7,5X2 cm foram confeccionadas a partir de madeira 

de construção reutilizada com seis furos para ensinar o 

alfabeto braile aos alunos.  

 
Figura 4. Dinossauro Parassaurolophus montado em madeira 

Figura 1. Modelo de vulcão tátil seccionado com cone vulcânico, câ-

mara magmática, chaminés principal e secundária e cratera 
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As imagens (Fig. 5) e os textos explicativos foram 

desenvolvidos em papel A3 e papel 180g/m² tamanho A4 

com utilização de folhas EVA coloridas, cola branca, 

marcador para retroprojetor, reglete e punção. Também 

foram desenvolvidos moldes das imagens do vulcão (Fig. 

6), das partes internas da Terra (Fig. 7) e do dinossauro 

(Fig. 8), para possibilitar a reprodução dos materiais por 

parte dos educadores e educandos. 

 

 

 

3   Resultados Obtidos 

3.1 Locais de Ação 

 

As atividades e a metodologia foram implementadas no 

Laboratório de Macroscopia do curso de Geologia da 

Universidade Federal do Espírito Santo e no Museu de 

História Natural do Sul do Estado do Espírito Santo. 

O laboratório de Macroscopia foi montado em 2009 

com a construção do Prédio de Geologia pertencente 

antigo Centro de Ciências Agrárias da Universidade Fe-

deral do Espírito Santo no campus de Alegre - ES. Hoje 

faz parte de um novo centro denominado Centro de Ci-

ências Exatas, Naturais e da Saúde. Na fase de imple-

mentação foram obtidas diversas amostras cedidas pelos 

departamentos de Oceanografia, Geografia e Biologia da 

UFES do campus de Goiabeiras, em Vitória e de diver-

sos pesquisadores. O acervo do Laboratório vem aumen-

tando ao longo dos anos a partir de doações, compras, 

empréstimos e programas de coleta de amostras. Além 

disso, faz parte do acervo materiais de cunho didático, 

como maquetes, modelos cristalográficos e mostruários 

fósseis.  

O Museu de História Natural do Sul do Estado do 

Espírito Santo foi criado em 2013 em Jerônimo Monteiro 

– ES, cuja a missão é de divulgar as ciências naturais, 

aproximando o público do meio acadêmico a partir de 

exposições, oficinas e visitas às coleções. O MUSES 

conta com coleções de geologia, paleontologia, botânica, 

zoologia e parasitologia. Nas áreas que abrangem as ge-

ociências o visitante encontra amostras de meteoritos, 

rochas ígneas, sedimentares, minerais de diversas clas-

ses, gemas lapidadas, além de uma vasta coleção de fós-

seis e réplicas.   Além disso, o MUSES oferta vários cur-

sos de formação de monitores e mediadores. Ambos os 

espaços são importantes para a comunidade sul capixaba, 

principalmente na comunicação e divulgação das geoci-

ências. Tendo em vista estes argumentos, tais locais tor-

nam-se propícios à implementação de práticas inclusivas 

 Figura 5. Imagens explicativas em auto-relevo 

Figura 7. Molde para reprodução da imagem tátil de vulcão com cone, 

câmara magmática, cratera e lava derramada 

Figura 6. Moldes para composição da imagem do dinossauro Parasau-
rolophus em alto-relevo 

Figura 8. Molde das imagens táteis das camadas internas da Terra em 

seções no formato circular e “pizza”, proporcionando comparações 

entre suas proporções 
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para cegos e pessoas de baixa visão, com experimentos e 

exemplos geológicos. 

 

3.2 Interação dos alunos do ensino básico e universitá-

rio 

 

Os alunos da educação básica e os alunos graduandos 

dos cursos de geologia e biologia da UFES aprenderam, 

através de texto e em práticas com celas produzidas em 

madeiras, o alfabeto braile, como lidar com uma pessoa 

que tenham dificuldades de visão, além da construção de 

materiais acessíveis. 

Mostrou-se a importância das texturas e das formas 

para a execução de materiais táteis, a exemplo do vulcão 

montado em madeira, como o fluxo da lava em silicone e 

a estrutura com material mais poroso; a esfera, secciona-

da ao meio e o perfil da estrutura interna da terra, todas 

evidenciando a diferenciação geoquímica (crosta, manto 

e núcleo); a representação do parassaurolophus, onde as 

partes em madeira mostram a morfologia do dinossauro, 

como posição, membros, costelas, cavidade do crânio e 

etc. 

Foram confeccionadas ilustrações em alto relevo e 

em contraste de cores, relacionados aos mesmos temas 

descritos acima. Tal técnica foi cuidadosamente explica-

da aos alunos, pois é destinado a pessoas de baixa visão. 

Foram realizadas atividades desta técnica com alunos do 

ensino básico, a partir utilização de papel A4, cola, te-

soura e papel tipo EVA. Além disso, dois tipos de textos 

informativos foram gerados para se estimular à leitura e 

o aprendizado do alfabeto braile. Para o primeiro texto 

foi utilizada fonte do tamanho 24 e para o segundo texto, 

destinado a pessoas completamente cegas, foi confeccio-

nado em braile com auxílio de reglete positiva e punção. 

3   Conclusão 

Conclui-se que o desenvolvimento e a aplicação das prá-

ticas de inclusão podem impulsionar o aprendizado e 

despertar o interesse pelas geociências de alunos cegos e 

de baixa visão do ensino básico no sul do Espírito Santo. 

Com a utilização de recursos táteis e de contraste de co-

res, pode-se despertar a curiosidade dos alunos especiais 

em relação aos vulcões, das camadas internas do Planeta 

Terra e de dinossauros, temas que fazem muito sucesso 

em crianças videntes. O trabalho ainda atentou que todos 

(alunos do ensino básico, graduandos e professores) pos-

sam atuar como difusores no aprendizado da educação 

inclusiva e que este deve-se ser fazer parte do cotidiano 

da educação no Brasil. 
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Abstract ⎯ The project "Teaching to Prevent", is a course for health professionals and Civil Defense collaborators, at this stage in the city of 

Campos do Jordão in the state of São Paulo, to understand the occurrence of geodynamic events in their city, as this event may interfere with 

civil society. The explanation of the events stems from the teaching of Geosciences – Earth Science, by means of learning workshops ending 
with case studies and field trips promoted by a partnership of technicians of the Geological Institute of the Environment Department of São Pau-

lo State with the Civil Defense of Campos do Jordão city, supported by the State Civil Defense Coordination, linked to the Government of the 

São Paulo State. Training of those involved in the prevention and help of the population in areas of risk may be the differential in the efficiency 
of the provision of the service. The project allows professionals to work together with the Civil Defense of the City of Campos do Jordão to 

have a vision of what can happen in geodynamic events, as floods, landslides and other events. They can help prepare the city to face these oc-
currences, overcoming the adversities promoting sustainable urban development, making this teaching a means for the population to become 

more resilient to geodynamic events. 

Keywords ⎯ Geodynamic events, resilience, Geoscience Teaching, Civil Defense Campos do Jordão, risk area. 

Resumo ⎯ O projeto “Ensinar para Prevenir”, refere-se a um curso para os profissionais da área de Saúde e colaboradores da Defesa Civil apli-

cado na cidade de Campos do Jordão no Estado de São Paulo, procurando promover a compreensão da ocorrência dos eventos geodinâmicos e 

como estes eventos podem interferir na Sociedade Civil. A explicação dos eventos decorre do ensino das Geociências – Ciência da Terra, atra-

vés de oficinas de aprendizagem e terminando com estudos de casos e saídas de campo promovidos pelos técnicos do Instituto Geológico da Se-
cretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo em parceria com a Defesa Civil da cidade de Campos do Jordão e apoio da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo. A capacitação dos envolvidos nas atividades de prevenção e socorro das popula-

ções em áreas de riscos pode ser o diferencial na eficácia das políticas públicas de Defesa Civil. O projeto permite que os profissionais da Saúde 
que atuam em conjunto com a Defesa Civil da Cidade de Campos do Jordão tenham uma visão das implicações dos eventos geodinâmicos (en-

chentes, deslizamentos e outros) e possam ajudar na preparação da cidade para enfrentar estas ocorrências, superando as adversidades promo-

vendo o desenvolvimento urbano sustentável, fazendo deste ensino um meio de a população torna-se mais resilientes aos eventos geodinâmicos 

e seus efeitos.  

Palavras-chave –   Eventos geodinâmicos, resiliência, Ensino de Geociências, Defesa Civil Campos do Jordão, área de risco.  

Linha temática – Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

O projeto “Ensinar para Prevenir” está inserido em uma 

ação institucional desenvolvido pelo Instituto Geológico 

(IG) da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo em conjunto com a Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil, Governo do Estado de São Paulo 

(CEDEC/SP) e apoiado pela Defesa Civil das cidades do 

Estado de São Paulo. Proporciona a geração de conheci-

mento sobre o meio físico dando suporte às comunidades 

para o desenvolvimento sustentável e a implementação 

de políticas públicas para a melhoria da qualidade de 

vida. “Ensinar para prevenir”, colabora para a percepção 

da natureza e como ela pode ajudar na prevenção dos 

problemas ambientais, possibilitando aprender a “enxer-

gar” o que vem a ser um fator de risco, ter acesso às 

discussões sobre o tema, fazer uma revisão crítica do que 

a mídia apresenta e construir um pensamento lógico 

estabelecendo um processo causa-efeito.  

Para isto, propõe cursos, palestras e oficinas aos co-

laboradores locais da Defesa Civil dos municípios pau-

listas, grupo normalmente formados por pessoas da co-

munidade, policiais militares ou civis, profissionais da 

saúde, da educação e servidores público com aptidões e 

vivências diversas decorrentes de seus trabalhos e que 

podem agir em casos de  emergências orientados pelo 

poder público por meio da COMDEC (Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil) ou pela própria CEDEC/SP. 

Em geral, o elemento humano nem sempre está previa-

mente apto para atuar se houver a possibilidade de risco 

antecipando-se para a resposta aos eventos e/ou progra-

mando a recuperação do que foi afetado. 

Desta forma, as equipes precisam compreender o 

que ocorre no ambiente natural ou antropizado para rea-

lizar a correta gestão do socorro à população devido às 
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ocorrências dos chamados eventos geodinâmicos – chu-

vas, enchentes, inundações e deslizamentos, os que mais 

ocorrem dentro do território do estado de São Paulo.  O 

entendimento destas ocorrências passa pela necessidade 

de um maior conhecimento do ambiente terrestre, como é 

a sua dinâmica e o que podemos prevenir ou remediar. 

Neste sentido, o projeto “Ensinar para Prevenir”, 

procura conhecer, aprender o contexto atual em cada 

municipalidade e apresentar meios para aprimorar e 

qualificar os profissionais que trabalham na área, inserir 

um melhor entendimento dos processos do sistema Terra, 

e, como resultado final, fixar o conhecimento construído 

através de experiências aplicadas no dia a dia e na apro-

priação do lugar em que desenvolvem suas atividades 

ajudando a aprimorar suas atividades cotidianas com um 

maior conhecimento do espaço físico em que trabalha, 

prevenindo, dentro do possível, a ocorrências dos even-

tos geodinâmicos que possam ter consequências catastró-

ficas. 

Os cursos são promovidos para diversos profissio-

nais, como os professores, agentes de saúde, agentes 

comunitários e servidores públicos atuantes na Defesa 

Civil. Este curso, em especifico, foi aplicado em 2015 

aos profissionais de saúde da cidade de Campos do Jor-

dão que atuam em uma área com histórico de ocorrência 

de eventos geodinâmicos. 

 

2   Histórico dos Cursos  

No Brasil, desde 1967, com a criação do Ministério do 

Interior, começa a discussão sobre quem deve ser res-

ponsável para socorrer a população em caso de calami-

dade, mas somente em 1988 ocorre uma organização 

sistêmica da defesa civil no Brasil, com a criação do 

Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, reorgani-

zado em agosto de 1993 e atualizado por meio do Decre-

to nº 5.376, de 17 de fevereiro de 2005,  que dispõe sobre 

o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC e o Con-

selho Nacional de Defesa Civil (Margarida 2005).  

Após várias discussões sobre as atribuições das de-

fesas civis estaduais chegou-se a Lei nº 12.608 de 2012 

que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Naci-

onal de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, autori-

zando a criação de sistema de informações e monitora-

mento de desastres.  

Segundo a Lei nº 12.608 de 10/04/2012 estabele-

cem-se uma Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

– PNPDEC: 

“... tem em sua abrangência a prevenção ao risco e estabelece 

todo o processo desde a prevenção à recuperação se algo ocor-

rer no município, contando com os organismos Municipais, 
Estaduais e da União, para prover o conhecimento da popula-

ção através do ensino e da preparação dos agentes envolvidos 

na ação”.  

Em seu artigo 5º parágrafo XIII:  

“... desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de de-

sastres” 

e no parágrafo XIV: 

“... orientar as comunidades a adotar comportamentos adequa-

dos de prevenção e de resposta em situação de desastres e 

promover a autopreservação”.  

No Estado de São Paulo, criado pelo Decreto 7.550, 

de 09 de fevereiro de 1976, o Sistema Estadual de Defesa 

Civil foi reorganizado em 16 de junho de 1995 pelo 

Governador Mário Covas mediante o Decreto 40.151, 

estabelecendo-se uma Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil (CEDEC), subordinada diretamente ao Governador 

do Estado e dirigida pelo Coordenador Estadual de Defe-

sa Civil e Secretário da Casa Militar. A CEDEC, órgão 

Central do Sistema de Defesa Civil do Estado de São 

Paulo, também coordena o Programa Estadual de Pre-

venção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos 

Geológicos – PDN, instituído pelo Decreto 57.512 de 11 

de novembro de 2011, no qual o Instituto Geológico 

ocupa o cargo de Secretaria Executiva. 

O Instituto Geológico (IG) da Secretaria do Meio 

Ambiente de São Paulo vem atuando há quase 30 anos 

na prevenção de desastres naturais e no gerenciamento 

de riscos geológicos no estado de São Paulo, em parceria 

com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e outros 

órgãos estaduais. Realiza estudos, pesquisas e atividades 

técnicas diretamente vinculadas à prevenção e à minimi-

zação das situações de risco que ocorrem a população, 

associadas à ocorrência de deslizamentos, inundações, 

erosões e outros fenômenos que ocorrem na Terra.  

Segundo o Decreto nº 40.151, de 16 de junho de 

1995, no artigo 12, compete a Secretaria do Meio Ambi-

ente promover a “educação ambiental e a conscientiza-

ção pública para a preservação, conservação e recupe-

ração do meio ambiente”. Como pertencente a Secretaria 

do Meio Ambiente, os técnicos do IG que atuam na área 

de riscos geológicos, buscam ampliar o nível de conhe-

cimento de técnicos, agentes públicos e da sociedade em 

geral, de maneira a permitir o envolvimento de todos na 

resposta aos desastres e busca de soluções para o pro-

blema. Dessa maneira, além da atuação técnica do IG 

com relação aos mapeamentos e atendimentos, existe 

ainda o esforço no sentido de se produzir livros e carti-

lhas, promover cursos e seminários que permitam ampli-

ar o nível de informação e a percepção da sociedade 

sobre os riscos existentes no Estado e sobre ações pre-

ventivas para minimizar possíveis acidentes e desastres 

associados a fenômenos naturais, sejam eles induzidos 

ou não pela presença e/ou atividades humanas.  

Esta atuação tem princípio na determinação da Or-

ganização das Nações Unidas (ONU) que pede aos seus 

participantes, o atendimento a procedimentos que são 

determinados em suas reuniões. Durante a Conferência 

Mundial sobre Redução de Desastres Conferência Mun-

dial da ONU em Kobe, província de Hyogo, Japão, em 

2005, houve a discussão sobre procedimentos referentes 

ao meio ambiente que gerou o chamado Marco de Ação 

de Hyogo, com ações para o período de 2005-2015 com 

relação aos eventos geodinâmicos e como eles afetam a 

população. Em 2015, novas reuniões realizadas em Sen-

dai, no Japão, discutiram a prevenção e o aumento da 

resiliência das comunidades aos riscos, que culminou 

com o surgimento da campanha da ONU, denominada 

“Construindo Cidades Resilientes”. Uma cidade resilien-

te é aquela que tem a capacidade de resistir, absorver e se 
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recuperar de forma eficiente dos efeitos que os eventos 

geodinâmicos trazem, e de maneira organizada, prevenir 

que vidas e bens sejam perdidos, segundo a Organização 

das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres 

(UNISDR 2015). 

Segundo a ONU, todos os anos em torno de 200 mi-

lhões de pessoas são afetadas por eventos geodinâmicos, 

fatores naturais no planeta, mas que em decorrência da 

exposição e vulnerabilidade das populações resultam em   

consequências desastrosas. 

No Brasil, determinados lugares onde as cidades são 

erguidas, com o passar do tempo passam por problemas 

de inundações e enchentes, assoreamento dos recursos 

hídricos ou desestabilização de encostas, criando dese-

quilíbrios entre a sociedade e a natureza podendo ocorrer 

o os denominados desastres naturais. Segundo Amaral et 

al (2015) a denominação de desastre natural é feita quan-

do ocorre um fenômeno natural que modifica a superfície 

terrestre e atinge áreas ou regiões habitadas, causando 

danos materiais e humanos. 

O fato do ser humano necessitar de condições ambi-

entais favoráveis para a sua sobrevivência, leva-o a ade-

quar o local em que vive através de sua capacidade de 

modificar o meio ambiente resultando em alguns incon-

venientes como a ocupação de lugares que possam trazer 

alguns riscos, como áreas de encostas, áreas pertos de 

rios, etc. O contexto atual indica uma crise com relação a 

moradia, sustento e suporte da vida – gerando uma ques-

tão de vulnerabilidade, que é um estado determinado 

pelas condições físicas, sociais, econômicas e ambien-

tais, as quais podem aumentar a suscetibilidade a eventos 

geodinâmicos perigosos (Tominaga et al. 2015). 

Tendo em vista a preocupação com relação a quali-

ficação dos agentes da defesa civil, o IG promove cursos, 

que, com relação aos participantes, podem contar apenas 

com os agentes designados para a defesa civil ou incluir 

outros profissionais que, direta ou indiretamente, possam 

colaborar para o socorro da população quando ocorrer 

um evento potencialmente danoso. A participação nestes 

cursos também tem importante papel quando a Defesa 

Civil local promove, em conjunto com a CEDEC, simu-

lados com o objetivo de capacitar as equipes envolvidas 

nas situações de emergências que possam ocorrer, Citan-

do Hamze (2014):  

 “A competência é um conjunto de saberes e a habilidade é um 

saber-fazer relacionado à prática do trabalho, mais do que me-

ra ação motora. As habilidades são essenciais da ação, mas 
demandam domínio de conhecimentos. Ao educar para com-

petências será através da contextualização e da interdisciplina-

ridade, com conteúdos pertinentes à realidade do aluno”. 

Os cursos de capacitação voltados para os profissio-

nais que atuam na defesa civil administrados pelo IG são 

decorrência de parceria estabelecida por meio de Termo 

de Cooperação com a CEDEC, visando a avaliação e 

mapeamento de áreas de risco, a implementação de pla-

nos de contingência e a operacionalização de Planos 

Preventivos de Defesa Civil (PPDC’s), que inclui tam-

bém o ensino e a capacitação dos agentes atuantes na 

defesa civil. O curso para a Defesa Civil de Campos de 

Jordão, está dentro desta parceria. Trabalhou-se, em 

ocasiões distintas com profissionais da educação e da 

saúde. O curso relatado neste trabalho foi ministrado aos 

agentes públicos os que atuam na área de saúde da famí-

lia e atuam em bairros com histórico de risco geológico, 

já mapeados pelo IG ao longo dos anos. 

 

3   Metodologia 

No curso chamado de “I Curso de Percepção de Perigos 

e Riscos Geológicos Voltados Para o Profissional de 

Saúde” foram trabalhados conceitos que abordavam os 

temas relacionados à percepção do que vem a ser riscos 

geológicos e como seria sua prevenção, ao final do curso 

houve uma atividade de campo para aplicação dos con-

ceitos e conhecimentos adquiridos. 

As inscrições foram feitas pela defesa civil local 

(COMDEC); houve 62 inscritos, destes 43 fizeram o 

curso. Os procedimentos para o alcance dos objetivos do 

curso partiram de uma pesquisa bibliográfica, documen-

tal e de campo para aplicabilidade conforme programa-

ção do curso (Tab. 1). O curso teve duração de três dias, 

tendo sido ministrado entre os dias 13 a 15 de outubro de 

2015.  Todos os inscritos são moradores ou já trabalham 

em bairros nas áreas de riscos já mapeadas. 

Tabela 1. Conteúdos abordados no curso de formação 

1º Dia Noções de Desastres Naturais; Trabalho de Gabinete: “De-

sastres Naturais: Como Prevenir.” 

2º Dia Mapeamento de áreas de risco e escorregamentos (manhã); 
Trabalho de Gabinete: “Preparo da Atividade de Campo.” 

2º Dia Trabalho de Campo: “Pratica de Percepção, mapeamento e 

avaliação do grau de risco de escorregamento – Bairro 

Santo Antônio – Campos do Jordão.” 

3º Dia Apresentação dos resultados na Atividade de Campo; 

Apresentação: “Mapeamento de Áreas de Risco do Municí-

pio de Campos do Jordão.”; 
Apresentação: “Gestão de Desastres Naturais no Estado de 

São Paulo.” 

Trabalho de Gabinete: “Discussão de Diretrizes e Ações.” 

 

O grau de escolaridade dos participantes foi distribu-

ído segundo a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Graus de Escolaridade dos participantes do curso. 

 

 

A ocupação e a intervenção humana em áreas de pe-

rigo geológico podem potencializar a ocorrência de de-

sastres. O local e tipo de ocupação também são usados 

como determinante da vulnerabilidade da comunidade. O 

curso foi concebido de maneira que os profissionais 

possam interagir com seus atendidos e perceber os indí-

cios e a possibilidade de novas ocorrências em seu bair-

ro. 

Por outro lado, o desconhecimento do perigo faz 

com que a vulnerabilidade seja maior. Quanto mais frágil 

for à comunidade, maior o impacto do desastre e maior o 

dano potencial. Este dano potencial será calculado pelo 

número de pessoas e pelo valor das propriedades e bens 

que estão em risco, bem como pela interrupção das ativi-

dades econômicas e pelos danos ambientais. Com um 

Grau de Escolaridade 

Fundamental: 02 Pessoas Superior: 05 pessoas 

Médio: 34 Pessoas Não responderam: 02 pessoas 
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conhecimento básico sobre o que seria o risco e se sua 

ocupação se encontra sujeita a esse risco, poderíamos 

minimizar os possíveis danos e reduzir a vulnerabilidade 

da comunidade. Entretanto, no geral este conhecimento 

inexiste de forma estruturada. Assim, foi proposto traba-

lhar com o conhecimento básico existente no grupo par-

ticipante do curso. Para estabelecer o que eles sabiam a 

princípio por meio de suas vivências tendo por base uma 

citação de Carneiro & Santos (2012): 

“Ensinar Geociências envolve desenvolvimento de raciocínios, 

processos de estabelecimento de relações, avaliação e análise 

de fenômenos que estão em constante interação no planeta, 

desde sua formação até hoje.” 

Para determinar o que seria o entendimento sobre 

área de risco, a princípio um questionário foi passado 

para cada profissional que respondeu as seguintes per-

guntas:  

• O que você entende por desastre natural? 

• O que você entende por perigo? 

• O que você entende por área de risco? 

• O que você entende por vulnerabilidade? 

• Você já vivenciou uma situação de desastre na-

tural?  

• O que pode contribuir para agravar um impacto 

de um desastre natural? 

As perguntas foram abertas e assim as respostas fo-

ram variadas. De forma resumida, os participantes res-

ponderam conforme consta na Tabela 3. 

Após uma pequena explanação sobre as perguntas, 

foram trabalhados temas com os profissionais de saúde, 

direcionada para suas atividades fim, como seria traba-

lhar com o temário de desastres naturais. Desenvolveu-se 

um trabalho com os participantes baseando-se na seguin-

te divisão de temas: 

a) Conhecer a necessidade local, e assim contribuir com 

o conhecimento e entendimento do Sistema Terra, 

aprimorando e explicando os temas das geociências e 

como eles atuam no meio ambiente; 

b) Desenvolver a percepção de perigos e de riscos geoló-

gicos nos profissionais municipais atuantes em locali-

dades de riscos determinados por pesquisas, usando 

mapeamento da área da cidade de Campos do Jordão e 

seu histórico com relação ao risco já ocorrido na cida-

de; 

c) Verificar se o que foi ensinado foi assimilado através 

de trabalhos de campo para determinar em loco, pos-

síveis áreas de risco, e como a ajuda à população deve 

ser feita; 

d) Avaliar junto com os participantes as situações de 

risco geológico, determinar como este risco pode ser 

combatido, e como ajudar a defesa civil local quando 

um evento ocorrer, levando a comunidade a responder 

ao evento que possa acontecer e reconstruir o que foi 

afetado, tornando assim uma comunidade resiliente, 

ou seja, fazer o que fazia antes contornando uma difi-

culdade. 

Tabela 3. Levantamento de respostas dos participantes 

Respostas dos participantes: O que você entende? 

Desastres Natu-

rais 

Eventos com a força da natureza 

Chuva intensa 

Escorregamento 

Deslizamento 

Perigo 

Áreas que precisam de maior atenção 

Áreas que podem perder casa 

Casa instável 

Danos à vida 

Área de Risco 
Perigo que pode virar dano para pessoas 

Pontos de construção mal estruturada 

Vulnerabilidade 

Probabilidade de desastres  

Vulnerável ao desmoronamento 

Despreparo ou fragilidade 

Perguntas Abertas 

Situação de De-

sastres Naturais: 

já vivenciou uma. 

Sim: 27 participantes 

Não: 16 participantes 

Impacto 

Desmatamento, chuvas, padrão da 

construção; barranco; vulnerabilidade 

social 

 

Dentro de cada tema abordado, recursos como li-

vros, vídeos e relatórios do local, além de mapas do 

levantamento de risco da área foram utilizados para pro-

mover um melhor conhecimento da área. Utilizados 

recursos didáticos com os participantes, como o mapa 

(Fig. 1) da área de estudo.  

Foram utilizadas também fichas elaboradas pelo IG 

que tratam das áreas de risco e como são classificadas 

para levantamento dos problemas verificados na área de 

estudo. São fichas fáceis de manuseio e compreensão 

(Fig. 2).  

Terminado o trabalho de gabinete, houve uma saída 

para campo no segundo dia para verificação do aprendi-

zado e entendimento sobre o procedimento para reconhe-

cimento do risco e como o profissional de saúde pode ser 

inserido neste contexto.  

Interessante salientar que entre 1999 e 2006 eventos 

de escorregamentos já ocorreram nesta região e alguns 

dos alunos possuíam parentes ou conhecidos que foram 

vítimas deste evento (Fig. 3). 
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Figura 1. Área da cidade de Campos do Jordão trabalhada com os 

participantes do curso 

Como era área de trabalho de vários participantes, 

eles já puderam encontrar com seus atendidos e assim 

trabalhar com foco no que aprendeu.  

 

Figura 2. Fichas de levantamento dos riscos nas áreas estudadas con-

forme mapeamento de risco feitos pelos técnicos do IG 

Entender a etapa de uma ocorrência pode ajudar 

também quando ocorrem os simulados ou treinamentos 

que a COMDEC faz com seus agentes, uma etapa impor-

tante que permite preparar todos os participantes (profis-

sionais nas áreas de saúde, educação, segurança pública, 

poderes públicos e agentes comunitários como escotei-

ros, radioamadores e organização não governamentais) 

que eventualmente poderão ajudar em uma ocorrência 

saibam quais serão seus papeis na ajuda à população. 

No começo do curso percebemos as dificuldades que 

os profissionais tinham de relacionar o que eles viam na 

natureza com um possível fator de risco.  

Esta dificuldade ocorre por falta de um melhor co-

nhecimento no tema sobre Geociências que estão relaci-

onadas entre si, para os alunos estes temas estão diluídos 

nas disciplinas de geografia e biologia. O entendimento 

de como o planeta funciona integrado facilita perceber 

que um evento nunca é isolado de outro, e alguns even-

tos geodinâmicos poderão ser evitados atuando preventi-

vamente nos locais de trabalho destes alunos. Depois do 

trabalho de campo, voltando para a sala de aula foi mais 

fácil perceber e trabalhar em uma atividade de sugestões 

para ações preventivas e de remediação para o local visto 

na atividade de campo, assim como relacionar o que foi 

visto e como podemos perceber o que pode ou não ser 

uma área de risco. Perceberam que agora teriam outra 

visão sobre o local e que poderia colaborar com um me-

lhor entendimento e gestão da área. 

Figura 3. Área usada para o trabalho de campo na região do Bairro do 

Britador. (Fonte IG) 

Alguns pontos positivos e negativos foram levanta-

dos no curso. Os positivos foram que estes profissionais 

conheciam a realidade de seus atendidos e esse entrosa-

mento permitirá uma maior confiança ao transmitir al-

guma orientação de atitude se ocorrer um evento geodi-

nâmico na área. Quando houver uma real ocorrência, não 

apenas um treinamento, a população confiará nestes 

profissionais para melhor orientá-los. Os pontos negati-

vos seriam a dificuldade de produzir mais cursos para 

atender a todos os interessados. 

4   Conclusão 

A percepção de que a maioria dos integrantes do curso 

conhecia a necessidade local dentro do contexto de seu 

trabalho relacionado à saúde de seus atendidos sem fazer, 

contudo, uma inter-relação com o meio ambiente que ele 

vive foi bem clara. 

Os participantes puderam reconhecer que a preven-

ção de desastres naturais e a disseminação de conheci-

mento de prevenção podem melhorar a segurança e a 

saúde de seus atendidos e ajudar a evitar futuros danos 

aos atendidos. Perceberam ainda que disseminar compor-

tamentos preventivos ajuda a evitar danos e perdas mate-

riais e principalmente de vidas. Isso pode ser uma signi-

ficativa diferença na melhoria de vida da população, 

levando-se sempre em conta que a integração do homem 

com a natureza e os eventos geodinâmicos podem acon-

tecer com ou sem a ação antrópica.  

A realização de cursos como este (Figs. 4, 5 e 6) é 

essencial para que os agentes públicos participantes da 

Defesa Civil percebam sua importância na prestação do 

serviço quando são solicitados, assim como nas ações 

preventivas. O entendimento e participação na comuni-

dade diante de um evento que possa ocorrer na sua cida-

de podem fazer a diferença na transformação da comuni-

dade em uma comunidade resiliente. 
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Figura 4. Apresentação dos Técnicos do IG pelo coordenador da Defe-

sa Civil de Campos do Jordão Wander Firmino Vieira. (Fonte: IG) 

 

Figura 5. Aplicação do curso aos profissionais de saúde (Fonte: IG) 

 

Figura 6. Trabalho de campo com os profissionais de saúde no bairro 

Santo Antônio – Campo do Jordão. (Fonte: IG) 
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Abstract  The Museum of Earth Sciences (MCTer), located in the City of Rio de Janeiro, has a collection in which the meteorites stand 
out due to their educational and scientific importance, impressing students and public visitors in general. This work aims to disseminate 
this collection, which is composed of sixty samples, collected and transferred to MCTer over more than a century of research, and invento-
ried and inserted into a digital cataloging system during 2015. Its importance goes beyond scientific re-search, since it involves the imagi-
nation of visitors, creating an atmosphere conductive to the teaching-learning process. The collection inventory and the creation of the cat-
aloging system, with the objective of creating a digital collection catalog, are in line with the concept of a virtual museum, essentially 
without frontiers, aiming to create a virtual dialogue with the visitor, and an interactivity with the collection and with the exhibition space. 

Keywords Meteorites, collection, inventory, digital catalog, interactivity. 

Resumo  O Museu de Ciências da Terra (MCTer), situado na Cidade do Rio de Janeiro, possui um acervo em que se destaca a coleção 
de meteoritos, por sua importância educacional e científica, causando impacto aos estudantes e público visitante em geral. Esse trabalho 
objetiva divulgar essa coleção, composta de sessenta exemplares, coletados e transferidos ao acervo em mais de um século de pesquisas, 
inventariados e inseridos num sistema de catalogação digital durante o ano de 2015. Sua importância vai além da pesquisa científica, pois 
abrange o imaginário dos visitantes, criando uma atmosfera propícia para o processo ensino-aprendizagem. O inventário da coleção e a 
criação do sistema de catalogação, com o objetivo de criar um catálogo digital da coleção, vão de encontro ao conceito de museu virtual, 
essencialmente sem fronteiras, objetivando criar um diálogo virtual com o visitante, visando à interatividade com a coleção e com o espaço 
expositivo.  

Palavras-chaveMeteoritos, coleção, inventário, catálogo digital, interatividade. 

Linha Temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

O Museu de Ciências da Terra (Figura 1), situado no 
bairro da Urca, na Cidade do Rio de Janeiro, apresenta 
seis exposições, três sobre paleontologia, uma referente à 
divulgação da geofísica, uma sobre o histórico do estudo 
geocientífico no Brasil e uma sobre minerais, rochas e 
meteoritos. Essa última possui um inestimável acervo, 
composto por ocorrências de elementos nativos, mine-
rais, minerais de interesse gemológico, rochas e meteori-
tos. 

A exposição foi criada em 1907 pelo Serviço Geoló-
gico e Mineralógico do Brasil (SGB), que na época era 
instalado na Rua da Quitanda, no centro do Rio de Janei-
ro. Em 1934 surgiu o Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM), do qual o SGB passou a ser su-
bordinado. Na década de 1980 a exposição foi remonta-
da, e somente em 1992 o Museu de Ciências da Terra foi 
criado. Desde novembro de 2012 a Companhia de Pes-
quisas de Recursos Minerais (CPRM) é a gestora do 

museu, por intermédio de um acordo de cooperação com 
o DNPM. 
 

 
Figura 1. Museu de Ciências da Terra, MCTer 

O acervo do museu é de grande importância históri-
ca por absorver exemplares importantes de coleta e pes-
quisa geológica no século 20, resultado do empenho de 
geólogos brasileiros pioneiros, e também por abrigar 
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amostras de toda parte do mundo, algumas de especial 
beleza e raridade. Os meteoritos se destacam por sua 
importância educacional e científica, causando impacto 
para os estudantes e público em geral que visitam o mu-
seu. A maioria relatou, após a visita, que o que mais 
chamou a atenção na exposição foi à coleção dos meteo-
ritos, um interesse que advém do fato de serem fragmen-
tos extraterrestres e possivelmente conterem pistas para a 
evolução primitiva do Sistema Solar. 

Esse trabalho objetiva divulgar a coleção de meteo-
ritos do MCTer (Figs. 2, 3 e 4), coletados e transferidos 
ao acervo do museu em mais de um século de pesquisas, 
que foram inventariados e inseridos num sistema de 
catalogação digital durante o ano de 2015 (Barcellos et 
al. 2016). Sua importância vai além da pesquisa científi-
ca, pois abrange o imaginário dos visitantes, despertando 
vários questionamentos e, dessa forma, criando uma 
atmosfera propícia para o processo ensino-aprendizagem 
(Moura et al. 2015). 

   

 

Figura 2. Salão principal de exposição do MCTer  

 

      

Figura 3. Estante de meteoritos no MCTer 

O inventário da coleção e a criação de um sistema de 
catalogação com o objetivo de proporcionar um catálogo 
digital da coleção de meteoritos do MCTer, permite a 
vivência de um museu virtual, sem fronteiras, capaz de 
criar um diálogo com o visitante, dando-lhe uma visão 
dinâmica e multidisciplinar e uma experiência de contato 
que visa à interatividade com a coleção e com o espaço 
expositivo (Muchacho 2005). 
 
 

 

Figura 4. Vitrine de meteoritos no MCTer 

 

2   Fundamentação Teórica 

A história da formação da Terra faz parte da história da 
origem do nosso Sistema Solar. A maior parte do que 
sabemos sobre esse tema provém de simulações do mo-
delo da nebulosa solar primitiva e de asteróides que são 
resquícios da formação do nosso sistema solar. Quando 
um asteroide cai na superfície terrestre, é conhecido 
como meteorito. Os meteoritos são preciosas relíquias 
que preservam informações dos primeiros bilhões de 
anos do Sistema Solar. 

O estudo dos meteoritos não se restringe apenas aos 
astrônomos. Eles são estudados por diversos profissio-
nais, dos mais diversos ramos da ciência, como geólogos 
e biólogos.  

Através do estudo dos meteoritos é possível fornecer 
elementos para o entendimento da geodinâmica terrestre, 
possibilitando a construção de um modelo evolutivo que 
auxilie a entender as complexidades do planeta Terra e 
do Sistema Solar (Oliveira 2015). 

Os meteoritos podem ser classificados em: Aeróli-
tos, formados basicamente de silicatos, também chama-
dos de rochosos; Sideritos, formados basicamente da liga 
metálica ferro-níquel, também chamados de metálicos; e 
Siderólitos, que são meteoritos compostos das duas fases 
(misto).  

Os meteoritos Aerólitos (rochosos) podem ser de 
dois tipos distintos: os condritos e os acondritos. Em 
geral, os primeiros possuem côndrulos, esférulas ovais 
ou elipsoidais de minerais, enquanto que os acondritos 
não possuem. A distinção principal é que os condritos 
são remanescentes da nebulosa solar primitiva, portanto 
tem composição primitiva, ao passo que os acondritos 
têm composição diferenciada, sendo submetidos à fusão 
no interior de corpos planetários (Zucolotto 2015).  

Os meteoritos Sideritos (metálicos) perfazem cerca 
de 6% dos meteoritos. São oriundos do núcleo do corpo 
parental e constituídos basicamente por uma liga de 
ferro-níquel, apresentando pequenas quantidades de 
minerais. As características deste tipo de meteorito per-
mitem que sejam diferenciados das demais rochas terres-
tres pelo seu elevado peso (Oliveira 2015). Possuem 
maior resistência ao processo de intemperismo, compa-
rado aos outros tipos de meteorito, portanto depois da 
queda são preservados por muito mais tempo, o que 
permite sua descoberta depois de um longo prazo após 
sua queda.  
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O tipo Siderólito (misto) representa o modelo mais 
distinto, correspondendo a aproximadamente 1% dos 
meteoritos. Dos mais de 50.000 meteoritos catalogados 
no mundo todo, pouco mais de 300 são siderólitos. São 
provenientes do manto do corpo parental e são constituí-
dos aproximadamente de 50% de ferro e 50% de silicatos 
(Oliveira 2015). 

 
 

3   Metodologia 

No que se refere ao MCTer, toda a coleção de meteoritos 
está acessível à visitação pública. Porém, nem todas as 
geocoleções existentes nos museus estão acessíveis ao 
público. Neste contexto, muitos museus têm recorrido à 
tecnologia digital para a preservação das suas coleções 
em suportes virtuais, permitindo o seu acesso através da 
internet, CD-Rom’s e outros meios eletrônicos (Maran-
dino 2009).  

Todo o material inventariado faz parte do acervo de 
meteoritos do Museu de Ciências da Terra - MCTer e 
suas fichas cadastrais correspondentes. Foram analisados 
os dados documentais da coleção para a criação de um 
sistema de catalogação de dados a partir do levantamento 
de todas as fichas cadastrais, utilizando o programa Ex-
cel (2010). Posteriormente, esses dados foram exporta-
dos para um sistema de catalogação, utilizando progra-
mas de suporte desenvolvidos em Javascript, Perl e 
Python e a aplicação web, em DJANGO (Python) (Bar-
cellos 2016).  

A confecção de catálogos de informações das amos-
tras armazenadas em um sistema de referência, com 
mecanismos de pesquisa do tipo Google e um gerencia-
dor de base de dados para documentos objetiva a siste-
matização das informações e o acesso virtual à coleção 
de meteoritos do MCTer. 

Cada peça será associada a um identificador único e 
universal (UUID) e para facilitar o acesso ao banco de 
dados, cada UUID será convertido para código de barra 
bidimensional do tipo QR, que pode ser facilmente es-
quadrinhado usando a maioria dos telefones celulares 
equipados com câmera e conexão a internet. Esse código 
é convertido em texto (interativo), um endereço web 
possibilitando a identificação e o acesso direto às infor-
mações das peças (Barcellos 2016).  

A metodologia utilizada foi a digitalização e foto-
grafação de todos os itens contidos no acervo de meteori-
tos e a conferência de suas fichas de procedência.  

Este sistema de catalogação propõe estruturar as in-
formações do acervo na forma de catálogo digital, com 
formato e design variáveis através de aplicações web, 
com tecnologias que atendam aos requisitos de padroni-
zação, organização, distribuição e pesquisa, com acesso 
ao público do museu via internet, inclusive em dispositi-
vos móveis, servindo de exemplo para o desenvolvimen-
to de ações e fonte de pesquisas. 

4   Resultados 

A coleção possui 60 (sessenta) exemplares de meteoritos, 
sendo que alguns meteoritos possuem mais de um frag-
mento catalogado. O acervo é composto de meteoritos 
brasileiros, distribuídos de acordo com a Figura 5 e Ta-

bela 1, e também de vários exemplares estrangeiros (Tab. 
2).  

Figura 5. Representação esquemática dos meteoritos da coleção do 
Museu de Ciências da Terra (MCTer) em território brasileiro 

 

Tabela 1. Exemplares de meteoritos do Brasil expostos no Museu de 
Ciências da Terra (MCTer)  

Nome 
Estado de  

origem 
Ano de registro 

Bendegó Bahia 1784 
Santa Catarina Santa Catarina 1875 

Uberaba Minas Gerais 1903 
Sete Lagoas Minas Gerais 1908 

Crateús Ceará 1909 
Santa Luzia Goiás 1921 

 
Os exemplares brasileiros são fragmentos de meteo-

ritos encontrados nos seguintes locais: Bahia, Santa Ca-
tarina, Uberaba (MG), Sete Lagoas (MG), Ceará (CE) e 
Santa Luzia (GO). O material da Bahia é um fragmento 
do segundo maior meteorito já registrado no Brasil, o 
famoso Bendegó (Fig. 6), de 5 (cinco) toneladas, que foi 
descoberto próximo do riacho de mesmo nome, no mu-
nicípio de Monte Santo (BA), em 1784.  

 

Figura 6. Fragmento do meteorito Bendegó (MCTer) 

Do estado de Santa Catarina provêm duas amostras 
que fazem parte do maior meteorito já encontrado no 
Brasil, descoberto em 1875 na região de São Francisco 
do Sul (SC), um corpo rochoso que pesava sete tonela-
das. O exemplar de Minas Gerais é uma parte do meteo-
rito de 40 Kg que caiu em junho de 1903 no Município 
de Uberaba (MG). O achado do exemplar de Sete Lagoas 
(MG) data do ano de 1908. O meteorito do Ceará, deno-
minado Crateús, foi achado em 1909. O material de 
Santa Luzia foi encontrado em 1921 na região da cidade 
de Luziânia, Goiás, pesando pouco menos de 2 (duas) 
toneladas. 
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Tabela 2. Exemplares de meteoritos estrangeiros expostos no Museu de 
Ciências da Terra 

Nome País de origem 
Ano de 

registro 

Moldavita Tchecoslováquia - 
Misteca México 1804 
Rodeo México 1852 

Glorieta EUA ou México - 
Box holl Austrália - 
Brenham EUA 1882 

Vaca muerta Chile - 
Murphi EUA - 

Henbury Austrália 1931 
Staunton EUA 1869 
Toluca México 1776 

Kendall county EUA - 
Indio rico Argentina - 

Hex-river mounts África do Sul 1882 
Mount joy EUA 1887 

Cosby’s creek EUA 1837 
Cañon diablo EUA 1981 
Beanconsfield Austrália - 

Morristown EUA 1887 
Forest EUA - 
Bluff EUA - 

Eagle station EUA 1880 
Nelson country EUA 1856 

Oakley EUA 1895 
Mackinney EUA - 

Allegan EUA - 
Mincy EUA - 

Waconda EUA - 
Long island EUA - 

Mocs Romênia 1882 
Pultusk Polônia 1868 

Lake labyrinth Austrália do Sul 1924 
Hoba Namíbia 1920 

Knyahinya Hungria 1866 
Stannern Tchecoslováquia - 
Mighei Rússia - 

Llano del inca Chile - 
Misshof Rússia - 

Seeläsgen Polônia - 
Imilac Chile - 

Grand Rapids EUA 1883 
Merceditas Chile 1884 
Gibbeon Namíbia 1836 
Coahuila México 1837 

Ness County EUA - 
Rittersgrun Alemanha - 

 

A maioria dos meteoritos cujos achados se deram 
em países estrangeiros foram doados, todavia nem sem-
pre existe registro do nome dos doadores, ou do ano em 
que foram achados. Mesmo encontrando dados comple-
mentares no site da The Meteoritical Society – Internati-

onal Society of Meteoritics and Planetary Sciences op-
tou-se por manter nesse trabalho a informação original, 
obtida no último inventário realizado no MCTer no ano 
de 2015.  

Como se trata de uma coleção muito antiga, com 
mais de um século de existência e cujo gerenciamento foi 
transferido sucessivamente a vários órgãos governamen-
tais, o maior desafio é preservar o máximo de informa-
ção, para que esta não se perca devido à passagem do 
tempo, aos sucessivos inventários, erros de transcrição e 
transferências de local de armazenamento.  

A catalogação digital vem contribuir no sentido de 
uma maior preservação das informações do patrimônio 
geomuseológico, acenando com a possibilidade de inte-
grar conteúdos multimídia que facilitem a visualização e 
a compreensão de determinados aspectos e conceitos 
geológicos. 
 

5   Conclusões 

A partir de observações cotidianas dos variados grupos 
de visitantes, diferentes abordagens têm sido adaptadas 
durante a realização das visitas monitoradas ao acervo de 
meteoritos, trabalhando conteúdos interdisciplinares, em 
especial no que diz respeito às geociências. 

Durante as visitas ao acervo de meteoritos, as per-
guntas mais frequentes entre os estudantes e visitantes 
em geral foram: 1) De onde os meteoritos vêm (qual a 
sua origem)? 2) De que eles são feitos (sua composição 
química)? 3) Qual o valor de um meteorito (científico e 
econômico)? 4) Quantos meteoritos já caíram no Brasil? 
5) Já aconteceu algum acidente com a queda de um me-
teorito (pessoas morreram ou ficaram feridas)? 6) É 
verdade que a queda de um meteorito matou todos os 
dinossauros? 

O Museu como um espaço de educação não formal, 
necessita fomentar curiosidades e discussões. Nesse 
sentido, o papel de um profissional da área de educação 
em Geociências para coordenar as visitas guiadas é de 
extrema importância, visto que possui a função de esti-
mular e atualizar os mediadores ou guias, além de forne-
cer as informações necessárias para a divulgação do 
conhecimento científico de forma didática. Para isso, os 
guias, também denominados de monitores ou mediado-
res, devem mostrar conhecimentos consistentes sobre o 
tema da exposição e buscar sempre atualizações através 
de cursos, palestras e participações em eventos científi-
cos. O foco de trabalho no espaço museológico deve 
girar em torno da organização de grupos escolares e na 
orientação de visitantes em geral, facilitando a compre-
ensão e aprendizado, despertando nos estudantes interes-
ses acerca de diversos temas geocientíficos.  

Espera-se que o recente inventário e catalogação di-
gital venham contribuir, não só para a preservação da 
memória de informações da coleção de meteoritos do 
MCTer, mas também para a viabilização do Museu Vir-
tual, onde o estudante poderá acessar remotamente a 
informação da coleção via tablets ou smartphones, con-
tribuindo para a divulgação dos conhecimentos geocien-
tíficos a todos os níveis de estudo, quer sejam de educa-
ção básica ou estudantes universitários, e até mesmo 
pesquisadores de instituições afins, além do público leigo 
em geral, que movido pela curiosidade e intenção de 
aprendizado poderá acessar os dados da coleção de ma-
neira segura e interativa. 
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Abstract This article presents preliminary results of the inventory of the material pieces of museological interest exposed in the corri-
dors and areas of free access of the Institute of Geosciences of the University of Campinas, Unicamp. The work was carried out before the 
transfer of the facilities of the Institute to a new building so that the current location of the inventoried pieces was not tracked. 365 pieces 
of various materials and themes were identified; the collection was divided into different themes. In many cases they result from acquisi-
tions by the IG community, without adequate museological and archiving procedures: replicas, fragments, pieces of single samples. The 
preparation of this inventory represents an awareness in preserving the material memory of history, art and culture related to the Geosci-
ences and to the Institute of Geosciences of Unicamp. The survey will continue by the expansion of the collection and further availability 
of data on the Internet for wider access.  

Keywords Paleontology, Earth Sciences, museums, didactic material, collections, Unicamp. 

Resumo Este artigo apresenta o resultado preliminar do inventário das peças materiais de interesse museológico que se encontram ex-
postas nos corredores e áreas de livre acesso do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O trabalho foi 
realizado antes da transferência para o prédio próprio do Instituto, tendo sido inventariados materiais, de diversos materiais e temáticas, 
espalhados nas instalações e prédios antigos. Como a mudança é recente, não se rastreou a localização atual das peças. Identificaram-se 
365 peças, classificadas por temas. Em muitos casos trata-se de aquisições feitas pela comunidade do IG sem procedimento museológico e 
arquivístico adequado, tais como réplicas, peças ou exemplares únicos. A elaboração do inventário busca uma conscientizar a comunidade 
sobre a importância de se preservar a memória material, história, arte e cultura relacionadas às Geociências e ao Instituto de Geociências 
da Unicamp. O levantamento terá continuidade, com ampliação do acervo e disponibilização dos dados na internet para ampla consulta. 

Palavras-chave Paleontologia, Ciências da Terra, museus, material didático, coleções, Unicamp. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

Da conscientização em se preservar a história e a cultura 
de qualquer instituição, especialmente aquelas destinadas 
ao ensino e pesquisa é que decorre a importância de se 
promover memória material como patrimônio coletivo.  

Dessa premissa emerge a primeira das etapas meto-
dológicas de documentação museológica, quando se 
planeja um museu ou uma exposição museológica em 
qualquer contexto educativo-informativo, que se refere à 
elaboração do inventário do acervo. A relevância de se 
inventariar um acervo diz respeito à identificação dos 
objetos que são ou serão salvaguardados na coleção, 
resultando em uma análise têmporo-espacial da situação 
atual e dos respectivos problemas e desafios.  

No inventário levantam-se informações preliminares 
dos materiais-alvo como as informações de contorno que 
poderão subsidiar abordagens museológicas variadas ao 
longo da história que passa a ser criada e registrada des-
de o próprio acervo e seu repositório, seja um museu, 
uma coleção pessoal ou uma instituição de guarda e 
pesquisa restrita. 

A eficiência de um acervo relaciona-se diretamente 
a capacidade em se promover o sistema documental em 
que se trabalha definindo continuamente suas metas, 
desafios, limitações e principalmente o plano museológi-
co que se pretende para o acervo ao longo de um plane-
jamento de longo prazo. 

No campo educacional diversos autores propõem 
que o ensino de ciências naturais deva necessariamente 
incluir ou passar pelo uso de museus, nos quais, por meio 
de coleções museológicas se atingem objetivos pedagó-
gicos de forma muito eficaz e transversal de conteúdos 
elementares elencados nos Parâmetros Curriculares esta-
belecidos. 

A produção e manutenção de acervos se insere nessa 
perspectiva pois, tal como livros, experimentos e roteiros 
de campo, acervos são fundamentais na construção do 
conhecimento científico pois possuem características 
particulares que os distinguem e complementam outras 
instâncias e metodologias educativas, sejam elas formais 
(intra sala de aula) ou não formais (extra sala de aula). 
Pretende-se aproveitar o contexto de valorização das 
vantagens pedagógicas de visitas escolares a museus e 
centros de ciência, os quais se caracterizam por múltiplas 

50



 
formas de uso do acervo e dos espaços expositivos, que 
potencializam as práticas pedagógicas de ensino de Ci-
ências em geral e das Geociências em particular. 

 
2    Objetivos  

O objetivo principal deste artigo é descrever o inventário 
do acervo de materiais expositivos encontrados nas áreas 
livres do instituto de Geociências da UNICAMP, bem 
como estabelecer um método para documentação, regis-
tro e conservação do acervo.  

O trabalho foi realizado antes de ocorrer a transfe-
rência das instalações do Instituto do Antigo Prédio das 
Engenharias para o prédio próprio de modo que o destino 
e atual localização das peças inventariadas não foi rastre-
ada. Com base no inventário pretende-se evoluir na qua-
lificação do acervo para aprimoramento da coleção como 
definição de planos museológicos de uso do acervo e 
estratégias de gestão desse acervo.  

 
3   Materiais e Métodos  

Para realização do trabalho considerou-se o acervo mate-
rial encontrado nas áreas de livre circulação pública 
dentro das dependências físicas utilizadas pelo Instituto 
de Geociências da Universidade Estadual de Campinas 
(IG/Unicamp) antes da recente mudança de endereço 
para as instalações definitivas do instituto.  

A partir da verificação de uma série de materiais dis-
tribuídos em diferentes suportes e com diferentes tipos 
de materiais decidiu-se pela montagem do inventário das 
peças dentro de uma metodologia museológica subdivi-
didas em etapas: 
• Localização das peças; 
• Preenchimento da ficha de catalogação 
• Documentação fotográfica das peças 
• Tabelamento e tratamento dos dados  

As etapas foram cumpridas para cada peça ou con-
junto de peças identificadas. Adicionalmente fez-se uso 
da Internet como ferramenta de busca de mais informa-
ções sobre o acerco do IG-Unicamp e outras informações 
correlatas de outros museus ou universidades que possu-
em museus de Geociências. 

1 Resultados e Discussão   

O inventário permitiu identificar 365 peças das quais 345 
compreendem amostras de rochas diversas armazenadas 
dentro do mobiliário expositivo distribuído ao longo dos 
corredores de acesso dentro dos departamentos (Fig. 2 A 
B e C). O mobiliário consiste de 12 vitrines-padrão em 
alumínio e vidro onde se encontra a maior parte do acer-
vo (345 peças) representando 95% do conjunto. 

 

Tipo material Suporte Descrição da peça Local Tipo de legenda

SIM NÃO

Replica gesso Base metálica Femur de Dinossauro Corredor do DGM (*) X
etiquetas em papel 
alinhadas

Original rocha base metálica com rodízio Laje de Arenito com icnofóssil (pegadas) Entrada do DGM X

Replica gesso moldura em madeira Quadro com fóssil de Arqueopterix Parede do corredro DGM X

Replica gesso moldura em madeira Quadro com fóssil de anfíbio (rã/sapo) X

Replica gesso moldura em madeira quadro com fóssil de pterossauros completo Corredor do DGM X

Réplica Gesso sem suporte Busto em formato circular de Oliver Derby Corredor do DGM X

Original rocha sem suporte Amos tras de rochas  diversas Jardim externo DGM X

Original rocha base em madeira Amos tra de Ignimbrito paleoproterozóico, BA Corredor do DGA (**) X
etiqueta papel 
plastificado

Originial rocha sem  base não identificada Corredor do DGA X

Réplica gesso/resina cabo metálico suspensa Exemplar completo de Pterossauros Hall central do prédio novo do IG X
banner colorido medio 
formato

Réplica resina impressão 3D Exemplar de Crocodiliano Estante horizontal em vidro X
etiqueta papel 
plastificado tamanhos 
diversos

Original rocha
 5 Estantes verticais em vidro com 
rodízio

cada estante guarda cerca de 30 amostras Corredor do DGA X
impressão em papel 
plastificado formatos e 
tamanhos diversos

Original rocha
4 estantes horizontais em vidro 
suspensa

cada estante guarda cerca de 30 amostras Corredor do DGA X
impressão em papel 
plastificado formatos e 
tamanhos diversos

Original rocha
3 estantes horizontais em vidro com 
rodízio

cada estante gurada cerca de 25 amostras Hall central do prédio novo do IG (***) X
impressão em papel 
plastificado formatos e 
tamanhos diversos

Réplica resina
Base em mesa metálica com 
substrato de areia

Exemplar completo de fóssil de Baurusuchus Hall central do prédio novo do IG X
banner colorido medio 
formato

Original rocha suporte metálico com rodízio Exemplar com fragmento grande de madeira fossilizada Hall central do prédio novo do IG X
etiqueta papel 
plastificado

Original rocha suporte metálico com rodízio Exemplar com fragmento grande de madeira fossilizada Hall central do prédio novo do IG X
etiqueta papel 
plastificado

Original rocha suporte metálico com rodízio Exemplar com fragmento grande de madeira fossilizada Hall central do prédio novo do IG X
etiqueta papel 
plastificado

Original rocha sem suporte Amos tra de rocha ornamental para cantaria Parede no corredor do DGA X
etiqueta papel 
plastificado

Original rocha sem suporte Amos tra de rocha ornamental para cantaria Parede no corredor do DGA X
etiqueta papel 
plastificado

Original rocha sem suporte Amos tra de rocha ornamental para cantaria Parede no corredor do DGA X
etiqueta papel 
plastificado

Original poster fixação direta em parede 10 posteres e quadros diversos com motivos geológicos
dipersos  nos Departamentos do prédio 
antigo

X

 (*) DGM Departamento de Geologia e Mineralogia

(**) DGA Departamento de Geologia Aplicada

(***) IG Instituo de Geociência UNICAMP (´prédio novo)

Presença de 

Legenda 

TABELA 1: INVENTÁRIOS DO ACERVO MATERIAL DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP COM INFORMAÇÕES DESCRITIVAS DAS PEÇAS CADASTRADAS

  
Figura 1. Modelo de ficha de catalogação de Acervo Museológico 

utilizada na elaboração do inventário. Fonte: Padilha (2014) 

O acervo compõe-se sobretudo de amostras originais 
de rochas e outros materiais geológicos (Fig. 2); embora 
etiquetado, o material está exposto de forma muito sim-
ples; não apresenta um projeto museológico expositivo 
bem definido como padronização de etiquetas e lingua-
gem e estudo luminográfico, etc. 
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VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra 
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Figura 2. Exemplos de peças do acervo material do Instituo de Geociências da Unicamp. Fotos do autor, 2018. Códigos: (A) (B) (C) mobiliário varia-
do com amostras de rochas identificadas e etiquetadas; (D) Amostras de rochas isoladas dispersas pelas áreas de trânsito do Instituto; (E), (F), (G), 
(H) réplicas de fósseis variados expostos em vários suportes e com identificação precária dos exemplares (I) brasão em homenagem a Orville A. 

Derby; (J) (K) (L) exemplos de etiquetas utilizadas para identificação dos exemplares 
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VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra 
 

As demais 20 peças catalogadas (5% do acervo li-
vre) encontram-se fora do mobiliário descrito e dispostas 
em suportes variados. Também não apresentaram padro-
nização básica dos elementos expositivos (etiquetas, 
suporte, etc.).  

O material foi também fotografado em seu estado 
natural sem padronização de escala ou referência de 
tombo p.ex.). Os demais 20 exemplares catalogados 
compreendem peças únicas, sendo peças originais 60% 
destas e que, na maioria correspondem a amostras de 
rochas de meso-escala distribuídas diretamente no piso 
dos corredores com ou sem suporte adequado. Das répli-
cas catalogadas 95% são fósseis de vertebrados diversos 
e 75% das réplicas foram produzidas em gesso e 25% em 
resina. 
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Figura 2. Inventário preliminar do acervo material do IG/Unicamp 

 
Conclusão e Discussões 

Os resultados, embora preliminares, indicam a intenção 
de haver expansão do acervo público do IG-Unicamp. 
Desse modo, pode-se considerar os seguintes aspectos e 
recomendações:  
• O acervo compõe-se de exemplares diversificados 

quanto a tipologia, suporte e guarda/conservação. 
• Não há linha museológica com padronização do 

suporte expositivo ou linha desenvolvida de comu-
nicação, capaz de criar afinidade e identificação 
temática do acervo. Tampouco foram obtidas in-
formações a esse respeito. 

• Não se observam trabalhos de catalogação e regis-
tros sistemáticos; neste caso, o acervo parece se re-
sumir a uma coleção bastante diversificada. 

• Da forma em que se encontra disposto, o acervo 
não serve de instrumento didático tanto para cursos 
formais de graduação e pós-graduação, quanto para 
atender ao público escolar extra-universidade. 

• O acervo prioriza a preocupação estética e decora-
tiva, sem projeto expositivo coerente e integrado. 

• Não se encontrou diretriz institucional voltada ao 
fomento da memória da instituição quer quanto à 
guarda do acervo existente quer quanto a uma polí-
tica de aquisição de acervo ou outros suportes (his-
tória oral etc.). 

• Com base nos resultados é preciso discutir de que 
forma a instituição pretende expandir o acervo, tal-
vez a partir da estratégia de aquisição de peças par-
ticulares e inicialmente pela própria comunidade do 
IG e posteriormente avaliando o potencial de in-
cremento de acervo segundo um plano museológico 
definido pela instituição e órgãos gestores.  

• Sem a devida catalogação, o acervo acha-se vulne-
rável a depredação e extravios. 

 
Conclui-se ser urgente e inadiável definir um Plano 

Museológico a fim de garantir e preservação do patrimô-
nio histórico cultural, material e imaterial da instituição, 
para ajudá-la a cumprir os preceitos de ensino, pesquisa e 
extensão.  
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Abstract Imbituva is a city on the Second Plateau of Paraná, it has about thirty thousand inhabitants and is located about 65 kilometers 
from Ponta Grossa, a city that includes the State University of Ponta Grossa. Due to this proximity, some UEPG actions and projects arrive 
at Imbituva, directly or indirectly, as an example of the so-called overflow effect. This work was supported by this connection between in-
stitution, researcher and object of study / community, based on a research of the elements of local geodiversity and by proposing different 
means for dissemination of this growing theme. A varied heritage was found in the local geological units, as well as its relation with the 
Imbituva’s culture. From this, a didactic map is proposed, based on the discussion of access to geosciences by a society that is constantly 
learning and, thus, appropriates the place where it lives and values its nature. 

Keywords Geodiversity: geoscientific disclosure: place appropriation. 

Resumo Imbituva é um município do Segundo Planalto Paranaense, tem cerca de trinta mil habitantes e fica a 65 quilômetros de Ponta 
Grossa, cidade que comporta a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Devido a esta proximidade, algumas ações e projetos da UEPG al-
cançam Imbituva, de forma direta ou indireta, num exemplo do chamado efeito de transbordamento. Esse artigo está apoiado nesta cone-
xão entre instituição, pesquisador e objeto de estudo/comunidade, partindo de um levantamento dos elementos da geodiversidade imbitu-
vense e propondo diferentes meios para a divulgação deste crescente tema. Um variado patrimônio foi encontrado nas unidades geológicas 
locais, bem como sua relação com a cultura do município. A partir disso é proposto um mapa didático, baseado na discussão do acesso às 
geociências por uma sociedade que aprende constantemente e, assim, apropria-se do lugar onde vive e valoriza sua natureza. 

Palavras-chave Geodiversidade, divulgação geocientífica, apropriação de lugar. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências 

1    Introdução  

A geodiversidade de um local é composta pelos elemen-
tos abióticos formados e modificados, de forma rápida 
ou lenta, pelas dinâmicas do tempo geológico e das in-
fluências ambientais. O resultado destes processos é o 
suporte para a vida da fauna e da flora, frequentemente 
direcionando seu desenvolvimento e ações, conforme 
vários autores (e.g. Sharples 2002, Gray 2004, Brilha 
2005).  

Num levantamento da geodiversidade encontrada no 
município paranaense de Imbituva, buscou-se valorizá-la 
por meio da divulgação de ciência e sensibilização pa-
trimonial, considerando uma sociedade atual que aprende 
rápida e constantemente. Para veicular as informações 
levantadas, construiu-se um mapa para divulgação dos 
principais pontos de interesse da geodiversidade. Consi-
derou-se que a compreensão científica é uma via para a 
apropriação de território e valorização patrimonial (Nas-
cimento et al. 2008), não apenas em projetos escolares, 
mas partindo do conceito de aprendizado por livre esco-
lha (Falk & Dierking 2002) para pessoas cujo interesse 
pelo tema seja despertado. A geodiversidade de Imbituva 
pode ser visitada e reconhecida nos moldes de uma visita 
a museus ou galerias de arte e ciência. 

2    Geodiversidade e Patrimônio Geológico 

Uma das mais difundidas definições de geodiversidade 

foi escrita pelo pesquisador Murray Gray, em seu livro 
Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature, 
lançado em 2004 e reeditado em 2013, no qual o autor 
aponta e descreve seus diferentes valores: intrínseco, 
cultural, estético, econômico, funcional e educacional. 
Geodiversidade é um termo utilizado desde os anos 1990 
para “descrever a variedade dentro da natureza abiótica” 
(Gray 2004, p.5). Na segunda edição do livro, o autor 
aponta ainda um valor ecossistêmico, sendo o seu con-
junto formador da base para a conservação da geodiver-
sidade especial do planeta Terra (Gray 2013). 

O autor observa ainda que, por muito tempo, a im-
portância concedida à geodiversidade era diretamente 
relacionada à proteção da biodiversidade ao seu redor. 
Desta maneira, profissionais e projetos tendiam mais aos 
temas de foco biótico do que seu correlato abiótico, em 
boa parte graças ao desconhecimento. 

Houve progresso nas pesquisas e ao longo dos anos 
foram atribuídos à geodiversidade valores próprios e 
compreendidas suas “formas, materiais e processos abió-
ticos” (Gray 2004, p.6).  
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O português José Brilha destaca em seu livro Patri-

mónio Geológico e Geoconservação, que a geodiversi-
dade não apresenta apenas testemunhos do passado, mas 
também processos naturais recentes (Brilha 2005). De-
terminante para a evolução da civilização, incontáveis 
formações de relevo e matéria-prima foram utilizadas 
como estruturas e em equipamentos, integrando as tecno-
logias de acordo com cada período. Conhecer o mineral 
ou rocha ideal para a produção de uma ponta de flecha 
ou utilizar o relevo como estratégia de batalha remete aos 
usos atuais de produção de eletrônicos avançados ou 
prospecção de rochas para a construção civil. A tecnolo-
gia e conhecimento estiveram sempre associados à geo-
diversidade.  

Uma gigantesca quantidade de matéria-prima prove-
niente da geodiversidade é explorada para suprir as ne-
cessidades humanas, ao que se inclui o abastecimento de 
água e as estruturas que a filtram e armazenam. Além da 
dependência material, há a conexão criada entre a histó-
ria dos povos ou indivíduos e as paisagens que os cerca-
ram. A cultura de um grupo frequentemente estará asso-
ciada à geodiversidade que os acolheu ou ainda acolhe, 
abrangendo memórias e emoções, como o sentimento de 
pertencimento. 

Entre toda a geodiversidade presente no planeta Ter-
ra, alguns locais recebem maior atenção em sua preser-
vação, pela singularidade de suas formações, variedade 
de processos geológicos ou porque todos os semelhantes 
já foram suprimidos. A ideia de patrimonialização sugere 
a preservação e valorização das informações científicas, 
o apelo estético, o contexto histórico, o aproveitamento 
turístico e educacional ou a reserva para futuros fins. 
Neste sentido, muitas pesquisas têm avançado no tema 
do Patrimônio Geológico (que inclui os patrimônios 
Geomorfológico, Paleontológico, Mineralógico, Petroló-
gico, Tectônico, Estratigráfico, Hidrogeológico, Espeleo-
lógico e Pedológico), assim como Patrimônio de Minera-
ção, o Patrimônio Cultural Construído e Patrimônio 
Arqueológico.  

Ainda que não sejam considerados únicos na estru-
tura da Terra, alguns locais, expostos pela ação humana 
ou natural, apresentam-se especialmente interessantes 
por servir aos interesses de estudantes, pesquisadores e 
curiosos. Isto se deve à possível proximidade de suas 
moradias ou instituições, ao acesso que têm e às infor-
mações disponibilizadas sobre estes locais, chamados de 
geossítios. 

 
3    Geossítios do município 

O município de Imbituva está localizado no Segundo 
Planalto Paranaense, região dos Campos Gerais, e a 130 
km da capital, Curitiba (Fig. 1), tendo sido fundado em 
1871.  

Com histórico de ocupação inicialmente indígena, 
depois ligada ao tropeirismo e recebendo imigrantes para 
a agricultura, o município carrega nas atividades desen-
volvidas, em qualquer um de seus tempos, a geodiversi-
dade como fator de influência na definição de rotas, 
atividades de subsistência, locais de fixação de grupos, 
disponibilidade de água, entre outros.  

Figura 1. Localização do município de Imbituva, PR, a 130 km da 
capital Curitiba. Org. do mapa: os autores 

O substrato geológico e o relevo são fatores estrutu-
rantes da paisagem e há vários pontos de interesse encon-
trados nas unidades geológicas que afloram neste territó-
rio. Cada uma representa rochas de um período cronoes-
tratigráfico e são resultado de materiais e condições 
paleoambientais específicos dos seus períodos de forma-
ção e definem a geodiversidade atual.  

Encontram-se, em Imbituva, afloramentos das se-
guintes unidades geológicas: Grupo Itararé, Grupo Guatá 
(Formação Rio Bonito, Formação Palermo), Grupo Passa 
Dois (Formação Irati, Formação Serra Alta, Formação 
Teresina) e litotipos do Magmatismo Serra Geral (Figura 
2). São rochas predominantemente sedimentares cujo 
contexto está associado à evolução da Bacia Sedimentar 
do Paraná, complementada, ainda, por ígneas vulcâni-
cas/sub-vulcânicas básicas e sedimentos inconsolidados 
mais recentes. 

 

Figura 2. Representação das unidades geológicas presentes no municí-
pio de Imbituva, editada a partir da base de dados da Mineropar (2011) 

A unidade geológica mais antiga presente é o Grupo 
Itararé, composta por arenitos e diamictitos formados por 
depósitos glaciais do período Permocarbonífero. Segun-
do Melo, Moro e Guimarães (2003), este grupo ainda é 
polêmico entre pesquisadores quanto às suas subdivi-
sões, devido aos vários ambientes geradores e sua com-
plexidade. Sua presença, no entanto, revela a influência 
glacial nesta parte do Gondwana nesse período.  
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Acima desta unidade está a Formação Rio Bonito, 

do Grupo Guatá, formada no período Permiano e consti-
tuída de rochas sedimentares clásticas e biogênicas (Me-
lo et al. 2003). Imbituva se destacou no cenário parana-
ense por ter concessões para a mineração de carvão des-
de o século XIX, sendo que moradores mais antigos 
ainda relatam os trabalhos na mina do Cedro, localidade 
que está sobre rochas da formação Rio Bonito. A Mine-
ropar (2002) fez pesquisas posteriormente e constatou a 
presença de um baixo volume de material, com pouco 
interesse econômico, mas suficiente para que a atividade 
deixasse uma marca cultural. 

Atualmente a mina está desativada, dentro de uma 
propriedade particular, mas a população conta sobre a 
forma de trabalho rústica, ainda que com equipamentos 
avançados para a época.  Minerava-se camadas de 20 a 
50 centímetros que eram transportadas para Ponta Gros-
sa, com finalidade industrial. Alguns alegam que se be-
neficiaram da areia, rejeito da abertura das estradas que 
chegavam até a mina, compostos principalmente de are-
nitos do Grupo Itararé e arenitos da própria Formação 
Rio Bonito, já que esta é reconhecida pela presença de 
siltitos e arenitos com camadas de carvão e folhelhos 
carbonosos (Melo et al. 2003). A unidade costuma apre-
sentar fósseis de plantas e alguns exemplares foram en-
contrados durante o levantamento. 

Sobrepondo-se à Formação Rio Bonito está a For-
mação Palermo, também do Grupo Guatá. Esta unidade 
se apresenta num relevo monótono, com solo bastante 
argiloso e aflora do norte ao sul do município, ocupando 
grande parte da porção central. Constitui-se de rochas 
argilosas alteradas que sustentam a indústria cerâmica na 
cidade. São retirados materiais que, tais como outros 
argilosos provenientes das rochas da Bacia Sedimentar 
do Paraná, são chamados de taguá pelas pessoas que os 
utilizam.  

A presença destes folhelhos e argilitos intemperiza-
dos e especialmente aproveitáveis foi fundamental para 
que se desenvolvesse um polo de cerâmica na região, 
direcionando a economia e história da sociedade ao seu 
redor. Há relatos de até quatro gerações seguindo nesta 
atividade, cujas marcas estão nos barrancos, expostos 
pela retirada de matéria-prima, frequentemente ao lado 
de onde eram instaladas as olarias. Devido a esta repre-
sentatividade, as olarias recebem destaque enquanto 
patrimônio geológico do município pelas edificações que 
utilizam materiais da geodiversidade, os barreiros muito 
próximos e o calçamento de cerâmica encontrado a partir 
de uma delas (Fig. 3). Segundo Melo, Moro e Guimarães 
“pelas características litológicas e sedimentares indica-se 
deposição em ambiente marinho transgressivo de águas 
rasas, abaixo do nível de ação das ondas” (Melo et al. 
2003, p. 40), ambiente que justifica as abundantes bio-
turbações em seus afloramentos. 

A Formação Irati é pouco aflorante no município, 
aparecendo próximo ao contato com rochas do Magma-
tismo Serra Geral ou com a Formação Teresina. Destaca-
se a presença conhecida de fósseis de Mesosaurus brasi-

liensis, que remontam ao período anterior à separação 
dos continentes, comprovado pela incidência do fóssil no 
continente africano, quando formavam Gondwana. 

 

Figura 3. Pavimento antigo com tijolos, próximo a uma das mais 
antigas olarias de Imbituva, possivelmente construído na década de 

1950  

A Formação Serra Alta encontra-se principalmente 
na porção oeste do município, mas há um afloramento 
interessante em outra região, aberto pela rodovia, onde 
aparecem concreções carbonáticas em meio a um siltito 
acinzentado. Estas condições já foram relatadas na For-
mação Serra Alta, onde o folhelho é descrito como po-
dendo  

“apresentar nódulos carbonáticos e concreções discoides cen-
timétricas a decimétricas associadas ou não à presença de bi-
valves fósseis” e interpretado como “deposição por decantação 
em condições de águas calmas” (Warren et al. 2015, p. 115). 

A Formação Teresina, que se sobrepõe, faz parte do 
Grupo Passa Dois e se formou no período Permiano 
Superior. Segundo Fanton et al. (2006), podem ser en-
contrados resquícios animais e vegetais, como coquinas 
ou fósseis de coníferas, nesta formação. Apresenta areni-
tos muito finos e folhelhos com laminações cruzadas ou 
paralelas e com gretas de contração. Neves, Rohn e Si-
mões (2010) relatam também a presença nesta formação 
de calcários oolíticos, camadas carbonáticas com empa-
cotamento de conchas e camadas com grãos maiores que 
o comum, cujas relações e seleção se devem ao ambiente 
raso e calmo intercalado com eventos de alta energia. 
Esta formação aparece timidamente dentro dos limites 
municipais, estendendo-se principalmente pelos vizinhos 
a oeste.  

O Magmatismo Serra Geral e rochas intrusivas asso-
ciadas (diques e soleiras de diabásio) compõem a unida-
de geológica mais recente em Imbituva, dos períodos 
Jurássico-Cretáceo. Na falha de um afloramento da For-
mação Rio Bonito, há uma intrusão de diabásio minerado 
pela prefeitura. Este ponto tem um destaque na geomor-
fologia local por estar no sopé de um morro, tendo pro-
vavelmente ajudado a manter este relevo pela sua resis-
tência. Além disso, apresenta o típico alinhamento NW-
SE, resultante de fissuras associadas ao Arco de Ponta 
Grossa, do período da separação continental e a abertura 
do oceano Atlântico Sul, no Cretáceo (Maniesi & Olivei-
ra 1997). Estas movimentações quebraram as estruturas 
geológicas e permitiram a entrada de magma ao quase 
separar a América do Sul em duas partes. As maiores 
cachoeiras do município estão em soleiras de diabásio, 
encaixadas entre as formações Irati e Serra Alta e são 
pontos turísticos com fluxo constante de pessoas.  
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4    Divulgação de Geociências e mapa didático 

A difusão das geociências tem tomado corpo ao redor do 
mundo nas últimas décadas e, no Brasil, um dos primei-
ros eventos que discutiram o geopatrimônio foi o Con-
gresso Brasileiro de Geologia, em Minas Gerais, no ano 
de 2004. Desde então, um evento específico para o pa-
trimônio geológico tem acontecido bianualmente, resul-
tando na quarta edição do Simpósio Brasileiro de Patri-
mônio Geológico em 2017, em Ponta Grossa (PR). 

Especificamente no Paraná, o avanço foi acompa-
nhado por diversas ações de divulgação geocientífica em 
projetos de diferentes instituições. Entre as ações estão 
levantamentos, mapeamentos temáticos, implantação de 
painéis, distribuição de folders, capacitação de guias, 
publicações de livros e artigos e também a partir dos 
meios virtuais com vídeos, websites, e-books, aplicati-
vos, entre outros, que interpretam conteúdos geocientífi-
cos para o público leigo. Tais ações atingiram espaços 
não-formais de aprendizado, como os próprios geossí-
tios, internet ou museus.  

Na atuação de diferentes projetos e áreas, inclusive 
as que envolvem a geodiversidade, não é raro observar-
se um efeito de transbordamento (Raiher 2015), onde as 
pesquisas transcendem os meios acadêmicos e chegam 
até a comunidade, com várias consequências positivas. A 
divulgação geocientífica toma diferentes caminhos, seja 
nas escolas, com o preparo dos professores e disponibili-
zação de materiais, ou em espaços de educação não-
formal, como a que acontece em ambientes diferentes 
daqueles tradicionais e escolares. Segundo Bianconi e 
Caruso (2005), as pesquisas mostram que: 

 “Os espaços fora do ambiente escolar, mais comumente co-
nhecidos como não-formais, são percebidos como recursos 
pedagógicos complementares às carências da escola, como por 
exemplo, a falta de laboratório, que dificulta a possibilidade de 
ver, tocar e aprender fazendo” (Bianconi & Caruso 2005, p.1).  

Ao comentar o valor educativo da geodiversidade 
descrito por Gray (2004), Nascimento, Ruchkys e Man-
tesso-Neto (2008) afirmam que o aprendizado em Ciên-
cias da Terra pode acontecer em atividades formais ou 
informais, com públicos escolares ou não, e que: 

“os trabalhos de campo apresentam um valor educativo extra-
ordinário, particularmente para o público em geral, porque 
ajuda na conscientização e valorização dos ambientes naturais 
da Terra” (Nascimento, Ruchkys e Mantesso-Neto 2008, p. 
15). 

Portanto, as atividades não-formais, ainda que sejam 
uma “tentativa educacional organizada e sistemática 

que, normalmente, se realiza fora dos quadros do siste-

ma formal de ensino” (Bianconi & Caruso 2005, p. 1), 
podem atingir públicos além dos escolares ou por meios 
que não estão conectados a instituições, gerando um 
aprendizado por livre escolha (Falk & Dierking 2002) 
e/ou sentimento de pertencimento (Tuan 2012).  

O aprendizado por livre escolha, ou free-choice le-

arning, é um termo que se baseia na recorrente condição 
de pessoas que aprendem ao longo da vida, de acordo 
com sua disponibilidade e vontade, com frequência e 
velocidade elevadas, não só para desempenhar seus tra-
balhos, mas pelo desenvolvimento pessoal. O acesso à 
internet e o volume de conteúdos oferecidos tem um 

grande papel nesta situação. Ainda que muitos estejam à 
margem deste acesso pelos meios digitais, sua disponibi-
lização é crescente e, segundo Falk e Dierking  

“aproveitar o poder da tecnologia digital para promover 
aprendizado e melhorar a vida pública é um desafio impressi-
onante”. (Falk & Dierking 2002, p. 9)  

Este desafio inclui o modo como as informações ge-
ocientíficas são disponibilizadas, considerando o vocabu-
lário utilizado e os ambientes de vinculação.  

Pode-se ainda conectar aprendizado e turismo, trans-
formando este último em atividade informativa, situação 
em que os momentos de lazer recebem o complemento 
de conhecimentos a respeito dos locais. O contato direto 
com a natureza e a sociedade potencializa um aprendiza-
do que levaria muito mais tempo para ser assimilado por 
meios indiretos, como pelos livros, por exemplo. O lazer 
geralmente está conectado com atividades que geram 
prazer e, portanto, com lugares e temas que despertam as 
diferentes curiosidades das pessoas que os visitam, con-
figurando um bom momento para o ensino-aprendizagem 
naturalmente. 

O modo de aprender atual está correlacionado, ain-
da, às influências do modo de produção industrial, onde 
a quantidade é o fator preponderante. Consequentemente, 
a quantidade de conteúdos absorvidos se tornou o foco 
escolar por muito tempo. Entretanto, com o avanço in-
formacional e tecnológico, o conhecimento tem se torna-
do um dos maiores produtos econômicos da sociedade 
(Falk & Dierking 2002) e, se antes o produto final eram 
os objetos desejados, hoje os serviços, ideias e experiên-
cias são os resultados mais importantes.  

O aprendizado que se faz por livre escolha, segundo 
Falk e Dierking (2002), não é definido apenas como o 
conhecimento teórico, que se dá em qualquer situação, 
mas recebe destaque pelas emoções que contribuem 
como fator de sensibilização, de mudança de atitudes e 
valores. Estas emoções podem ser o interesse, a curiosi-
dade, o entusiasmo, a empatia ou mesmo a tristeza, por 
exemplo, ao acessar informações sobre guerras ou tragé-
dias. Para estes autores, ao aprendizado intelectual tam-
bém se somam outras habilidades como o desenvolvi-
mento psicomotor, entendimento estético, senso de loca-
lização espacial, desenvoltura social, entre outros. 

Quando não há espaço para novos conteúdos nas ho-
ras escolares, a educação extraescolar pode ajudar a 
manter uma frequência no desenvolvimento intelectual e 
cultural de estudantes e não estudantes, de maneira não 
direcionada. A curiosidade pode surgir a partir dos pró-
prios conteúdos escolares, temas familiares, filmes, jogos 
ou séries, eventos naturais, ou pelo sentimento de perten-
cimento. É preciso considerar, também, que a maior 
parte da vida transcorre fora do ambiente ou após a idade 
escolar. O pertencimento, estudado por alguns autores 
como Tuan (1974), reforça a finalidade desse levanta-
mento. Ainda que a utilidade do resultado de uma pes-
quisa “local” se restrinja apenas a uma parte da popula-
ção, é válida na medida em que pode despertar interesse 
e o sentimento de pertencimento. Também se valorizam 
informações que dificilmente seriam exploradas caso não 
houvesse um foco local, como é o caso de Imbituva. 
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Segundo Tuan, a “topofilia, por exemplo, é um dos 

elos afetivos entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico” 
(Tuan 1974, apud Barbosa 2008, p.2). Assim, várias 
pessoas que dificilmente dariam atenção a temas geoci-
entíficos, por desinteresse ou falta de acesso, acabam se 
interessando devido a este sentimento. Localizar os luga-
res onde nasceram, trabalharam e visitaram sobre um 
mapa de geodiversidade pode despertar a percepção da 
relação desta com as atividades desenvolvidas e a paisa-
gem. Segundo Freire e Vieira (2006, p.33), inicialmente 
se cria a identidade a partir de uma interação e depois 
“esta identidade de lugar tende a ser preservada, princi-
palmente em pessoas mais velhas”. Talvez neste raciocí-
nio, além das pessoas com mais idade, as que não tive-
ram ou ainda terão acesso a instituições de ensino tam-
bém possam ser incluídas, principalmente considerando 
municípios pequenos e essencialmente agrários, demo-
cratizando a informação. Para Valera e Pol,  

“quanto mais identificação houver entre o indivíduo e seu en-
torno, maior a possibilidade de um comportamento de preser-
vação do ambiente”. (1999 in Freire & Vieira 2006, p. 33),  

Portanto, a identidade de lugar traz consigo uma 
sensibilização, com resultados na valorização e preserva-
ção do patrimônio, ao compreendê-lo como parte impor-
tante de sua natureza e da história de seus antepassados. 
Ao mesmo tempo, se criadas informações claras e sim-
plificadas para locais de pouca visibilidade em cidades 
como Imbituva, diminui-se a limitação para aqueles que 
não podem ou não têm acesso a pontos mais distantes e 
famosos. A proximidade dos geossítios pode ser explo-
rada ao exigir menor ou nenhum deslocamento, princi-
palmente na geodiversidade que integra edificações, o 
patrimônio cultural construído. 

A experiência mostrou que conhecer o território on-
de vivem provoca nas pessoas uma maior apropriação, 
contribuindo para a cidadania e valorização. Segundo 
Albagli (1996), a popularização da ciência ou divulgação 
científica (termo mais frequentemente utilizado na litera-
tura) pode ser definida como "o uso de processos e recur-
sos técnicos para a comunicação da informação científica 
e tecnológica ao público em geral"; assim, a divulgação 
supõe a tradução de uma linguagem especializada para 
uma leiga, visando atingir público mais amplo. 

Buscando uma estratégia rápida e acessível para 
promover a difusão do conhecimento do território de 
Imbituva, foi então criado um mapa dobrável, tamanho 
A3, impresso em cores frente e verso, com conteúdo 
didático, específico sobre a geodiversidade e o patrimô-
nio geológico do município (Figs. 4 e 5). Uma tiragem 
limitada foi realizada a título experimental, mas o arqui-
vo completo foi disponibilizado via internet 
(www.geocultura.net) e oferecido à prefeitura. 

Com esta tradução adaptada para um público leigo, 
o mapa temático tem fixados, a partir das suas coordena-
das geográficas, os pontos de maior interesse da geodi-
versidade encontrados, acompanhados de uma descrição. 
Este tipo de material pode ser facilmente distribuído no 
município, independendo do acesso à internet, caso seja 
impresso, ou na própria web (www.geocultura.net). De-
vido ao seu formato e imagens, espera-se que a popula-
ção seja atraída ao perceber que ilustra o espaço onde 
vivem e trabalham. O acesso a este material pode confi-

gurar, para alguns, uma das poucas oportunidades de 
relacionar a geodiversidade ao seu cotidiano, para além 
dos conhecimentos popularmente adquiridos. 

Figura 4. Parte frontal do mapa do patrimônio geológico de Imbituva, 
com a localização de pontos notáveis sobre a geologia do município. 

 

Figura 5. Verso do mapa com informações geológicas simplificadas e 
descrição mínima dos geossítios considerados.  

5   Considerações finais 

A investigação e o levantamento do patrimônio geológi-
co revelaram alguns pontos interessantes e inesperados 
na geodiversidade do município estudado, como a indús-
tria cerâmica concentrada praticamente sobre a Forma-
ção Palermo e a extração de carvão, da Formação Rio 
Bonito, acompanhados por conteúdos históricos, sociais 
e econômicos.  

As concreções, bioturbações, pedreiras, fósseis, car-
vão e as edificações que incluem a geodiversidade são 
elementos que tendem a despertar o interesse na comuni-
dade geral e mesmo para estudantes. Seus ricos conteú-
dos científicos mostraram-se importantes para ancorar 
um melhor entendimento da geologia (como cronoestra-
tigrafia, ambientes de formação geológica, paleontologia, 
grandes eventos geológicos e, principalmente, relações 
da sociedade com a natureza). A geodiversidade no pa-
trimônio construído também pode ser um canal de divul-
gação, já que carrega intrinsecamente a conexão com o 
fator antrópico, bem como diferentes possibilidades que 
podem ser utilizadas para a democratização deste conhe-
cimento. 
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Constatou-se pelo resultado desta pesquisa que este 

é um conteúdo com bom potencial para divulgação e 
aprendizado dentro do próprio município. Ainda desco-
nhecido pela população, o mapa gerado sobre o assunto é 
adequado para inserção nas escolas, distribuição pelos 
órgãos públicos e compartilhamento em redes sociais. Se 
sua confecção foi possível num município com as condi-
ções territoriais e de geodiversidade como Imbituva, 
certamente pode ser replicada em quaisquer outros. Sua 
relevância pode ser mensurada a partir da repetida afir-
mação sobre as vantagens do aprendizado de conteúdos 
locais pelos habitantes, verificada na literatura citada. 

Mesmo com projetos de divulgação, a sensibilização 
gerada na comunidade é apenas estimada a partir de 
observações e conversas informais, em eventuais questi-
onários ou pelo número de acessos em websites, portanto 
esta estratégia ainda carece de uma maior compreensão 
quanto a seus impactos e aprofundamento qualitativo. 
Sabe-se, no entanto, que o acesso ao conhecimento ainda 
se restringe a poucos grupos, já que depende do acesso à 
internet, leituras e, principalmente, do capital cultural 
prévio da população para despertar interesse e para que 
seu conteúdo seja compreendido. Entretanto, a criação de 
produto acessíveis e compreensíveis pode ampliar o 
número de grupos e facilitar a democratização da infor-
mação. 
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Abstract The Natural History Museum of the South of Espírito Santo is a space for the improvement of learning that develops activities 

such as workshops and events to increase the interest of visitors. The Museum also stands out in the human resources formation such as 
preparation of materials, lectures, courses for the monitors training. This work aims to present the activities developed by the scholarship 

and volunteer monitors during the XIV Science and Technology Week. The museum gave the opportunity to train more than 80 monitors 

(fixed and volunteers), students of the Geology and Biological Sciences courses in workshops geosciences during the event. The results 
showed that 38% of the monitors had no contact with museums in the last twelve months and that 45% still had no monitoring experience. 

The work showed that many reported insecurity, about 45%, which required more expository classes and hands-on training for upcoming 

events. The conclusion is the Museum of Natural History of the South of the State of Espírito Santo is a center of teaching and propagation 
of geosciences, as well as the training of university monitors. This show the extreme importance in the southern region of Espírito Santo 

State.  

Keywords Museum. Geosciences. Scientific communication. Training. 

Resumo O Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo é um espaço para o aprimoramento do aprendizado que desenvolve ati-

vidades como oficinas e eventos ampliando o interesse dos visitantes. O Museu Também se destaca na formação de recursos humanos co-

mo preparação de materiais, palestras, cursos para a capacitação de monitores. Este trabalho tem como objetivo apresentar as atividades 
desenvolvidas pelos monitores bolsistas e voluntários durante a XIV Semana de Ciência e Tecnologia. O museu deu a oportunidade de ca-

pacitação de mais de 80 monitores (fixos e voluntários), discentes dos cursos de Geologia e Ciências Biológicas nas oficinas voltadas às 

Geociências durante o evento. Os resultados mostraram que 38% dos monitores não tiveram nenhum contato com museus nos últimos do-
ze meses e que 45% ainda não tiveram nenhuma experiência com monitoria. O trabalho mostrou que muitos relataram insegurança, cerca 

de 45%, que é necessário mais aulas expositivas e treinamento prático para os próximos eventos. Conclui-se que o Museu de História Na-

tural do Sul do Estado do Espírito Santo é um centro de ensino e propagação das geociências, bem como a capacitação de monitores uni-

versitários, de extrema importância na região sul capixaba. 

Palavras-chave Museus. Geociências. Comunicação científica. Ensino. Capacitação. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

Os museus são notáveis instituições sociais, especial-

mente como espaços informais de educação e de divul-

gação e produção científica. Pela definição do ICOM 

(2007), os museus são instituições permanentes, sem fins 

lucrativos, a serviço da sociedade e ao seu desenvolvi-

mento, aberta ao público, voltada à pesquisa dos teste-

munhos materiais do homem e do seu entorno, que os 

adquire, conserva, comunica e expõe, visando estudos, 

educação e lazer.  

É papel fundamental dos museus, influenciar a soci-

edade no desenvolvimento de uma atitude frente à ciên-

cia e tornar os indivíduos mais criativos, constituindo 

segundo Gomes & Cazelli (2016), um meio que propicia 

uma aproximação entre a sociedade e seu patrimônio 

cultural, e sendo assim, ganha importância nesta perspec-

tiva, os processos de mediação na consumação das fina-

lidades museológicas.   

A mediação humana em museus tem a finalidade de 

tornar os museus e centros de divulgação científicas mais 

atraentes aos visitantes (Barros 2010). Os mediadores 

assumem o papel de agregar valor às exposições, com a 

colocação de informações, bem como de despertar o 

interesse dos visitantes pelo acervo e para o que este 

representa. Em pequenos museus e museus universitá-

rios, estes recursos humanos assumem a denominação de 

monitores, desempenhando outras funções além da me-

diação como organização, catalogação, manutenção do 

acervo e desenvolvimento de materiais e atividades didá-

ticas.  

O Museu de História Natural do Sul do Estado do 

Espírito Santo (MUSES), é fruto de um projeto de exten-
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são vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo - 

UFES. Localiza-se na cidade de Jerônimo Monteiro, no 

sul do estado do Espírito Santo e atualmente é um órgão 

complementar da UFES. É coordenado por uma equipe 

de professores e conta com a participação de alunos de 

graduação e pós-graduação do Campus de Alegre da 

UFES como monitores. Tem como foco principal a di-

vulgação científica, ainda que esteja em implementação 

projetos de pesquisa Assis (2017a). O acervo é organiza-

do por áreas temáticas, dentre elas a Geologia, a Paleon-

tologia, a Botânica, a Zoologia e a parasitologia. No 

acervo geológico são expostas rochas e minerais diver-

sos, de diferentes origens, mas com enfoque nos exem-

plares do Espírito Santo.  

O público visitante é formado em sua maioria por 

alunos das redes públicas e privadas da região, nos níveis 

básico, fundamental e médio de ensino. A apresentação 

das geociências a este público constitui um desafio dado 

que na formação básica é quase ausente de temas relaci-

onados a esta área do conhecimento Kuchenbecker 

(2017). 

Aberto ao público desde 2013, o MUSES vem con-

templando desde então a população sul capixaba com 

exposições guiadas sobre o acervo e feiras e exposições 

temáticas. Como museu universitário, as várias áreas 

reunidas pela história natural são encargo de equipes de 

professores e alunos da área. Nele também são ofereci-

dos cursos de formação para os monitores aturarem nas 

exposições e apresentação das vitrines, bem como de 

capacitação e aperfeiçoamento de técnicas museológicas 

e específicas a cada coleção, como confecção de maque-

tes, trabalhos em resina, dentre outros, funcionando as-

sim, como um centro de ensino nas áreas das geociên-

cias. 

Este trabalho tem por objetivo relatar as experiên-

cias do Museu de História Natural do Sul do estado do 

Espírito santo no desenvolvimento de monitores em 

oficinas didáticas e visitas guiadas e na divulgação das 

geociências no sul capixaba. Para tanto, realizou-se uma 

enquete com monitores atuantes na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia de 2017, com o objetivo de traçar o 

perfil destes monitores e dos mecanismos de capacitação 

dos mesmos, importantes ferramentas de comunicação e 

divulgação das ciências Naturais e, como enfoque do 

presente trabalho, das Geociências.  

2   Materiais e Métodos 

Este trabalho apresenta algumas das principais ações do 

MUSES na divulgação das Geociências no sul do estado 

do Espírito Santo, com a exposição do acervo geológico 

e Paleontológico e do desenvolvimento de feiras e ofici-

nas temáticas abertas ao publico. 

A capacitação dos monitores para atuação nestas 

oficinas se dá com palestras com explanação dos roteiros 

das atividades a serem desenvolvidas, dos deveres e do 

papel dos monitores/mediadores, dos materiais em expo-

sição e de orientações gerais para tratamento do público 

visitante.  

Para uma abordagem acerca da mediação no 

MUSES, realizou-se um questionário aos monitores 

participantes na Semana Nacional de Ciência e Tecnolo-

gia de 2017 visando o levantamento do perfil dos moni-

tores, suas expectativas, experiência para o evento e 

dificuldades. 

3   O Museu de História Natural do Sul do Estado do 

Espírito Santo e as Geociências  

3.1   A educação pelo Acervo geológico 

Uma das principais propostas desenvolvidas pelo 

MUSES para a educação e divulgação das ciências passa 

pela exposição do acervo com visitas guiadas por media-

 
Figura 1. Vitrine da secção de geologia do MUSES. Foto dos autores 
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dores. Na área das geociências, o MUSES mantém ex-

postas 25 amostras de rochas (Figura 1), sendo 09 íg-

neas, 08 metamórficas e 08 sedimentares, além de 51 

amostras de minerais e gemas diversos e 03 fragmentos 

de meteoritos, no qual o maior destaque é o Meteorito de 

Guaçuí, encontrado no município homônimo no sul do 

estado em 2010. Completando o acervo, na reserva téc-

nica o museu mantém ainda 40 amostras de rochas, 120 

amostras de minerais e maquetes geológicas diversas, 

expostas principalmente em frequentes feiras temáticas 

promovidas pelo museu Assis (2017a). 

As amostras têm diversas origens, mas na aquisição 

é pesada a importância das amostras locais no intuito de 

promover a divulgação da geologia local à população sul 

capixaba. 

 Durante visitas guiadas e exposições são apresenta-

das aos visitantes idéias sobre a formação do Planeta 

Terra e do Sistema Solar, do que os meteoritos represen-

tam e o que podem informar, sendo peças chave para o 

entendimento da origem e evolução do Planeta Terra, a 

diversidade de rochas e vários ambientes de formação 

(ígneo, sedimentar e metamórfico) e do ciclo das rochas, 

buscando quando possível, correlacionar com a geodi-

versidade local e, dos minerais como formadores de 

rochas, de riquezas minerais, das gemas comuns na regi-

ão e de métodos básicos de identificação de minerais, 

como a apresentação da escala de Mohs. 

3.2   Atividades desenvolvidas pelo MUSES: o caso da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2017 

Para atendimento e divulgação das geociências ao públi-

co, o MUSES promove além de visitas guiadas sobre o 

acervo, também, feiras temáticas e demais eventos são 

promovidos periodicamente pelo museu, principalmente 

na Semana Nacional de Museus (no mês de maio) e na 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (geralmente 

no mês de outubro), onde são desenvolvidas oficinas e 

atividades diversas voltadas para o ensino e divulgação 

científica. São nestes eventos que o museu recebe um 

maior número de visitantes. 

As oficinas são organizadas por professores e moni-

tores do MUSES. A exposição das oficinas conta tam-

bém com a participação de monitores voluntários, alunos 

de graduação do Campus de Alegre da UFES, em sua 

maioria. 

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 

2017, por exemplo, ocorrida entre 23 e 28 de outubro, 

envolveu aproximadamente 80 monitores em 5 dias de 

exposição de oficinas relacionadas às diversas áreas 

contempladas pelo museu e voltadas para a matemática, 

dado que o tema proposto para a semana era “A Matemá-

tica está em Tudo”.  

Para a referida semana, a equipe de geologia do 

MUSES desenvolveu três oficinas: Cristalografia – a 

Geometria da Natureza; A grandeza da Geodiversidade e 

Rochas Ornamentais do estado do Espírito Santo. Essas 

oficinas são apresentadas no trabalho de Marques et al. 

(2017a). 

Na oficina Cristalografia – As geometrias da nature-

za foram montadas em cartolina pelos alunos da discipli-

na de cristalografia do curso de Geologia da UFES e 

expostas, as 84 principais formas e combinações de for-

mas geométricas assumidas pelos cristais na natureza. Os 

modelos cristalográficos fundamentam-se nos 7 sistemas 

cristalográficos como formas combinadas e geminações 

foram expostos ao lado de cristais subédricos e euédricos 

para ilustração da diversidade de formas cristalinas e 

apresentação de conceitos básicos de cristais, minerais, 

de simetria cristalina ao público Marques et. al. (2017b) 

(Fig. 2).  

 

Figura 3. Criança visualizando ortofoto no estereoscópio na oficina A 

grandeza da Geodiversidade. Extraído de Souza et al. (2017) 

 

Figura 2. Exposição da Oficina “Cristalografia: a geometria da nature-

za”. Extraído de Marques et al. (2017b) 
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Na oficina A Grandeza da Geodiversidade, buscou-

se divulgar o conceito de Geodiversidade e seu caráter 

estético, representado pela geomorfologia de monumen-

tos geológicos amplamente conhecidos no sul do estado 

do Espírito Santo, e em sua grande maioria, pontos turís-

ticos como a Serra do Caparaó, o Maciço de Forno 

Grande, o Pico do Frade e da Freira, a Cachoeira da 

Fumaça entre outros. A abordagem se deu em termos de 

altitude e amplitude e escalas, além do uso de um estere-

oscópio para visualização pelo público de ortofotos em 

3D (Fig. 3) Souza et. al. (2017). 

A oficina Rochas Ornamentais do estado do Espírito 

Santo (Fig. 4) consistiu na apresentação de diversos 

litótipos extraídos e beneficiados no estado ao público, 

como mármores, granitos e rochas metamórficas como 

gnaisses com o intuito de divulgar a ocorrência destas 

litologias no estado, da diversidade de rochas encontra-

das em terras capixabas. Terminada a oficina, as rochas 

foram integradas ao acervo do museu e descritas macros-

copicamente Marques et. al. (2017c). Também houve a 

apresentação de alguns parâmetros básicos para identifi-

cação e classificação das rochas, como o tamanho e a 

forma dos seus minerais constituintes.  

Notou-se durante a oficina a facilidade com que o 

público percebia a diferença entre os litotipos expostos, 

muitos até identificaram serem semelhantes a algum 

revestimento em suas casas. As oficinas contaram com o 

trabalho dos monitores desde a sua elaboração, na con-

fecção de materiais didáticos e na exposição aos visitan-

tes. 

 

4   A atuação de Mediadores no MUSES 

O quadro de monitores do MUSES é composto por mo-

nitores fixos, selecionados por meio de editais específi-

cos e voluntários, convocados por chamadas especiais 

para atuação em eventos específicos de curta duração. 

São, sobretudo, alunos de graduação e pós-graduação 

estagiários ou colaboradores selecionados por editais 

específicos, sem vínculo empregatício de longo prazo. 

A capacitação dos monitores fixos segue o modelo 

centrado na prática para formação de mediadores em 

museus, proposto por Marandino (2008). Ainda segundo 

a autora, esse tipo de capacitação se dá em serviço, con-

tando com todo um suporte de monitores mais experien-

tes e de professores orientadores. Já a capacitação dos 

monitores voluntários, dado ao seu objetivo mais especí-

fico, se dá com a apresentação e explanação de roteiros 

de oficinas e de visitas por professores e monitores fixos, 

se encaixando no modelo centrado no conteúdo específi-

co de Marandino (2008). 

A efetiva participação de alunos de graduação e pós-

graduação do Campus de Alegre da UFES como monito-

res em visitas guiadas e em eventos como a Semana 

Nacional de Museus e a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia (Fig. 5) permite a complementação da for-

mação destes estudantes, especialmente dos que almejam 

a docência como profissão. 

Figura 5. Monitor manuseando amostras durante a XIV Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia do MUSES. Extraído de Marques 
et al. (2017b) 

 
Figura 4. Exposição da oficina de rochas ornamentais. Extraído de 

Marques et al. (2017c) 
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Figura 6.  Experiência dos monitores 

 

Figura 7. Contato dos monitores com museus: Quantas vezes visitaram 

algum museus nos últimos 12 meses 

 

Figura 8. Dificul dades relatadas pelos mediadores 

A atuação dos estudantes como monitores exige 

domínio do assunto e capacidade de adequação de ter-

mos técnicos tão comuns no meio acadêmico a públicos 

de diferentes idades e níveis de escolaridade, sendo esta 

a maior dificuldade e desafio relatado pelos estudantes 

voluntários. O trabalho exige também interdisciplinari-

dade dos estudantes no contato com outras áreas do co-

nhecimento, especialmente biologia e suas subdivisões e 

paleontologia. O que enriquece estes futuros profissio-

nais. 

Em decorrência destas experiências, cresce o núme-

ro de publicações voltadas ao ensino e divulgação das 

Geociências (Assis et al. 2016, Assis et al. 2017b, Mar-

ques et al. 2017b, Marques et al. 2017c, Marques et al. 

2016, Nascimento et al. 2017), bem como de museologia 

e geocuradoria (Assis 2017a). 

5   Resultados e Discussão 

 

O MUSES, com seu acervo e oficinas, permite a com-

plementação da formação de alunos visitantes, pois tra-

balha com vários assuntos abordados em salas de aula 

nas redes de ensino básico, onde geralmente é observada 

a escassez de material didático. Cumprindo assim, se-

gundo Torino (2014), o papel de ferramentas pedagógi-

cas comuns aos museus científicos. Além disso, o enfo-

que na geologia local permite ainda maior interação entre 

o público e o acervo, fortalecendo as ideias de geodiver-

sidade, Patrimônio Geológico, e geoconservação Assis 

(2016).  

O MUSES conta com 12 monitores fixos, todos alu-

nos de graduação e pós-graduação da UFES, do Campus 

de Alegre. A maioria dos cursos de Biologia e geologia. 

São responsáveis, sob orientação dos professores, pela 

organização do museu, pela confecção de materiais didá-

ticos e dos eventos promovidos pelo museu. Tal partici-

pação contribui para a formação de tais estudantes, mui-

tos deles futuros profissionais educadores. 

Em eventos como a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, o MUSES conta com a colaboração de deze-

nas de monitores voluntários para atendimento do grande 

fluxo de visitantes. Em 2017 o evento contou com 80 

monitores voluntários, 45 deles do curso de geologia da 

UFES, responsáveis pela mediação nas visitas guiadas ao 

acervo e na apresentação das oficinas. Exigindo por 

tanto, grande multidisciplinalidade e comunicação para o 

trabalho nas diversas áreas contempladas nas exposições. 

 Numa proposta de traçar o perfil destes colaborado-

res, foi realizado um questionário individual on-line, 

tratando da mediação, dos museus, experiências e expec-

tativas pessoais, opinião sobre a importância dos museus, 

perspectivas e dificuldades encontradas na atuação como 

mediador. Os dados foram gerados com base no total das 

repostas dos monitores voluntários e fixos, sendo que 

aproximadamente de todos os monitores atuantes, 36% 

responderam ao questionário. Os resultados são apresen-

tados na sequência. 

No que diz respeito à experiência dos monitores, 

como apresentado no Gráfico 1, constatou-se que 55,2% 

relataram ter experiências como monitores em museus ou 

em disciplinas de seus cursos na graduação, os demais 

44,8% não possuíam nenhuma experiência como moni-

tor. 

No contato com museus, como pode ser observado 

no Gráfico 2, foi perguntado quantas vezes os monitores 

haviam visitado algum museu nos últimos 12 meses 

antecedentes à enquete. Os resultados demonstraram que 

64



 
38% dos monitores não haviam visitado nenhum museu 

nesse período, iguais 38% haviam visitado uma única 

vez, 6,9% visitaram duas vezes, 6,9% três vezes e 3,5% 

visitaram quatro vezes. Apenas 6,7% dos monitores 

relataram ter visitado mais que 5 vezes algum museu no 

referido período. Tal fato demonstra o pouco hábito que 

a população brasileira em geral tem de frequentar mu-

seus IBRAM (2011; Falcão et. al. 2005). 

Como opinião acerca do papel desempenhado pelos 

museus na sociedade, 52% dos monitores colocaram os 

museus como espaços importantes na educação e divul-

gação das ciências para a sociedade e 48% trataram os 

museus como fundamentais. 

Questionados sobre um público ideal, os monitores 

citaram sobretudo visitantes curiosos, abertos a novas 

ideias, interativos e indagadores, capazes de questionar o 

que está sendo passado e propor novas abordagens. Ne-

nhum monitor apresentou alguma idealização dos visi-

tantes no que diz respeito à cor, opção sexual, classe ou 

idade. 

Sobre as dificuldades na atuação como mediador, 

com resultados apresentados no Gráfico 3, a dificuldade 

mais citada foi a insegurança (48,3%), sendo inclusos 

nesse tópico o nervosismo, a timidez e o não domínio do 

assunto, seguida pela adaptação da linguagem técnica 

aos diferentes públicos (34%), especialmente o infantil 

(Figura 6). O cansaço (6,9%) e outras dificuldades como 

locomoção (3,4%) também foram citados. 6,9% dos 

monitores não relataram apresentar nenhuma dificuldade 

na atuação como mediador. 

Todos os monitores demonstraram interesse em inte-

ragir com o público visitante, relataram também, nutrir 

boas ou ótimas expectativas para a sua participação no 

evento e demonstraram conhecimento razoável sobre o 

papel do mediador em museus. Os papeis relatados pelos 

monitores na pesquisa foram informar com clareza, ensi-

nar, procurar despertar o interesse dos visitantes pelo que 

está sendo exposto, respeitar os visitantes, zelar pela 

integridade do acervo entre outras. Muitas da s caracte-

rísticas e funções citadas constam de fato na definição de 

mediadores exposta por Barros (2010), Gomes e Cazelli 

(2016) e Marandino (2008). 

6   Conclusões 

Com o desenvolvimento de oficinas didáticas e exposi-

ção guiada, o MUSES tem aproximado a ciência e a 

pesquisa da comunidade local, transmitindo parte do 

conhecimento acadêmico à população, essencial à for-

mação de estudantes de escolas da região que buscam no 

museu suporte didáticos. 

As oficinas funcionam como um instrumento de 

comunicação entre os graduandos e os visitantes. O cor-

po discente da UFES desenvolve atividades que vão 

desde a organização até apresentação dos eventos, de-

senvolvendo materiais didáticos e habilidades de comu-

nicação e ensino do conhecimento geológico. Desta 

forma observa-se um interesse maior dos monitores em 

relação ao aprendizado geológico e a participação como 

mediador.  

Os monitores do MUSES, em sua maioria apresen-

tam um perfil com significativa experiência em ensino e 

mediação, com pouco contato com museus, porém com 

boa idéia do papel a ser desempenhado na mediação e do 

papel dos museus na sociedade. São sobretudo jovens 

entre 18 e 25 anos, graduandos principalmente dos cur-

sos de Geologia e de Ciências Biológicas do Campus de 

Alegre da UFES, curiosos e abertos a novas experiên-

cias, e buscando a mediação como complementação para 

sua formação acadêmica e profissional. 

Por fim, tem-se que a participação dos monitores 

tem caráter crucial nas ações de divulgação das ciências 

desenvolvidas pelo MUSES, ao mesmo tempo, tais expe-

riências e cursos de capacitação agregam à formação 

profissional dos alunos/monitores, especialmente dos que 

almejam a docência como profissão. 
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MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA: COMO TORNAR ESTE ESPAÇO UM 
LOCAL DE MÚLTIPLOS APRENDIZADOS, EMPODERAMENTO E 

INCLUSÃO SOCIAL 

MUSEUM OF EARTH SCIENCE: HOW TO MAKE THIS SPACE A PLACE OF 

MULTIPLE LEARNING, EMPOWERMENT AND SOCIAL INCLUSION 
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Museu de Ciências da Terra,  Av. Pasteur, 404, 2º Andar - Urca, Rio de Janeiro - RJ 
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AbstractThe Museum of Earth Sciences represents a space of non-formal education, where the construction of knowledge about the 
history, origin, structure and formation of the Earth is presented. The understanding of these concepts on Earth are proposed in exhibitions 
and play activities, developed through its collection of fossils, minerals and rocks. In this way, the museum has been contributing to the 
process of scientific initiation of individuals, disseminating and expanding the geological knowledge of its visitors, in different age groups, 
with or without special needs. 

Keywords children's library, organoleptic, social inclusion, scientific initiation 

ResumoO Museu de Ciências da Terra representa um espaço de educação não formal, onde a construção de saberes sobre a história, 
origem, estrutura e formação da Terra é apresentada. O entendimento destes conceitos sobre a Terra são propostos em exposições e atividades 
lúdicas, desenvolvidas através de seu acervo de fósseis e réplicas, minerais e rochas. Desta forma, o museu vem contribuindo para o processo 
de iniciação cientifica, dos indivíduos, divulgando e ampliando o conhecimento geológico de seus visitantes, em faixas etárias diversas, com 
ou sem necessidades especiais. 

Palavras-chave biblioteca infantil, organoléptico, inclusão social, iniciação cientifica 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

A educação, que um indivíduo acumula ao longo de sua 
vida pode ser apresentada como sendo de três diferentes 
modalidades: educação formal, educação informal e 
educação não formal. A educação formal é aquela obtida 
nos espaços formais de educação, sejam escolas, institu-
tos e universidades, embora este espaço seja algo relaci-
onado, apenas ao local onde a educação é formalizada, 
garantida por Lei e organizada de acordo com uma pa-
dronização nacional.  

Entretanto, a educação como um todo, englobaria 
um universo que vai além das instituições de ensino es-
colar, como algo mais do que a simples formação dos 
indivíduos, principalmente no que diz respeito ao acesso 
aos conhecimentos acumulados e sistematizados, ao 
longo da história e da vida de cada pessoa. Afora as ex-
periências educativas escolares, existem aquelas que 
ocorrem fora dos espaços formais escolares e que podem 
ser denominadas de educação informal e educação não 
formal.  

A educação informal compreenderia um processo 
permanente, espontâneo e não organizado, onde os co-
nhecimentos são transmitidos através das experiências 
cotidianas do indivíduo, seja na família, no bairro, no 
clube, no cinema, na igreja, no teatro, em leituras e ou-
tros contextos, ou seja, aquela que decorre de processos 
naturais e espontâneos. Já a educação não formal é 

aquela que ocorre quando existe a intenção de determi-
nados sujeitos em criar ou buscar informação fora do 
ambiente escolar (Bastos & Silva 2017). 

E a educação como um todo gera o empoderamento 
que se refere ao aumento do poder e da autonomia de 
indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e 
institucionais, a partir da aquisição de uma consciência 
coletiva da dependência social e da dominação política, 
transcendendo a mera participação popular e implicando 
numa posição ética e política onde é a própria população 
quem pode identificar suas necessidades e propor cami-
nhos de solução. Isso possibilita traçar uma ponte entre 
o local e o global, ampliando o contexto de inserção do 
indivíduo para além de suas famílias e comunidades, ar-
ticulando-os a noções mais amplas e preparando terreno 
para a ação. Ele vai além das noções de democracia e 
direitos humanos para incluir a compreensão da reali-
dade do seu meio (social, político, econômico, ecológico 
e cultural), refletindo sobre os fatores que dão forma ao 
seu meio ambiente e preparando-se para tomar iniciati-
vas para melhorar sua própria situação (Zamora 2001). 

Desta forma, as práticas educativas desenvolvidas 
pelos museus, como agentes de comunicação e de divul-
gação científica, situam-se no campo da educação não 
formal, com sua oferta ampliada e organizada em função 
de objetivos explícitos, com planejamento, visando uma 
determinada intenção. Assim sendo, os espaços não for-
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mais de ensino passam a ser responsáveis e grandes in-
fluenciadores dos modos de pensar e agir das pessoas, 
que costumam frequentar esses espaços, e a escola for-
mal deixa de ser o espaço preponderante de educação e 
formação humana. O conhecimento passa a ser compar-
tilhado em outros espaços, de múltiplas maneiras e com 
objetivos diversos.  

A necessidade do ensino das Ciências Naturais estar 
presente nos currículos e planejamentos escolares vem 
sendo objeto de discussão e apresentado em diversos tra-
balhos desenvolvidos, ocorrendo convergência de opini-
ões quanto a sua inclusão. A iniciação científica, de 
modo que o indivíduo tenha condições de refletir e rea-
lizar leituras de seu entorno social, se faz a cada dia mais 
necessário, não sendo mais possível pensar na formação 
do cidadão crítico à margem do saber científico, a rela-
ção educação/sociedade induz a uma aproximação das 
Ciências, tanto as Naturais quanto as Humanas e as So-
ciais a fim de reforçar a sua percepção. Diferentes recur-
sos contribuem para o processo de educação científica 
das pessoas tais como livros, documentários, revistas e 
material de divulgação científica, entre muitos outros 
meios.  

Os museus e centros de ciências, no entanto, pos-
suem características bastante particulares que os distin-
guem de outras áreas educativas, sejam elas formais, es-
colares, ou não, tendo sido criados, nessas instituições, 
os chamados serviços educativos, direcionados para o 
atendimento dos públicos visitantes. Na maior parte das 
vezes, as visitas são conduzidas pelos próprios curado-
res e ou monitores das exposições, que também são res-
ponsáveis por sua manutenção diária e estudo. Cada vez 
mais o papel educacional dessas instituições tem se am-
pliado nas últimas décadas, caracterizando as múltiplas 
formas pelas quais esses espaços participam da educa-
ção científica dos públicos (Ovigli 2011). 

Marandino (2001), trata da compreensão dos con-
ceitos científicos em um museu ou centro de ciências, 
podendo acontecer pela liberdade de leituras e interpre-
tações por parte dos públicos, tendo o caráter educativo 
de um espaço de ciências extra-escolar, no qual a ativi-
dade de ensino se processaria. O espaço promove a mo-
bilização de diversos saberes, ou seja, constitui bagagem 
utilizada pelo docente/mediador para contornar a impre-
visibilidade de seu cotidiano profissional. 

Desta feita, há que se considerar a importância dos 
museus de ciências no processo educativo, Chagas 
(1993) ressalta a importância de os futuros professores 
terem formação para atuar nesse intercâmbio entre o es-
paço escolar e o extra escolar, reafirmando a necessi-
dade de desenvolver, junto aos professores, habilidades 
para utilizarem e explorarem os recursos do museu, vi-
sando à melhoria da formação científica de seus alunos. 
Para ela, essa formação pode ser oferecida durante os 
cursos de formação docente em sua fase inicial ou, 
ainda, em cursos de formação continuada. 

Como exemplo de pesquisa quantitativa e qualita-
tiva, Cabral et al (2006) apresentou na Conferência do 
CECA/ICOM em 2006, pesquisa realizada utilizando 
questionários eletrônicos, com os museus brasileiros, 
em 17 estados e no Distrito Federal, com os seguintes 

objetivos: i) saber se museus brasileiros desenvolvem ou 
não atividades educativas, ii) em caso positivo, se fazem 
avaliações destas ações, iii) em caso negativo, quais os 
motivos. A amostragem obtida de 192 respostas, mos-
trou que deste total, 158 museus ou seja 82% menciona-
ram que promoviam atividades educativas e os outros 34 
museus, ou seja 18%, responderam que não realizaram 
estas atividades. As respostas para as razões para não se-
rem promovidas estas atividades foram: falta de pessoal 
qualificado, falta de recursos humanos e desconheci-
mento de metodologias adequadas. Dos 158 museus que 
realizam ações educativas, 93, ou seja, 59% avaliam es-
sas ações.  

Já a pesquisa realizada por Silva et al. (2009), de-
monstra os desafios atuais dos museus ao estabelecer es-
tratégias que promovam o acesso físico e o engajamento 
intelectual de camadas mais amplas da sociedade. De 
acordo com os autores:  

“ao visitar um museu de ciência e tecnologia, algo fora de seu 
padrão de consumo cultural, o visitante inaugure em sua vida 
uma nova categoria de experiências que faça com que se re-
conheça importante, competente, integrante de um contexto 
em relação ao qual até então, não havia laços de pertenci-
mento e identidade. Esta experiência pode ser vista como uma 
abertura para o desconhecido, para aquilo que não se pode 
antecipar ou anteceder”. 

Por isso, museus e centros de ciências e tecnologia, 
representam espaços de educação não formal, uma vez 
que neles ocorre a construção de saberes, estimulada por 
situações que são apresentadas em exposições e, as ati-
vidades que são propostas nestes espaços, ampliam o co-
nhecimento sobre o mundo e neste contexto, se enquadra 
o Museu de Ciências da Terra. 

2   Museu de Ciências da Terra 

A proposta do Museu de Ciências da Terra (Figs. 1 e 2) 
possibilita a sociedade o conhecimento da história da 
Terra, desde a sua origem, passando pela Era dos Dinos-
sauros – por meio de fósseis ou réplicas e ovos de dinos-
sauros –, pelo entendimento da estrutura e formação da 
Terra e Sistema Solar graças ao acervo de rochas, mine-
rais (Figs. 3 a 8) e meteoritos, além de expor a relação 
de minerais utilizados na indústria. A biblioteca infantil 
(Figura1) é um espaço reservado para crianças de até 8 
anos, cujo intuito geral é a difusão do conhecimento pa-
leontológico, principalmente sobre dinossauros, por 
meio de ações lúdicas como teatro, fantasias, desenhos 
para colorir e brinquedos temáticos (Figura 2).  

 

Figura1: Espaço da Biblioteca Infantil. (Foto do acervo Educacional 
do Museu de Ciências da Terra). 
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Figura 2. Experiência lúdica com crianças na faixa maternal e pré-es-
cola. (Foto do acervo Educacional do Museu de Ciências da Terra) 

  

Figura 3. Amostra de muscovita usada para o reconhecimento do há-
bito em placas e aspecto sedoso pelo tato (Foto do acervo de minerais 

do Museu de Ciências da Terra) 

Mendes & Roitberg (2017), em relato sobre a me-
diação realizada no Museu de Ciências da Terra, MCTer 
do Rio de Janeiro, mostra outros aspectos transformado-
res da educação em Ciências da Terra, tais como: a im-

plementação de programa de mediação, possibilitando 
atividades de divulgação científica e interação pedagó-
gica, para um público de pessoas com deficiências, a re-
alização de exposições itinerantes e oficinas proporcio-
nando a inclusão, especialmente, para deficientes visu-
ais e pessoas com transtornos cognitivos e/ou psíquicos, 
mediante uso de linguagem multissensorial e criativa, 
sob a perspectiva da propriocepção.  

 

Figura 4. Amostra de quartzo usada para o reconhecimento da estru-
tura cristalina hexagonal piramidal pelo tato (Foto do acervo de mi-

nerais do Museu de Ciências da Terra) 

 

Figura 5.Amostra de pirolusita usada para o reconhecimento da estru-
tura cristalina botrioidal pelo tato (Foto do acervo de minerais do 

Museu de Ciências da Terra) 

Uma das oficinas propostas com base em trabalho 
elaborado por Moura et al. (2016) é a da identificação 
dos minerais, usando suas propriedades organolépticas, 
ou seja, características dos minerais que podem ser per-
cebidas pelo tato (hábito, muscovita (  

Figura 3) e talco (Figura 6), estrutura cristalina – 
quartzo (Figura 4) e pirolusita (Figura 5), olfato (enxo-
fre, Figura 7) e paladar (halita, sal de cozinha (Figura 
8).  

 

Figura 6.Amostra de talco usado para o reconhecimento do aspecto 
sedoso pelo tato (Foto do acervo de minerais do Museu de Ciências 

da Terra) 

Para um visitante com necessidades especiais, rece-
ber uma explicação teórica utilizando uma amostra de 
mineral estabelece um processo de ensino-aprendiza-
gem e posteriormente, as amostras são trocadas de lugar 
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ou substituídas por outras, possibilitando assim, aos vi-
sitantes a identificação correta daqueles minerais. Pre-
tende-se futuramente aperfeiçoar essa proposta, visto 
que o museu é vizinho a instituições voltadas a pessoas 
com deficiência, como o Instituto Benjamim Constant 
(educação para cegos), e o Instituto psiquiátrico da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

 

Figura 7. Amostra de enxofre usada para o reconhecimento do mine-
ral pelo olfato, cheiro de ovo podre (Foto do acervo de minerais do 

Museu de Ciências da Terra)  

 

Figura 8. Amostra de halita (sal de cozinha) usada para o reconheci-
mento do mineral pelo paladar, gosto salgado (Foto do acervo de mi-

nerais do Museu de Ciências da Terra) 

3   Conclusão 

O Museu de Ciências da Terra é de grande importância 
visto que é um espaço de múltiplos aprendizados, empo-
deramento e inclusão social, através do processo de ini-
ciação científica dos indivíduos, divulgando e ampli-
ando o conhecimento geológico de seus visitantes, em 
faixas etárias diversas, com ou sem necessidades espe-
ciais. 
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Abstract Museums can be and should be said as places for reproduction of the history by means of objects that possesses some attached 

culture. The necessary attention of the society to the existence of a museum at any place is not an easy task, yet there is little or no information 
is available about what is exposed. So, the transformation of the Museum of Geosciences of the Federal University at the State of Roraima 

into a real museum has been a challenge in which the realize for linking student and science is the reward. The systematic organization of 

the collection of minerals, rocks and fossils, and the creation of a database of this museum will be a point of connection to the population of 
the State of Roraima. The museum will diffuse information about Geology and other Earth sciences to the people, leading to a most closed 

relation between them and the Federal University at the State of Roraima. The means to reach these objectives will be the exposition of 

permanent and not permanent collections. 

Keywords Minerals, Education, Earth Science. 

Resumo Os museus podem e devem ser ditos como lugares de reprodução e que resguardam objetos que demonstram algum tipo de 

cultura ou que contem parte da história. Chamar atenção sobre a existência de um museu para a sociedade não é tarefa fácil, ainda mais 
quando nos deparamos com poucas ou quase nenhuma informação acerca daquilo que se pretender expor. Logo, transformar o Museu de 

Geociências da Universidade Federal de Roraima em um museu de referência no estado de Roraima, está sendo um grande desafio, mas a 

construção da ideia de aproximar os alunos à ciência é algo memorável. A organização sistemática do acervo de minerais, rochas e fósseis, 
e criação de um banco de dados do museu, além de disseminar informações sobre o curso de Geologia entre crianças, adolescentes e adultos 

do Estado, aproximará a população roraimense da universidade, informando a comunidade a partir de exposições de mostras permanentes e 

não permanentes sobre a importância do museu e da mineralogia para a sociedade. 

Palavras-chaveMinerais, Ensino, Geociências. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências.

1    Introdução 

Imaginar os museus como lugares de reprodução que res-

guardam objetos, que se revelam em sinais de autoridade, 

parte de uma cultura particular (Heizer 2006). No Brasil, 

o movimento de criação dos museus de ciência não tem 

sido o foco de investigações de historiadores da ciência, a 

despeito de estudos evidenciarem a rica contribuição dos 

museus para a consolidação das ciências naturais no país 

(Valente, Cazelli, Alves 2005). Em 1950 o Instituto Bra-

sileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), criado 

por sugestão da Unesco, inicia suas atividades, marcando 

a inovação do ensino de ciências e o fortalecimento do en-

sino experimental. 

É obrigação dos museus pensar a preservação do seu 

acervo de modo a fazer com que o conjunto (Pesquisa, 

Comunicação e Preservação) seja conseguida. Muitas são 

as ações que se desenvolve para gestão e controle do 

acervo: organizar, documentar, recuperar, interpretar e 

disponibilizar são etapas fundamentais para o tratamento 

da informação dos objetos museológicos. Há um enorme 

campo de trabalho a ser explorado para a organização da 

memória institucional das Universidades Públicas Brasi-

leiras. É claro que cabe àquelas instituições, elaboradoras 

e difusoras do conhecimento, cuidar por esses documen-

tos, já que eles são indispensáveis para a construção, co-

nhecimento e desenvolvimento da História e da Pesquisa 

no país (Texeira 2014). 

O uso de museus de várias instituições ligadas a geo-

ciências constitui importantes ferramentas para o ensino e 

pesquisa. Isso possibilita a alunos e visitantes adquirir in-

formações e uma compreensão dos conhecimentos, por 

exemplo, dos minerais dos museus. Sendo assim, a cata-

logação e criação de banco de dados de museus devem ser 

realizados, afim de que o mesmo possa ser utilizado de 

maneira didática e contribua para difusão das Geociên-

cias. 

A mineralogia é de fundamental importância para a 

sociedade em geral, pois insumos minerais podem ser en-

contrados em diversos objetos usados em nosso dia a dia. 

O conhecimento das propriedades e aplicações é de fun-

damental importância para alunos de geociências. O dis-

cente precisa saber descrever e interpretar as propriedades 

físicas (macro e microscópicas) e químicas do mineral, 

além de sua estrutura cristalina (cristalográficas) (Branco 

1987, Dana 1984, Fleischer & Mandarino 1991). 

A catalogação de acervo de minerais esta baseada nas 

propriedades ou características pelas quais um mineral 
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pode ser reconhecido ou identificado, variando de simples 

e óbvios em uns, e aqueles que só podem ser detectados 

por equipamentos especiais (Menezes 2015). Assim bus-

cam-se ferramentas que possam identificar e catalogar os 

minerais com base nos aprovados pela Comissão de No-

vos Minerais e Nome de Minerais (CNMMN) da Associ-

ação Mineralógica Internacional (IMA). 

No reconhecimento de um mineral, as propriedades e 

as características físicas comuns são prontamente reco-

nhecíveis, não se necessita de laboratório com equipamen-

tos sofisticados, embora as tabelas que dão ênfase aos en-

saios químicos sejam muitos mais satisfatórios e comple-

tas (Menezes 2015). Atualmente, diversos trabalhos (Ma-

chado et al. 1993, Schmitt et al. 2004, Scardelato et al. 

2009, Nunes et al. 2010) têm versado sobre a catalogação 

de amostras de minerais e rochas para construção de um 

acervo, não apenas em museus, mas também em suas pró-

prias instituições de ensino, trazendo resultados satisfató-

rios para a propagação da aprendizagem (Couto et al. 

2016). Assim é pretendido fazer uma organização siste-

mática do acervo de minerais e criação de um banco de 

dados do Museu de Geociências/Instituto de Geociên-

cias/Departamento de Geologia/ Universidade Federal de 

Roraima (Figura 1).  

Atualmente, o Museu de Geociências passou a ser no-

meado de MuGEO e conta com aproximadamente 203 

amostras de minerais, que foram obtidas por doações de 

outras instituições e com minerais encontrados no estado 

de Roraima (região norte brasileira). Conta com grandes 

quantidades de minerais de quartzo, enxofre nativo e mi-

cas. O estudo desenvolvido fará uso das descrições das 

propriedades físicas (macroscópicas e cristalográficas). 

Este visa à organização de um museu didático no Instituto 

de Geociências, para que se possa difundir o ensino das 

Geociências no Estado, tanto para alunos quanto para a 

sociedade e, em especial, informar a população sobre sua 

importância a partir de exposição de mostras de minerais 

e/ou rochas permanentes. 

 

2   Metodologia 

a) Pesquisa bibliográfica. 

b) Catalogação e descrição macroscópica dos 

minerais. Para descrição das propriedades físicas 

a base utilizada vem do livro intitulado “Manual 

de Mineralogia” (Dana 1984) (Fig. 2). 

c) Utilização da mídia eletrônica para divulgação 

da história, acervo de espécimes de minerais, 

rochas e fósseis, atividades e oficinas do Museu 

de Geociências da UFRR. 

d) Confecção de uma cartilha para disponibilização 

em escolas públicas e privadas do Estado de 

Roraima. 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do Museu de Geociências (MuGEO) 

3   Resultados 

3.1 História do Museu de Geociências (MuGEO)  

O primeiro passo de trabalho conferiu buscar informações 

sobre a história do MuGEO. A ideia do museu remonta 

desde a criação do curso de graduação bacharelado em 

Geologia no estado de Roraima, ainda na época da im-

plantação da Universidade Federal de Roraima (UFRR) 

em 1985. O regimento da universidade já previa a criação 

do Instituto de Geociências (IGeo) o qual abrigaria o curso 

de Geologia e consequentemente o museu. 

Todavia essa ideia ficou no papel por muitos anos e 

foi somente com a chegada dos primeiros geólogos a 

UFRR, em 1993, para atender o curso de licenciatura em 

Geografia implementado em 1990, que se começou de 

fato a cogitar na criação do referido curso de Geologia.  

O primeiro passo para a construção do IGeo foi a ex-

tinção em 1993 do departamento de História e Geografia, 

e criação do Instituto de Geociências e do Departamento 

de Geociências o qual passou a ser o responsável pelo 

curso. Entretanto, em decorrência de mudanças adminis-

trativas, o instituto foi extinto e o curso de Geografia foi 

incorporado ao Centro de Ciências Sociais e Geociências 

72



 
o que acabou impedindo o andamento das atividades rumo 

à criação do curso de geologia. 

Com a saída e retorno dos docentes com formação em 

geologia de programas de qualificação em nível de douto-

rado, teve início um processo de mudança, pois isso per-

mitiu que estes docentes começassem de fato a se envol-

ver com atividades de pesquisa, extensão, e ensino de pós-

graduação, conseguindo recursos financeiros e apoio da 

UFRR para desenvolver a geociências.  

No de 2004 foi recriado (recomposto) o IGeo, com-

posto pelos departamentos de Geologia e Geografia. A 

partir de 2006 o instituto passou a contar com prédio pró-

prio. Neste mesmo ano foi criado e inaugurado o Núcleo 

de Pesquisas Energéticas (Nupenerg) que conta com di-

versos laboratórios voltados às geociências (Laminação, 

Mineralogia, Sedimentologia e Laboratório de Geofísica, 

Meio Ambiente e Energia), e ao qual todos os docentes do 

departamento de Geologia estão ligados, como coordena-

dores de laboratório e pesquisadores.  

O ano de 2006 é marcado também pela aprovação de 

um grande convênio do IGeo junto a Petrobras Ambiental 

relacionado a conservação de águas. A partir desse convê-

nio foi erguido o prédio do Hydros com 864 m2, com es-

paço físico para abrigar salas de aula e de professores, la-

boratórios e oficinas voltados às ciências e a educação am-

biental. Esse intercâmbio ampliou consideravelmente as 

possibilidades de pesquisa e ensino das geociências e, 

consequentemente, permitiu o pleno funcionamento do 

curso de Geologia na UFRR. 

A partir da inauguração do prédio do Hydros no ano 

de 2009 o curso de Geologia conseguiu ter a infraestrutura 

necessária para disponibilizar uma sala de aula para uso 

comum de diversas disciplinas, como mineralogia, carto-

grafia e paleontologia. Essa sala de ensino mais tarde fi-

cou restrita a uso das disciplinas de Mineralogia I e Geo-

logia Geral, passando a contar com uma coleção de amos-

tras (alguns minerais, rochas e fósseis) para uso didático o 

que culminou na criação do museu.  

Contando com espaço próprio, o MuGEO recebeu 

doações de alguns professores do IGEO de espécimes mi-

nerais, rochas, fósseis e mobília, como por exemplo, dos 

doutores Carlos Sander, Elizete C. Holanda, Fábio L. 

Wankler, Stélio S. Tavares Junior, Vladimir de Souza e 

Ma. Cristina B. Rivera. Esta última foi a primeira coorde-

nadora do museu no ano de 2009 e responsável pelas duas 

disciplinas na época (Mineralogia I e Geologia Geral). 

Com a saída desta professora no ano de 2012, o museu 

passou a ser coordenado por todos os professores do de-

partamento de Geologia até o ano de 2014, quando assume 

a professora Dra. Lena S. Barata Souza. 

Infortunadamente, devido à chuva catastrófica ocor-

rida no dia 26/08/2016 na cidade de Boa Vista/RR, ocor-

reu a destruição total de toda a infraestrutura do prédio 

Hydros, assim, o MuGEO foi realocado temporariamente 

para o bloco 7/sala 701/UFRR. Atualmente o MuGEO se 

encontra ocupando uma área de aproximadamente 50m², 

funcionando principalmente como litoteca e ambiente de 

estudo dos alunos do curso de Geologia. Para cumpri-

mento de suas funções conta com uma pequena coleção 

didática de rochas e minerais e material paleontológico, 

estando sempre aberto a doações. 

Hoje em dia, o MuGEO possui mais de 200 amostras 

de minerais obtidas por doações de professores do IGEO, 

instituições de ensino superior e pessoas físicas. Conta 

com grandes quantidades de minerais de quartzo, enxofre 

nativo e micas, além de rochas sedimentares, metamórfi-

cas e ígneas coletadas por intermédio de alunos e profes-

sores em trabalhos de campo curriculares em território ro-

raimense. 

3.2 Conjuntura atual do MuGEO 

A primeira fase da pesquisa foi à leitura da bibliografia 

disponível, a fim de ter-se uma base para a execução do 

trabalho. Entretanto, essa busca se mostrou infrutífera, 

tendo em vista que há poucos trabalhos como esses reali-

zados no Brasil e com publicações disponíveis na internet. 

Ressalta-se que por conta disso a próxima etapa do traba-

lho será uma busca nas principais bibliotecas públicas do 

Estado, as bibliotecas da Universidade Estadual de Ro-

raima (UERR), Instituto Federal de Roraima (IFRR) e Pa-

lácio da Cultura informações acerca da história e do papel 

dos minerais existentes no Estado de Roraima. 

Os minerais existentes no MuGEO já haviam sido ca-

talogados, anteriormente, por alunos do curso de Geologia 

através de projetos de monitoria e extensão universitária 

(anos de 2014 e 2016). Entretanto, durante a primeira fase 

do trabalho em apreço essa classificação foi revisada, cor-

rigida e expandida. O acervo possui 198 amostras, outrora 

classificadas mais nove novas amostradas provenientes de 

doações que foram agora classificadas e incorporadas ao 

acervo. Dessa forma, atualmente tem 207 minerais. Além 

disso, a classificação foi refinada e dividida em duas par-

tes: (a) contempla as propriedades físicas dos minerais, re-

alizada a partir do referencial teórico levantado durante o 

trabalho; e (b) classificação química. Ambas as classifica-

ções podem ser consultadas no banco de dados do museu. 

Após essa disposição, foi realizada a primeira amostragem 

dos minerais, bem como a classificação do material fossi-

lífero existente. 

O ano de 2018 está sendo marcado pela inserção do 

MuGEO na mídia eletrônica com a criação de uma página 

no Facebook (Museu de Geologia da UFRR) e e-mail < 

mugeo.ufrr@gmail.com > para divulgação de suas ativi-

dades atuais e futuras, bem como material informativo so-

bre a história e funcionamento. Para melhor divulgação 

também foi criado um logotipo para o museu (Fig. 2). 

3.3 Amostragem preliminar dos minerais do MuGEO 

O processo de identificação dos minerais foi realizado 

pintando-se uma pequena parte do mineral com tinta acrí-

lica branca e posteriormente escrevendo o número catalo-

gado da amostra. O código adotado para classificação foi 

as letras MM que significam respectivamente museu e mi-

neral mais a classe do mineral e seu número correspon-

dente na coleção. Os minerais classificados de maneira 

sistemática foram identificados (Tab. 1). 
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Figura 2. Logotipo do Museu de Geociências 

Tabela 1. Sistemática da classificação dos minerais 

Código Classe 

MMEN01 Elemento Nativo 

MMOH12 Óxido e Hidróxido 

MMHL156 

 

MMFF207 

Haleto  

e 

Fosfato 

MMCB21 Carbonato 

MMSA57 Sulfato 

MMSE184 Sulfeto 

MMT28 

MMSL46 

MMFS117 

MMCS133 

MMNS135 

Silicatos 

(Tectossilicato 

Filossicato 

Ciclossilicato 

Nesossilicato) 

 

No acervo do museu foram reconhecidos 35 espéci-

mes minerais e outros dois mineralóides, compostos sem 

estrutura ordenada e por isso considerado amorfo (opala e 

vidro vulcânico). Faz parte ainda do acervo principal-

mente amostras de quartzo e suas variedades, além de ge-

odos e drusas. De maneira geral, os espécimes descritos 

neste trabalho estão discriminados na tabela 2. 

Existem cerca de 3.500 mineiras identificados no 

mundo. Entretanto, menos de 100 espécimes estão entre 

as mais comuns (Nessé 2000). Tomando como ponto de 

partida a existência desses 3500 minerais e avaliando que 

no total o MuGEO possui 212 amostras de minerais de 35 

espécimes diferentes, o acervo de minerais do museu cor-

responde a 1,0% dos tipos de minerais conhecidos no 

mundo. 
 

Tabela 2. Relação dos espécimes minerais do MuGEO 

Nome da  

Espécie  

Mineral 

Quantidade 

Quartzo 37 

Quartzo leitoso 8 

Quartzo fumê 6 

Quartzo prásio 1 

Ámetista 22 

Muscovita 18 

Enxofre Nativo 11 

Gipsita 11 

Hematita 11 

Calcita 7 

Psilomelana 7 

Biotita 6 

Especularita 6 

Ortoclásio 6 

Schorlita 6 

Ágata 5 

Berilo Água 

Marinha 
4 

Malaquita 4 

Jaspe 4 

Galena 4 

Calcopirita 2 

Cianita 2 

Magnetita 2 

Natrólita 2 

Apatita 1 

Calcita laranja 1 

Lepdolita 1 

Microclina 1 

Molibdenita 1 

Ônix 1 

Pirita 1 

Talco  1 

Topázio 1 

Vivianita 1 

A fim de melhor visualizar estes resultados e facilitar 

a interpretação dos mesmos, eles foram discriminados se-

gundo a classe (Tab. 3 e Fig. 3A) e a subclasse dos silica-

tos (Tab. 4 e Fig. 3B). A amostragem ocorreu dessa forma 

porque a classe dos silicatos, mais especificamente a sub-

classe dos tectossilicatos é a mais abundante na superfície 

da Terra. 

Apesar da baixa porcentagem é completamente acei-

tável esse tipo de resultado. Como dito anteriormente me-

nos de 100 espécimes minerais estão entre as mais comuns 

e apenas aproximadamente 30 destes espécimes estão en-

tre o reduzido conjunto de minerais formadores de rochas. 

Sendo assim, é passível de se afirmar que o MuGEO pos-

sui em seu acervo amostras dos principais minerais for-

madores de rochas e também dos mais comuns na crosta 

terrestre (Fig. 4). 
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Tabela 3. Amostragem dos minerais do museu segundo a classe. 

Classe Quantidade Porcentagem (%) 

Silicato 124 61,1 

Óxido 23 11,3 

Elemento Na-

tivo 
11 5,4 

Carbonato 12 5,9 

Sulfato 10 4,9 

Sulfeto 7 3,4 

Amorfo 7 3,4 

Não  

Identificado 
6 3,0 

Haleto 3 1,5 

Total 203 100 

 

 

 
Figura 3. Gráficos da amostragem dos minerais do  

MuGEO. (A) Segundo a classe. (B) Segundo a subclasse 

 

Figura 4. Museu de Geociências (MuGEO). (A)  Graduandos de do curso de geologia utilizando as dependências do museu para estudo. (B) e (D) 

Expositores de vidro. (C) Graduandos do curso de geologia auxiliando na classificação das amostras de minerais. (E) Amostra de mineral (elemento 

nativo - enxofre). Fotos: (A), (B), (D): Lena S. Barata Souza. Fotos: (C) e (E): Ezequias N. Guimarães 
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Tabela. 4. Amostragem dos minerais do museu segundo a subclasse 

Subclasse Quantidade Porcentagem (%) 

Tectossilicato 92 74,2 

Filossilicato 20 16,1 

Ciclossilicato 9 7,3 

Nesossilicato 3 2,4 

Inossilicato 0 0 

Sorossilicato 0 0 

Total 124 100 

 

Os fósseis que se encontram no MuGEO foram doa-

dos pelo professor Dr. Vladimir de Souza, constituindo 

uma coleção única, possivelmente, proveniente da Ilha de 

Margarita/Venezuela. Os materiais pertencem aos filos 

cnidários, equinodermos, moluscos e artrópode. Todos 

são espécimes de invertebrados marinhos provavelmente 

cenozoicos. De forma mais simples, constitui-se de corais, 

estrela-do-mar, ouriço-do-mar, bivalves e cracas com 

exemplos de ocorrências em rochas de localidades no Bra-

sil. Além disso, o museu ainda conta com exemplares de 

lenhos fossilizados da Bacia do Tacutu doados pela prof. 

Dra. Elizete. C. Holanda, município de Bonfim/RR, data-

dos do cretáceo (Oliveira 2017) (Fig. 4). Assim como 

ocorre com os invertebrados, o MuGEO também conta 

com algumas ocorrências de vestígios de plantas fossili-

zadas em rochas. 

 

4   Conclusão 

Os primeiros passos em se transformar o Museu de Geo-

ciências da UFRR (MuGEO) em museu, começa a ser 

configurado, visto a criação do banco de dados dos mine-

rais encontrados no museu, facilitando a pesquisa do 

aluno e professor no que tange a nome, características ma-

croscópicas e sistemas cristalinos.  

É válido mencionar que se começou a produzir um 

jogo sobre os minerais focando no sistema cristalino, 

sendo este um dos maiores problemas encontrados pelos 

alunos do curso de Geologia na hora de classificar os mi-

nerais. Logo, ter-se-á mais uma outra ferramenta de en-

sino disposto para melhor aprendizado pelo aluno. Além 

desse jogo, está sendo confeccionado um outro sobre as 

ocorrências de minerais no Brasil, este mais voltado aos 

estudantes secundaristas das escolas públicas e privadas 

no município de Boa Vista/RR. 

O interesse mineral no estado de Roraima ultrapassa 

o âmbito meramente econômico. A atividade garimpeira 

intensificou a colonização do território roraimense e foi 

protagonista na demarcação das fronteiras do território 

brasileiro no extremo norte. Sendo assim, a extração mi-

neral em Roraima teve imensa contribuição social para a 

região, prova disso, é o Monumento aos Garimpeiros na 

Praça do Centro Cívico, umas das áreas visitadas por tu-

ristas na capital Boa Vista. Assim, ter um museu que trate 

sobre essa temática alavancará a aproximação da comuni-

dade roraimense a Universidade Federal de Roraima. 
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O JOGO DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO PARA A 
GEOCONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE PARAÚNA EM GOIÁS  

THE DIDACTIC GAME AS AN INSTRUMENT FOR THE GEOCONSERVATION OF THE 
PARAUNA STATE PARK, GOIÁS STATE 
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Abstract  The present work is one of the results of the master's research defended in the Postgraduate Program in Geography of the 

Federal University of Goiás. Its objective is to present the didactic game Desbravando the State Park of Paraúna. The game was built with 
the purpose of providing a strategy of geoconservation of the State Park of Paraúna, which houses the mountains of the Portaria and Galés. 

The municipality of Paraúna, is located in southwestern Goiás, in the mesoregion of the Rio dos Bois Valley. The game also leads to popu-

larization of scientific knowledge and dissemination of Geosciences. 

Keywords Geoconservation, Game, State Park of Paraúna. 

Resumo O presente trabalho é um dos resultados da pesquisa de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal de Goiás. Tem como objetivo, apresentar o jogo didático Desbravando o Parque Estadual de Paraúna. O jogo foi 
construído com o intuito de propiciar uma estratégia de geoconservação do Parque Estadual de Paraúna, que abriga as serras da Portaria e 

Galés. O município de Paraúna, está localizado no sudoeste goiano, na mesorregião do Vale do Rio dos Bois. O jogo também leva a popu-

larização dos conhecimentos científicos e divulgação das Geociências. 

Palavras-chave Geoconservação, Jogo, Parque Estadual de Paraúna. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio.   

1    Introdução  

A geoconservação é um mecanismo essencial na conser-

vação do meio ambiente. Sharples (2002) explica que a 

geoconservação visa à preservação da diversidade natu-

ral (ou geodiversidade) de significativos aspectos e pro-

cessos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas 

de paisagem) e de solo, pela manutenção da evolução 

natural desses aspectos e processos.  

A geoconservação reconhece que, no processo de 

conservação da natureza, o componente abiótico é tão 

importante quanto o biótico. Pode se dar por meio da 

criação de leis/programas específicos para o patrimônio 

geológico e/ou por meio da sensibilização do público 

sobre a importância desse patrimônio. 

De acordo com Nascimento et al. (2008), os princi-

pais objetivos da geoconservação são: conservar e asse-

gurar a manutenção da geodiversidade; proteger e manter 

a integridade dos locais com relevância em termos de 

geoconservação; minimizar os impactos adversos dos 

locais importantes em termos de geoconservação; inter-

pretar a geodiversidade para os visitantes de áreas prote-

gidas; contribuir para a manutenção da biodiversidade e 

dos processos ecológicos dependentes da geodiversidade. 

Brilha (2005) explica que a geoconservação, em sentido 

amplo, tem como objetivo a utilização e a gestão susten-

tável de toda a geodiversidade, englobando todos os 

tipos de recursos geológicos. O autor ressalta, também, 

os aspectos emocionais e estéticos ligados à geodiversi-

dade, além de colocar que a educação, o ordenamento 

territorial e a ciência são elementos fundamentais para 

compor a geoconservação  

Mansur (2010) aborda que no Brasil existe um arca-

bouço legal apropriado à geoconservação, porém, ainda 

há pouco entendimento em relação à importância da 

preservação de sítios, e de sua singularidade geológica, 

pela população e pelos governantes. 

Nascimento et al. (2015) definem algumas ferramen-

tas para alcançar a geoconservação, dentre elas estão: 

inventário, quantificação de valor, identificação de vul-

nerabilidade, proteção legal, divulgação, conservação e 

monitoramento dos sítios.  

Brilha et al. (2006) afirmam que incentivando a co-

munidade local, no âmbito de entender os geossítios com 

fins pedagógicos, colaborará com o processo de ensino 

aprendizagem da geologia. Assim, ao compreender a 

abordagem das temáticas físico naturais na geoconserva-

ção, provocará nos sujeitos uma sensibilidade em relação 

a essas temáticas, impulsionando-os na necessidade da 

conservação do patrimônio geológico.  

A educação permite mediante a divulgação a consci-

ência ambiental em relação à preservação dos geossítios, 

pois, tais sítios caracterizam os processos geológicos e 

geomorfológicos do sistema Terra. É um instrumento de 

propagação da cultura humana, construção de saberes e 

transmissão de conhecimentos.  
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Brilha (2005) aborda que a geoconservação deve es-

tabelecer ligações próximas com todas as estratégias 

educativas de caráter formal, não formal e informal. Por 

meio da educação a humanidade desperta e se conscien-

tiza para as questões ambientais. 

Na educação básica brasileira, o ensino de geologia 

está vinculado às disciplinas de Geografia e Ciências. 

Tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e os 

currículos estaduais relatam conteúdos como relevo, 

solo, rochas e clima na grade curricular da Geografia.  

Para se trabalhar, a conscientização da geoconservação 

em sala de aula e necessário envolver conceitos da geo-

morfologia, geologia e pedologia. 

Por outro lado, o ensino também ocorre em outros 

espaços. Para Brandão (1985) a educação é vista como 

cultura, no sentido que os sujeitos aprendem não apenas 

em sala de aula, mais em outros lugares, a educação é 

transmitida por meio das gerações e ocorre num processo 

de ensino aprendizagem. 

Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais 

para os processos de ensino e aprendizagem, e o jogo 

didático caracteriza-se como uma importante e viável 

alternativa para auxiliar em tais processos por favorecer 

aos sujeitos a construção do conhecimento. Neste senti-

do, foi proposto a criação do jogo Desbravando o Parque 

Estadual de Paraúna em Paraúna, Goiás.  

O município de Paraúna, pertence à Mesorregião do 

Sul Goiano e à Microrregião do Vale do Rio dos Bois. 

Localiza-se a 160 km de Goiânia, possui atrativos natu-

rais, como a Ponte Pedra e o Parque Estadual de Paraúna 

(Fig. 1).  

 

Figura 1. Localização do Parque Estadual de Paraúna. Ferreira (2016) 

De acordo com Goiás (2008) no município de Para-

úna ocorrem rochas datadas desde o Neoproterozóico. 

No entanto, destaca-se a ocorrência da Bacia Sedimentar 

do Paraná, em cujas litologias foram esculpidas as for-

mas de relevo do município. 

O Parque Estadual de Paraúna (PEPa) foi criado pe-

lo Decreto-lei nº 5.568, de 18 de março de 2002. Segun-

do essa Lei, o PEPa possui uma área aproximada de 

3.250 hectares, onde estão localizadas as Serras das Ga-

lés e da Portaria, em altitudes que variam de 690 a 890 

metros. 

O Parque Estadual de Paraúna é uma importante 

unidade ambiental que deve ser conservada principal-

mente pela população do município. O parque abriga a 

Serra das Galés e da Portaria em rochas da Formação 

Aquidawana no período permo-carbonifero. A Serra das 

Galés (Fig. 2) têm diversas geoformas de arenito, tais 

formas foram denominadas por populares representando 

objetos e animais, como; a taça, tartaruga, entre outros. 

Já a Serra da Portaria (Fig. 3) compõe uma feição do 

relevo tabular e representa uma sequência silto-arenítica, 

as camadas geológicas, lembram imensos portais. 

 

Figura 2. Geoformas da Serra das Galés.  Ferreira (2016) 

 

 

Figura 3. Serra da Portaria. Ferreira (2016) 

Lacerda et al. (2011) afirmam que na Serra das Ga-

lés e da Portaria, os morros e superfícies tabulares ocor-

rem em cotas acima de 720 metros e geralmente são bem 

delimitados por vertentes escarpadas. São relevos estru-

turais, caracterizados por morros com topos planos e 

patamares, bem como relevos runiformes, que constitu-

em os principais pontos turísticos da área.  

2   Metodologia 

Para realização deste trabalho, foram adotados os seguin-

tes procedimentos metodológicos: na primeira etapa o 

levantamento bibliográfico em livros, artigos publicados 

em periódicos e anais de congressos e sites nacionais e 

internacionais sobre temas relativos à geoconservação, 

geodiversidade, patrimônio geológico. A pesquisa bibli-

ográfica incluiu também uma discussão sobre as ferra-

mentas que dão suporte à geoconservação: geossítios e 

educação voltada a geoconservação, além da temática do 

ensino através de jogos didáticos. A utilização do sof-

tware ArcGis (versão 10.3) e a pesquisa de shapes em 

diversos bancos de dados. Na segunda etapa, foi realiza-

do um trabalho de campo, para reconhecimento da área 

estudada e checagem das unidades geológicas e geomor-

fológicas. A terceira etapa resultou na elaboração do 

jogo, foi construído o jogo Desbravando o Parque Esta-

dual de Paraúna por meio do programa Corel DRAW X8 

(2016) 32/64 Bits PT-BR. Já a última etapa, analise e 

compreensão da utilização do jogo.  

78



 
3   Resultados 

O jogo enquanto instrumento de mediação do conheci-

mento, desperta as crianças para os questionamentos e 

problematizações de suas ações cotidianas. Segundo 

Lopes (1999, p. 35),  

“[...] o jogo para a criança é o 

exercício, é a preparação para a 

vida adulta. A criança aprende 

brincando, é o exercício que faz 

desenvolver suas potencialidades”.  

A partir do jogo a criança a indaga, desenvolve as 

potencialidades que estão ocultas. Proporciona à cons-

trução no seu imaginário, de representações da realidade, 

de lugares e diferentes espaços.  

Assim, o jogo Desbravando o Parque Estadual de 

Paraúna (Fig. 04), tem como objetivo geral; levar os 

sujeitos a conscientização da conservação do meio físico 

natural no Parque Estadual de Paraúna. Como proposta a 

aplicação do jogo para crianças do ensino fundamental 

de 08 a 12 anos. 

Tendo como objetivos específicos: mediar a interna-

lização em relação aos conteúdos e conceitos da geodi-

versidade; levar a população a compreender a importân-

cia da conservação do Parque Estadual de Paraúna; pro-

por novas metodologias de ensino e aprendizagem; pro-

piciar aos sujeitos à relevância do conhecimento das 

Ciências da Terra a humanidade e divulgar as Ciências 

da Terra. 

O jogo constitui-se num tabuleiro com informações 

referentes ao Parque Estadual de Paraúna, uma sequência 

de cartas curiosidades com informações do parque e da 

temática de geodiversidade, dados e “pinos”.  

Ao longo do jogo, o jogador tem o intuito de percor-

rer um caminho por meio do parque, conhecendo as 

geoformas das serras das Galés e a serra da Portaria. 

Além de conhecer, o jogador encontra no caminho incen-

tivos e correções em relação à conservação, respeito às 

orientações do guia e a limpeza do parque. 

Foram elaboradas quinze cartas, denominadas de 

Curiosidade (Fig. 05), ao longo do caminho, o jogador 

encontra algumas casas com a imagem da interrogação. 

As cartas contêm assuntos em relação à história, aspectos 

naturais, sociais, econômicos e políticos do município de 

Paraúna. Conceitos de geodiversidade, geoconservação, 

geoturismo e a geologia e geormorfologia do PEPa. 

Segundo as regras do jogo, os jogadores poderão jo-

gar em um grupo de no máximo quatro pessoas, e os 

jogadores deverão percorrer a trilha presente no tabulei-

ro. A cada casa sinalizada o jogador deverá cumprir um 

tipo de ação ou penalidade. 

Quando o jogador cair na casa com o ponto de inter-

rogação devera pegar uma das cartas que está no monte e 

ler a informação contida na carta em voz alta. Cada joga-

dor poderá pegar apenas uma carta por vez.  O jogador 

que cruzar primeiro a linha de chegada é o vencedor.  

 

 

Figura 4. Jogo Desbravando o Parque Estadual de Paraúna. Autor: 

Bruno Martins Ferreira 

 

Figura 5. Cartas do jogo Desbravando o Parque Estadual de Paraúna. 

Autor: Bruno Martins Ferreira 

4   Conclusão 

O jogo enquanto instrumento didático é uma estratégia 

de ensino que pode ser utilizada por docentes no âmbito 

de levar os alunos a compreenderem a relevância da 

geoconservação. Além da utilização pelos docentes, os 

jogos são brinquedos que despertam interesse nas crian-

ças e usados em outros espaços. Ao incentivar as crian-

ças a brincarem com jogos didáticos elas poderão apren-

der ao mesmo tempo em que brincam. Os jogos didáticos 

propiciam o reconhecimento dos objetos e lugares no 

espaço. Por meio do jogo didático que tem o objetivo de 

potencializar aprendizagens, pelo fato, de conter aspectos 

lúdicos, tem o foco também, de melhorar o desempenho 

de estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendiza-

gem.  

Assim, por meio do jogo didático, o conhecimento 

geológico é popularizado permitindo que a população 

tenha acesso aos conhecimentos acadêmicos e científi-

cos, divulgando as pesquisas e conscientizando para a 

importância da geoconservação, no sentido, que as futu-

ras gerações contemplem a geodiversidade do parque. 
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Abstract This article describes the theoretical foundation and production stages of an interpretative panel for the Morro do Cuscuzeiro, 

located in the city of Analândia, in the interior of the São Paulo State. Aiming to contribute to democratize geological knowledge and local 

geoconservation, the panel describes the geodiversity of the study area, transmitting information and arousing the curiosity of the visitor to 
understand the environment around them. The methodology involved a literature review, fieldwork and interpretation of remote sensing 

images, succeeded by the characterization, inventory and quantification of Morro do Cuscuzeiro, in the GEOSSIT platform. The last stage 

of work was the production of the panel, using a friendly approach and accessible language. The final product of the work is a proposal for 
broadening and disseminating geological knowledge in the visitors of Morro do Cuscuzeiro. The authors expect not only to foster the interest 

on Geosciences, but also the sense of preservation of nature, based on geological knowledge.  

Keywords Earth Science, geoconservation, geodiversity, geotourism, environmental interpretation, Cuscuzeiro Hill. 

Resumo Este artigo descreve etapas e fundamentos da elaboração de painel interpretativo para o Morro do Cuscuzeiro, localizado no 

município de Analândia, interior do estado de São Paulo. Visando contribuir para democratizar o conhecimento geológico e a geoconserva-

ção local, o painel descreve a geodiversidade da área de estudo, transmitindo informações e despertando a curiosidade do visitante em 
compreender o ambiente ao seu redor. A metodologia de trabalho envolveu revisão bibliográfica, trabalhos de campo e interpretação de 

imagens de sensoriamento remoto, sucedidas pela caracterização, inventariação e quantificação do Morro do Cuscuzeiro, na plataforma 

GEOSSIT. A última etapa de trabalhos consistiu na elaboração do painel, por meio de abordagem amigável e linguagem acessível. O produto 
final deste trabalho é uma proposta que visa ampliar a divulgação do conhecimento geológico, inculcando nos visitantes do Morro do Cus-

cuzeiro, não só o interesse pelas Geociências, mas também o sentimento de preservação da natureza, com base na vertente geológica. 

Palavras-chave Ciências da Terra, geoconservação, geodiversidade, geoturismo, interpretação ambiental, Morro do Cuscuzeiro. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

Existem grandes desafios para a democratização do co-

nhecimento científico no Brasil, em especial do conheci-

mento geológico. A falta de oportunidade de acesso de 

grande parte da população brasileira aos conhecimentos 

das Geociências é problemática, uma vez que a Geologia 

é a ciência capaz de explicar os mecanismos de evolução 

do planeta e lançar bases que contribuam para o uso cons-

ciente do solo e dos recursos naturais e para a conservação 

ambiental (Carneiro et al. 2004). A temática é altamente 

relevante, tendo em vista o sistema capitalista que rege a 

sociedade atual com uma lógica alicerçada no pragma-

tismo e imediatismo das relações homem-natureza.  

Portanto, é preciso incentivar esforços para que se de-

mocratize o conhecimento geológico com o objetivo de 

criar uma “cultura geológica” na população (Carneiro et 

al. 2004). A partir dessa premissa, ações que fomentem a 

conservação do meio ambiente, bem como a formação de 

cidadãos críticos, encontram solo fecundo para se desen-

volverem, promovendo maior entendimento em relação 

ao espaço físico em que se vive. Uma das maneiras de se 

democratizar o conhecimento geológico é por meio do ge-

oturismo, ou seja, o turismo calcado em elementos de des-

taque da geodiversidade. Hose (2000), denomina geotu-

rismo como sendo 

[...] a provisão de facilidades interpretativas e serviços para pro-

mover o valor e os benefícios sociais de sítios geológicos e ge-

omorfológicos e seus materiais, e garantir sua conservação, para 

uso de estudantes, turistas e visitantes ocasionais (Hose 2000, 

p. 136).  

O termo geodiversidade, por sua vez, faz referência 

aos elementos e processos geológicos e geomorfológicos 

da natureza (Stanley 2000, Gray 2004), podendo, ainda, 

englobar as relações e produtos do meio antrópico e da 

biodiversidade com tais elementos e fatores (Stanley 

2000), promovendo, assim, uma visão holística de todos 

os elementos naturais. Nesse sentido, chama-se geocon-
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servação aos esforços realizados para se promover a valo-

rização e a preservação da geodiversidade, bem como o 

seu uso de forma sustentável. Assim se garante, então, que 

os processos naturais ocorram sem que haja interferência 

em seus parâmetros (Sharples 2002). 

Dessa forma, lança-se mão das técnicas de Interpre-

tação Ambiental como forma de ensino não formal, para 

que o geoturismo atinja o seu objetivo de valorização da 

geodiversidade, contribuindo, com êxito, para a geocon-

servação. 

O primeiro autor a definir e sistematizar Interpretação 

enquanto técnica pedagógica, foi o filósofo norte-ameri-

cano Freeman Tilden, considerado pai da interpretação. 

Tilden (1977), então, definiu interpretação como sendo 

uma atividade educacional que visa revelar significados e rela-

ções por meio do uso de objetos originais, pela experiência em 
primeira mão e por mídias ilustrativas, em vez de simplesmente 

comunicar informações concretas (Tilden 1977, p. 8). 

Sendo a interpretação a maneira de se traduzir a lin-

guagem técnico-científica, para que o público em geral 

possa compreender o significado de um material de inte-

resse, a interpretação ambiental consiste em uma das te-

máticas que tal prática pode abordar, tratando tanto da bi-

odiversidade, quanto da geodiversidade. 

Segundo Hose (2000), os painéis são uma ferramenta 

interpretativa adequada para o uso casual e não planejado 

por parte dos visitantes, por serem acessíveis e de uso gra-

tuito, além de estarem disponíveis a qualquer momento. A 

linguagem utilizada em um painel deve ter como objetivo 

a democratização de tal conhecimento, aproximando-o do 

público e despertando seu interesse pela conservação do 

ambiente, se valendo da fruição e sensibilização do visi-

tante (Tilden 1977). Este trabalho tem como objetivos ge-

rais fornecer subsídios para a geoconservação na região de 

Analândia (SP), mais especificamente no Morro do Cus-

cuzeiro e contribuir para a democratização do conheci-

mento geológico, partindo do princípio de que a interpre-

tação de algo provê sua compreensão (Tilden 1977), ge-

rando sentimento de apreciação que culmina na preserva-

ção do tema. Os objetivos específicos são: 

• Realizar a caracterização e inventário do local e ava-

liar o potencial de uso turístico e educacional. 

• Propor um painel interpretativo que aborde caracte-

rísticas da geodiversidade do Morro do Cuscuzeiro, 

de modo a fornecer meios de os visitantes conhece-

rem e valorizarem o patrimônio geológico local. 
 

1.1 Área de Estudo 

Este estudo foi realizado em Analândia (Fig. 1), no inte-

rior paulista, tendo como objeto de estudo o Morro do 

Cuscuzeiro. Analândia é conhecida por ser um município 

de pequeno porte com grande potencial geoturístico, 

sendo categorizada como estância climática pelo governo 

estadual desde 1966. A área de estudo (Fig. 2) encontra-

se aproximadamente a dois quilômetros do centro urbano 

da cidade. 

 

Figura 1. Localização do município de Analândia (SP). Fonte: Google 

Maps 

 

Figura 2. Mapa topográfico da área de estudo. Fonte: IBGE (1971) 

O turismo em Analândia tem como atrativos ativida-

des ao ar livre, como trekking, escalada, camping, entre 

outros, sendo as feições geológicas e geomorfológicas 

(morros testemunhos, cachoeiras, grutas), parte essencial 

da experiência bucólica procurada pelos visitantes (Peri-

notto 2008). O relevo da região se enquadra no domínio 

das Cuestas Basálticas (Almeida 1964), apresentando uma 

variedade de relevos residuais decorrentes do processo de 

denudação das camadas superiores da Bacia do Paraná, as 

formações Pirambóia, Botucatu, Serra Geral e Itaqueri. O 

Morro do Cuscuzeiro, o maior marco de Analândia é um 

relevo residual, sendo o principal atrativo turístico e car-

tão postal do município (Perinotto 2008). Encontra-se 

dentro de propriedade privada chamada Pedra Viva, onde 

são realizadas atividades agrícolas e turísticas. A proprie-

dade funciona como área de camping e como restaurante, 

além de oferecer diversas atividades de lazer. 

2   Método de trabalho  

A metodologia do trabalho consistiu em etapas de levan-

tamento de dados, realizada por pesquisa bibliográfica, 

sensoriamento remoto e visitas de campo à área de estudo. 

As etapas preliminares nortearam tanto a caracterização 

do meio físico e a inventariação e a quantificação do 

Morro do Cuscuzeiro, realizados com auxílio da plata-

forma online GEOSSIT disponibilizada pela CPRM, 

quanto a elaboração do produto final deste trabalho, o pai-

nel interpretativo. 
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2.1 Etapas preliminares 

O levantamento bibliográfico abarcou pesquisas sobre a 

evolução geológica e geomorfológica da área de estudo, 

bem como teorias e discussões sobre geodiversidade, ge-

oconservação, geoturismo, e interpretação ambiental. Já 

nas etapas de campo e de sensoriamento remoto, foram 

analisados fatores geológicos e geomorfológicos da área, 

como as litologias presentes, a rede de drenagem e os pro-

cessos erosivos ativos de maior expressividade. Foram 

ainda considerados aspectos relativos à estratégia de im-

plementação do painel, como a infraestrutura local e no 

entorno, a posição do painel, entre outros. 

 

2.2 GEOSSIT 

A etapa de caracterização, inventariação e quantificação 

da área de estudo foi realizada a partir da plataforma on-

line GEOSSIT, elaborada pelo Serviço Geológico do Bra-

sil (CPRM), que tem como propósito a realização de ca-

dastramento e avaliações qualitativas e quantitativas de 

geossítios e de sítios da geodiversidade que integram o pa-

trimônio geológico do Brasil. Para isso, o sistema alia os 

métodos de Brilha (2016) e de Garcia-Cortés & Urquí 

(2009). 

O cadastramento no GEOSSIT é realizado por meio 

de preenchimento de fichas de Identificação (descrição, 

localização e resumo do sítio), Enquadramento (geológico 

e paleontológico), Caracterização Geológica (tipos de ro-

chas e deformações presentes no sítio), Feições de Relevo, 

Interesse (conteúdo geológico, interesses associados e 

possível utilização do sítio), Conservação (unidades de 

conservação legais que englobam a área do sítio, uso e 

ocupação do solo na área), Quantificação (quanto ao valor 

científico, ao potencial uso educativo e turístico e ao risco 

de degradação do sítio).  

A quantificação é realizada de acordo com uma adap-

tação da metodologia de Brilha (2016), por meio de pre-

enchimento das planilhas presentes na respectiva ficha, 

em que são atribuídos valores à diferentes critérios com 

diferentes pesos na contagem final. Como resultado da 

quantificação, o sistema fornece valores que ditam a rele-

vância do sítio, atrelada aos seus valores científico, edu-

cativo e turístico, além de classificar o risco de degrada-

ção. O valor científico permite a classificação do local en-

quanto geossítio de relevância nacional (total ≥ 200), in-

ternacional (total ≥ 300), ou ainda sem relevância (total < 

200). No que diz respeito ao valor turístico e educativo, o 

local pode ser classificado como sítio da geodiversidade 

de relevância regional/local (total < 200), ou nacional (to-

tal ≥ 200). O risco de degradação, por sua vez, é classifi-

cado como baixo (total ≤ 200), médio (total > 200 e ≤ 300) 

e alto (total > 300). Já a partir da metodologia de Garcia-

Cortés & Urquí (2009), é apresentada uma recomendação 

quanto à urgência de proteção do sítio, que pode ser a 

longo prazo (total ≤ 300), médio prazo (total > 300 e ≤ 

550), curto prazo (total > 550 e ≤ 750), ou urgente (total > 

750). 

 

2.3 Elaboração do painel interpretativo 

A elaboração do painel interpretativo foi realizada em am-

biente do software CorelDraw, levando em consideração 

aspectos teóricos sobre interpretação ambiental, além de 

fatores geológicos e geomorfológicos da área. A estratégia 

de criação do conteúdo considerou aspectos como tema 

principal e subtemas, linguagem empregada, proporção 

entre texto e imagens, fonte e legibilidade, esquema de co-

res, etc. 

3   Resultados 

 Como resultados do trabalho, foram obtidos o cadastro 

completo do Morro do Cuscuzeiro no GEOSSIT, con-

tendo a caracterização qualitativa, e as classificações ba-

seadas na avaliação quantitativa do sítio, e o painel inter-

pretativo final, em que constam informações quanto à evo-

lução geológica e geomorfológica do local, apresentadas 

em uma linguagem acessível para o público. 

 

3.1 Caracterização qualitativa 

Os quadros apresentados nas figuras 3 a 6 fornecem as in-

formações mais relevantes para preenchimento das fichas 

de Identificação (Fig. 3), Enquadramento (Fig. 4), Inte-

resse (Fig. 5) e Conservação (Fig.6).

 
DESIGNAÇÃO 

Nome do sítio Morro do Cuscuzeiro 

Classificação temática principal Geomorfologia 

Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque Sim (Geoparque Corumbataí) 

LOCALIZAÇÃO 

Latitude/Longitude/Datum/Cota -22.117721558 / - 47.694499969 / WGS 84 / 880 m 

Município/Estado Analândia / São Paulo 

RESUMO 

O Morro do Cuscuzeiro é um morro testemunho do setor geomorfológico das Cuestas Basálticas do relevo paulista, conforme caracterizado por 

Almeida (1964). O topo do morro encontra-se na cota de 880 metros e possui aproximadamente 60 metros de rocha exposta, que se destaca na 
paisagem, conferindo ao mesmo, grande beleza cênica. Geologicamente, o sítio se localiza na Bacia do Paraná e é constituído por arenitos silicifi-

cados da Formação Botucatu. Trata-se de um importante sítio da geodiversidade com grande relevância cultural para o município de Analândia, que 

leva o morro em seu brasão e o tem como principal atrativo turístico da cidade. 

Figura 3. Ficha de Identificação 

 
ENQUADRAMENTO 

Contexto geológico Bacias sedimentares emersas do Fanerozoico - São Paulo 

Terreno Sedimentar 

Período geológico Jurássico-Cretáceo 

Unidades estratigráficas Formação Botucatu 
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Litologia predominante Arenito 

Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, etc. Escarpa de aproximadamente 60 metros, constituindo o topo do 
morro. 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

Rochas Sedimentares 

Tipo de ambiente Antigo / Continental / Desértico; eólico. 

FEIÇÕES DE RELEVO 

Rampa de tálus (cones de dejeção); Cuestas; Mesas, mesetas e morros testemunhos. 

Figura 4. Fichas de Enquadramento, Caracterização Geológico e Feições de Relevo 

 
INTERESSE 

Pelo Conteúdo Geomorfológico; Sedimentológico; Paleoambiental. 

Interesse associado Expressão cênica; Ecológico; Histórico/Cultural; Valor Estético. 

Pela sua possível utilização Turística (Recreativa), Científica, Educativa. 

Figura 5. Ficha de Tipos de Interesse 

 
CONSERVAÇÃO 

Unidade de Conservação 

Nome e tipo da UC Situação  

APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá – Perímetro Corumbataí 
Criada; sem Conselho Gestor, zoneamento e plano de manejo. 

APA Piracicaba-Juqueri-Mirim – Área I Criada; sem Conselho Gestor, zoneamento e plano de manejo. 

Uso e Ocupação 

Área rural 
Agricultura familiar; Florestal; Pecuária. 

Fragilidade 
Elevada 

Figura 6. Ficha de descrição de Unidade de Conservação 
 

Elemento avaliado Valor obtido Classificação 

Valor científico 240 Geossítio de relevância nacional 

Valor educativo 340 Sítio da geodiversidade de relevância na-

cional Valor turístico 320 

Risco de degradação 175 Baixo 

Recomendação de proteção --- Necessária a médio prazo 

Figura 7. Síntese dos valores obtidos na avaliação quantitativa 
 

 

3.2 Classificação do sítio 

Os resultados dos valores atribuídos a quantificação per-

mitiram a classificação do Morro do Cuscuzeiro como ge-

ossítio de relevância nacional e sítio da geodiversidade 

também de relevância nacional, apresentando, ainda, risco 

de degradação baixo e recomendação de proteção como 

necessária a médio prazo. Na figura 7, acima, é apresen-

tada uma síntese das classificações, juntamente as notas 

finais obtidas em cada avaliação. 

 

3.3 Painel Interpretativo 

O produto final deste trabalho é um painel interpretativo 

proposto ao Morro do Cuscuzeiro, o qual dispõe de um 

tema central e de quatro itens, além de alguns subtemas 

amigáveis ao visitante. O painel é intitulado “As ruínas de 

um antigo deserto”, tendo como tema central a evolução 

geológica e geomorfológica do Morro do Cuscuzeiro e do 

relevo de cuestas da Bacia do Paraná como um todo. 

O primeiro item, “Uma viagem no Tempo Geoló-

gico”, introduz o leitor ao conceito de Tempo Geológico, 

trazendo um quadro fora de escala, no qual se encontram 

os nomes dos éons, eras e períodos geológicos e suas res-

pectivas idades. Em seguida, há o item intitulado “Bacia 

do Paraná”, no qual é tratada a paleogeografia dos conti-

nentes sulamericano e africano e da Bacia do Paraná, além 

de um quadro explicando o que é uma bacia sedimentar e 

de um perfil geológico do estado de São Paulo modificado 

de Ab’Saber (1956). O terceiro item do painel recebe o 

título de “O Paleodeserto Botucatu”, e trata de aspectos 

paleoambientais da Formação Botucatu, citando, ainda, o 

Aquífero Guarani como um dos maiores reservatórios de 

água subterrânea conhecidos. Já o último item, chamado 

“Os testemunhos do tempo”, refere-se à formação do re-

levo de cuestas a partir do processo erosivo diferencial na 

borda leste da Bacia do Paraná, bem como à formação de 

relevos residuais e dos morros do Cuscuzeiro e do Ca-

melo. Neste item há um esquema ilustrativo da evolução 

geomorfológica da Serra do Cuscuzeiro e dos morros tes-

temunhos associados. 

Por fim, o painel apresenta uma imagem do Morro do 

Cuscuzeiro e quadros que tratam da prática de escalada no 

local, além de contar com imagens do Morro do Camelo e 

da caverna Toca do Índio, onde são encontram pinturas 

rupestres. 

4   Considerações Finais 

Este trabalho buscou elaborar e propor um painel interpre-

tativo para o Morro do Cuscuzeiro, em Analândia, São 

Paulo, visando contribuir com a geoconservação local e 

com a democratização do conhecimento geológico do sí-

tio estudado. Para que isso fosse possível, foi realizada a 

caracterização da área embasada em levantamento biblio-

gráfico e trabalhos de campo, que nortearam a criação do 

conteúdo do painel nos aspectos geológicos e interpretati-

vos. 
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Já o inventário e a quantificação do Morro do Cuscu-

zeiro visaram contribuir com a geoconservação local, ob-

jeto de estudo do projeto Geoparque Corumbataí, em cuja 

área encontra-se o referido sítio de geodiversidade. Os va-

lores obtidos na quantificação classificam o Morro do 

Cuscuzeiro como geossítio e sítio de geodiversidade, am-

bos de relevância nacional, com baixo risco de degradação 

e recomendação de proteção a médio prazo. Com isso, jus-

tifica-se a implementação, não apenas de um painel inter-

pretativo, mas de outras atividades que visem valorizar a 

geodiversidade local e incentivem a geoconservação na 

região. Contudo, apesar do risco de degradação ser classi-

ficado como baixo, entende-se que este deva ser conside-

rado como mais elevado, uma vez que ocorrem processos 

erosivos expressivos a poucas centenas de metros do lo-

cal, em rochas análogas às do morro e desencadeados por 

atividades agrícolas que também ocorrem em seu entorno. 

Além disso, um loteamento presente a poucas centenas de 

metros do local eleva ainda mais o risco de degradação, 

uma vez que representa a chegada do centro urbano à área, 

abrindo espaço para que outros empreendimentos de 

mesma natureza possam ser construídos nas proximida-

des. 

Dado o distanciamento da população em geral com as 

Geociências, o geoturismo possui um papel de grande po-

tencial para a democratização de tais conhecimentos. No 

entanto, para que o geoturismo atinja o objetivo de educar 

o visitante, este deve se valer de métodos interpretativos 

para que o processo educativo ocorra de modo descontra-

ído, porém eficaz. Entende-se que as atividades de inter-

pretação ambiental voltadas à geodiversidade podem e de-

vem ter como objetivos principais: democratizar o conhe-

cimento geológico e a fomentar a geoconservação.  
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Abstract The proposal of a Program focused on the dissemination and communication of Sciences is the focus of this research, who 
established the Science, Culture and Education - ECCE Space at the School of Arts, Sciences and Humanities - EACH, University of São 
Paulo. The ECCE reaches the largest population of the Metropolitan Region of São Paulo - RMSP, on its eastern axis, which lacks space for 
culture and scientific dissemination. Scientific dialogue based on the Nature Sciences is the central proposal, and the Geosciences axis 
establishes an interdisciplinary dialogue with the other scientific areas. Activities involve playfulness, art (theater), experimentation, hand-
in-hand, mock-ups, etc. as didactic resources. In addition to receiving students from public and private schools, the ECCE involves contin-
uing teacher training actions. Since the first initiatives that led to the format of ECCE, which began in 2009, EACH has already received 15 
thousand visitors in different events and scheduled activities. 

Keywords Geosciences dissemination, teachers formation, science education, interdisciplinarity. 

Resumo  A proposta de um Programa com enfoque na divulgação e comunicação das Ciências é o foco desta pesquisa, que estabeleceu o 
Espaço Ciência, Cultura e Educação – ECCE na Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH, da Universidade de São Paulo. O ECCE 
atinge a maior população da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, no seu eixo leste, que carece de espaços de cultura e divulgação 
científica. O diálogo científico a partir das Ciências da Natureza é a proposta central, e o eixo das Geociências estabelece um diálogo 
interdisciplinar com as demais áreas científicas. As atividades envolvem a ludicidade, a arte (teatro), a experimentação, o método ABC da 
alfabetização científica “Mão na massa” (hands on), maquetes, etc. como recursos didáticos. Para além da recepção de alunos das escolas 
públicas e particulares, o ECCE envolve ações de formação continuada de professores. Desde as primeiras iniciativas que resultaram na 
formatação do ECCE, iniciadas em 2009, a EACH já recebeu 15 mil visitantes em diferentes eventos e atividades agendadas. 

Palavras-chave  Divulgação das Geociências, formação de professores, ensino de Ciências, interdisciplinaridade. 

Linha temática  Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

O Programa ESPAÇO CIÊNCIA, CULTURA E 
EDUCAÇÃO (ECCE) da Escola de Artes, Ciências e Hu-
manidades da USP, é um projeto que vem se materiali-
zando desde 2006, quando da aprovação do projeto “Im-
plantação de um núcleo de divulgação científica e pes-
quisa em educação científica na EACH-USP”, que obtive 
suporte financeiro no âmbito da cooperação Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estados de São Paulo – FAPESP e 
Fundação Vitae; após a conclusão dessa primeira etapa, 
obteve apoio financeiro do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico-CNPq/MCT, tam-
bém na linha de divulgação científica, para consolidação 
das ações.  

A proposta visava ao desenvolvimento e ofereci-
mento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim 
como a divulgação e popularização da ciência. Com o 
apoio da Estação Ciência-EC da Universidade de São 
Paulo - USP, era baseada, parcialmente, em seus materi-
ais, instalações e experiências. As propostas pretendiam 
atingir, principalmente, a comunidade da Zona Leste de 

São Paulo, além de contribuir para a formação de recursos 
humanos na área da Educação em Ciências, na formação 
continuada de professores das escolas públicas e privadas, 
e em nível de graduação e pós-graduação para alunos da 
USP.  

A mencionada região Leste da capital paulista tem 
alta demanda por educação científica, devido à falta de 
instituições que realizem este papel. Um mapeamento do 
aparelhamento de lazer e turismo nesta região demons-
tram o cenário. Ao consideramos somente a zona leste da 
cidade de São Paulo, somamos um contingente acima de 
1,5 milhões de habitantes; ao considerarmos também os 
fatores positivos de acesso ao campus, expandimos esse 
público para toda a região metropolitana em seu eixo leste, 
atingindo um contingente populacional que supera os 2,5 
milhões de habitantes. O cenário apresentado é carente de 
espaços de educação não formal e o ECCE da EACH-USP 
se configura com de relevante importância para a educa-
ção, principalmente por apresentar um conceito de divul-
gação científica que pretende envolver diferentes conteú-
dos das Ciências da Natureza, principalmente as Geociên-
cias. 
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Assim, toda atividade no âmbito da educação cientí-

fica na EACH tem potencial relevância no aspecto social 
pela interação com a comunidade (visitas de alunos de es-
colas da região para apoiar sua educação científica e visi-
tas e interação com professores já em serviço para apoiar 
o aperfeiçoamento de sua prática docente) e no aspecto 
acadêmico e científico, pela oportunidade de desenvolvi-
mento de projetos de pesquisa e realização de atividades 
de iniciação científica por parte dos alunos na produção 
de recursos didáticos, tais como conjuntos de experimen-
tos, apostilas, construção de modelos didáticos diversos, 
que são aplicados em escolas de ensino fundamental e mé-
dio. 

2   Abordagem Metodológica 

2.1 Base conceitual 

A década compreendida entre os anos 2005 a 2014 foi de-
clarada pela Unesco como a década da educação para o 
desenvolvimento sustentável e algumas das questões fun-
damentais levantadas pelo escritório Regional de Educa-
ção para América Latina e o Caribe são “Como promover 
o interesse pela cultura científica? Como envolver os jo-
vens estudantes nas questões do desenvolvimento da ciên-
cia e da tecnologia?”, uma vez que estudos recentes têm 
indicado a crescente falta de interesse dos estudantes di-
ante dos estudos científicos (Gil-Perez et al. 2005). 

Segundo Gil-Perez et al. (2005), as acusações de dog-
matismo e carência de significatividade sofridas pela Ci-
ência poderiam ser consideradas corretas quando se refe-
rem à maneira pela qual o ensino nas escolas tem, tradici-
onalmente, apresentado os conteúdos da Ciência. Em mui-
tos casos, os conceitos e processos das diferentes áreas do 
conhecimento das Ciências da Natureza, como exemplo, 
são transmitidos prontos e fora do contexto histórico e cul-
tural onde surgiram e, de fato, esta “Ciência” aparece para 
os alunos como algo pronto, mas extremamente com-
plexo. O cientista aparece como um ser humano privilegi-
ado que “descobre” os mistérios da natureza.  

Compiani (2005) afirma que o desenvolvimento do 
profissionalismo do professor é mais complexo e não 
basta introduzir produtos acabados para aplicação pelos 
professores em suas escolas; agora é necessário que a in-
trodução de estratégias e processos tenha como foco a for-
mação dos professores, de maneira que eles elaborem seus 
métodos e produtos do ensino-aprendizagem de acordo 
com a realidade concreta de suas escolas. 

Segundo Sforni (2004), a escola, não necessaria-
mente por omissão ou má-fé, mas principalmente por ina-
dequação de conteúdo e método, tem dificuldade em tor-
nar o conhecimento significativo para aqueles que por ela 
passam. Assim, pensar nos saberes cotidianos e científicos 
remete-nos à construção desses saberes e conceitos. Mauri 
(1997) expõe que:  

“A aprendizagem, entendida como construção de conhecimento, 
pressupõe entender tanto sua dimensão como produto quanto sua 
dimensão como processo, isto é, o caminho pelo qual os alunos 
elaboram pessoalmente os conhecimentos.” (Mauri 1997) 

Weisz (2001) também aborda este aspecto colocando, 
entre outros apontamentos, dois que nos chamaram a aten-
ção e referem-se, primeiro, à questão de valorização do 
esforço do aluno, pois, se não tiver seu valor reconhecido, 
ele pensará duas vezes antes de investir novamente e, se-
gundo, quando o professor pede ao aluno que estabeleça 
confrontações com situações que não foram experiencia-
das, os alunos levantarão hipóteses muitas vezes desorga-
nizadas e contraditórias; contudo, é a partir do levanta-
mento dessas ideias que o professor saberá o que seus alu-
nos podem produzir com e sobre estes saberes. 

Uma hipótese para explicar a dificuldade em transmi-
tir conteúdos das Geociências pelos professores das séries 
iniciais do ensino fundamental é a falta de conhecimento 
na área. Pontuschka (1994) expõe que o professor não po-
derá oferecer ao aluno aquilo que ele não possui; entre-
tanto, se ele conhecer só o conteúdo de uma disciplina, ele 
irá apenas discursar sobre esse conhecimento e isso não é 
suficiente para formar o cidadão; o professor deve ofere-
cer algo mais, ensinando o aluno a construir o caminho 
através da utilização do método de construção do conhe-
cimento da Ciência. 

Percebe-se, assim, que a escolha do método também 
é importante, mas o pressuposto com relação ao ensino 
voltado aos conteúdos de Ciências, é que os professores 
deverão preparar aulas mais interessantes, dentro de uma 
metodologia investigativa, possibilitando ação dos alunos 
no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, des-
tacamos a relevância de que se reveste o ECCE na EACH-
USP, devido à importância das relações entre ciência, tec-
nologia, sociedade e ambiente (CTSA) que lá são desen-
volvidas, estimuladas também pelas características de ino-
vação, diversidade e interdisciplinaridade da EACH/USP. 

A proposição de atividades interdisciplinares, que co-
laborem com o estabelecimento de relações entre os dife-
rentes campos disciplinares atualmente existentes na es-
cola, pode ser uma estratégia para reformular a dinâmica 
e o discurso da sala de aula. A interdisciplinaridade não é 
uma panaceia que garantirá um ensino adequado, ou um 
saber unificado, mas um ponto de vista que permite uma 
reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funciona-
mento do mesmo. É a possibilidade de eliminação do hiato 
existente entre a atitude profissional e a formação escolar 
(Fazenda 1995). 

A principal ideia a ser utilizada nas atividades pro-
postas para divulgação e popularização das Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, enfocando as Geociências, 
baseia-se na participação ativa do indivíduo por meio de 
atividades cooperativas e interdisciplinares, resultando 
numa maior aproximação com temas científicos. Esses ti-
pos de atividades (educação não-formal) induzem o indi-
víduo a processos livres e lúdicos de aprendizagem, po-
dendo inclusive auxiliar os professores de ensino funda-
mental na utilização de novas ferramentas pedagógicas 
em sala de aula.  

Assim, consideram-se basicamente duas formas de 
ação no projeto, uma com foco na pesquisa em educação 
e divulgação científica e, outra, no desenvolvimento e ofe-
recimento de espaços e instalações para atividades de en-
sino e aprendizagem de Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, com ênfase nas Geociências. 
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2.2 Abordagem metodológica 

Para atingirmos os principais objetivos do programa, duas 
vertentes, inter-relacionadas, serão abordadas. Por um 
lado, pretende-se utilizar os espaços, experimentos e ins-
talações existentes na EACH/USP para a transmissão de 
conceitos geocientíficos, noções sobre a construção destes 
conceitos e sobre sua aplicação na história da sociedade, 
com ênfase nos aspectos tecnológicos; a outra vertente re-
fere-se à formação continuada ou especialização de pro-
fessores das redes pública e privada de ensino de todos os 
níveis. 

A criação e utilização de espaços e recursos de divul-
gação e popularização da ciência, objetivando a constru-
ção do conhecimento, da educação e da cidadania, por 
meio de atividades lúdicas, interativas e interdisciplinares, 
envolvem uma abordagem significativa da aprendizagem. 
Desta forma, a capacitação de professores do ensino pú-
blico e privado, promovendo a divulgação do conheci-
mento geocientífico e tecnológico, com ênfase em seus as-
pectos interdisciplinares utilizará a experimentação, a 
“mão na massa” (hands on), e modelos em maquetes para 
apresentação dos fenômenos componentes do sistema 
Terra. 

3   Resultados e Discussão 

A adequação dos espaços e instalação de diversas exposi-
ções tradicionais, que anteriormente ocupavam o extinto 
espaço da Estação Ciência, foram inseridos no ECCE, na 
EACH, recebendo grupos de estudantes e professores das 
escolas da rede pública. As exposições contemplam temas 
variados, com grande potencial para exploração didática 
por várias áreas do conhecimento e para todos os níveis de 
ensino. 

As maquetes sobre o Rio Tietê e sobre a tecnologia 
de geração de energia elétrica, bem como o papel dos re-
cursos hídricos no funcionamento da paisagem e na histó-
ria da humanidade são abertos tanto à visitação de grupos 
de alunos, quanto de público espontâneo que venha à 
EACH (Figura 1), e monitores discutem conteúdos espe-
cíficos para cada seriação.  

O desenvolvimento de novos materiais, na forma de 
modelos didáticos produzidos com materiais alternativos, 
são projetos desenvolvidos pelos alunos bolsistas, como 
ferramentas no ensino-aprendizagem de conteúdos de  
Geociências (Fig. 2). 

Os experimentos didáticos que compõem conjuntos 
(kits) da Experimentoteca, a serem aplicados no ensino 
fundamental, formam uma biblioteca na qual é viabilizado 
o empréstimo a professores/escolas da região, das redes 
pública e privada. 

A implantação de uma Oficina de Réplicas de Fós-
seis, com o desenvolvimento de várias séries de moldes de 
fósseis, empregando diversos tipos de materiais, receberá 
alunos inclusive do terceiro grau. 

Uma iniciativa de reconhecida importância, e que 
será utilizada nesta proposta, é o projeto Mão na Massa, 
cujos materiais, desenvolvidos para utilização nas escolas 
incluem sugestões de aulas e atividades baseadas em uma 

metodologia investigativa, estruturadas em sua sequência 
de atividades, com material experimental. Entretanto, a 
experiência com formação de professores vem mostrando 
que o professor não precisa simplesmente de um material 
didático, seja ele um livro ou uma atividade experimental; 
é necessário, entre outras coisas, que o professor se sinta 
agente de uma ação mobilizadora que vise à formação do 
aluno.  

 

Figura. 1. Visita de alunos da rede pública de ensino no espaço maque-
tes do rio Tietê e recursos hídricos 

 

Assim, pretende-se dar continuidade as ações antes 
de formação continuada de professores de Ciências a par-
tir do Projeto “Mão na Massa”, que ficou em posse da 

Figura 2. Modelo de subdução em tamanho macro (a) e detalhe (b) 
do vulcão gerado introduzido no modelo inicial utilizando materi-

ais recicláveis e/ou de baixo custo 
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EACH/USP após a desativação da EC. Disso decorre uma 
das premissas das formações de professores em serviço; 
contudo, percebe-se mais que isso, os professores preci-
sam estar sendo sempre “realimentados” de materiais ou 
discussões para desenvolver gradualmente sua postura 
dentro da sala de aula. A proposta do Mão na Massa é fa-
vorecer discussões entre os professores, no ambiente es-
colar e nos horários de trabalho coletivo do professor, so-
bre sua prática na sala de aula. Atualmente, as oficinas 
Mão na Massa são realizadas em espaços compartilhados, 
e não podem ser ampliadas as ofertas por falta de local 
adequado. 

Na área do campus da EACH, trilhas temáticas estão 
em desenvolvimento, tais como a “Trilha da História do 
Universo, da Terra e da Vida”, a observação do Relógio 
do Sol, a Praça das Rochas, que se integram a todos os 
demais espaços, estabelecendo roteiros de visitação para 
todas as faixas etárias, e seriações escolares. 

A arte, na forma do teatro de bonecos, é apresentada 
pela peça de Teatro Infanto-Juvenil a partir do livro 
“Cinco pedrinhas saem em aventura” (Toledo & Imber-
non 2003), projeto que deverá também resultar em filme 
para melhor divulgar as geociências nos meios de comu-
nicação e redes sociais (Fig. 3). 

 

Figura 3. Bonecos utilizados na peça teatral “Cinco pedrinhas saem em 
aventura” 

4   Conclusão 

As instalações referentes aos espaços de exposições tem-
porárias, Experimentoteca, projeto Mão na Massa e, 
ainda, as instalações fixas ao ar livre ainda não existentes 
(Trilha da História do Universo, da Terra e da Vida, Praça 
das Rochas, Laboratório Vivo), devem receber alunos e 
professores. Possibilitam treinamento pedagógico para es-
tudantes e estagiários e propiciando, também, a dissemi-
nação dos materiais desenvolvidos nos diferentes núcleos 
educacionais alcançados pelo projeto, a realização de cur-
sos e oficinas para levar aos professores o material desen-
volvido, o acompanhamento da utilização dos materiais 
nas diferentes unidades, a avaliação do material pelo pro-
fessor e seus alunos e a formação de recursos humanos na 
área de divulgação e popularização científica. 

As ações deverão ter um grande impacto na comuni-
dade externa, tanto nas escolas quanto na população em 
geral; os resultados esperados referem-se não apenas a 

efeitos positivos no interesse dos estudantes pela Ciência 
e no estímulo aos professores das escolas, mas também no 
planejamento de projetos de pesquisa de graduação e de 
pós-graduação na área de Educação Científica. 
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Abstract This article presents a partial result of an ongoing research that aims to relate geology and culture to environmental philosophy 

to improve the pedagogical framework of geoscience education. The understanding Geology has the potential to address the cultural com-

plexities of man-nature relations. Their knowledge can be fruitfully integrated with that of environmental philosophy to significantly im-

prove education in geosciences. The objective of relating geology and culture, environmental philosophy and education in geosciences is 

to integrate areas that enhance an education for sustainability. In other words, we propose the creation of an interdisciplinary pedagogical 
approach that offers students of geosciences a more holistic understanding of the relationships of human beings with the planet Earth. 

More specifically, geology can suggest important theoretical tools for the development of a planetary ethic. 

Keywords Ethics, Geology, Environmental ethics, Geoscience education. 

Resumo Esse resumo apresenta um resultado parcial de uma pesquisa em andamento que visa relacionar geologia e cultura com a filo-

sofia ambiental para aprimorar o quadro pedagógico da educação em geociências.  A compreensão da Geologia tem o potencial de abordar 

as complexidades culturais das relações homem-natureza. Seu conhecimento pode ser frutiferamente integrado com o da filosofia ambien-
tal para melhorar significativamente a educação em geociências. O objetivo de relacionar geologia e cultura, filosofia ambiental e educa-

ção em geociências é integrar áreas que potencializam uma educação para a sustentabilidade. Em outros termos, propomos a criação de 

uma abordagem pedagógica interdisciplinar que ofereça aos estudantes de geociências uma compreensão mais holística das relações dos 
seres humanos com o planeta Terra. Mais especificamente, a geologia pode sugerir importantes ferramentas teóricas para o desenvolvi-

mento de uma ética planetária.  

Palavras-chave Ética, Geologia, ética ambiental, educação em Geociências. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução  

Nosso estilo de vida moderno diariamente nos coloca em 

conflito com dilemas éticos. Consumimos o que a Terra 

nos oferece e como consequência, poluímos o ar, água, o 

solo. Assim, precisamos de informação para tomar a 

decisão que provoque o menor impacto. E para viver 

nessa sociedade “avançada” encontramos nossos valores 

ecológicos em conflito com os valores econômicos e 

mesmo culturais, que são desprovidos do entendimento 

sistêmico das Ciências da Terra. 

Assim, como conduzir nossas vidas e encontrar um 

equilíbrio entre nossas necessidades e a integridade do 

sistema Terra? É justamente neste ponto que existe difi-

culdade para encontrar as informações necessárias para 

tomarmos as melhores decisões (Knap 1999). 

A Geologia tem muito a oferecer para a construção 

de uma ética planetária, sobretudo pela concepção de 

tempo geológico e a relação entre a história da Terra e a 

história humana. O contributo da filosofia e ética ambi-

ental proporcionam lentes úteis ampliar o alcance e a 

importância do conhecimento geológico e também para 

relacioná-lo com outras formas de conhecimento como a 

estética, a metafísica e mesmo a religião no entendimen-

to de questões ambientais complexas. 

Os seres humanos não são apenas caracterizados por 

suas habilidades racionais. Suas vidas também são feitas 

e influenciadas por aspectos espirituais, emocionais e 

relacionais. Além disso, os seres humanos vivem em 

contextos geográficos e temporais que variam dramati-

camente em aspectos ambientais e socioculturais.  

O desenvolvimento de uma abordagem holística 

dentro da educação geológica proporciona, portanto, 

terreno fértil para educar e apreciar esses outros traços 

fundamentais da condição humana. Uma "atualização" 

da educação em ciência geológica através da ética ambi-

ental parece um caminho frutífero.  

 

2   Desenvolvimento 

Existem diferentes maneiras de abordar o conceito de 

ética. Valores morais podem ser transmitidos e construí-

dos com enfoque antropocêntrico ou ecocêntrico, ou 

mesmo uma mescla de ambos. Podemos exemplificar as 

diferentes abordagens por meio do valor instrumental e 

do valor intrínseco. O primeiro traz o conceito de uso 

dos minerais e os materiais da Terra como recursos para 

satisfazerem o desenvolvimento da sociedade e o estilo 

de vida moderno. O valor intrínseco se opõe ao conceito 

de valor instrumental e questiona o modo de vida mo-

derno e o comportamento de uma sociedade de consumo. 

Podemos justificar a preservação de um determinado 

lugar porque ele pode nos oferecer algum recurso ou 

porque ele encerra uma beleza e uma função em si no 

ecossistema ao qual faz parte Sandler (2018). 
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Outra maneira de construir valores é por meio da es-

tética. Por exemplo, o Grand Canyon só se tornou um 

grande monumento geológico pela explicação científica 

e não porque ele era largo e profundo (Pyne 1998). Nesse 

contexto, o conhecimento geológico expressa o valor 

estético da paisagem quando explica a origem e evolução 

da mesma. Contudo, no caso do Grand Canyon, sua 

beleza só foi amplamente reconhecida por causa da com-

preensão do processo histórico geológico.  

Assim, em muitos casos, o valor geológico da paisa-

gem ou de determinado lugar só pode ser reconhecido ou 

construído se o olhar for suficientemente educado para 

tal percepção.  

Além disso, a geologia pode ir muito além de uma 

ética ou estética para apreciação da paisagem. O senso 

que temos da realidade é influenciado, limitada ou am-

pliada pela noção que temos de tempo. E o que a cultura 

conta como verdade, depende de nossa concepção de 

tempo. Nesse sentido, a geologia tem seu trunfo, o tempo 

geológico traz um conceito de tempo culturalmente mais 

relevante de nosso tempo com relação à história do pen-

samento humano. Tão relevante quanto à ideia heliocên-

trica proposta por Copérnico (Frodeman 2012). 

É a partir desse conceito que podemos começar a en-

tender a dimensão de alguns de nossos problemas ambi-

entais relacionados às mudanças climáticas, ao uso de 

combustíveis fósseis, as taxas de consumo, extinção em 

massa. Ou seja, existem dimensões socioculturais, histó-

ricas, políticas e mesmo metafísicas que derivam da 

compreensão geológica. 

 

3   Conclusão 

Nem sempre é simples e fácil encontrar argumentos para 

justificar a preservação ou conservação de elementos que 

muitas vezes a sociedade não valoriza o que aquilo re-

presenta por não ter uma formação cultural em Geologia.  

Não é simples mudar comportamentos, principal-

mente os que são muito marcantes de uma cultura, como 

aqueles valores utilitários que fazem parte do pensamen-

to e da ciência da civilização ocidental. Contudo, a com-

preensão que deriva do processo histórico-geológico é 

frutífera para clarear e organizar as concepções de valo-

res com as quais praticamos e podemos melhor desen-

volver o valor cultural da Geologia.  
Ao pensarmos numa prática de construção de valor 

intrínseco ou instrumental, acionamos a reflexão crítica e 

assim temos que escolher um método de construir co-

nhecimento e valores cuja finalidade, baseada na ética 

ambiental, será sempre a sustentabilidade e a garantia de 

uma vida melhor para esses e os futuros seres humanos e 

também toda a biota e abiota.  

Estamos elaborando um modelo interdisciplinar para 

integrar filosofia ambiental com os insights das Geociên-

cias para delinear uma filosofia da educação em Geoci-

ências com o impacto filosófico da ética ambiental. A 

geologia, em conjunto com a história, a metafísica, a 

estética, a ética, a religião, a filosofia política tem seu 

alcance educacional mais abrangente e mais atrativo para 

os estudantes.  

Essa constatação é fruto do percurso educativo em 

Geociências do pesquisador Luiz Anselmo Costa Nasci-

mento Ifanger que desenvolve sua pesquisa de doutorado 

no âmbito de geologia e cultura, filosofia ambiental e 

educação em geociências. O mesmo está desenvolvendo 

uma abordagem holística que chama de “new geology”, 

conceito que estabeleceu junto com Robert Frodeman no 

período de seu intercâmbio na Universidade do Norte do 

Texas no período de setembro a dezembro de 2017 num 

doutoramento sanduiche financiado pela agência Capes. 
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Abstract Ouro Preto, scene of the gold mining of the eighteenth century, has a complex natural and history heritage. This scenery, in-

trinsically related to geological issues, is familiar to its inhabitants, who daily interact with it. The dissemination of geological questions 
concerning this city not only carries great potential for the diffusion of geosciences but also for the discussion of geotechnical and geomed-

ical problems. The presentation of topics related to geology acts in the awareness of the local inhabitants not only for the interest in science 

but also for the recognition and discussion of geological problems that surrounds them. 

Keywords Geosciences, dissemination, awareness, Ouro Preto. 

Resumo A cidade de Ouro Preto, palco da mineração aurífera setecentista, tem em seu cenário um complexo patrimonial herdado da na-

tureza e da história da ocupação humana. Seu patrimônio, intrinsicamente relacionado a questões geológicas, é familiar aos seus habitan-

tes, que cotidianamente interagem com o mesmo. A divulgação de questões geológicas referentes à cidade não só carrega grande potencial 

para a difusão das geociências como para a discussão de problemas de ordem geotécnica e geomédica junto à população. Nesse sentido, a 

apresentação de temas relacionados à geologia atua na conscientização dos habitantes locais não só para o interesse pela ciência como para 

o reconhecimento e discussão de problemas, geologicamente condicionados, que os cercam. 

Palavras-chave Geociências, divulgação, conscientização, Ouro Preto. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

Nos prolongamentos da Serra de Ouro Preto afloram um 

acervo de rochas metamórficas, cuja origem remonta 

cenários e processos principalmente relacionados aos 

éons Proterozóico e Arqueano do planeta. Situada na 

porção sudeste da província geológica do Quadrilátero 

Ferrífero, essa serra foi palco da mineração aurífera 

brasileira através dos séculos XVIII e XIX, a qual legou 

uma série de feições e estruturas a sua paisagem (Ferreira 

2017). 

Nesse cenário ainda se reconhece uma rica biodiver-

sidade relacionada às zonas de transição entre importan-

tes biomas brasileiros, de forma que suas redondezas 

abrigam áreas de preservação de importantes sistemas 

naturais (Rezende 2011). 

A cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, abriga um 

conjunto patrimonial, de caráter cultural e natural, inter-

nacionalmente reconhecido, contudo pouco divulgado e 

valorizado junto à população local (Gonçalves & Meyer 

2013). Sede da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), que congrega as antigas escolas de Farmácia e 

de Minas, o quadro de uso e ocupação dessa cidade herda 

de sua história, intrinsecamente relacionada ao seu con-

texto geológico, um série de problemas (Azevedo 2017). 

A cidade é também o berço da Sociedade Excursio-

nista e Espeleológica (SEE/UFOP), cujo fascínio pelo 

mundo subterrâneo inevitavelmente herdou um vínculo 

com as minas subterrâneas disseminadas pelo município. 

A multidisciplinaridade da Espeleologia, associada ao 

contexto do Patrimônio Mineiro, possui grande potencial 

para ações de cunho educacional e patrimonial no muni-

cípio. A SEE atua de forma solidária na divulgação da 

Espeleologia junto à rede pública de ensino do município 

(Aguiar & Bragante-Filho 2015). É evidente a riqueza de 

conteúdos passíveis de serem abordados nesse contexto, 

que transitam desde as ciências naturais às humanas, e de 

sua potencialidade no despertar do interesse de seus 

habitantes pelas mais diversas áreas do conhecimento 

(Gonçalves & Meyer 2013). 

 

2   A Geologia e Ouro Preto 

2.1 Contexto 

A exuberância do patrimônio ouro pretano não passa 

despercebida pelos olhos de seus habitantes. A familiari-

dade deles com esse cenário e com os aspectos históricos 

da cidade permite a sua concepção da influencia direta da 

geologia em seu cotidiano, seja na memória e presente da 

mineração, seja nos riscos de deslizamentos de massa, 

fortemente condicionados pelas águas das chuvas. 
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Estudos indicam a contaminação geogênica de suas 

águas subterrâneas (Borba et al. 2004, Gonçalves & Lena 

2013, Ramos 2016) e a instabilidade geotécnica dos 

bairros preponderantemente periféricos (Castro 2006, 

Fontes 2011, Magalhães & Neto 2014), acentuados pelos 

processos históricos de ocupação antrópica (Pinheiro et 

al. 2003, Silva 2013, Sobreira 2014). 

Esse quadro pode ser a oficina da construção de 

inúmeros conhecimentos junto à população, seja ela 

infanto-juvenil ou adulta. O reconhecimento da realidade 

local para a abordagem e discussão de temas pertinentes 

(Freire 1983) tem potencial para a divulgação das Geoci-

ências e de suas consequências cotidianas, com vistas à 

construção do pensamento crítico dos habitantes locais. 

Visto a emergência das questões, sejam elas geotéc-

nicas ou geomédicas, membros da SEE realizaram pales-

tras interativas junto a escolas públicas e a espaços edu-

cacionais não-formais, conforme a disponibilidade dos 

mesmos, sobre a espeleologia e a geologia de Ouro Pre-

to. 

 

2.2 Divulgação 

Com intuito específico de chamar a atenção para a Geo-

logia do meio diretamente envolvente pensou-se uma 

abordagem de escala, tão comum ao meio das Geociên-

cias, para uma percepção inicial de questões espaciais e 

temporais. 

Como uma experiência inicial, buscamos materiais 

que nos auxiliariam para a discussão pretendida. Foram 

utilizados: globos terrestres, kit para ensino de geociên-

cias e pigmentos, emprestados pelo Museu de Ciência e 

Técnica da Escola de Minas; uma maquete geológica e 

geomorfológica das serras de Ouro Preto e Antônio Pe-

reira, emprestadas pelo Programa de Educação Tutorial – 

Engenharia Geológica; e amostras das diferentes rochas 

aflorantes no perímetro urbano de Ouro Preto, corres-

pondendo a quartzitos, itabiritos, mármores, filitos, xis-

tos e cangas. Ainda, conforme necessário e possível, 

foram levados datashows para a exibição de imagens e 

do curta-metragem Story Life of a Rock. 

A partir de uma foto do céu foi possível uma con-

versa sobre as estrelas, a sua distância e o universo. Bre-

vemente se falou sobre a Via-Láctea, a galáxia, dentre 

tantas outras, onde fica o Sistema Solar em que vivemos. 

A próxima abordagem era a Terra, o planeta em que 

vivemos, com sua imensidão azul e a nossa localização 

nesse momento nele. 

Uma imagem de satélite permitiu falar um pouco 

sobre a tecnologia e de como a cidade se apresenta, vista 

do alto. O enfoque, no caso, foi a Serra de Ouro Preto. 

Com um perfil esquemático junto a maquete, mostrou-se 

o empilhamento e atitude das rochas e as fotos dos locais 

onde isso era visível na cidade. Discutiu-se sobre o que 

era feito a serra, se as rochas eram iguais, da onde vi-

nham as águas. 

Apesar da quantidade de informação, a familiaridade 

dos participantes com a grande variedade de minerais e 

rochas existentes em sua região facilita o reconhecimento 

dos mesmos. Conforme os diferentes minerais foram 

apresentados e observados, suas características e usos 

foram apontados. O reconhecimento das rochas locais e 

de seus diferentes empregos pelo homem foi estimulado 

sem grandes dificuldades, abrindo espaço para, ainda, 

uma breve conversa sobre a cantaria, tão presente na 

cidade. Apresentou-se e falou-se também sobre pigmen-

tos produzidos a partir de matérias primas existentes na 

região (hematita, limonita, dentre outros) e utilizados 

historicamente. 

Após breve apresentação e discussão, que procurou 

reconhecer a geologia visível aos participantes e alguns 

de seus usos pelos mesmos, chamou-se a atenção para a 

questão da qualidade das águas de abastecimento público 

e privado e da instabilidade geotécnica da cidade. O 

último fator, melhor reconhecido pelos participantes, 

gerava maiores discussões, especialmente na maior pre-

sença de adultos. 

É de conhecimento da população que eles habitam 

terrenos instáveis, porém eles desconhecem os meios de 

prevenção desses riscos. A ocupação desordenada da 

cidade não conta com as devidas orientações da prefeitu-

ra e/ou de técnicos responsáveis, sendo que as medidas 

tomadas pela primeira às vezes até estimulam a ocupação 

dessas áreas por populares que são, na maioria das vezes, 

sócio-economicamente mais vulneráveis. Quanto à ques-

tão das águas, é comum a captação autônoma em minas 

subterrâneas por costumes históricos, sendo a própria 

captação pública não plenamente própria ao consumo 

humano por questões geogênicas e antropogênicas. 

Os participantes adultos mostravam-se intensamente 

interessados pelas questões de risco e veementemente 

demandavam maiores discussões e apresentações sobre o 

tema junto aos bairros, fosse por parte da universidade 

ou do poder público. 

3   Conclusão 

A breve exposição feita não é em si a solução para os 

problemas que incentivaram sua realização, contudo sem 

dúvida constitui uma importante ferramenta para estimu-

lar a pensar suas possíveis resoluções. 

A divulgação das geociências nesse contexto teve 

dois importantes resultados: o despertar do interesse por 

questões científicas como fatores influentes no mundo 

real, especialmente pelo público infanto-juvenil; e a 

discussão das implicações geológicas na vida dos habi-

tantes locais, principalmente pelos adultos. 

A prevenção dos riscos geotécnicos e geomédicos 

presentes na cidade tem, na união da sociedade civil com 

a acadêmica e o poder público, maior potencial de suces-

so. A comunicação entre esses setores da sociedade pos-

sibilita uma melhor mobilização e organização desse 

todo a fim de evitar que desastres previstos se concreti-

zem e deixem vítimas da negligência de todos juntos. 

Além do universo da geociências, a espeleologia, in-

trinsicamente relacionada a realidade ouro pretana, é 

uma disciplina com potencial para abordagem de diver-

sas áreas de conhecimento – história, biologia, geografia, 

turismo, medicina, engenharia, dentre outras. A introdu-

ção e divulgação dessas diversas ciências junto às popu-

lações carreia uma séria de aspectos lúdicos e reais, com 

potencial para tanto o despertar do interesse científico, 
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quanto para aprimorar as discussões e atuações sociais 

efetivas. 
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Abstract  The research presents an approach on groundwater and aquifers carried out by the Extension project: "Education and Geosci-

ences" at the Public School Antônio Epaminondas. During the project, data were collected through a survey about the students' knowledge 

and, then, we tried to relate the answers of these surveys with the usefulness of the extension project. 

Keywords  Groundwater, preservation, public policies. 

Resumo O trabalho apresenta uma abordagem realizada sobre águas subterrâneas e aquíferos feita através do projeto de Extensão Educa-

ção e Geociências na Escola Estadual Antônio Epaminondas. Com a ação foram obtidos dados por meio de um questionário acerca do 

conhecimento dos alunos e então buscou-se relacionar as respostas destes questionários com a utilidade da extensão. 

Palavras-chave Águas subterrâneas, preservação, políticas públicas. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

No ano de 2017 foi implantado na atividade de Extensão 

Educação e Geociências o tema A Geologia e o Ciclo Hí-

drico com finalidade de debater a origem da água, o ciclo 

hídrico, os aquíferos, contaminação de águas subterrâneas 

e de uma forma multidisciplinar relacionar a geologia com 

a utilização dos recursos hídricos. Segundo os dados da Or-

ganização das Nações Unidas/ Programa Hidrológico In-

ternacional (2003) o ciclo natural da água dessalifica um 

fluxo da ordem de 43.000 km³/ano nos rios sendo a de-

manda humana de 14% desta vazão.  

Os dados mostram suficiência para a necessidade da 

população, todavia desperdícios e a contaminação podem 

levar a uma carência do bem, que se distribui desigual-

mente e não beneficia toda a humanidade.  

Variáveis ecológicas, problemas ambientais, erosão e 

poluição, além de fatores sociais e econômicos influenciam 

vazões que abastecem as cidades, trazendo complexidade 

e singularidade para os problemas. Com o foco na região 

de Cuiabá, são mostrados nas palestras os aquíferos que 

abastecem a região e suas características, fornecendo uma 

noção de conservação. Buscou-se avaliar o conhecimento 

dos alunos e de que modo a atividade pode contribuir para 

a sociedade. 

2   Desenvolvimento 

O estudo se concentrou na Escola Estadual Antônio Epa-

minondas no município de Cuiabá, Mato Grosso. Foram 

validados 37 de 45 questionários que continham respostas 

coerentes e que não fugiam do tema ou conteúdo das per-

guntas. Ao longo do desenvolvimento do tema na extensão 

foram observadas deficiências por parte dos alunos em co-

nhecer os aquíferos da região de Cuiabá. 

Quando perguntados sobre conhecer a geologia 

51,35% dos alunos responderam não conhecer e não ter 

ideia sobre a ciência, já sobre saber o que são águas subter-

râneas 64,86% dos alunos não soube responder apresen-

tando resposta negativa, no entanto, o desenvolvimento da 

temática englobando a preservação das águas subterrâneas 

mostrou positividade e 62,16% souberam explorar o tema 

de forma correta após a palestra apresentando uma visão de 

preservação. 

2.1 Resultados acerca do Desenvolvimento da Extensão 

A Extensão Educação e Geociências foi apresentada em 6 

escolas no ultimo ano, trabalhando com a dinâmica de ban-

ners e monitores. Os temas são tratados na forma de diá-

logo partindo de uma revisão bibliográfica, simplificando 

a linguagem. Já é notório o impacto da extensão na baixada 

cuiabana, veiculada como notícia em jornais e sites, além 

da procura das escolas para apresentações.  

O modelo de banners e monitores facilita a logística e 

amplifica a capacidade de atender escolas que não dispõem 

de equipamento áudio visual (Fig. 1). 
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Figura 1. Apresentação da Extensão 

Ainda por meio dos questionários os estudantes avali-

aram a importância da Extensão de 0 a 10; como eles são o 

público, objetivou-se buscar opinião direta (Tab. 1). 

Tabela 1. Avaliação dos alunos 

Notas 0 a 10 % 

10 54,05 

9 a 10 13,51 

9 13,51 

8 2,70 

7 ou < 7 13,52 

A nota 10 expressa um caráter de excelência e a mai-

oria quantitativa se concentra entre 8 e 10, evidencia a con-

tribuição social e destina assim que a geologia seja para 

todos, utilizando a universidade como ferramenta para su-

prir as demandas sociais e divulgando a ciência e sua im-

portância. Quando uma extensão recebe uma avaliação po-

sitiva, mostra que todo esse material técnico-científico foi 

convertido em informação, sendo assim útil para socie-

dade. Nos últimos 150 anos a Hidrogeologia vem buscando 

uma abrangência multidisciplinar e se consolidando como 

uma ciência ambiental Feitosa (2008), portanto há a neces-

sidade de políticas preservativas que atuem de maneira pre-

ventiva, minimizando os impactos.  

2.3 Capacidade incentivadora de política preventiva 

Como pré-análise a diferenciação que distingue o processo 

de transformação dos fenômenos que ocupam o espaço, 

Corrêa (1997) ressalta que  

A espacialidade diferencial implica que se considere o meio am-

biente, de um lado, como reflexo social e, de outro, como condi-

cionante social, isto é, reflete os processos e as características da 

sociedade que ali vive e como impacta sobre o seu futuro imedi-

ato.  

É essencial regionalizar o tema para discutir impactos, 

com exemplos de aquíferos e mostrando seu comporta-

mento, e mais ainda, da sociedade e o comportamento hie-

rárquico que se estabelece. Consiste em compreender 

como movimento as relações entre sociedade e natureza. 

Quando discutidas as formas de explotação e as dife-

renças entre um poço comum e um poço artesiano, mos-

trando que no artesiano as aguas fluem naturalmente do 

aquífero para superfície, por exemplo, a palestra assume a 

responsabilidade de levar à informação geral que apresenta 

ao cidadão uma noção sobre a forma que ele buscará para 

suprir sua necessidade pela água. Sobre a importância de 

preservar a água subterrânea a maioria dos alunos respon-

deu de forma equivocada que elas seriam um reservatório 

para utilização futura, todavia a hidrogeologia durante a 

primeira metade deste século se concentrou na região nor-

deste com programas esporádicos tidos como emergenciais 

na perfuração de poços (Filho 2008). A explotação de água 

subterrânea já é uma realidade brasileira, sendo necessário 

criar uma gestão que garanta o bom uso do recurso. 

3   Conclusão 

A pesquisa mostrou que há muitos avanços a serem con-

quistados em âmbito social dentro da temática de preserva-

ção de águas subterrâneas. O processo educacional con-

vencional ainda apresenta falhas em relação a compreensão 

do ciclo hídrico com um todo, em especial sobre as águas 

subterrâneas. A análise sugere que ações de extensão uni-

versitária voltadas para a área ambiental, podem servir 

como um canal de fomento ao debate sobre as ações huma-

nas e políticas públicas de preservação do meio.  
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Abstract This work had the objective to develop methodology of implementation about Environmental Education Program in municipal 
schools, which develops compliance components in water use and focus on watersheds. This pedagogical proposal consisted in the imple-
mentation of child basin committee in four schools situated in the Pinhal Riverside watershed, which provides water to the Limeira City, 
São Paulo State. Students, teachers and school workers congregated to propose actions to protect the hydric resources, even inside and out 
areas from school, formed those child committees. The project was implemented during the scholar year of 2016 in four municipal Kin-
dergarten and Elementary Schools. This project was part of Limeira Municipal Environmental Education Formation Teacher Program, 
called “Escola VerdeAzul” Program. The process was evaluated in accordance with the Pedagogical Content Knowledge and was evaluat-
ed by the principles of Geoethics. The project had the evaluation that actions, which has been implemented in schools, require teachers 
with pedagogical knowledge of curricular, but it is interesting that also have the dominium of school regional context. Those schools, 
which had pedagogical teams with more time working in the same school, provided better learning and teaching approaches to the stu-
dents, both in the curricular content and social and environmental aware application. An interesting point was that rural schools had the 
more diverse and embracing works between participants’ schools. 

Keywords Environmental Education, Geoethics, Hydric Resources, Pedagogical Content Knowledge, Basin Committee 

Resumo O presente trabalho teve como objetivo desenvolver metodologia de implantação de Programa de Educação Ambiental em es-
colas municipais que desenvolvam componentes da governança do recurso natural água, tendo como foco a proteção da bacia hidrográfica. 
A proposta pedagógica consistiu na aplicação do projeto Comitês Mirins de Bacias hidrográficas em quatro escolas municipais situadas na 
área do manancial do Ribeirão do Pinhal que abastece o município de Limeira, SP. Esses comitês mirins consistiam em equipes formadas 
por alunos, professores e funcionários das escolas que se reuniram e propuseram ações com vistas à proteção dos recursos hídricos, tanto 
no contexto da escola como também externo à escola. O projeto foi implantado ao longo do ano letivo de 2016 em quatro escolas munici-
pais de Ensino Infantil e Fundamental, anos iniciais. Este projeto fez parte do Programa de Formação de Educação Ambiental da Rede 
Municipal de Ensino de Limeira conhecido como Programa “Escola VerdeAzul”. O processo foi avaliado conforme o Conhecimento Pe-
dagógico do Conteúdo e também com base nos princípios da Geoética. O projeto teve como avaliação que ações que sejam implementadas 
nas escolas demandam que os professores detenham tanto o domínio pedagógico do conteúdo ensinado, mas que também possuam o do-
mínio do contexto em que as escolas estejam inseridas. As escolas que possuíam as equipes pedagógicas com maior tempo de dedicação 
naquela mesma unidade escolar, possibilitaram melhores momentos de ensino e aprendizagem de maior alcance com os alunos, tanto no 
processo de aplicação do conteúdo curricular e de formação de consciência socioambiental. Um ponto que também chamou a atenção foi 
que as escolas rurais tiveram os trabalhos mais diversos e abrangentes entre as escolas participantes. 

Palavras-chave Educação Ambiental, Geoética, Recursos Hídricos, Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Comitê de Bacias 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética  

1    Introdução  

A educação, entendida como um processo de desenvol-
vimento da capacidade intelectual do ser humano tem um 
significado amplo e abrangente, e se configura como um 
processo único, e em geral, associado à escola.  Entretan-
to, quando nos remetemos à educação formal, desenvol-
vida na escola, constatamos que há muito mais a apren-
der, que prescinde de local, horário e currículo (a insti-
tuição escolar), em que os conhecimentos são comparti-
lhados em meio a uma interação sociocultural que tem o 
protagonismo daquele que sabe em conjunção àqueles 
que queiram saber. Tal cenário se configura no modelo 
de educação não formal, muito embora a transmissão 

regular e disciplinar do conhecimento esteja delegada à 
escola (Gaspar 2002).  

Ao nos remetermos à Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), Lei nº 9.795/1999, identificamos 
que o desenvolvimento da Educação Ambiental (EA) no 
ambiente escolar das questões ambientais e de sustenta-
bilidade não são mais tão inovadoras, pois a maioria das 
escolas já atuam de forma superficial ou complexa os 
temas transversais. Em levantamento realizado em todo 
Brasil entre 2001 e 2004, Trabjer e Mendonça (2007) 
identificaram que 94% das unidades escolares declara-
ram já inserir a EA na prática escolar, tanto que 22,7% 
declararam realizar tais práticas há mais de 10 anos. 
Dentre os princípios considerados no objetivo de implan-
tar a EA, 57% identificaram como sendo os mais desta-
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cados princípios “a conscientização para a cidadania e a 
sensibilização para o convívio com a natureza”. 

A partir de tal constatação, nos questionamos se a 
prática em EA, seja no âmbito da educação formal, seja 
no âmbito da educação não formal, tem atingido, no que 
concerne ao desenvolvimento de metodologias e práticas, 
os objetivos pautados na Declaração de Tbilisi?  

Para tal, entendemos que a implantação de Progra-
mas de Educação Ambiental que envolvam, também, 
uma abordagem da Geoética e Educação para a Cidada-
nia são necessárias, de forma a atingirmos as propostas 
de construção de sociedades sustentáveis e responsabili-
dade global, como defendida na RIO-92. 

 
2   Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver metodologia de 
implantação de estratégia de EA com enfoque na Geoéti-
ca, em escolas municipais que desenvolvam componen-
tes da governança dos recursos naturais, especificamente 
os recursos hídricos, tendo como foco a proteção e con-
servação de uma bacia hidrográfica (Ribeirão do Pinhal). 
Em escolas do município de Limeira, no estado de São 
Paulo (Brasil), a proposta envolveu a EA a partir do 
desenvolvimento de componentes da governança ambi-
ental. 

A partir dos objetivos específicos definidos, o enfo-
que da educação para a cidadania e da geoética foram 
inseridos nas atividades realizadas: 
• Desenvolver a formação continuada dos professores 

para estabelecer o conhecimento pedagógico do con-
teúdo (CPC); 

• Gerar proposta pedagógica que valorize o “senti-
mento de pertencimento e de vontade de agir”, no 
processo de preservação e conservação dos manan-
ciais; 

• Construir conhecimentos e competências necessárias 
ao gerenciamento dos recursos hídricos, por meio da 
governança estabelecida nos Comitês de Bacias Hi-
drográficas, em uma abordagem mais participativa, e 
que os processos de tomada de decisão sejam cons-
truídos sob uma perspectiva geoética. 
 

3   O tema água no cotidiano da Educação Formal 

3.1 Educação Ambiental para os Recursos Hídricos 

A Educação ambiental, atendendo à definição da PNEA 
(Brasil 1999) é tida como “processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade”. Esses processos não se focam 
em uma área específica da sociedade, mas sim, no todo, 
afinal não se pode promover um ato educativo com um 
foco deixando as outras áreas de fora. 

O processo de educação ambiental em recursos hí-
dricos tem sido foco de discussão nos âmbitos das dis-
cussões do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), sendo formalizado por meio da Resolução 
CNRH nº 98/2009, que trata sobre: 

“princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o desen-
volvimento de capacidades, a mobilização social e a informação 
para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) no Siste-
ma Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH)”.(CNRH nº 98/2009) 

O atual Plano Nacional de Recursos Hídricos (2006) 
conta com 12 Programas de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, sendo que o Programa IV trata sobre o Desen-
volvimento Tecnológico, Capacitação, Comunicação e 
Difusão de Informações em Gestão Integrada de Recur-
sos Hídricos; e especificamente o subprograma II trata da 
Capacitação e Educação, em Especial Ambiental, para a 
Gestão Integrada de Recursos Hídricos (Paula Junior & 
Modaelli 2013). 

O conceito de bacia hidrográfica é definido como a 
“área total de drenagem que alimenta uma determinada 
rede hidrográfica; espaço geográfico de sustentação dos 
fluxos d’água de um sistema fluvial hierarquizado” 
(FINEP et al. 1997). Neste conceito, estão envolvidos o 
reconhecimento espacial da área de drenagem (aspectos 
fisiográficos) e os processos da dinâmica externa do 
Sistema Terra. 

O conhecimento do Ciclo Hidrológico e das dinâmi-
cas de bacias hidrográficas, que compõem o conheci-
mento geocientífico básico do programa de estudos In-

ternational Geoscience School Syllabus, que foi desen-
volvido e baseou-se em uma abordagem de sistemas 
holísticos (King 2015), compõem os conteúdos das dis-
ciplinas de Ciências e Geografia para o Ensino Funda-
mental (MEC 2017b); também são abordados esses te-
mas em outros conteúdos disciplinares do Ensino Médio; 
e, em função da área da carreira, também no Ensino 
Superior. No tocante à abordagem associada à Educação 
Ambiental, o professor deve estabelecer as relações que 
envolvem esse conhecimento geocientífico aos demais 
conhecimentos curriculares, para que esses conceitos 
possam ser percebidos nas ações cotidianas do aluno 
(Martins et al. 2011).  

Como forma de combater essa dissociação, uma 
proposta é o ensino pela aproximação do objeto de estu-
do ao cotidiano do aluno, por meio de Atividades Exteri-
ores à Sala de Aula (AESA). Dentre as diferentes abor-
dagens para o desenvolvimento da EA, a interação com a 
natureza realizada por meio das atividades de campo, se 
configuram como aquelas de maior impacto nos alunos. 
Para tanto há que se considerar, também, a formação dos 
professores, que nem sempre receberam formação para 
aplicação destas metodologias, sendo importante que os 
professores possam organizar contextos de aprendizagem 
exigentes e estimulantes, exteriores à sala de aula (Mar-
ques & Praia 2009). 

De fato, Compiani (2007) aponta que os trabalhos de 
campo têm importância vital para o ensino de Ciências e 
Educação Ambiental, e que por meio das atividades de 
campo, a categoria lugar é entendido como o lócus de 
ligação com o todo, uma interação sutil da particularida-
de e da generalização.  

Neste contexto, o trabalho de campo, por sua nature-
za hermenêutica (interpretativa) e histórica, permite ao 
aluno levantar hipóteses, e buscar compreender a com-
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plexidade dos problemas ambientais globais, a partir de 
uma observação local (Frodeman 1995). 

 
3.2 Uso de recursos naturais na perspectiva da Geoética 

Nas últimas décadas, a sociedade tem testemunhado a 
alteração do sistema Terra em uma escala de tempo hu-
mana, que nos faz refletir se a escala de tempo geológica 
se tornou força secundária nesta transformação. Isso se 
deve à grande capacidade que o ser humano possui de 
alterar as características físicas e químicas do Sistema 
Terra.  

A partir dessa escala de alteração, a sociedade passa 
a refletir filosoficamente e busca entender as relações 
entre o uso dos recursos naturais, a exploração dos recur-
sos minerais, em contraponto ao uso eficiente e ético dos 
recursos minerários, proteção da biodiversidade e pre-
venção da poluição do nosso Planeta (Nikitina 2016). 

A Geoética, um conceito ainda recente nos meios 
acadêmicos, é definida pela Associação Internacional 
para a promoção da Geoética (IAPG 2017) como o “con-
junto de pesquisas e reflexões dos valores que sustentam 
comportamentos e práticas apropriadas, onde as ativida-
des humanas interagem com o Sistema Terra”. A geoéti-
ca aborda as implicações éticas, sociais e culturais da 
educação geoquímica, a pesquisa e a prática, e com o 
papel social e a responsabilidade dos geocientistas na 
condução de suas atividades. 

Nikitina (2016) aponta que incialmente na Antigui-
dade, a questão ética estava relacionada entre os seres 
humanos, sendo objeto de reflexão de Aristóteles e Só-
crates.  Durante o Iluminismo, todos os seres humanos 
passaram a conservar essa condição e a relação passou a 
ser entre humanos em sociedade. A partir de 1915, Al-
bert Schweitzer expandiu estas fronteiras da relação do 
homem com a sociedade, abrangendo também os animais 
nesta relação, e formulou o pensamento da Piedade fren-
te à vida ou a Bioética, ultrapassando a fronteira dos 
animais que pensam e os que não pensam. 

Na década de 1920, o biólogo russo Sukachev de-
senvolveu o conceito de biogeocenose, propondo a im-
portância que havia na manutenção do ser vivo intera-
gindo também com a faixa física da superfície da Terra, e 
a relação com o ar e a água para manutenção de sua vida. 
Esta complexa relação formulou o conceito de biosfera 
(Di Capua et al. 2016, Nikitina 2016). 

Com base nesses conceitos éticos (Nikitina 2016), 
Vladimir Vernadsky, nos anos de 1922-23, formulou a 
tese de que o homem estava entrando numa nova era de 
desenvolvimento, passando a espécie humana ser o agen-
te determinante no processo de evolução do sistema 
Terra. E. Le Roy e P. Teillard de Chardin, foram respon-
sáveis pelo conceito de Noosfera, que seria a parte do 
sistema Terra coberta por sensível atividade humana, 
influenciada pela inteligência humana, que envolveria a 
atmosfera, hidrosfera, e a parte mais superficial e sub-
superficial da crost/a terrestre. A partir da década de 
1930, Aldo Leopold começa a refletir e discutir sobre a 
Ética da Terra (Land Ethics), pois a relação ética não 
seria entre espécies individuais, mas da espécie para a 
sociedade, e para o sistema Terra como um todo. O ho-
mem deveria passar da condição de conquistador e para-

sita do Sistema Terra para a condição de “cidadãos da 
Biosfera”.  

Em 1991, Vaclav Nemec apresentou a discussão so-
bre a necessidade de se desenvolver um conjunto de 
princípios éticos para a reprodução e uso de recursos 
minerais, que deveria ser reconhecida como Geoética. A 
evolução do pensamento Geoético é apresentada na Figu-
ra 1. 

 

 
Figura 1. Bases filosóficas e histórico da formação da Geoética (adap-

tado de Nikitina 2016) 

A Geoética é baseada em princípios que determinam 
a estratégia do comportamento moral e suas orientações 
incondicionais que orientam essas práticas. São os prin-
cípios da geoética (Nikitina 2016): 1. O Planeta Terra é 
primariamente considerado para ser valor absoluto da 
vida e não como um objeto de impacto da industrializa-
ção; 2. Princípio da compaixão, em que a existência 
natural normal, incluindo o ambiente geológico, tem 
prevalência à apropriação egoística de valor econômico; 
3. Princípio da inter-relação, em que qualquer mudança 
numa área resultará em mudança em outros sistemas em 
semelhante intensidade; 4. Princípio de harmonia e equi-
líbrio de interesse entre os diferentes cidadãos para o uso 
dos recursos minerários; 5. Princípio da preservação da 
geodiversidade; 6. Princípio da previsão equilibrando a 
velocidade de desenvolvimento humano com a velocida-
des dos processos geológicos; 7. Princípio da reversibili-
dade em todas mudanças geológicas, para que possa 
haver mudanças geoéticas em caso de ocorrência negati-
va não prevista; e 8. Princípio da integração de normas 
éticas e legais para as nações em questões de natureza 
inorgânica. 

 
3.4 Política de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

No Brasil, o meio ambiente foi consagrado constitucio-
nalmente (1988) e seus elementos possuem titularidade 
de direito difuso, ou seja, pertencem a todos e a ninguém 
em particular. A água/recursos hídricos faz parte do meio 
ambiente, assim também possui esta natureza jurídica de 
bem difuso. A Constituição Federal de 1988 divide a 
competência de gerenciar os recursos hídricos entre os 
estados e a União. Assim, a competência para legislar 
sobre normas gerais é atribuída à União, cabendo aos 
Estados e Distrito Federal legislar complementarmente e, 
ao Município, suplementarmente, com base no art. 30, II, 
da Constituição Federal (Souza & Fernandes 2016). Aos 
estados cabe o gerenciamento dos corpos hídricos que, 
da nascente à foz estão compreendidas no território esta-
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dual e também as águas subterrâneas; já para a União 
cabem os corpos hídricos que drenam mais de um estado 
e os que são transfronteiriços, além das regras gerais. 
Assim, a União por meio da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, legislou sobre o tema e estabeleceu a bacia 
hidrográfica como unidade de planejamento para gestão 
dos recursos hídricos do território nacional (Brasil 1997). 
Cabe aos entes federativos, notadamente aos municípios 
e à comunidade o dever de auxiliar na preservação e uso 
adequado, sendo competência municipal o Saneamento 
Básico e as diretrizes para Uso e Ocupação dos Solos. 

 
4   Cenário do projeto e atores envolvidos 

4.1 Cenário do projeto: Bacias PCJ e o município de 

Limeira 

O município de Limeira está situado no interior paulista, 
a 143 km da capital, na Região Administrativa de Cam-
pinas e pertence ao Aglomerado Urbano de Piracicaba. O 
território de Limeira é de 580,7 km2 e conta com 276.022 
habitantes, segundo o Censo de 2010, havendo uma 
densidade média de 475,32 habitantes por km2 (IBGE 
Cidades 2017). O município encontra-se inserido na 
Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, compondo 
assim os Comitês de Bacias Hidrográficas PCJ.  

As Bacias PCJ drenam o território de 75 municípios, 
sendo 70 paulistas e cinco mineiros. A população resi-
dente nas Bacias PCJ é de 5.418.961 habitantes. A popu-
lação da Bacia é predominantemente urbana e sua eco-
nomia é industrial. O maior consumidor das águas é o 
abastecimento público da população da bacia e da região 
de São Paulo pelo Sistema Cantareira (Comitês PCJ 
2016). Desde 2003, existe nos Comitês PCJ a Câmara 
Técnica de Educação Ambiental que propõe, analisa e 
acompanha ações de Educação Ambiental nas Bacias 
PCJ atendendo sua Política de Educação Ambiental 
(Comitês PCJ 2017). 

Para o abastecimento hídrico do município de Li-
meira, existem dois pontos de captação de água bruta, 
sendo um deles o Rio Jaguari e o segundo, no Ribeirão 
do Pinhal, cujo território da bacia está 78% contido den-
tro do território limeirense. Este Ribeirão é de melhor 
qualidade e tem respondido pelo fornecimento do muni-
cípio na maior parte do tempo (Limeira 2016). A Figura 
2 apresenta a bacia do Ribeirão do Pinhal. 

 
4.2 A Rede Municipal de Ensino em Limeira e a Educa-

ção Ambiental  

A Rede Municipal de Ensino de Limeira é formada por 
102 unidades escolares municipais de Ensino Infantil e 
Fundamental e uma unidade de Ensino Supletivo. Na 
Rede Municipal estão incluídos também 20 escolas pri-
vadas de ensino infantil que compõem o Programa Bolsa 
Creche.  

 

Figura 2. Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pinhal (Limeira 2017) 

Para o ano letivo de 2016, estavam matriculados na 
rede 17.473 alunos entre o ensino infantil, fundamental e 
supletivo. Em dezembro de 2016, a Secretaria de Educa-
ção contava com 3.516 servidores ativos, sendo que 
destes, 95 eram coordenadores pedagógicos, 68 eram 
diretores de escolas, 1.077 eram monitores, 1.160 eram 
professores e 1.116 estavam nas demais funções da Se-
cretaria (Limeira 2017). 

Para a implementação do trabalho de Comitês Mi-
rins de Bacias Hidrográficas, foram escolhidas as escolas 
municipais limeirenses que estavam situadas no território 
da bacia hidrográfica do Ribeirão do Pinhal ou que rece-
biam os alunos residentes nesta região. Assim, fizeram 
parte do projeto 4 escolas municipais e mais 4 escolas 
vinculadas que são unidades descentralizadas em regiões 
rurais onde poucas salas estão em funcionamento e cujo 
objetivo é aproximar as escolas das residências para que 
as crianças não passem muitas horas em deslocamento 
diário. Três das escolas possuem turmas no Projeto de 
Escolas em tempo Integral, ficando 7 horas diárias na 
escola com atividades sociais, culturais e educativas. A 
Tabela 1 apresenta uma síntese das quatro escolas parti-
cipantes do Projeto. A Figura 3 apresenta a dispersão das 
escolas no território do Manancial. 
 
4.3 Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) 

Este trabalho teve abordagem da metodologia de investi-
gação qualitativa em educação (Bodgan & Biklen 1994).  
O processo de pesquisa qualitativa em educação pode 
passar pela busca de avaliar uma prática educativa com 
fim de melhorá-la, deixando de ser uma avaliação neutra, 
se é que uma avaliação neutra seja possível.  
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Tabela 1. Quadro comparativo das escolas participantes do Projeto 

Comitês Mirins de Bacias Hidrográficas. Obs.: *Escola não avaliada no 
IDEB em 2015 por ter menos de 20 alunos matriculados na 5ª série 

 

 

Figura 3. Unidades escolares participantes do Projeto (adaptado de 
Limeira 2017) 

O pesquisador qualitativo deve ter opções estratégi-
cas, com a finalidade de gerar conhecimento ou auxiliar 
no desenvolvimento da prática e da política; representar 
casos comuns ou maximizar a compreensão de casos 
únicos; defender um ponto de vista seu ou de outrem; 
trabalhar com generalização ou com a particularização 
(Stake 2011). 

Para avaliação do trabalho foi utilizada a base do 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo de Lee S. Shul-
man que consiste na avaliação da capacidade que o pro-
fessor tem de apoiar o aprendizado do aluno do conteúdo 
a ser lecionado utilizando-se de práticas pedagógicas 
adquiridas na formação, mas influenciada por oito gru-
pos de conhecimentos (Shulman 2005; Leal et al. 2015; 
Abell et al. 2009): Conhecimento do tema ou conteúdo; 
Conhecimento pedagógico geral; Conhecimento do cur-
rículo; Conhecimento pedagógico do conteúdo; Conhe-
cimento dos alunos e suas características; Conhecimento 
dos contextos educacionais; e Conhecimento das finali-
dades educativas, propósitos, objetivos e das filosofias 
educacionais. 

Segundo Shulman (2005), as principais fontes des-
ses conhecimentos são: Formação acadêmica na discipli-
na a ensinar; Materiais e contextos de processo educativo 
institucionalizado; Investigação sobre escolarização, 

organizações sociais, aprendizagem humana, ensino e 
desenvolvimento e os demais fenômenos sociais que 
influenciam o saber dos professores; A sabedoria adqui-
rida por meio da prática.  

Para Mizukami (2004), o CPC é fundamental em 
processos de aprendizagem de docência, já que é o único 
conhecimento pelo qual o professor pode estabelecer 
uma relação de protagonismo, já que este conhecimento 
é desenvolvido no seu exercício profissional. 

Shulman (2005) destaca que o resultado da avalia-
ção dos educadores seguindo o CPC deve ser uma maior 
reorientação sobre como o ensino deve ser compreendido 
e os professores devem ser formados e avaliados. 

5   Considerações sobre o projeto implantado 

5.1 Projeto Comitês Mirins de Bacias Hidrográficas 

O presente projeto foi implantado no ano de 2016 nas 
quatro unidades escolares já elencadas. Cada uma delas, 
implementaram as propostas de forma autônoma, sendo 
que cada uma abordou áreas e formas de aplicação dife-
rentes. A aplicação do Projeto dos Comitês Mirins de 
Bacias Hidrográficas estava inserida dentro do Programa 
de Formação Continuada de Educação Ambiental para a 
Rede Municipal de Ensino de Limeira, conhecido tam-
bém como Programa “Escola VerdeAzul” e que está 
detalhado em Georgette (2017). Durante o ano de 2016, 
o programa de formação contou com oito eventos forma-
tivos, onde conteúdos relacionados com o objeto deste 
trabalho foram aplicados como o Comitê Mirim de Bacia 
Hidrográfica, Gestão de Recursos Hídricos e uma Visita 
à região da Zona de Proteção de Manancial do Ribeirão 
do Pinhal. Essas formações foram oferecidas para as 
coordenações pedagógicas de toda a Rede Municipal de 
Ensino. 

A forma de avaliação do projeto implementado foi a 
análise do Relatório de Aplicação das escolas no Pro-
grama Escola VerdeAzul, que está regulamentado por 
meio da Resolução da Secretaria Municipal de Educação 
nº 11/2015. A justificativa para a análise considerar o 
Relatório de Aplicação foi o motivo de não gerar uma 
carga maior de registro para os educadores participantes 
e também pelo motivo do registro ter seu formato padro-
nizado e regulamentado. 

O Projeto dos Comitês Mirins de Bacias Hidrográfi-
cas se baseia na proposta da implantação de um comitê 
mirim de bacia hidrográfica em cada unidade escolar, 
com participação de representantes dos segmentos parti-
cipantes da escola. Os comitês mirins teriam a compe-
tência de se debruçar sobre a situação dos recursos hídri-
cos da região da escola e a importância deste manancial 
para o município, conhecer a realidade da escola quanto 
ao uso da água e estudar ações que poderiam ser implan-
tadas pela escola e seus estudantes de forma a propiciar 
um uso mais racional da água na escola e também reali-
zar ações de preservação da água fora da unidade escolar 
interagindo com a comunidade.  

Uma reunião de HTPC (Horário de Trabalho e Pro-
dução Coletiva) foi agendada em cada escola para que o 
projeto pudesse ser apresentado para todos os educadores 

Características Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 

Número de alunos 227 342 519 191 
Número de Profes-
sores 

14 30 58 25 

Localização Urbana Rural Urbana Rural 
Possui unidades 
vinculadas 

Não Sim Não Sim 

Ensino Integral Não Sim Sim Sim 
Alunos no Integral - 100 80 80 
IDEB 2013 5,6 5,5 5,2 5,3 
IDEB 2015 * * 5,7 * 
HTPC de adesão 08/03/16 15/03/16 28/03/16 07/03/16 
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para verificar o interesse dos mesmos. Todas as reuniões 
aconteceram no mês de março de 2016, e após a aprova-
ção dos presentes, um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido foi assinado pela equipe escolar e pelo pes-
quisador em duas vias, sendo que uma ficou com a esco-
la. 

 
5.2 Relatos da aplicação do Projeto nas escolas partici-

pantes 

As quatro unidades escolares aderiram ao projeto, execu-
taram durante o ano letivo de 2016 e registraram o traba-
lho em Relatório de Aplicação. Aquelas que se interessa-
ram e se programaram, realizaram uma visita de campo 
na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Pinhal. 

Das quatro unidades, a de número 3 teve maior difi-
culdade em organizar o Comitê Mirim de Bacia Hidro-
gráfica, sendo que ela não agendou atividades de campo 
e nem comprovou a realização do comitê. Essa escola 
possuía a equipe de direção e coordenação pedagógica 
com menor tempo na função naquela unidade escolar, 
sendo que ambas iniciaram as atividades no início de 
2016. As coordenações das demais unidades escolares já 
cumpriam estas funções há vários anos. 

Já a escola de número 1 instalou o comitê formado 
por membros também da comunidade e registrou duas de 
suas reuniões em ata, o que gerou uma riqueza de deta-
lhes das ações planejadas. 

A escola de número 4 instalou o comitê apenas com 
alunos e professores como seus membros, organizou 
várias visitas de campo, replantou as árvores faltantes na 
arborização urbana no entorno da escola e planejou a 
visita e plantio de mudas em uma nascente da região. 

A escola de número 2 instalou o comitê formado por 
professores, alunos, funcionários da escola e membros da 
comunidade da escola, planejou várias visitas de campo, 
visitou e monitorou trecho do ribeirão que passa próximo 
a escola, monitorou um plantio realizado na mata ciliar 
no ano de 2015 pelos alunos e conheceram uma nascen-
te. A escola construiu uma composteira na escola para 
adubar a horta escolar e implantou um projeto de aqua-
ponia com recursos captados numa parceria com banco 
de crédito rural como unidade demonstrativa para os 
alunos e para a comunidade. A Tabela 2 apresenta uma 
comparação das ações realizadas, conforme Relatório de 
Aplicação. 

 
5.3 Avaliação do projeto implantado 

Trabalhar com diferentes públicos uma mesma questão 
ambiental demonstra como que o conjunto de atores 
envolvidos, em sua diversidade de características, forma-
ções e personalidades geram uma unidade de intenção, 
mas com diversidade de propostas e estratégias.  

Verificando o projeto implantado nas quatro escolas, 
percebeu-se que o tempo de atuação profissional e de 
atividade naquela unidade escolar influenciou positiva-
mente o trabalho planejado e implementado, demons-
trando a capacidade que o tempo de atuação profissional 
possibilita ao educador 

 

As escolas adotaram as práticas de EA como “tem-
pero” (Tristão 2005) do processo pedagógico, não sendo 
apenas para abordar os conteúdos ambientais do currícu-
lo de ciências e geografia, mas para abordar também os 
conteúdos curriculares de matemática e de língua portu-
guesa. 

A aplicação dos projetos em escolas municipais com 
Ensino Infantil e Fundamental I impossibilitou o maior 
detalhamento e complexidade das ações, mas este públi-

co demonstrou uma motivação ímpar no processo e pô-
de-se criar uma nova forma de agir quando trabalhado 
pelas crianças. Nas visitas, a forma como os alunos ques-
tionavam e refletiam sobre a amplitude do que é um 
corpo hídrico demonstrou que essas ações podem per-
manecer na prática escolar. 

Na análise dos relatórios de aplicação, identificou-se 
pontos importantes como, por exemplo, as demandas 
estruturais foram abordadas por todas as escolas, o que 
facilitou a comparação do projeto em aspectos como 
objetivos, conteúdo e comprovações das ações realizadas 
por meio das imagens.  

Mesmo com as dificuldades encontradas, entende-se 
que a prática é interessante para possibilitar análise de 
várias escolas podendo até ser avaliada a aplicação de 
um projeto como este em toda uma Rede Escolar. Suge-
re-se assim, que numa futura aplicação desta proposta em 
uma nova pesquisa, que mais alguma ferramenta de 
coleta de informação seja considerada onde os profissio-
nais das escolas envolvidas possam gerar mais registros e 
dados para o processo avaliativo. 

A oferta da visita ao manancial do Ribeirão do Pi-
nhal foi interessante e demonstrou grande motivação dos 
alunos e também dos educadores que acompanharam 
estas visitas. O processo de aprendizagem do aluno deve 
estar associado à comunicação eficiente do professor. 
Assim, quando a formação do professor for realizada 
com atividades práticas, são requeridos que tenha emba-
samento efetivo na construção não somente de conteúdos 
teóricos, mas, e principalmente, na aplicabilidade dos 
conceitos pelos alunos (Imbernon et al. 2009). O proces-
so de formação dos Comitês Mirins de Bacias Hidrográ-
ficas propiciou que os alunos vivenciassem a experiência 

Tabela 2. Quadro comparativo das estratégias utilizadas pelas 
escolas que implantaram o Projeto Comitês Mirins de Bacias 

Hidrográficas. 

Características Escola 1 Escola 2 Escola 3 Escola 4 

Implantou os 
Comitês Mirins 

Sim Sim Não Sim 

Representante da 
comunidade no 
Comitê 

Sim Sim n/d Não 

Horta Educativa Não Sim Sim Sim 
Implantação de 
composteira 

Não Sim Não Sim 

Visita ao manan-
cial em 2016 

Não Sim Não Sim 

Visita a outros 
Ribeirões 

Sim Sim Não Sim 

Mostras para a 
Comunidade 

Não Sim Sim Não 

Certificadas em 
2016 no Progra-
ma Escola Ver-
deAzul 

Sim Sim Sim Sim 
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no local onde viviam e como que essa interação pode 
afetar a vida de outras pessoas da comunidade. 

Quanto ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 
(Shulman 2005), o projeto implantado foi uma oportuni-
dade de verificar no campo a forma como os educadores 
apropriaram-se do conhecimento do conteúdo que foi 
oferecido por meio das formações ao longo do ano no 
Programa de Formação; os professores também recebe-
ram essas informações nos HTPC’s oferecidos tanto 
pelos coordenadores pedagógicos, como pela equipe de 
Educação Ambiental Formadora. 

Quando se analisa o ensino daquele conteúdo consi-
derando a capacidade pedagógica, o formato e o alcance 
da formação teve diferença se considerado o tempo de 
permanência das equipes coordenadoras das escolas. A 
Escola 2 possui a equipe coordenadora na escola, em 
diversas outras funções, há mais de 10 anos. Isso facili-
tou o processo de identificação de oportunidades peda-
gógicas além do que poderia ser oferecida pela equipe 
formadora. Assim, como destacado por Gudmundsdóttir 
& Shulman (2005) e Shulman (2005), o maior tempo de 
atividade na docência possibilita maior conhecimento 
das finalidades educativas, propósitos, objetivos e das 
filosofias educacionais. 

Este trabalho foi inspirado no princípio Geoético de 
que o Planeta Terra deva ser considerado pelo seu valor 
absoluto, e que a preservação dos mananciais é também 
válida no processo de educação das pessoas. Assim, pôde 
ser verificado como o projeto inspirou nos estudantes 
estas novas bases geoéticas. 

Um membro de um Comitê de Bacias não deve en-
tender aquela bacia apenas como uma fornecedora de 
água e receptora de efluentes da sociedade, mas deve 
considerar o seu valor intrínseco natural. Isso não é sim-
ples em bacias densamente habitadas e manejadas pelos 
interesses econômicos, mas é um valor que deve ser 
perseguido também. Para garantir o processo de desen-
volvimento sustentável, os mananciais devem ser preser-
vados considerando o princípio geoético do equilíbrio da 
velocidade de desenvolvimento humano com as veloci-
dades dos processos geológicos.  

 
6   Considerações Finais 

O processo de sensibilização para a proteção dos manan-
ciais é requisito necessário para todos, principalmente 
para as populações que habitam regiões de menor dispo-
nibilidade hídrica como as bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí. 

Os habitantes de Limeira possuem um histórico de 
boa disponibilidade de água e possuem 78% da bacia 
hidrográfica dentro do território do município. Isso pos-
to, é imprescindível que a população conheça e se empo-
dere sobre essa situação e a Educação Ambiental é um 
caminho sólido e importante para criar uma diferente 
relação homem-natureza.  

A aplicação da metodologia de Comitês Mirins de 
Bacias Hidrográficas nas escolas que estão no território 
do manancial ou que recebem alunos daquela comunida-
de, auxiliam bastante neste processo, já que eles passam 
a conhecer o território da bacia e reconhecer a importân-

cia que seu local de vivência tem para a população de 
Limeira. A avaliação do processo com base no Conhe-
cimento Pedagógico do Conteúdo (Shulman 2005) pos-
sibilitou reconhecer a importância e valor que o conhe-
cimento do processo pedagógico alinhado ao conteúdo 
curricular propicia ao educador. Saber relacionar o co-
nhecimento gerado com o convívio respeitoso a outras 
formas de vida, bem como ao espaço físico, é a base da 
Geoética já que este saber cuidar passa a transcender não 
apenas o cuidado com o próximo, mas também com o 
meio. 

Assim, pode ser concluído que a aplicação da prática 
dos Comitês Mirins de Bacias Hidrográficas pode ser 
interessante instrumento de educação para preservação 
da água nas escolas, e construção de princípios geoéticos 
nos futuros cidadãos. 
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Abstract This presentation aims to describe the set of actions and theoretical reflections developed by students of the 8th and 9th grade 
of Elementary School of EMEF Profª Othilia Fornari de Lima in the municipality of Pinhalzinho, SP. The data collection of the doctoral 
research was carried out during the academic year of 2017 and is linked to the Teaching and History of Earth Sciences Program - Institute 
of Geosciences - Unicamp, with Professor Dr. Pedro Wagner Gonçalves as advisor. As a methodological strategy, action research was chosen 
due to the involvement of researchers, teachers and students in local socio-environmental issues. The field practices were developed in two 
watersheds of the Pinhal river, a tributary of Camanducaia, allowing a comparative analysis of the heterogeneity of the society / nature 
relations in the same watershed. The critical approach of Environmental Education permeated research in a transversal way, through the 
analysis of the photographic records of the students and the researcher, the establishment of connections between the different areas of 
knowledge present in the local socio-environmental reality. 

Keywords Fieldwork, Critical Environmental Education, photographic images. 

Resumo Esta apresentação tem como objetivo descrever o conjunto de ações e reflexões teóricas desenvolvidas por estudantes dos 8º e 
9º anos do Ensino Fundamental da EMEF Profª Othilia Fornari de Lima no município de Pinhalzinho, SP. A coleta de dados da pesquisa de 
doutoramento foi realizada durante o ano letivo de 2017 e está vinculada ao Programa de Ensino e História de Ciências da Terra - Instituto 
de Geociências – Unicamp, tendo como orientador o Professor Dr. Pedro Wagner Gonçalves. Como estratégia metodológica optou-se pela 
pesquisa-ação em decorrência do envolvimento do pesquisador, professores e estudantes em questões socioambientais locais.  As práticas 
de campo foram desenvolvidas em duas microbacias hidrográficas do rio do Pinhal, afluente do Camanducaia, permitindo uma análise 
comparativa da heterogeneidade das relações sociedade/natureza numa mesma bacia hidrográfica. A abordagem crítica da Educação Ambi-
ental permeou a pesquisa de forma transversal, na medida em que possibilitou, por meio da análise dos registros fotográficos dos alunos e 
do pesquisador, o estabelecimento de conexões entre as diversas áreas do conhecimento presentes na realidade socioambiental local. 

Palavras-chave Trabalhos de Campo, Educação Ambiental Crítica, imagens fotográficas. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

A função primordial dos estudos do meio reside funda-
mentalmente no despertar da sensibilização para um 
“olhar” mais apurado das relações socioambientais locais. 
Na medida em que os alunos são incentivados a observar 
seu local de vivência e buscar uma compreensão dos fe-
nômenos físicos e sociais que se manifestam na paisagem, 
o processo de aprendizagem torna-se mais efetivo. A apro-
priação do conhecimento resulta dessa interação com o 
meio, ou seja, os sujeitos tornam-se ativos para a apreen-
são dos conhecimentos sobre a localidade. 

A produção desses conhecimentos sobre a localidade 
permite uma visão mais abrangente dos fenômenos socio-
ambientais, antes relegados a um plano secundário nos li-
vros didáticos por assumirem um caráter generalizante, 
passam, neste contexto, a ser concebidos dentro de uma 
situação problematizadora. Os alunos são impelidos ao 
questionamento, a não conformidade, à inquietude.   

O campo é o lugar onde o conflito entre o mundo (o exterior) e 
as ideias (o interior) ocorre em toda a sua intensidade: por isto 
é possível iniciar a construção de conhecimentos a partir dele. 
(Compiani 2007, p. 35) 

O autor ressalta, ainda, a necessidade da construção 
de conhecimentos que derivem dessa contradição entre o 
mundo externo (aparência) e o interno (essência). Os alu-
nos, quando defrontados com essas contradições podem, 
mesmo sem consciência plena, manifestar seu desejo em 
construir uma realidade diferente da atual.  

Os estudos da localidade são imprescindíveis para 
criação do hábito da observação da realidade circundante, 
para “o despertar” da consciência crítica e, principal-
mente, para o desenvolvimento do sentido de pertenci-
mento ao local de vivência e identidade com a comuni-
dade na qual estão inseridos (Callai 2004). 

As atividades de estudo do meio, também denomina-
das trabalhos de campo, são imprescindíveis para desen-
volvimento de ações no campo da Educação Ambiental, 
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pois como abordagem metodológica, engloba o reconhe-
cimento do local de vivência dos alunos, que lhes será 
apresentada no contexto de seu cotidiano. As atividades 
de estudos do meio possuem papéis didáticos: 

[...] funções que determinada atividade assume dentro do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, decididas de maneira deliberada 
ou não, que exercem algum significado para o alcance de obje-
tivos didáticos” (Compiani et al. 1993, p. 90). 

Desta forma, os papéis didáticos dos estudos do meio 
favorecem o despertar da consciência crítica dos estudan-
tes, estabelecendo-se, desta forma, correspondência com 
a Educação Ambiental crítica, portadora de reflexões e 
ações acerca do ambiente local. O que caracteriza uma 
práxis educativa transformadora é o fornecimento ao pro-
cesso educativo de condições para a ação modificadora e 
simultânea dos indivíduos e dos grupos sociais (Loureiro 
2003).  

Dentro desta perspectiva crítica e emancipadora da 
Educação Ambiental, a metodologia de coleta de dados 
empregada nas práticas de campo, possibilitou aos sujei-
tos da pesquisa, o envolvimento com as questões socio-
ambientais locais, na medida em que, como premissa, op-
tou-se pelo registro fotográfico das paisagens observadas 
e à posteriori, a análise deste recurso imagético e simbó-
lico, incentivando a reflexão sobre a problemática ambi-
ental e social implícita nas relações sociedade-natureza. 

Mesmo sendo a fotografia um recurso tecnológico 
que registra certos fragmentos da realidade, existe a pos-
sibilidade de realizar conexões com outras dimensões do 
real não explícitas na imagem. O todo está inserido nas 
partes e as partes no todo (Morin 2005). 

A opção por trabalhar a bacia hidrográfica como uni-
dade de pesquisa se deu pela especificidade dos conheci-
mentos geocientífico inerentes a esta temática e, por ser a 
água um recurso natural imprescindível à manutenção da 
vida e participar de diversos processos de transformação 
da geosfera. 

Como o próprio título do trabalho sugere, as práticas 
de campo possibilitam o exercício do olhar sobre a reali-
dade local, assim como a Educação Ambiental Crítica se 
propõe a desvelá-la (Carvalho 2004) e o registro fotográ-
fico estimula os sujeitos da pesquisa a transformarem-se 
em investigadores das relações socioambientais locais, na 
medida em que a análise das fotografias tiradas em pontos 
diversos dos roteiros em torno das microbacias hidrográ-
ficas revelam as contradições da relação sociedade/natu-
reza. 

2    O Contexto da Pesquisa 

A pesquisa que deu origem a este trabalho está sendo de-
senvolvida no Instituto de Geociências da Unicamp para a 
obtenção do título de Doutor em Ensino e História de Ci-
ências da Terra. A pesquisa conta com o apoio da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) e tem como orientador o Prof. Dr. Pedro Wag-
ner Gonçalves. 

Os sujeitos da pesquisa são estudantes e professores 
dos 7º e 8º anos do Ensino Fundamental de uma escola 
pública municipal da cidade de Pinhalzinho-SP. O pesqui-

sador em questão, por vivenciar as experiências pedagó-
gicas e interagir com a comunidade escolar de forma in-
tensa, pode ser considerado como integrante do grupo dos 
sujeitos, na medida em que desenvolveu uma pesquisa-
participante durante o ano letivo de 2017. 

A investigação coletiva sobre a realidade socioambi-
ental local por meio das práticas de campo e as análises 
construídas pelo grupo acerca da complexa relação socie-
dade/natureza, permite incluir este trabalho no campo da 
metodologia da pesquisa social, mais especificamente da 
pesquisa-ação,  

[...] enquanto linha de pesquisa associada a diversas formas de 
ação coletiva que é orientada em função da resolução de pro-
blemas ou de objetivos de transformação” (Thiollent 1994, p.7).  

A pesquisa envolveu um grupo de aproximadamente 
15 professores de distintas áreas do conhecimento e cerca 
de 200 alunos do Ensino Fundamental II. Projetos de Edu-
cação Ambiental com a temática relacionada aos recursos 
hídricos e bacias hidrográficas, não são de forma alguma 
inusitados no campo das Ciências da Terra, porém, o en-
volvimento deste grupo de sujeitos com as questões soci-
oambientais locais, produziu um conjunto de ações de ca-
ráter investigativo e proposta pedagógica baseada numa 
situação-problema, resultando na apreensão de conheci-
mentos oriundos da interface entre as Ciências da Terra e 
as Ciências Sociais. 

O contexto histórico em que a pesquisa de insere, com 
a problemática da degradação dos recursos hídricos, de-
nota a necessidade em desenvolver nos sujeitos da pes-
quisa, a capacidade de olhar a realidade socioambiental de 
forma crítica e globalizante.  

No livro Pedagogia da Autonomia, Freire (1996), res-
salta que o desenvolvimento da criticidade nos educandos 
inicia-se com o processo da curiosidade ingênua, ou seja, 
o fomento da indagação perante a complexidade do real. 
É imprescindível que os sujeitos da pesquisa sejam esti-
mulados inicialmente pela curiosidade do senso comum, 
para a posteriori desenvolverem a criticidade,  

“aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigo-
rosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemoló-
gica” (Freire 1996, p.35).  

 
2.1 Contribuições da fotografia à investigação qualitativa 

em Educação Ambiental 

A investigação qualitativa em Educação Ambiental re-
mete à necessidade de extrair da realidade investigada ele-
mentos que possam contribuir para a análise da problemá-
tica socioambiental local, assim como estimular a reflexão 
sobre possíveis ações que permitam equacionar melhor a 
relação sociedade/natureza. 

A opção em trabalhar com a fotografia como método 
de registro das microbacias hidrográficas investigadas ori-
ginou-se da habilidade que os estudantes têm com as no-
vas linguagens tecnológicas, em especial, os smartphones, 
que possuem avançado sistema operacional com capaci-
dade para obtenção de imagens fotográficas e vídeo-gra-
vações com boa qualidade de resolução.  

Pretendia-se também, atingir um contingente maior 
de cidadãos, além da comunidade escolar, na medida em 
que as imagens fotográficas registradas pelos estudantes 
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circulariam pelas redes sociais, em especial pelo Face-
book oficial da escola e dos próprios estudantes, assim 
como pelo grupo do WhatsApp criado pelos sujeitos da 
pesquisa.  

Os autores do livro O fotográfico organizado por San-
taella (1998) fazem uma reflexão sobre as consequências 
nos meios de transmissão das imagens pós-fotográficas, 
ou seja, as produzidas por equipamentos eletrônicos e que 
se pulverizam pelas telas de computadores, celulares1, ta-
blet, entre outros:  

“Disponíveis e acessíveis nos terminais de computadores, as 
imagens pós-fotográficas se inserem dentro de uma nova era, a 
da transmissão individual e ao mesmo tempo planetária da in-
formação. Indefinidamente conserváveis, as imagens infográfi-
cas são quase completamente não degradáveis, eternas e cada 
vez mais facilmente colocadas à disposição do usuário em situ-
ações corriqueiras e cotidianas, em qualquer tempo e lugar” 
(Santaella 1998, p.311).  

O exercício de observação dos elementos presentes 
na paisagem local, ganha um componente adicional para 
a discussão e análise mais detalhada dos fenômenos, tanto 
físicos, quanto socioculturais, na medida em que, as foto-
grafias permitem em momento posterior ao registro foto-
gráfico, ampliar a cognição sobre os elementos presentes 
na paisagem e que não foram percebidos no instante em 
que a fotografia foi tirada. 

No livro “A investigação qualitativa em Educação”, 
Bogdan et al. (1994), ressaltam a importância do registro 
fotográfico como técnica de observação participante, 
neste caso, utilizada pelos estudantes e pesquisador, 
“como um meio de lembrar e estudar detalhes que pode-
riam ser descurados se uma imagem fotográfica não esti-
vesse disponível para os refletir”. 

A aplicação da fotografia em investigação qualitativa 
vem ganhando notoriedade, especialmente em pesquisas 
na área da Educação Ambiental. A fotografia possibilita 
ao produtor da imagem, desenvolver uma linguagem vi-
sual crítica dos fenômenos socioambientais, coletar dados 
imagéticos e analisá-los sob a ótica da representação e sig-
nificação dos códigos e signos que as imagens fotográfi-
cas expressam. Neste trabalho, não se tem a pretensão de 
aprofundamento nos estudos da semiótica da imagem, 
mas apropriar  

“as manifestações fotográficas como recurso para a educação 
estética e a imagem como instrumento regulador da aprendiza-
gem e da descoberta” (Pires et al. 2005, p.169).  

Outro fator determinante da análise das imagens fo-
tográficas produzidas pelos sujeitos da pesquisa é a possi-
bilidade de interação entre os sujeitos, por meio da inter-
subjetividade. Os processos dialógicos se orientam em 
torno da informação visual presente nas fotografias. A 
troca de informações, a socialização da análise, até mesmo 
o conflito de opiniões acerca da constituição da imagem, 
reforça o exercício da construção da linguagem pela rela-
ção dialógica, fundada na perspectiva histórico-cultural de 
Vygotsky:  

“Assim, a constituição do sujeito, com seus conhecimentos e 
formas de ação, deve ser entendida na sua relação com os ou-
tros, no espaço da intersubjetividade." (Smolka 1993, p.09).  

                                                           
1 As redes sociais estão se consolidando como instrumento de comuni-
cação em massa e com capacidade de divulgação das informações com 
velocidade quase que instantânea em relação ao momento do registro das 

2.2 Esclarecimentos sobre a metodologia de pesquisa: co-

leta e tratamento dos dados qualitativos 

A coleta dos dados qualitativos ocorreu durante o ano le-
tivo de 2017, com a realização de dois trabalhos de campo 
em duas microbacias hidrográficas pertencentes à bacia 
do rio do Pinhal, afluente do Camanducaia, ambas inseri-
das no território do município de Pinhalzinho, SP. 

O roteiro da 1ª microbacia incluiu no trajeto a análise 
de uma nascente urbana no entorno da escola e a situação 
do ribeirão formado por ela. Neste roteiro, também foi in-
cluído uma visita à E.T.A. (Estação de Tratamento de 
Água) da Sabesp que abastece o município de Pinhalzinho 
e uma propriedade que outrora era um parque de atrações 
de esportes radicais, cortada pelo ribeirão, e que está pas-
sando por um intenso processo de transformação, com 
máquinas de terraplanagem realizando o nivelamento do 
terreno para implantação de um loteamento, provocando 
o desmatando da mata ciliar nas APPs (Áreas de Preser-
vação Permanentes). 

O 2º trabalho de campo ocorreu em uma microbacia 
situada numa propriedade rural (Bairro da Fazenda Ve-
lha), dista a aproximadamente 5 km da escola. Nesta pro-
priedade, as nascentes foram recuperadas e o proprietário 
realiza um trabalho de manutenção e conservação dos re-
cursos hídricos, imprescindível para a produção de verdu-
ras e criação de gado bovino. 

A escolha destas duas microbacias se deu pela possi-
bilidade dos sujeitos da pesquisa poderem comparar as 
condições dos recursos hídricos em duas situações bem 
distintas: uma com um nível de degradação acentuado e 
outra onde prevalece o interesse do proprietário em garan-
tir a permanência destes recursos em bom estado de con-
servação. 

As fotografias obtidas nestes dois trabalhos de 
campo, tanto do pesquisador, quanto dos estudantes - su-
jeitos da pesquisa, serviram como base para a posterior 
discussão, reflexão e análise das condições destas micro-
bacias, sob a égide da Educação Ambiental crítica. 

A sequência didática utilizada na etapa pós-campo, 
em sala de aula, compreendeu a divisão dos estudantes em 
equipes, respeitando-se a proposta interativa da atividade.  

Cada equipe escolheu uma quantidade mínima de 7 
fotografias para poder descrever os elementos presentes 
na composição da imagem, justificando o motivo da esco-
lha destas fotografias, o que serviu como base para a aná-
lise crítica e comparativa da situação das duas microba-
cias. 

A atividade foi dividida em duas etapas: 
1. Os alunos escolheram as imagens fotográficas para 

posterior análise, refletiram sobre os motivos que le-
varam às escolhas e escreveram numa folha de papel 
entregue pelo pesquisador, o conteúdo da análise e a 
motivação da escolha. 

2. As equipes enviaram para o aplicativo WhatsApp 
(grupo criado para a comunicação entre as equipes), 
as fotos escolhidas e suas respectivas legendas expli-
cativas, com a identificação numérica das imagens e 

representações imagéticas, portanto, foi explorada pelos sujeitos da pes-
quisa como canal de divulgação do projeto e circulação das imagens fo-
tográficas (nota do autor). 
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os nomes dos componentes de cada equipe, facili-
tando o intercâmbio e os processos dialógicos virtu-
ais. As imagens fotográficas também foram divulga-
das pela rede social Facebook, da escola e dos pró-
prios sujeitos da pesquisa, com o interesse em ampli-
ficar as informações e evidenciar para a comunidade 
a opinião dos estudantes sobre a realidade socioambi-
ental local. 
Outros dados foram coletados no decorrer do ano le-

tivo, tais como: questionário aplicado aos professores e 
alunos acerca do conhecimento que ambos possuíam so-
bre o conceito de meio ambiente, vídeos dos processos di-
alógicos ocorridos entre os alunos e professores durante 
as discussões em sala de aula e as fotografias que o pes-
quisador tirou dos estudantes nas atividades de campo e 
pós-campo.  

Para este trabalho, somente as imagens fotográficas 
produzidas e analisadas pelos estudantes foram considera-
das como dados qualitativos, susceptível de análise pelo 
pesquisador. 

Para exemplificar, foram extraídas dos dados coleta-
dos, duas fotografias tiradas pelos alunos: uma de cada 
microbacia hidrográfica visitada e os relatos construídos 
por duas equipes distintas (Figs. 1 e 2) 

 

 
Figura 1. Foto tirada por uma das equipes de alunos do 8º ano du-

rante o trabalho de campo na 1ª microbacia, bairro Morro das Pedras  
Na sequência didática pós-campo, os estudantes que 

produziram esta fotografia, fizeram o seguinte comentá-
rio:  

Esta imagem mostra veículos trabalhando na área da cachoeira 
(desmatando para a construção de loteamento). Nós quisemos 
mostrar os veículos trabalhando para destruir a mata ciliar e as-
sim como consequência, acabando com a proteção da cachoeira. 

O relato revela um fato histórico associado à transfor-
mação de uma Área de Preservação Permanente, antes 
ocupada por mata ciliar, desmatada para ceder espaço para 
a construção de um loteamento. 

A imagem fotográfica abaixo, também produzida por 
uma das equipes de estudantes durante trabalho de campo 
na 2ª microbacia, revela condição de uso e ocupação da 
APP e utilização dos recursos hídricos oposta à da 1ª ima-
gem. Percebe-se que os fatores que despertaram o inte-
resse nos estudantes relacionam-se à recuperação e preser-
vação das nascentes. 

Sobre a imagem fotográfica da Figura 2, a equipe que 
a produziu fez o seguinte relato:  

A imagem está mostrando os alunos de nossa classe, juntamente 
com o professor, e a mata ao fundo, que foi plantada para pro-
teger a nascente. Dessa forma, a nascente fica protegida, longe 

da poluição e outras coisas. Essa mata não existia, pois, o pro-
prietário percebeu que a cada ano a água diminuía e com isso 
procurou ajuda para fazer o reflorestamento. 

 

Figura 2. Imagem fotográfica produzida por uma equipe de estudantes 
do 9º ano no trabalho de campo em propriedade rural na 2ª microbacia, 

bairro da Fazenda Velha (out. 2017) 

3   Conclusão 

Como premissa para o desenvolvimento deste trabalho, 
considerou-se que as práticas de campo possibilitariam 
aos sujeitos da pesquisa, a oportunidade para a identifica-
ção dos problemas socioambientais locais, assim como as 
contradições inerentes ao processo de uso e ocupação das 
áreas onde as microbacias hidrográficas estão inseridas. 
Por meio das imagens fotográficas tais contradições expli-
citaram-se, tornando possível aos estudantes o desenvol-
vimento da percepção ambiental, assim como o reconhe-
cimento de práticas de degradação dos recursos hídricos, 
assim como o oposto, com exemplos de recuperação de 
áreas degradadas e preservação de nascentes. 

As conexões entre as práticas de campo e as imagens 
fotográficas produzidas durante as visitas nas microbacias 
hidrográficas, permitiram aos sujeitos da pesquisa desen-
volver o que podemos considerar como práticas da Edu-
cação Ambiental crítica, em consonância com a seguinte 
afirmação:  

Neste sentido, o projeto político-pedagógico de uma Educação 
Ambiental Crítica seria o de contribuir para uma mudança de 
valores e atitudes, contribuindo para a formação de um sujeito 
ecológico. Ou seja, um tipo de subjetividade orientada por sen-
sibilidades solidárias com o meio social e ambiental, modelo 
para a formação de indivíduos e grupos sociais capazes de iden-
tificar, problematizar e agir em relação às questões socioambi-
entais, tendo como horizonte uma ética preocupada com a jus-
tiça ambiental (Carvalho 2004, p.18) 

Práticas pedagógicas no campo da Educação Ambi-
ental Crítica devem envolver os alunos em situações de 
aprendizagem problematizadoras. Estimular o desenvol-
vimento da habilidade em observar os fenômenos socio-
ambientais, perceber a complexidade das relações que se 
estabelecem entre a sociedade e a natureza e visualizar co-
letivamente possíveis soluções para os problemas. 

O primeiro passo é o exercício do “olhar” curioso, a 
indagação, a dúvida. Por meio da perplexidade em relação 
aos fenômenos e objetos perceptíveis na realidade, surge 
o interesse em compreender a dinâmica subjacente aos 
processos sociais e ambientais que se manifestam na loca-
lidade. Cria-se assim, a identificação e o sentimento de 
pertencimento a essa realidade, o que produz o anseio pela 
transformação. 
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Vale ressaltar que a redação da tese da pesquisa ainda 

está sendo construída e a análise dos dados não foi con-
cluída. 
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Abstract This paper presents a synthesis and considerations about a conference by Bruno Latour, philosopher and sociologist of the sci-

ences, professor at Ecole de Mines, Paris, and associate professor at the London School of Economics. The conference was videotaped; 
translation and publication was authorized by the author on 07/23/2001. It has been one of the studies developed in the discipline Envi-

ronment, Society and Education of the Profciamb polo UEFS, with the objective of instigating critical visions on the environment-society 

relation from the political ecology and the role of formal and non-formal education in confronting the problematic socio-environmental. 

Keywords Political ecology, human and non-human rights, education. 

Resumo Este trabalho traz uma síntese e considerações acerca de uma conferência de Bruno Latour, filósofo e sociólogo das ciências, 

professor da École de Mines, Paris, e professor associado na London School of Economics. A conferência foi gravada em vídeo e teve a 
tradução e publicação autorizadas pelo autor em 23/07/2001. Tendo sido um dos estudos desenvolvidos na disciplina Ambiente, Sociedade 

e Educação do Profciamb polo Uefs, com o objetivo de instigar visões críticas sobre a relação ambiente-sociedade a partir da ecologia po-

lítica e o papel da educação formal e não-formal no enfrentamento da problemática socioambiental. 

Palavras-chave Ecologia política, direitos humanos e não-humanos, educação. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para a Sustentabilidade e Geoética. 

1 Introdução  

A Ecologia Política sem a natureza de Bruno Latour é 

um texto que reflete sobre as relações da ecologia políti-

ca com a natureza, tanto no campo do conhecimento 

científico, quanto nas ações políticas. Para isso, vai pro-

blematizar o conceito de natureza e trazer experiências 

do relacionamento entre eles, nos campos culturais, dos 

saberes científicos, institucionais, políticos e econômi-

cos. Vai explicitar o conceito de natureza apropriado 

pelas culturas distintas, dentre elas, as culturas ocidentais 

e autóctones. E assim propor a superação da dualidade 

entre natureza e sociedade por um coletivo sem externa-

lidades – coletivos de humanos e “não humanos”, e a 

defesa dos direitos dos “não humanos” sob a sua própria 

perspectiva. 

O autor inicia o seu discurso problematizando nosso 

conceito de natureza, colocando como exemplo, o Parque 

Nacional de Amboseli no Quênia: os Masais, grupo de 

camponeses seminômades, na qual o conceito de nature-

za é o Estado e sua invasão. O Parque só existe como 

“natureza” graças a uma série de intervenções humanas. 

Sem a intervenção humana os parques e seus congêneres 

desapareceriam. Retrata o que de fato interessa sobre o 

nosso entendimento do que é natureza que, não é a exte-

rioridade, mas a durabilidade e se ele é sustentável ou 

não. As questões da natureza têm a ver com a dimensão 

das intervenções humanas sobre os “não humanos”. 

[...] os negócios da natureza têm criado uma incerteza sobre a 
ordem de importância dos seres. A descoberta do agente infec-

cioso príon, responsável pelo “mal da vaca louca” deslocou a 
preocupação com a natureza do exterior para o interior do co-

letivo. Destaca como um pequeno ser, antes desconhecido, 

afetou as relações comerciais internacionais, de política exter-
na e segurança alimentar entre os países. Se a gente entender 

natureza como algo externo à vida social, o problema com os 

príons não compõe os da natureza. Mas esse é um momento 
em que a natureza passa a ser levada a sério no campo político 

(Latour 2001). 

Afirma que a ecologia vem com preocupações novas 

aos conjuntos já existentes. O que mudou não foi o apa-

recimento de questões da natureza na política, mas o fim 

do seu papel. Enquanto a unidade deixa de existir, crian-

do uma nova crise ecológica, instaurado por ela, os “não 

humanos”. Os índios da Amazônia ignoram a noção de 

natureza e da mesma forma não se importando, quebran-

do o paradigma quem impomos. O conceito de natureza 

é criação nossa e faz parte das nossas representações 

sobre o mundo. 

Lembrando que, enquanto o problema dos europeus 

era saber se os índios possuíam uma alma, os índios 

gostariam de saber se os europeus tinham um corpo. Para 
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isso, mergulhavam eles na água e esperavam para ver se 

morriam e, se os corpos iriam apodrecer. O problema 

para os índios é a diferença dos corpos, pois a essência 

de tudo seria a mesma. Dentro desta perspectiva, os 

índios se aproximariam mais das ciências exatas e os 

europeus das ciências humanas, nos dizeres de Lévi-

Strauss. 

 

2   Plurinaturalismo e monoculturalismo 

Na representação do mundo indígena há o deslocamento 

do olhar para aquilo que é imanente, subjetivo. Para eles 

há varias naturezas e uma cultura – plurinaturalismo e 

monoculturalismo, enquanto para os espanhóis é o inver-

so. O mundo dos índios, diferente dos ocidentais, pode 

ser unificado pela subjetividade. Enquanto nossa cultura 

ocidental lida com o que é visível, objetivo. Somos nós 

que utilizamos a distinção natureza-cultura para fazer 

politica, enquanto os índios a ignoram. 

Para o professor, ao invés de assumir uma posição, 

deve-se buscar a compreensão do multinaturalismo, 

comparando os modelos simétricos de representação do 

mundo, onde uns usam a oposição natureza-cultura para 

fazer política e outros não. Para o professor, há uma 

mudança em curso na percepção de superação desse 

impasse. Um exemplo é a instituição no College de 

France da primeira cadeira antropológica intitulada de 

Antropologia da Natureza, uma substituição à ocupação 

dos antropólogos em relação às variações culturais. 

O problema não está no fato de separamos natureza 

e cultura. O que se destaca na percepção indígena é a 

noção de monoculturalismo – unidade do mundo que 

caracteriza sociedades subjetivas. O que importa na no-

ção de natureza é o fato de poder estabelecer ligações 

entre o que não pode ser comparado – entre o mensurá-

vel e o imensurável. A comunhão de culturas estabelece 

uma subjetividade de tipo humano para todas as socieda-

des e todos os seres. Mas as sociedades ocidentais não 

têm mais a possibilidade de fazer uso deste conceito, 

pois, nossa abordagem é excludente. Um exemplo seria a 

escola de pensamento no campo político que acredita na 

existência de uma só natureza, ao elevarmos o nível de 

conhecimento aos mesmos patamares, encontraremos a 

harmonia social, superando nossas subjetividades e cul-

turas, e construindo uma unidade no pensamento social. 

O que esse pensamento positivista desconhece é que o 

princípio da pesquisa cientifica tem como sustentação o 

fato de que quanto maior o conhecimento, maior o deba-

te. 

2.1 As disputas dentro do campo 

Há três posições estabelecidas nos campos do conheci-

mento e das ações: a primeira, mais antiga, faz política a 

partir do conceito de natureza. Um multiculturalismo 

intolerante que subavalia e elimina a perspectiva de 

mundo do outro. A segunda diz respeito ao fato de que é 

preciso garantir o acesso ao conhecimento em relação às 

coisas da natureza e aos novos saberes científicos, como 

por exemplo, os transgênicos, para alcançar a harmonia 

social, constantemente colocada em risco pela ignorân-

cia. Mas, o acesso ao conhecimento não gera consenso, 

porém mais disputas, situação que não soluciona as ques-

tões da ecologia política. E a terceira posição, a do La-

tour, que propõe uma nova política, a da construção de 

um mundo comum. Um cenário chamado de diplomacia 

por Isabelle Stengers, sua colega de trabalho, cuja finali-

dade é redefinir a politica ecológica sem a natureza.  

 

2.2 Outra abordagem 

Em artigo de síntese sobre as origens da Ecologia Políti-

ca, Little (2006), faz uma crítica ao conceito de coletivo 

de humanos e não humanos de Latour. 

Segundo este autor, uma das dificuldades da pesqui-

sa ecológica é aproximar áreas que são historicamente 

distantes, tanto epistemologicamente quanto institucio-

nal, como o são as ciências sociais e as ciências naturais. 

Se as ciências sociais têm dificuldade de conjugar dinâ-

micas do mundo biofísico, acontece o inverso com as 

ciências naturais. Para romper esse impasse é preciso um 

diálogo profundo entre ciências naturais e sociais. E que 

uma das propostas para eliminar essa dificuldade seria a 

eliminação do conceito de natureza proposto por Latour 

e outros propostos por alguns pesquisadores, cada um 

tendo criado um conceito específico. 

Para Little (2006), a criação destes conceitos seria 

uma demonstração de presunção antropocêntrica, na 

medida em que pressupõe que os seres humanos são tão 

poderosos que já deixaram sua marca no todo biofísico, o 

que para ele é muito exagerado. Já que o universo, para 

além do planeta Terra existe muito bem sem os seres 

humanos. 

Para este autor, uma saída mais interessante é a ela-

boração de sínteses transdisciplinares, como já é propos-

to por alguns pesquisadores, que reconhecendo as dife-

rentes dinâmicas dos sistemas natural e social, elaborem 

modelos para a dinâmica ecológica, cujas interfaces 

surgiriam dos dois sistemas. Contradições à parte, o 

conceito de natureza é uma construção ocidental. E 

quando Latour (2001), propõe fazer ecologia política 

sem a natureza, o que ele nos traz é a possibilidade de 

sair desse lugar etnocêntrico, para poder enxergar as 

formas de relacionar com o mundo de outras culturas. 

E então, desse novo lugar de entendimento no modo 

de ver por intermédio dos olhos do “outro”, oportunizar 

reflexões que permitam a construção de coabitações do 

mundo mais justas e sustentáveis, tanto para humanos 

quanto não humanos. 

 

Conclusão 

Em nosso entendimento, esse seria um primeiro e impor-

tante passo, para a construção de atitudes de integração, 

responsabilidade, justiça e ética para com as espécies de 

vida existentes no planeta. Sair desse lugar etnocêntrico e 

fazer o esforço no sentido de ampliar nossas percepções 

de mundo na perspectiva da inclusão e da construção de 

uma compreensão sobre o “outro”, o diferente. 

Em um contexto de total desrespeito à alteridade, 

aos direitos humanos e não humanos, à justiça social e à 

democracia, que caracteriza o atual momento histórico 

da sociedade brasileira, pensamos ser imprescindível o 

resgate de discursos que nos façam seguir em rumo con-
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trário a essa avalanche de regressões, para que possamos 

avançar na condição de humanidade, ou ao menos, para 

preservar em nós a esperança. 
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Abstract  Geoparks aims to protect the heritage (geological, historical, tourism) and promote Geoscience education to the general public 

and sustainable development of the community through geotourism. To this purpose, the educational programs developed by the geopark 
managers are vitally important because they can educate and sensitize residents and visitors on geological and environmental issues. This 

work aims to analyze the possibilities and challenges for the development of educational programs related to the implementation of the Gold 

Cycle Geopark, in Guarulhos, State of São Paulo. The results suggest that the public authorities must assume an important role in the man-

agement and propose strategies of geoconservation, in the education and in the sustainable development of the territory.  

Keywords Geosciences education, Gold Cycle Geopark, Geoconservation, Geotourism. 

Resumo Geoparque é uma área bem delimitada que visa à proteção do patrimônio (geológico, histórico, turístico, etc.), a promoção da 

educação em geociências ao público em geral e o desenvolvimento sustentável da comunidade por meio do geoturismo. Para tal êxito, os 

programas educacionais desenvolvidos pelos gestores dos geoparques assumem vital importância, pois permitem educar e sensibilizar mo-

radores e visitantes em temáticas geológicas e ambientais. Este trabalho tem como objetivo analisar as possibilidades e desafios para o 
desenvolvimento de programas educacionais relacionados à implementação do Geoparque Ciclo do Ouro, Guarulhos (SP). Os resultados 

apresentados sugerem que o poder público deve assumir na gestão um papel relevante e propositor de estratégias de conservação do patri-

mônio geológico, educação e desenvolvimento sustentável do território.  

Palavras-chave Ensino em Geociências, Geoparque Ciclo do Ouro, Geoconservação, Geoturismo.  

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

Geoparque é uma área onde sítios do patrimônio geoló-

gico representam parte de um conceito holístico de prote-

ção, educação e desenvolvimento sustentável. Entre seus 

objetivos destaca-se a geração de atividades econômicas 

através do geoturismo, que envolve os sítios geológicos 

arqueológicos, paleontológicos, ecológicos, históricos ou 

culturais (Schobbenhaus & Silva 2009). 

Os geoparques podem ser reconhecidos pela Organi-

zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-

tura (UNESCO) e tornarem-se membros da Rede Global 

de Geoparques (RGG). A rede foi criada em 2004, com 

objetivo de fornecer aporte (não financeiro) as iniciativas 

que se enquadrassem a filosofia do Programa Geoparque 

(Brilha 2005). Atualmente, é composta pela Rede Euro-

peia, Rede Ásia-Pacífico e Rede Latino Americana e Ca-

ribenha, totalizando 140 geoparques membros (Unesco 

2018).  

Os geoparques apresentam grande potencial para pro-

mover a educação e a divulgação das Ciências da Terra 

entre o público em geral e sobre as questões ambientais 

(Eder 1999, Zouros 2004). 

Sob o mesmo viés, Catana (2008) ressalta duas res-

ponsabilidades de um geoparque da RGG:  

i) a promoção da conservação do patrimônio geo-

lógico para as gerações futuras; e  

ii) a educação do público em geral, em temáticas ge-

ológicas e ambientais.  

A segunda responsabilidade está diretamente relacio-

nada com educar e sensibilizar as crianças, os adolescen-

tes, os jovens, os professores, os moradores, os visitantes 

e os turistas para a conservação da Natureza. 

Deste modo o geoparque deve ser utilizado para fins 

educacionais, pois a sociedade de um modo geral possui 

pouco conhecimento sobre as Geociências, seu funciona-

mento e sua importância para a vida de todos (Brilha 

2004). Brilha (2005, p.126) afirma que  

“a sociedade não é ainda suficientemente sensível às questões 

relativas ao patrimônio geológico”.  

Em Portugal, apesar dos programas das disciplinas de 

Ciências da Natureza e Ciências Naturais abordarem con-

teúdos de geociências, eles ainda não contemplam temas 

relacionados à geoconservação. A realidade brasileira 

mostra-se semelhante à portuguesa, pois segundo Moreira 

(2014, p. 76),  
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“tanto material educativo, quanto conceitos relativos ao patri-

mônio geológico estão quase totalmente ausentes dos progra-

mas escolares”.  

A educação, portanto, é um dos três pilares funda-

mentais que constituem a base de qualquer geoparque. 

Juntamente com a geoconservação e o geoturismo, a edu-

cação deve ser um objeto de prioridade por parte dos ges-

tores dos geoparques (Brilha 2005, Brilha, et al. 2006). 

Os programas educacionais assumem uma importân-

cia vital nas estratégias dos geoparques da RGG. Con-

forme Rocha et al. (2010) eles devem ser desenvolvidos 

por uma equipe qualificada científica e pedagogicamente 

e destinados à educação formal e não formal.  

Os programas voltados à educação formal são elabo-

rados para diversos níveis de ensino, com conteúdos que 

fazem parte do currículo escolar em Geociências. As ati-

vidades e recursos pedagógicos são bem diversificados, 

podem variar de um geoparque para o outro, tendo em 

vista que são elaborados especialmente para o entendi-

mento das particularidades da região (Brilha 2009, Rocha 

et al. 2010).  

Geralmente são desenvolvidos em duas modalidades: 

i) “Geoparque na Escola”, no qual uma equipe técnica do 

geoparque se desloca até a escola, onde são realizadas ati-

vidades educativas dirigidas aos alunos e; ii) “A Escola no 

Geoparque”, com professores e alunos se visitando o ge-

oparque. As atividades são divididas em: pré-visita, visita 

e pós-visita, em que os alunos solidificam os conhecimen-

tos adquiridos (Catana 2008, Brilha 2009, Rocha et al. 

2010). 

Catana (2008) descreve as atividades desenvolvidas 

no Geoparque Naturtejo (Portugal), onde as ações educa-

tivas nas escolas são realizadas com auxílio do corpo téc-

nico do geoparque, para preparar os alunos para as ativi-

dades de campo. Nas saídas de campo, os alunos têm con-

tato com sítios de interesse geológico in situ, reconhe-

cendo a importância da conservação destes locais, visto 

que permitem compreender a história e evolução da vida 

e do Planeta Terra. 

Os programas de educação não formal acontecem 

fora do contexto escolar, por meio de atividades dinâmi-

cas. Dirigem-se ao público em geral e, principalmente, aos 

moradores locais, uma vez que são vitais para que a co-

munidade entenda o que é um geoparque, suas estratégias, 

as especificidades da “sua” região, para tornem-se efeti-

vos aliados e gestores do “seu” patrimônio (Brilha 2009, 

Azman 2011).  

Dentre as atividades deste contexto, destacam-se as 

visitas guiadas, exposições, oficinas, trilhas e centros in-

terpretativos, museus, palestras, cursos de formação e ma-

teriais interpretativos (Catana 2008). 

Muito eficaz no ensino não formal, o geoturismo visa 

ações de educação e geointerpretação (Dowling 2011). 

Segundo Pereira (2010, p. 475)  

“os projetos e ações de geoturismo caracterizam-se por permitir 

a aprendizagem e compreensão dos processos modeladores da 

Terra, em geral, e de cada local, em particular, para além da 
mera apreciação estética. Os projetos de geoturismo exploram 

também temas como os costumes, a agricultura, a cerâmica, as 

minas, os vinhos, a implantação dos castelos e dos povoados, 
entre muitos outros aspectos que se relacionam com a geodiver-

sidade”. 

Rodrigues & Carvalho (2010) discutem o geoturismo 

na educação não formal do Geopark Naturtejo (Portugal). 

As atividades são orientadas em sinergia com as entidades 

regionais e empresários locais, a fim de promover o de-

senvolvimento sustentável do território ao mesmo tempo 

em que tem um forte papel educativo. Ao final da experi-

ência, o visitante desenvolve uma visão holística, na qual 

as Geociências estabelecem relações com outros domínios 

do conhecimento.  

Esses programas educacionais são divulgados através 

do website do geoparque. Segundo Brilha (2009) o web-

site, geralmente multilíngue, é uma ação de divulgação es-

sencial, já que as informações inerentes ao geoparque 

(programas, serviços, passeios, eventos, gestores, parcei-

ros, publicações, etc.) podem ser facilmente obtidas pelo 

público em geral. No Brasil, propostas de geoparques, 

como o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais (Ru-

chkys et al. 2012) e Seridó, no Rio Grande do Norte (Nas-

cimento & Ferreira 2012), apesar de não estarem imple-

mentados,  já apresentam programas educacionais efica-

zes na promoção do ensino das Geociências, destacando a 

relação entre os elementos bióticos e abióticos, que carac-

terizam a área, com aspectos culturais, históricos, arqueo-

lógicos e turísticos.  

Por outro lado, a proposta do Geoparque Ciclo do 

Ouro, no município de Guarulhos (SP), apesar do contexto 

geológico de grande valor patrimonial, não apresenta pro-

gramas educacionais relacionados à sua implementação. 

Por isso, este trabalho visa discorrer sobre as possibilida-

des e desafios para o desenvolvimento de tais programas, 

os quais apresentam grande potencial educativo. 

2   Materiais e Métodos 

Para alcançar os objetivos propostos foram realizadas bus-

cas sistemáticas em importantes bases de dados como: El-

sevier, Georef, Biosis, Scopus, Capes/Qualis. Foram con-

sideradas as seguintes expressões de busca: Geoparque 

Ciclo do Ouro; Ensino em Geociências; Programas Edu-

cacionais; Educação Ambiental; Município de Guarulhos. 

Os critérios de seleção usados neste trabalho foram defi-

nidos com a finalidade de buscar pesquisas associadas aos 

projetos educativos nos geoparques. Todos os registros 

publicados entre 2000 e 2018 que continham alguma das 

expressões citadas nos campos da base de dados (título, 

abstracts ou palavras chave), foram identificados. Após a 

análise, foram selecionados os artigos e dissertações que 

atendiam os objetivos delimitados nesta pesquisa.  A 

busca a partir dos critérios estabelecidos foi realizada em 

2018, identificando ao todo 12 publicações relacionadas. 

Dentre estas, 1 trabalho de conclusão de curso; 2 disserta-

ções de mestrado, dois livros e 7 artigos em periódicos na-

cionais.  

Também foram consultados livros, websites das Se-

cretarias da Prefeitura Municipal de Guarulhos, represen-

tantes do poder público e pesquisadores locais, a fim de 

sistematizar os resultados obtidos. Apenas um programa 

de formação de professores foi identificado, ocorrendo em 

2014. 
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A análise ocorreu de forma qualitativa, a partir da lei-

tura dos resumos e textos, visando delinear a abordagem 

geral, os métodos empregados e os resultados obtidos.  

3   Caracterização do Geoparque Ciclo Do Ouro  

A área de estudo está localizada em um perímetro urbano 

do município de Guarulhos, região metropolitana do de 

São Paulo (RMSP). A delimitação proposta por Pérez-

Aguilar et al. (2012), abrange 169.900 hectares, tendo 

como limites os municípios de São Paulo, Mairiporã, Na-

zaré Paulista, Santa Isabel e Arujá, conforme Figura 1. 

Foi criado e nomeado como “geoparque” por meio do 

Decreto Municipal de n° 25.974, de 16 de dezembro de 

2008. Contudo, para fins desta pesquisa, ressalta-se que se 

trata de uma proposta, que tem como um dos seus objeti-

vos, buscar o reconhecimento junto a UNESCO. 

O contexto geológico está associado a fatores rele-

vantes e determinantes para a formação de dois comparti-

mentos geológicos distintos, o primeiro com baixa alti-

tude, formado no quaternário por sedimentos aluvionares. 

Sua formação está ligada a movimentos verticais ocorri-

dos há cerca de 60 milhões de anos, proporcionando o 

afundamento da área, o que gerou um sistema de riftes. Na 

segunda área predominam rochas pré-cambrianas, resul-

tantes de intensas atividades tectônicas iniciadas há cerca 

de 1,6 bilhão de anos, representadas através das rochas 

(relacionadas aos Domínios São Roque e Embu) e princi-

palmente das estruturas geológicas falhadas, empurradas 

como também zonas de cisalhamento. Geomorfologica-

mente, essa área é representada por altas altitudes, drena-

gem encaixada e competente, altas e médias declividades 

(Oliveira et al. 2009, Pacheco 2015).  

Além da importância do contexto geológico na paisa-

gem da região, a área possui estruturas arqueológicas de 

grande valor, relacionadas à mineração do primeiro ciclo 

do ouro no Brasil, período colonial, assim como igrejas, 

construções e vestígios de construções desta época, carac-

terizando atributos históricos e culturais. Neste contexto, 

apresenta atrativos geológicos, morfológicos e geoturísti-

cos que foram identificados em 14 geossítios (Pérez-

Aguilar et al. 2012, Pérez-Aguilar et al. 2013). 

Alguns geossítios inventariados estão distribuídos 

próximo às ocupações irregulares, sob forte impacto da 

atividade antrópica e, ao mesmo tempo, em Unidades de 

Conservação, resultando modos diferenciados de apropri-

ação, uso e significado do território e dos recursos natu-

rais. 

 

Figura 1. Mapa de localização do Geoparque Ciclo do Ouro no municí-

pio de Guarulhos (SP). Fonte: Lab. Geoprocessamentos da UnG 

A complexidade socioambiental se apresenta como 

desafio, em especial, no processo de implementação de 

geoparques em áreas urbanas. É válido destacar que, nor-

malmente, os geoparques da RGG localizam-se em áreas 

rurais, portanto a densidade demográfica é distinta das re-

giões metropolitanas. 

A presença de um elevado número de pessoas resi-

dindo próximo a um geossítio pode ser considerado um 

aspecto positivo, especialmente para fins educacionais e 

turísticos, pois permite maior visitação (instituições de en-

sino, moradores e etc.) ao atrativo, embora o risco de de-

terioração induzida pela ação humana seja elevado (Brilha 

2016). 

Tal fato é observado na área do Geoparque Ciclo do 

Ouro e diretamente em alguns geossítios, como pichações 

em afloramentos, processos erosivos gerados por trilhas, 

atividades recreativas não organizadas, sem consideração 

dos impactos gerados, desmatamento, entre outros (Figura 

2). 

É necessário garantir a proteção desses locais e, ao 

mesmo tempo, torná-los acessível ao grande público, uma 

vez que a geoconservação só pode ser alcançada por meio 

da sensibilização coletiva, especialmente dos moradores, 

os quais conhecendo o patrimônio geológico local pode-

rão apreciar seu valor e, consequentemente, protegê-lo 

(Hall & Mcartthur, 1996, Theodossiou-Drandaki 2000). 

Diante do quadro exposto, a implantação de progra-

mas educacionais, à luz dos que são realizados pelos geo-

parques da RGG, assumem vital importância para o êxito 

da implementação do Geoparque Ciclo do Ouro. Tais pro-

gramas podem levar ao desenvolvimento decompetências 

para a construção de raciocínios coerentes sobre a organi-

zação e dinâmica dos sistemas naturais, contribuindo para 

o entendimento da geodiversidade e da necessidade em 

preservar o patrimônio geológico, este, ameaçado especi-

almente, em decorrência as atividades antrópicas (Mateus 

2006). 
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Figura 2. Degradação da geodiversidade no Geossítio Mirante do 

Nhangussu.  Pichação em lajes métricas de xistos. Foto dos autores 

(2018) 

4   Resultados e Discussão 

As principais informações sobre o geoparque podem ser 

obtidas através de livros, artigos científicos, pesquisas, ou 

em um blog, mantido por pesquisadores locais.  

A área em questão não possui um website gerenciado 

pelo poder público. Esse fato contribui para a falta de in-

formações sobre os programas educacionais e turísticos, 

bem como de pesquisas realizadas na área. Não foram 

identificados programas educacionais desenvolvidos ins-

titucionalmente por uma equipe pedagógica ou científica 

do Geoparque Ciclo do Ouro, voltado ao ensino formal ou 

não formal. A organização estrutural de gestão do geopar-

que está em formação, o que tem gerado um atraso no de-

senvolvimento e implementação do geoparque. 

Os resultados obtidos nas bases de pesquisas demons-

tram que a produção científica sobre o Geoparque Ciclo 

do Ouro ainda é pequena no âmbito da educação, com 

concentração das mesmas nos últimos cinco anos. A pro-

dução restringe-se há sete autores diferentes, sendo que 

um autor está relacionado a 75% das publicações, como 

autor principal ou coautor dos trabalhos. Os veículos de 

publicação constituem-se em revistas da área de geociên-

cias e ambiental e apenas duas publicações em revista da 

área da Educação. Além disso, as publicações estão restri-

tas ao âmbito acadêmico, não atingindo outros públicos. 

As principais pesquisas educacionais desenvolvidas 

na área de influência do geoparque são descritas a seguir.  

Um trabalho de conclusão de curso (Lourenço 2009) 

que relata a experiência de 38 alunos do curso de Geogra-

fia ao desenvolverem um trabalho de educação ambiental 

com moradores de Guarulhos. 

Duas dissertações de mestrado (Guedes 2010 e Soa-

res 2016). A primeira analisa a aplicação de um método 

de educação ambiental enquanto procedimento e instru-

mento de gestão ambiental, em diferentes instituições e 

níveis de ensino (médio, graduação e pós-graduação) em 

Guarulhos. A segunda aborda os processos e produtos re-

sultantes do curso de formação continuada de professores, 

intitulado "Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: 

práticas socioeducativas para sustentabilidade e geocon-

servação no município de Guarulhos”, que teve como pú-

blico-alvo professores de diferentes áreas do conheci-

mento, que atuam em cinco escolas públicas.  

Os dois livros publicados referem-se às obras de San-

tos, (2011) e Oliveira (2016). O primeiro autor aborda a 

construção de novos conhecimentos e metodologias para 

o estudo do ambiente e do olhar geocientífico, conside-

rando as relações local/global e incorporando a questão 

socioambiental à prática pedagógica e aos projetos esco-

lares, de forma a contribuir para a inserção da escola na 

realidade, considerando o lugar como eixo estruturante do 

currículo escolar. O segundo autor propõe a metodologia 

VERAH (vegetação, erosão, resíduos sólidos, água habi-

tação e ocupação) na aplicação de estudos ambientais, por 

meio do uso de um cadastro de elementos ambientais. 

Santos & Compiani (2009) abordaram o desenvolvi-

mento de projetos escolares de educação socioambiental, 

realizados a partir da formação continuada de professores, 

com o uso integrado de recursos de sensoriamento remoto 

e trabalhos de campo em microbacias urbanas em Guaru-

lhos-SP, com referência na pesquisa-ação.  

Santos (2013) trata as relações entre o ensino em ge-

ociências, o desenvolvimento de projetos socioambientais 

escolares e o exercício da cidadania, com referência na 

formação de professores. 

Santos & Jacobi (2011) descrevem a incorporação da 

questão socioambiental à prática pedagógica, por meio de 

projetos escolares que buscaram inserir a escola na reali-

dade, contribuindo para a formação, por meio da aprendi-

zagem social, de cidadãos críticos e participativos em 

ações conjuntas e colaborativas (escola, comunidade, po-

der público), visando ao desenvolvimento de políticas pú-

blicas democráticas e sustentáveis). Os mesmo autores em 

duas outras publicações em 2015 e 2017 trazem aborda-

gens sobre os referenciais da Aprendizagem Social na for-

mação de professores. Apresentam o uso de metodologias 

participativas focadas no (re)conhecimento do ambiente 

local para a promoção de processos de educação e apren-

dizagem social destinados à geoconservação e à sustenta-

bilidade, na busca de identificar a emergência de proces-

sos participativos mediado pela escola. 

Santos & Bacci (2017) discutem os dilemas socioam-

bientais e os problemas e conflitos decorrentes da forma 

de uso e ocupação do espaço e discutem uma proposta de 

governança que promove a conservação ambiental, patri-

monial e a sustentabilidade local considerando as relações 

entre diferentes tipos de saberes, por meio do diálogo e da 

participação na construção de políticas públicas no Geo-

parque Ciclo do Ouro. 

Encontramos apenas uma iniciativa institucional re-

lacionada à formação de professores incluindo o Geopar-

que ciclo do Ouro (Santos e Jacobi 2017). A ação forma-

dora intitulada "Educação, Ambiente e Aprendizagem So-

cial: práticas socioeducativas para sustentabilidade e geo-

conservação" teve como público-alvo professores de dife-

rentes áreas do conhecimento das escolas públicas de 

Guarulhos e envolveu diferentes instituições de ensino e 

pesquisa e de gestão pública, sendo realizado em 2014. O 

curso procurou promover propostas escolares relaciona-

ram educação e ambiente numa perspectiva crítica, dialo-
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gada, participativa e corresponsável, visando ao desenvol-

vimento de práticas colaborativas para proteção de patri-

mônios geoambientais e socioculturais, considerando o 

complexo cenário de degradação socioambiental onde 

está inserido o Geoparque Ciclo do Ouro. O curso envol-

veu a participação de oito profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento (geologia, biologia, história, sociologia, 

educação e turismo) – sendo quatro técnicos e gestores pú-

blicos e quatro pesquisadores e professores universitários 

– na formação de 50 professores. 

Como contribuição singular, as pesquisas até agora 

desenvolvidas permitiram a inserção de novas metodolo-

gias e práticas pedagógicas relacionadas ao ensino em ge-

ociências, a produção de recursos didáticos e o entendi-

mento dos conceitos relacionados ao geoparque junto à 

comunidade local, principalmente por meio de cursos de 

formação de professores. Destaca-se a importância da par-

ticipação dos professores no processo de implementação 

de uma cultura de proteção do patrimônio natural, uma 

vez que os conhecimentos adquiridos serão potencial-

mente multiplicados na comunidade escolar. 

Contudo, é importante ressaltar que, embora as pes-

quisas desempenhem função indutora na conservação do 

patrimônio local e na promoção do ensino em geociências, 

as publicações ainda estão restritas ao meio acadêmico e 

não atingem o público em geral. A produção de conheci-

mento sobre o local e as possibilidades de divulgação da 

geoconservação é importante, mas precisam ser ampla-

mente divulgadas. A falta de continuidade das ações edu-

cativas relacionadas ao Geoparque, apoiados pelo municí-

pio, é outro problema que prejudica o avanço na formação 

da cultura de proteção do patrimônio geológico. As ações 

ainda são pontuais e desenvolvidas por iniciativas de pe-

quenos grupos. 

Os programas educacionais desenvolvidos pelos geo-

parques da UNESCO correspondem à uma ação contínua 

e/ou de longo prazo, incentivado e promovido pela gover-

nança local, o que enfatiza a responsabilidade dos pesqui-

sadores, poder público e gestores do Geoparque Ciclo do 

Ouro em promover ações de maior amplitude e que atin-

jam a comunidade local.  

No âmbito da educação não formal, o geoturismo tem 

sido uma boa estratégia utilizada pelos geoparques (Ro-

drigues & Carvalho 2010) para divulgação do patrimônio 

geológico. Embora o potencial geoturístico no Geoparque 

Ciclo do Ouro já tenha sido apontado por Pérez-Aguilar et 

al. (2012) e Santos (2015) o atual ordenamento turístico 

da cidade não contempla tal atividade. Faltam informa-

ções sobre os locais onde as atividades podem ser realiza-

das, monitores devidamente treinados e habilitados, mate-

riais interpretativos em diversos formatos, infraestrutura 

para a visitação nos geossítios etc. 

Desta forma, a ausência de programas educacionais 

institucionalizados pelo poder público (ensino formal e 

não formal) relacionado ao Geoparque Ciclo do Ouro, di-

ficulta a promoção e o entendimento da geodiversidade, 

consequentemente, coloca em risco a conservação dos pa-

trimônios geológico, geomorfológico, turístico, histórico 

e arqueológico da região. 

Os programas educacionais são essenciais para a im-

plantação e reconhecimento do geoparque, visto que sem 

a base educacional não é possível uma interação entre de-

senvolvimento econômico, cultural e a conservação do 

ambiente necessária na criação de um geoparque, con-

forme a concepção da UNESCO (Bacci et al. 2009). 

Os desafios para a consolidação do Geoparque encon-

tram-se, portanto, na sua gestão e na promoção da comu-

nicação e divulgação de conhecimentos, por meio de pro-

gramas educativos e de incentivo ao turismo local. A com-

plexidade socioambiental urbana característica dessa re-

gião, com condições do ambiente local degradado, relaci-

onada à localização dos geossítios em áreas ocupadas ir-

regularmente, merece especial atenção e não pode ser des-

considerada nas ações governamentais. O desafio é o de 

disseminar conhecimentos baseados em valores e práticas 

sustentáveis, capazes de estimular o interesse e o engaja-

mento dos cidadãos para a ação e corresponsabilização 

(Jacobi 2011) perante a proteção dos recursos naturais e 

de construir políticas públicas ambientalmente efetivas e 

socialmente justas visando à proteção desses recursos de 

forma democrática. 

 

5   Conclusão 

Os geoparques constituem-se excelentes locais para o de-

senvolvimento da educação (formal ou não formal), com 

condições excepcionais para a promoção do ensino em ge-

ociências e de questões ambientais. 

Para a efetiva consolidação da proposta Geoparque 

Ciclo do Ouro é necessário que o poder público assuma na 

gestão um papel relevante e propositor de estratégias de 

conservação do patrimônio geológico, educação e desen-

volvimento sustentável do território. Para isso, o estabele-

cimento de uma equipe interdisciplinar, qualificada para o 

planejamento e desenvolvimento dos programas educaci-

onais e turísticos é essencial e deve fazer parte das políti-

cas públicas. 

A complexidade socioeconômica e cultural da região 

do Geoparque Ciclo do Ouro representa grande desafio 

para sua implementação e reforça a necessidade de pro-

gramas/ações continuadas com toda a comunidade, para 

que esta tenha pleno conhecimento do “seu” patrimônio 

(geológico, geomorfológico, arqueológico, turístico, his-

tórico, etc.) e das questões relativas ao geoparque, já que 

desconhecimento contribui para a degradação. 

O geoturismo, além de ser uma ferramenta eficaz para 

o ensino não formal, poderá contribuir para o desenvolvi-

mento sustentável do território criando oportunidades de 

emprego para a comunidade local. Portanto, é necessário 

que o poder público forneça bases estratégicas para o or-

denamento da atividade. 

Desde 2015 não existem mais programas educacio-

nais em desenvolvimento no Geoparque Ciclo do Ouro. O 

levantamento das publicações e ações presentes neste ar-

tigo enfatiza a importância do desenvolvimento de novos 

projetos, baseados em experiências já existentes em outros 

países e adequados às especificidades do contexto da re-

gião de estudo.  Novas pesquisas estão sendo realizadas 

no sentido de promover a educação para geoconservação 

na área de estudo e devem contribuir com a proposta de 

implantação do Geoparque. 
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Abstract Geopark is a designation awarded by Unesco to an area where there are unique geological characteristics that are protected 

and used as inductive elements for environmental education and sustainable development. A Geopark should enable sustainable develop-
ment, encompass a number of geological sites of particular scientific importance, rarity or beauty, and must play an active role in the envi-

ronmental education process and foster geotourism for economic development. The Geopark Bodoquena Pantanal is a program created by 

the Government of the State of Mato Grosso do Sul in 2009, and since 2013 has been developing its activities in regional centers. The data 
below refer to the environmental education, communication and research activities carried out in the Corumbá and Ladário centers, from 

their implementation in February 2016 to June 2017, totaling 1,005 students and teachers involved, 6 meetings for partnerships and agree-

ments, 8 materials in press, participation in 15 events, 12 activities in traditional communities, and 5 actions with scientific researchers in 

the region. 

Keywords geoeducation, environmental education, Geopark Bodoquena Pantanal. 

Resumo---Geopark é uma marca atribuída pela UNESCO a uma área onde ocorrem excepcionalidades geológicas que são protegidas e 
aproveitadas como elementos indutores de educação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Um Geoparque deve possibilitar o de-

senvolvimento sustentável; abarcar um determinado número de sítios geológicos de especial importância científica, raridade ou beleza e 

deve ter um papel ativo no processo de educação ambiental e fomentar do geoturismo para desenvolvimento econômico. O Geopark Bo-
doquena Pantanal é um programa criado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2009 e que desde 2013 vem desenvolvendo 

suas atividades em núcleos regionais. Os dados abaixo referem-se as atividades de educação ambiental, comunicação e pesquisas desen-

volvidas nos núcleos de Corumbá e Ladário desde sua implantação em fevereiro de 2016 a junho de 2017, somando 1.005 estudantes e 
professores atendidos, 6 reuniões para parcerias e convênios, 8 matérias em imprensa, 15 participações em eventos, 12 atividades em co-

munidades tradicionais e 5 ações com pesquisadores científicos na região. 

Palavras-chave- Geoeducação, educação ambiental, Geopark Bodoquena Pantanal. 

Linha temática- Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética.

1    Introdução 

Os primeiros geoparques foram criados na Europa no 

ano de 2000, onde vêm sendo implantados desde então. 

Na Ásia, em especial na China, os geoparques se encon-

tram em acelerada disseminação. No Brasil, o conceito é 

ainda pouco conhecido, inclusive entre os geólogos, que 

ainda o confundem com parques com motivos geológi-

cos ou roteiros geológicos. No entanto, o conceito de 

geoparque é algo mais amplo e complexo e equipara-se, 

para a UNESCO, aos programas de Reserva da Biosfera 

e Patrimônio da Humanidade (Bacci et al. 2009). 

O Geopark Bodoquena-Pantanal (GBP) foi estabele-

cido a partir do Decreto Estadual nº 12.897 de 22 de 

Dezembro de 2009, como uma estratégia do Estado para 

desenvolver o território de forma sustentável, norteado 

pela valorização do patrimônio geológico e a apropriação 

do mesmo por parte das comunidades envolvidas (Soares 

et al. 2014). No Decreto é estipulada a área do território 

do Geopark Bodoquena-Pantanal, onde são elencados 

seus 54 geossítios e definida a estrutura do conselho 

gestor. A partir do estabelecimento do GBP, em 2009, 

começou a ser montado um dossiê para propor sua inte-

gração à Rede Global de Geoparks (RGG) e, em 2010, 

esse dossiê foi encaminhado para a comissão julgadora 

da rede - a avaliação é feita a partir da proposta enviada 

em consonância com uma visita técnica. Entretanto, em 

outubro de 2011, o Global Geoparks Bureau enviou uma 

resposta dizendo que a comissão concluiu que o GBP 

ainda não estava preparado para fazer parte da rede, pois 

alguns princípios importantes acerca do conceito de 

geoparque não estavam integrados na área do GBP. Se-

gundo a carta enviada pela rede, a comissão julgadora 
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alegou que o projeto do GBP não se encontrava em plena 

operação e funcionamento, não havendo uma equipe de 

administração, nem um rol de atividades sendo desen-

volvidas pelo próprio geoparque. 

Em resposta à dificuldade de gerir uma área tão 

grande, abrangendo tantos municípios, o GBP adotou o 

conceito de núcleo regional, propondo “um conjunto de 

áreas núcleo, que são conjuntos de geossítios articulados 

entre si pela sua identidade geológica e cultural” (Soares 

et al. 2014). 

A partir de 2013, começaram as implantações dos 

núcleos regionais, sendo o primeiro o núcleo de Nioaque 

até o presente, onde foi realizada a capacitação de geo-

monitores e atividades são desenvolvidas com escolas, 

universidades e ocasionalmente com turistas. Em março 

de 2016, foi assinado o termo de compromisso com os 

municípios de Corumbá e Ladário; no entanto, ainda não 

houve capacitações para geomonitores locais, professo-

res e demais interessados. Durante o referido ano foram 

realizadas mobilizações com os diversos segmentos do 

poder público (Meio Ambiente, Educação, Turismo, 

Fomento ao Desenvolvimento Social, Assistência Soci-

al), universidades locais e Polícia Militar Ambiental para 

o estabelecimento de parcerias, visibilidade e aceitação 

do projeto, além de atendimento a grupos escolares, 

universitários e turistas nas bases estabelecidas em Co-

rumbá (Fig. 1) e Ladário-MS (Fig. 2), região do Panta-

nal. 

 

 

Figura 1. Alunos visitando o geossítio Corumbella – Corumbá 

 

O presente trabalho visa apresentar como estas ati-

vidades estão sendo desenvolvidas nos núcleos de Co-

rumbá e Ladário durante o período de Fevereiro de 2016 

a Junho de 2017, perfazendo 1 ano e 4 meses de ativida-

des na região, nesta pesquisa estão contidos os números 

de atendimentos aos estudantes/professores/comunidade, 

com palestras, visitas a geossítios, reuniões de mobiliza-

ção com parceiros, participação em eventos, publicações 

em imprensa; entre outras atividades. 

 

Figura 2. Alunos no geossítio Morraria do Urucum na APA Baía Negra 

em Ladário 

2   Objetivo e metodologia 

2.1 Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresen-

tar os dados sobre as atividades realizadas por meio de 

visitas monitoradas aos núcleos, reuniões de mobilização 

social, participações em eventos, divulgação em impren-

sa/mídia e atividades de geoconservação (pesquisa cien-

tífica); durante o primeiro ano de estabelecimento dos 

núcleos Pantanal: Corumbá e Ladário, do Geopark Bo-

doquena Pantanal. 

Para tanto, tem-se como proposta a análise das ativi-

dades de ensino-aprendizagem do GBP e de suas estrutu-

ras intrínsecas, como as visitas aos geossítios, às forma-

ções rochosas, os vestígios de animais extintos (fósseis), 

as quais tornam a experiência em campo em predisposi-

ção positiva para estudo contextualizado e problematiza-

do das geociências, bem como apresentar as ações de 

mobilização social e popularização do tema, através de 

reuniões com diversas instituições além de publicações e 

entrevistas, veiculadas em imprensa local e estadual. 

 

2.2 Metodologia 

Os dados foram coletados e analisados, por meio das 

visitas realizadas por grupos de alunos e professores aos 

Núcleos de Corumbá e Ladário, mediante a assinatura 

em lista de presença e/ou por ofícios enviados pelas 

instituições, com o número de alunos e fotos que com-

põem um arquivo do Geopark Bodoquena Pantanal 

As atividades foram compostas de: palestra expli-

cando a relação dos Geoparks em um contexto global, 

chegando ao Geopark BP e expondo geossítios da região 

de forma ilustrativa com fotos e apresentação de fósseis e 

rochas da região, dispostos em coleção; em seguida o 

grupo realiza uma atividade prática através de visita 

guiada e interpretativa a um geossítio. No núcleo Co-

rumbá: visita ao geossítio: Curumbella e no núcleo Ladá-

rio: geossítio: Morraria do Urucum. 

As reuniões com parceiros e apresentação da pro-

posta do Geopark Bodoquena Pantanal foram marcadas a 

convite do coordenador para visitas ao núcleo e/ou ocor-
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reu com a ida do mesmo, às instituições parceiras, sendo 

o registro feito através de fotos e alguns casos lista de 

presença. 

Os registros de reportagens e entrevistas à imprensa 

foram obtidos através de links na internet fornecidos 

pelos veículos de mídia. Todos aos dados das atividades 

educacionais, mobilização social e imprensa, estão no 

site: www.geoparkbodoquenapantanal.ms.gov.br e em 

página do facebook: /geoparkbodoquenapantanal, com a 

finalidade de divulgar as atividades, bem como interagir 

com o público. 

3   Resultados e discussão 

Os dados abaixo, nos mostram uma dimensão do alcance 

das atividades de educação ambiental e mobilização 

social, realizadas nos núcleos de Corumbá e Ladário para 

o reconhecimento do programa Geopark Bodoquena 

Pantanal da FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desen-

volvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado 

de Mato Grosso do Sul) como um trabalho de grande 

dimensão de transmissão e compartilhamento de conhe-

cimentos com as mais diversas instituições da região do 

Pantanal de Corumbá e Ladário. 

No que se refere ao número de atendimentos a estu-

dantes, através de palestras e visitas aos geossitios; te-

mos um total de 1.005 atendimentos realizados nos dois 

núcleos, sendo: 607 de ensino fundamental I e II, destas, 

206 alunos de escolas pantaneiras; 42 de ensino médio, 

102 de EJA (Ensino de Jovens e Adultos), 122 alunos 

universitários, 9 gestores da rede municipal de educação, 

48 pessoas de comunidades tradicionais, 78 professores 

no Brasil e 44 professores da Bolívia. 

Quantos às reuniões de mobilização social para 

apresentação do projeto e convênio entre as instituições 

foram realizadas 6 atividades que foram importantes para 

as parcerias estabelecidas e manutenção do projeto, co-

mo espaço físico para o desenvolvimento das atividades, 

combustível para automóvel oficial, entre outros. 

Durante o referido período foram realizadas 8 maté-

rias em veículos de imprensa local e estadual como TV 

Morena, Diário online e assessorias de imprensa das 

prefeituras, este tipo de divulgação alcança ainda maior 

diversidade e quantidade de pessoas de impactadas pelas 

informações e novas parcerias são estabelecidas. 

Para o fortalecimento institucional, interação com 

comunidade tradicionais ribeirinhas e formação de rede 

de parceiros foram realizadas 12 atividades socioambien-

tais e culturais e 15 participações em eventos (Fig. 3), 

que permitiram maior engajamento das pessoas partici-

pantes com as atividades propostas pelo Geopark BP.  

E no que se refere a pesquisa científica e à geocon-

servação do patrimônio geológico, paleontológico e 

arqueológico, foram realizadas 5 atividades envolvendo 

pesquisadores (Fig. 4) de diversas instituições como:  

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade de Brasí-

lia (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS). 

 

 

Figura 3- Gincana Ecológica em comunidade ribeirinha- APA Baía 

Negra- Ladário 

 

 

Figura 4- Pesquisadores durante trabalho de campo em mineradora 

 

4   Conclusão 

Com base nas visitas e em conversas pessoais com os 

professores e alunos percebemos a necessidade da im-

plementação de um curso de capacitação para professo-

res em ensino de geociências, pois o estado do Mato 

Grosso do Sul possui uma proposta de um Geopark, no 

entanto, na região não há cursos de graduação em Geo-

logia e/ou Licenciatura em geociências, somado ao fato 

de possuir uma geodiversidade e patrimônio geológico 

significativo pouco conhecido e explorado, como exem-

plo a fauna ediacariana que contém originalmente Co-

rumbella werneri, Cloudina lucianoi e microfósseis. 

Além disso, os fósseis do Grupo Corumbá no Brasil e no 

Paraguai, representam as testemunhas mais importantes 

para a ocorrência de fósseis do Ediacariana, próximo ao 

limite cambriano basal na América do Sul. Portanto, a 

região de Corumbá é significativa por razões paleogeo-

gráficas e, por outro lado, com a evolução dos metazoá-

rios esqueletizados mais antigos (Walde et al. 2015). 

Somado a este fato anterior, os resultados da pesqui-

sa se tornam importantes para consolidar e fortalecer o 

reconhecimento das ações nucleadas do Geopark Bodo-

quena Pantanal e pleitear uma nova proposta de candida-

tura junto à Rede Global de Geoparks. 

A partir de constatar pelos relatos de professores e 

alunos para a necessidade do desenvolvimento e aplica-

ção de metodologias de ensino em Geociências se torne 

mais abrangente e que desperte o interesse científico, 

corroborando com a proposta de Geoparques, Como uma 

das características de um Geoparque é proporcionar a 

divulgação e educação em Geociências e suas estruturas 
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correspondem ao lugar de vivência de muitos jovens, 

este pode ser um instrumento didático de campo para a 

aprendizagem significativa. Segundo Brilha (2009), “a 

criação de geoparques veio revolucionar o modo como se 

divulga as Geociências”. Os geoparques estão em condi-

ções privilegiadas para desempenhar o papel de promoto-

res da educação em Geociências para o desenvolvimento 

sustentável, dirigida a todo tipo de público (Brilha 2009). 

Assim, esta pesquisa subsidiou uma proposta para o 

desenvolvimento de um projeto de pós-graduação, no 

curso de Mestrado em Estudos Fronteiriços na Universi-

dade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) campus 

Pantanal, o qual o autor iniciou em março de 2017. 
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Abstract - The present study aimed to analyze how Environmental Education (EE) activities are developed at the Pedro Reis Ferreira Mu-
nicipal School in the Espirito Santo Community, one of the 33 Communities that are part of the Environmental Protection Area (APA) in 
the State of Amazonas. APA Nhamundá is a Sustainable Use Conservation Unit (CU) created by State Decree 12,836/90 and is located on 
a fluvial-lacustrine plain with approximately 85% of its area composed of a floodplain that is heavily influenced by the regime of flooding 
of rivers and lakes. The main activities developed in this CU are subsistence fishing and agriculture. This research was a qualitative case 
study, and the methodological procedures were a bibliographical survey, documentary research and field study. During the field study, in-
terviews were conducted with the teachers and the CU manager. The results identified that the EE practices developed at the school are 
sporadic and follow only environmental commemorative dates, and even so, they are conducted without any relation to the APA. Although 
EE is one of the main instruments of environmental management, there is no project in the case of this CU that aims to insert this activity 
in the school, linking EE and the CU. 

Keywords: Environmental education. Conservation units. Environmental protection. 

Resumo – O presente estudo teve como objetivo analisar como são desenvolvidas as atividades de Educação Ambiental (EA) na Escola 
Municipal Pedro Reis Ferreira na- Comunidade do Divino Espirito Santo, uma das 33 Comunidades que fazem parte da Área de Proteção 
Ambiental (APA) no Estado do Amazonas. A APA Nhamundá é uma Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável criada pelo De-
creto estadual n° 12.836 /90 e esta localizada em uma planície fluvial-lacustre com cerca de 85% de sua área composta por várzea que é 
fortemente influenciada pelo regime de inundação dos rios e lagos. As principais atividades desenvolvidas nessa UC são a pesca e agricul-
tura de subsistência. Esta pesquisa foi um estudo de caso de cunho qualitativo e os procedimentos metodológicos foram o levantamento 
bibliográfico, pesquisa documental e o estudo de campo. Durante o campo foi realizada entrevistas com os professores e gestor. Os resul-
tados identificaram que as práticas de EA desenvolvidas na Escola são pontuais e seguem apenas datas comemorativas sobre o meio ambi-
ente, e mesmo assim são feitas sem nenhuma relação com a APA. Apesar da EA ser um dos principais instrumentos da gestão ambiental, 
não existe no caso desta UC qualquer projeto visando essa atividade na Escola que faça o link entre a EA e UC. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Unidades de Conservação. Proteção Ambiental. 

Linha temática: Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

A destruição de ecossistemas e a consequente extinção 
de espécies da flora e da fauna estão se constituindo um 
grave problema para a humanidade. Nesse sentindo, 
coube à própria humanidade criar alternativas que propi-
ciasse a preservação e conservação do meio ambiente. 
Uma das formas encontradas foi o estabelecimento de 
áreas protegidas pelo mundo.  

No caso do Brasil, as áreas protegidas são denomi-
nadas, pela legislação vigente, como Unidades de Con-
servação (UC) e conforme art. 7º do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) - Lei 
Federal nº 9.985/2000, dividem-se em Unidades de Pro-
teção Integral; e Unidades de Uso Sustentável (Brasil 
2000). No caso das Unidades de Uso Sustentável, dife-
rentemente das de Proteção Integral, é permitida a per-
manência de moradores dentro da área da UC seguindo 

as regras de uso de parcela dos recursos naturais, con-
forme previsto em plano de manejo a ser elaborado após 
a sua criação.  

Um dos instrumentos mais relevantes no processo de 
gerenciamento de uma UC é sem dúvida a Educação 
Ambiental (EA), principalmente a EA desenvolvida nas 
escolas que fazem parte das UC de Uso Sustentável. 

No Brasil, a Lei nº 9.795/99 vai instituir a Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Conforme o 
art. 2º, a EA é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como obje-
tivo analisar quais são as práticas de EA realizadas na 
Escola Municipal Pedro Reis Ferreira, localizada na 
Comunidade do Divino Espirito Santo, uma das 33 Co-
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munidades que fazem parte da Área de Proteção Ambi-
ental Estadual Nhamundá. 

2   Fundamentação Teórica 

2.1. Breve evolução histórica da Educação Ambiental 

Em termos cronológicos e mundiais, a primeira vez que 
se adotou o nome Educação Ambiental “environmental 
education” foi na Conferência de Educação promovida 
pela Universidade de Keele, na Grã-Bretanha em 1965. 
No ano de 1968 também na Grã-Bretanha, foi implanta-
do o Conselho para a Educação Ambiental na Conferên-
cia realizada em Leicester. Nesse mesmo ano surge o 
Clube de Roma que vai produzir o relatório “Os Limites 
do Crescimento Econômico” (MEC 1997, Dias 2004, 
Loureiro 2012, Pelicione 2014).  

Um dos méritos dos debates e conclusões do Clube 
de Roma foi colocar o problema ambiental em nível 
global, tanto que em junho de 1972 a Organização das 
Nações Unidas (ONU) realizou em Estocolmo-Suécia, a 
Primeira Conferencia Mundial sobre Meio Ambiente 
Humano, reunindo representantes de 113 países com o 
objetivo de construir uma visão global e conceitos co-
muns que servissem de estímulo e norteasse à humanida-
de, para a preservação e melhoria do ambiente humano 
(Pelicione 2014; Reigota 2014). 

Segundo Dias (2004), após o evento, a recomenda-
ção nº 96 da Conferência de Estocolmo reconhece o 
desenvolvimento da Educação Ambiental (EA), como 
elemento crítico para o combate à crise ambiental do 
mundo.  

Na Declaração final da Conferência de Estocolmo 
são estabelecidos princípios comuns que oferecem aos 
povos do mundo inspiração e guia para preservar e me-
lhorar o meio ambiente humano. Em relação à EA, o 
princípio 19 diz que: 

É indispensável um esforço para a educação em questões am-
bientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e 
que preste a devida atenção ao setor da população menos pri-
vilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública 
bem informada, e de uma conduta dos indivíduos, das empre-
sas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabi-
lidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em 
toda sua dimensão humana” (ONU 1972). 

A partir desse momento, o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) juntamente 
com a Organização para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) iniciaram a estruturação do Programa Inter-
nacional de Educação Ambiental (PIEA), instância inter-
nacional responsável pela promoção de encontros nacio-
nais e internacionais de EA (Loureiro 2012, Reigota 
2014). 

Em 1975, o PIEA organizou em Belgrado, ex-
Iugoslávia, o Seminário Internacional sobre Educação 
Ambiental que contou com a participação de especialis-
tas de 65 países e culmina com a formulação dos princí-
pios e orientações em um documento que se convencio-
nou chamar de “A Carta de Belgrado” (Dias 2004, Rei-
gota 2014). 

No ano de 1977 aconteceu em Tbilisi – Geórgia (ex-
URSS), a Conferência Intergovernamental sobre Educa-
ção Ambiental, identificada como encontro de referência 

e conhecida também como Conferência de Tbilisi, cujo 
objetivo principal foi suscitar o compromisso dos gover-
nos no sentido da EA enquanto área prioritária nas polí-
ticas nacionais. (Loureiro 2012, Pelicione 2014). 

Para complementar esta evolução histórica, Dias 
(2004) e Loureiro (2012) ainda citam o Encontro Regio-
nal de EA para a América Latina, ocorrido na Costa Rica 
em 1979 como parte de uma série de seminários regio-
nais em EA promovidos pela UNESCO.  

Segundo Reigota (2014), dez anos depois é realizado 
em Moscou, capital da Ex-URSS, o II Congresso Inter-
nacional de Educação Ambiental. Esse evento serviu 
para avaliar os avanços obtidos e ratificar as diretrizes da 
Conferência de Tbilisi. O Evento procurou estabelecer 
uma estratégia internacional de ação, em matéria de 
educação, elaboração de materiais didáticos, reformula-
ção de currículos escolares e treinamento de pessoal. 
(Dias 2004, Loureiro 2012). 

Essas conferências e encontros regionais foram im-
portantes para o processo de legitimar a EA por meio de 
políticas em diversos países possibilitando criação de leis 
voltadas para obrigatoriedade da EA em todos os níveis 
da educação. 

 
2.2 Considerações sobre Educação Ambiental no Brasil  

A Educação Ambiental no Brasil ocorreu de forma tardia 
em comparação com outros países. Apesar de registros 
de projetos e programas desde a década de 70. Foi em 
meados da década de 80 que começou a ganhar dimen-
sões públicas de grande relevância (Loureiro 2012). Em 
1981, com a Lei da Politica Nacional de Meio Ambiente 
(Lei 6938/1981), a EA exsurge como um princípio a ser 
perseguido por esta Politica Pública em todos os níveis 
de ensino, inclusive a educação da comunidade, objeti-
vando capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente (Brasil 1981a). 

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 (CF 88) 
ao preceituar em seu art. 225 que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera-
ções. Afirma que para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientiza-
ção pública para a preservação do meio ambiente (Brasil 
1988).  

Em 1992, vinte anos depois da Conferência de Esto-
colmo, a ONU promoveu no Rio de Janeiro, a Primeira 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como Rio-92, que reuniu os 
principais representantes de 172 países. E em relação à 
EA, o 36º capítulo da Agenda 21, intitulado Promoção 
do Ensino, da Conscientização e do Treinamento, expli-
citou a necessidade de reorientar-se a educação na dire-
ção do desenvolvimento sustentável (MMA 2017). 

Porém, foi em dezembro de 1994, em função da CF 
88 e dos compromissos internacionais assumidos com a 
Conferência do Rio-92, que foi criado, pela Presidência 
da República, o Programa Nacional de Educação Ambi-
ental (PRONEA) compartilhado pelo então Ministério do 
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Meio Ambiente e pelo Ministério da Educação, tinha 
como objetivo instrumentalizar politicamente o processo 
de EA no Brasil.  

Neste evoluir da EA, em 1999 foi promulgada a Lei 
nº 9.795, de 27/04/1999 que instituiu a Política Nacional 
de Educação Ambiental (PNEA), a qual é regulamentada 
pelo Decreto n.º 4281, de 25/06/2002. Segundo Dias 
(2004), o Brasil é o único país da América Latina que 
possui uma politica nacional específica para a EA. 

De acordo com a Lei de EA (1999),  
“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores soci-
ais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências vol-
tadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso co-
mum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sus-
tentabilidade” (art. 1º).  

E esta é tida como componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal (art. 2º). 

Os princípios básicos da educação ambiental são lis-
tados no seu art. 4º, são eles: o enfoque humanista, holís-
tico, democrático e participativo; a concepção do meio 
ambiente em sua totalidade, considerando a interdepen-
dência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultu-
ral, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a 
educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de 
continuidade e permanência do processo educativo; a 
permanente avaliação crítica do processo educativo; a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais; e, o reconhecimento e o 
respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultu-
ral. 

Referida Lei elenca os objetivos fundamentais da 
educação ambiental, como sendo: o desenvolvimento de 
uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; a garantia de 
democratização das informações ambientais; o estímulo 
e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social; o incentivo à participa-
ção individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inse-
parável do exercício da cidadania; o estímulo à coopera-
ção entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma socie-
dade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios 
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justi-
ça social, responsabilidade e sustentabilidade; o fomento 
e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecno-
logia; e, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação 
dos povos e solidariedade como fundamentos para o 
futuro da humanidade (art. 5º).  

Ao observar a Lei, é possível notar que o legislador 
ao elaborar a PNEA procurou estabelecer a vinculação 
da questão ambiental com a obrigatoriedade do ensino de 
EA em todos os níveis de ensino tanto curriculares como 
extracurriculares.  

3   Área de Proteção Ambiental Estadual  
Nhamundá: Caracterização e Localização 

A Lei nº 6.902/81, de forma precursora criou a UC de 
Uso Sustentável denominada de Área de Proteção Ambi-
ental (APA) como a primeira categoria de manejo que 
possibilitou conciliar os a população residente com seus 
interesses econômicos e a conservação da área protegida 
(Brasil 1981b). 

Esta Lei teve por base de inspiração o Parque Natu-
ral, um tipo de área protegida compatível com a proprie-
dade privada, já existente em Portugal, Espanha, França 
e Alemanha (Ibama 2001). 

E foi com a Lei nº 9.985/2000 que a APA foi inseri-
da no Sistema de Unidades de Conservação (SNUC). 
Referida Lei define em seu art. 15, a APA como uma 
área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais especialmente importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem 
como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplina o processo de ocupação e assegurar a sustenta-
bilidade do uso dos recursos naturais (Brasil 2000). 

A APA Nhamundá (Fig. 1), segundo dados obtidos 
da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amazonas 
(SEMA) possui uma área de aproximadamente 195.000 
km2 e localiza-se no leste do Estado do Amazonas entre 
os municípios de Parintins e Nhamundá. Nela encon-
tram-se 33 comunidades com cerca de 1400 famílias que 
vivem principalmente da pesca artesanal e agricultura de 
subsistência (Sema 2015). 

Essa região possui apenas 15% de terra firme, que 
não é inundada periodicamente contra 85% de sua área é 
caracteriza como várzea, ou seja, sujeita a inundações 
periódicas dos rios. A APA Nhamundá é uma planície 
fluvial lacustre formada pelo encontro dos rios Nhamun-
dá e Amazonas. As espécies da flora local apresentam 
adaptações que permitem suportar meses de alagamento 
(Isa 2017).  

Figura 1. Área de Proteção Ambiental Nhamundá circundada no mapa 
em vermelho. Fonte: SEMA (2015) 

Esta UC foi criada em 1990, pelo Decreto Estadual 
nº 12.836 com a finalidade de proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 
o uso sustentável dos recursos naturais.  
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4   Metodologia  

O método utilizado para a realização desse trabalho foi 
um estudo de caso de cunho qualitativo. Para Denzin e 
Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma 
abordagem interpretativa do mundo onde o pesquisador 
estuda as coisas em seus cenários naturais, tentando 
entender os fenômenos em termos dos significados que 
as pessoas lhe conferem. 

Sobre o estudo de caso, Ludke & André (1986), 
afirmam que esse tipo de estudo busca retratar a realida-
de de forma completa e profunda. Nele, o pesquisador 
procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes 
numa determinada situação esse trabalho.  

Os procedimentos técnicos aplicados foram: 
• O levantamento bibliográfico com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e 
artigos científicos que serviram para a fundamenta-
ção teórica;  

• A pesquisa documental que constou de materiais que 
não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 
ainda poderiam ser reelaborados de acordo com os 
objetos da pesquisa;  

• O estudo de campo, cujo objetivo foi conhecer mais 
profundamente a realidade específica da Escola da 
Comunidade.  
O estudo de campo foi basicamente realizado por 

meio da observação direta e entrevista semi-estruturada 
para captar as explicações e interpretações do que ocorre 
naquela realidade (Gil 2008). Demo (1995) vai definir a 
entrevista como atividade científica que permite ao pes-
quisador descobrir a realidade. Já Minayo (1996) defen-
de que o uso da entrevista vai permitir aproximar os fatos 
ocorridos na realidade da teoria existente sobre o assunto 
analisado, a partir da combinação entre ambos. 

Esses procedimentos de pesquisa foram realizados 
com professores e gestor da Escola Municipal Pedro Reis 
Ferreira localizada na Comunidade do Divino Espírito - 
APA Nhamundá. 

5   Resultados e discussão 

5.1 Educação Ambiental na Escola Municipal Pedro 
Reis Ferreira – APA Nhamundá. 

A Escola Municipal Pedro Reis Ferreira (Figura 2), é 
feita de Madeira no estilo palafita, muito comum na 
Amazônia. Ela esta localizada na Comunidade do Divino 
Espírito em uma área de várzea e conta com 134 alunos 
distribuídos nas séries iniciais e ensino médio na modali-
dade de Ensino Tecnológico. 

A faixa etária dos alunos é de 04 a 15 anos. A Esco-
la possui 04 salas de aula, funcionando nos turnos matu-
tino, vespertino e noturno. 

Devido ao regime do Rio Amazonas de cheia e va-
zante, a Escola dispõe de um calendário alternativo em 
relação ao ano letivo. O mesmo início em setembro (va-
zante) e tem seu término em maio (cheia), podendo ser 
antecipado caso a cheia seja do tipo excepcional. 

Com a pesquisa foi possível identificar que as práti-
cas de EA desenvolvidas na Escola seguem apenas as 

datas comemorativas, como por exemplo, dia do meio 
ambiente, no entanto, não existe uma ligação entre essas 
atividades e o fato de a área ser uma UC.  

Figura 2. Vista da Escola Municipal Pedro Reis Ferreira. Perceba a 
elevação (palafita) em relação ao solo de várzea: Gisele Lopes (novem-

bro/2017) 

Destacamos que o art. 4º inciso XII da Lei 
9.985/2000, ao tratar dos objetivos do SNUC, preceitua 
as UCs devem favorecer condições e promover a educa-
ção e interpretação ambiental, a recreação em contato 
com a natureza e o turismo ecológico (Brasil 2000).  

Além disso, Toledo & Pelicioni (2014) ao falar de 
EA em Unidades de Conservação, afirmam que ela não 
pode ocorrer de forma pontual e caracterizada apenas 
pelos aspectos ecológicos. Segundo os autores é necessá-
rio que a EA seja permanente e que enfatize também 
aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e éti-
cos, abrindo um espaço para geração de novos valores.   

No entanto, o resultado da pesquisa demonstra que a 
EA não é processo permanente e que a Escola não se vê 
como responsável para implantar um projeto de EA que 
faça link com a UC.  

Sobre a questão da responsabilidade, cabe lembrar 
que a PNEA (Lei nº 9795/99) em seu art. 10 diz que a 
educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os 
níveis e modalidades do ensino formal (Brasil 1999).  

Outra questão relevante é a concepção que existe 
sobre quem deve ministrar a EA. Para os professores, 
somente os que trabalham com ciências naturais, biolo-
gia e geografia é que devem tratar das questões ambien-
tais em sala. 

Esse entendimento acaba por dificultar a prática de 
EA na escola e vai contra o que prevê a PNEA diz que a 
EA deve ser desenvolvida a partir de uma compreensão 
integrada do meio ambiente em suas múltiplas e comple-
xas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológi-
cos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 
culturais e éticos, numa perspectiva inter, multi e trans-
disciplinar (Brasil 1999). 

Dois professores entrevistados se mostraram preo-
cupados com a questão ambiental. Relataram como tra-
balham esse tema no dia a dia em sala de aula, porém 
disseram que não o fazem nenhuma atividade de EA 
relacionando com a UC.  

Nem todos os professores são moradores da comu-
nidade. As respostas indicaram que apenas os que são 
residentes se sentiram como responsáveis por trabalhar 
em prol das questões ambientais. Os demais professores 
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nem tinham conhecimento que a escola situava-se dentro 
da UC e nem sabiam o que é uma Área de Proteção Am-
biental (APA). 

6   Considerações Finais 

Falar sobre práticas de EA em uma UC é fundamental, 
principalmente em se tratando da Amazônia. A EA é um 
dos principais instrumentos para auxiliar na conscienti-
zação e proteção dos recursos naturais. No entanto, foi 
possível perceber que os professores não trabalham ati-
vidades voltadas para o meio ambiente abordando o tema 
APA, mesmo estando a Escola dentro de uma UC.  

É importante que se busquem projetos práticos de 
EA envolvendo o corpo pedagógico da escola que vão 
além do espaço escolar. As práticas podem trazer maior 
satisfação e contribuir com a comunidade, além de tornar 
as aulas dinâmicas e prazerosas tanto para o educador 
quanto para os alunos.  
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Abstract The text presents reflections from a postdoctoral research that analyzed the contribution of teaching in Geosciences with the use 
of participatory methodologies focused on the (re) knowledge of the local environment for the promotion of education and social learning 
processes geoconservation and sustainability. It identifies the emergence of participatory processes mediated by the school in the context of 
the implementation of a geopark in the metropolitan region of São Paulo. It analyzes an unprecedented proposal of teacher training carried 
out by different teaching and research institutions and public management, which aimed to educate the environment by mixing different 
theoretical and practical activities associated with the study of geosites and the work of different local social actors, through work field and 
practices of socio-environmental mapping, world coffee, role playing, among others. The school proposals related education and environ-
ment in a critical, dialogic, participatory and co-responsible perspective, as collaborative practices for the protection of geoenvironmental 
and socio-cultural heritage. 

Keywordssocial learning, teacher training, geoconservation, education for sustainability. 

Resumo O texto apresenta reflexões de uma pesquisa de pós-doutorado que analisou a contribuição do ensino em Geociências com uso 
de metodologias participativas focadas no (re)conhecimento do ambiente local à promoção de processos de educação e aprendizagem social 
destinados à geoconservação e à sustentabilidade.Identifica a emergência de processos participativos mediados pela escola no contexto de 
implantação de um geoparque na região metropolitana de São Paulo.Analisa proposta inédita de formação de professores realizada por 
diferentes instituições de ensino e pesquisa e de gestão pública, que visou a educar no ambiente mesclando diferentes atividades teórico-
práticas associadas ao estudo de geossítios e à atuação de diferentes atores sociais locais, por meio de trabalhos de campo e práticas de 
mapeamento socioambiental, world café, jogo de papéis, entre outras. As propostas escolares relacionaram educação e ambiente numa pers-
pectiva crítica, dialogada, participativa e corresponsável, como práticas colaborativas à proteção de patrimônios geoambientais e sociocul-
turais.  

Palavras-chave aprendizagem social, formação de professores, geoconservação, educação para sustentabilidade. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

 
A implantação de geoparques ao redor do mundo consi-
dera a proteção de patrimônios, a gestão racional dos re-
cursos naturais e o apoio ao desenvolvimento econômico 
e cultural de comunidades, geralmente localizadas em am-
bientes rurais (Modica 2009). Contudo, implantá-los em 
ambientes urbanos e densamente povoados coloca-se 
como um grande e complexo desafio. Em regiões de 
grande e desordenado crescimento urbano, é preciso lidar 
com os conflitos de interesses inerentes ao processo de uso 
e ocupação do solo e os sérios problemas socioambientais 
resultantes. Esse é o caso da região metropolitana de São 
Paulo, notadamente do município de Guarulhos. O Geo-
parque Ciclo do Ouro possui uma área de 170 km2 con-
templando toda a região serrana do município. Seus notá-
veis geossítios abrigam aspectos geológicos, geomorfoló-
gicos, históricos, arqueológicos e culturais associados ao 
período do ouro na região. Nos seus caminhos existem tú-
neis, canais e lavras de mineração antiga, estruturas de en-
genharia com paredes e construções em taipa de pilão em 

meio a serras, picos, cachoeiras, rios e represas, importan-
tes mananciais para abastecimento urbano, revelando a 
importância da preservação e da conservação da diversi-
dade da região (Juliani et al. 2000, Aguilar et al. 2012). 

O desafio que aí se impõe é mostrar à população local 
a importância da proteção dos seus patrimônios geoambi-
entais e socioculturais. Quanto mais a comunidade (re)co-
nhecer o seu lugar/ambiente e seus patrimônios, mais ela 
poderá valorizá-los e protegê-los.  

O envolvimento da comunidade local em ações de ge-
oconservação vem sendo sublinhado como elemento-
chave para a cogestão de estratégias de conservação natu-
ral e apoio à proteção do patrimônio local e empodera-
mento. Os stakeholders (grupos de interesse) representam 
as entidades que podem afetar ou ser afetadas pelos pro-
cessos de geoconservação e por isso devem ser envolvi-
dos, conforme demonstram estudos desenvolvidos em 
Angola (Tavares et al. 2015). A participação, o envolvi-
mento e a negociação de multi-stakeholders são importan-
tes no desenvolvimento de processos cooperativos para 
gestão/solução de problemas e ações conjuntas no ambi-
ente (Warner 2005). 
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Esse cenário abre um estimulante espaço para experi-

ências visando ao fortalecimento (ou à implantação) de 
processos participativos e à prática da cidadania enquanto 
possibilidade de exercitar a responsabilidade individual e 
a cooperação coletiva diante do desafio de implantar um 
geoparque. Reforça a importância do engajamento de di-
versos conhecimentos e a formação de cidadãos e profis-
sionais numa perspectiva interdisciplinar e complexa, 
bem como demanda que a produção de conhecimentos 
considere necessariamente as inter-relações do meio natu-
ral com o social e o papel dos diferentes atores sociais en-
volvidos, priorizando um novo modelo de desenvolvi-
mento com foco na sustentabilidade socioambiental.  

Trata-se de um processo participativo e, sobretudo, de 
um processo de aprendizagem. Nesse contexto, o conceito 
de aprendizagem social é fundamental (Wals  2007). Seus 
referenciais se inserem nas práticas socioambientais edu-
cativas de caráter colaborativo e contribuem para a cons-
trução de uma nova cultura de diálogo e participação (Ja-
cobi 2011). Fundamento para a aprendizagem da cidada-
nia, a aprendizagem social implica aprender no e a partir 
do ambiente, mediante a reflexão crítica acerca dos pro-
blemas e desafios comuns a todos e dos conhecimentos de 
que dispomos para resolvê-los, bem como a reflexão sobre 
nós mesmos e sobre nossas relações com os outros, a fim 
de negociar interesses para seu uso democrático e susten-
tável. Implica, essencialmente, (re)conhecer o lugar/ambi-
ente em que se vive com o emprego de metodologias par-
ticipativas. O desenvolvimento desse processo coloca 
questões relevantes: qual a importância da implantação de 
um geoparque para o município? Quais os atores estão en-
volvidos no processo e que tipo de contribuição podem 
dar? Que recursos controlam? Como cooperam e que nível 
de participação têm? Como negociar com eles? Caso con-
trário, como fazê-los participar e cooperar?  

A reflexão sobre as práticas sociais envolve necessá-
ria articulação com a produção de sentidos acerca das prá-
ticas educativas. O caminho para uma sociedade sustentá-
vel se fortalece na medida em que se desenvolvem práti-
cas que conduzam para ambientes pedagógicos e para uma 
atitude reflexiva em torno da problemática ambiental, 
contribuindo para a formação de novas mentalidades, co-
nhecimentos e comportamentos.  

Nesse contexto, reconhecendo a escola como um im-
portante centro socializador/construtor/multiplicador de 
conhecimentos, valores e atitudes para a formação de ci-
dadãos conscientes e integrados de maneira sustentável ao 
ambiente em que vivem, promoveu-se a formação de pro-
fessores.1 Objetivou-se promover o estudo do patrimônio 
geológico, ambiental e cultural do município tomando por 
referência as estruturas de lavra de ouro do período colo-
nial e propor o uso de metodologias participativas no de-
senvolvimento de propostas/projetos socioeducativos. A 
formação considerou as orientações oficiais para a educa-

                                                           
1 O curso “Educação, Ambiente e Aprendizagem Social: práticas socio-
educativas para sustentabilidade e geoconservação” foi realizado pela 
parceria entre: Laboratório de Pesquisa e Práticas em Educação e Sus-
tentabilidade do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Programa de 
Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra do Instituto 
de Geociências da Unicamp, Instituto Geológico de São Paulo, Núcleo 

ção básica, promovendo trabalhos conceituais, experi-
mentais e atividades de campo organizadas em blocos te-
máticos com diferentes módulos formativos. Visou relaci-
onar educação e ambiente numa perspectiva crítica, parti-
cipativa e corresponsável, promotora de ações cidadãs ca-
pazes de envolver escolas, comunidade, poder público, 
universidades e institutos de pesquisas em processos cola-
borativos voltados à geoconservação.  

 

Figura 1: Localização dos sítios e das escolas participantes da formação 
dos professores no município de Guarulhos-SP 

 
2    Metodologias participativas no (re)conhecimento 

do lugar/ambiente 

(Re)conhecer o lugar/ambiente é fundamental tanto para o 
levantamento de informações e identificação de proble-
mas locais como para a reflexão sobre esses problemas 
com o objetivo de encontrar soluções e alternativas. Essas 
metodologias propiciam o (re)conhecimento da realidade 
local, promovem a participação, o diálogo e a correspon-
sabilização frente aos problemas, bem como revelam di-
ferentes percepções e conflitos presentes nessa realidade 
(Santos 2011a, Santos 2017, Jacobi 2017). 

No caso em questão, foram utilizadas as metodolo-
gias do Mapeamento Socioambiental (Santos 2002, 
2011a, 2011b, Santos & Bacci 2011), World Café (Brown 
& Isaacs 2007) e Role Playing Game (Castella et al. 
2005). O mapeamento socioambiental é uma ferramenta 
didático-pedagógica de diagnóstico, planejamento e ação, 
que promove o levantamento de diferentes informações 
sobre o lugar, com o uso integrado de mapas, fotografias 
aéreas, imagens de satélite e atividades de campo. O role 

playing game promove uma dinâmica, na qual os jogado-
res interpretam um personagem criado dentro de um de-

de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo-GeoHere-
ditas do Instituto de Geociências da USP, Universidade de Guarulhos, 
Diretoria de Ensino Guarulhos Sul e Prefeitura Municipal de Guarulhos. 
Contou ainda com apoio de diferentes e importantes parceiros da comu-
nidade: Organização Eco-Social Água Azul, Seminário Diocesano de 
Guarulhos, Centro de Educação Ambiental da Água Azul e Ambev filial 
Guarulhos. 
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terminado cenário/contexto, simulando situações e deba-
tes reais, com vistas a aprendizagens em relação ao tema 
abordado. Já o world café tem por objetivo facilitar o diá-
logo entre pessoas, de modo a fazer emergir uma sabedo-
ria coletiva para o entendimento e a criação de propostas 
que visam a soluções de problemas complexos. 

O uso integrado dessas metodologias visou: 
• Contribuir para a construção de saberes ambientais 

locais, bem como promover o desenvolvimento de 
atitudes críticas e cidadãs.  

• Privilegiar o conhecimento e a reflexão sobre as rela-
ções sociedade-natureza, visando ao desenvolvi-
mento de novos valores e práticas capazes de perce-
ber as implicações dessas relações no exercício da ci-
dadania, em busca de um ambiente ecologicamente 
equilibrado e socialmente justo.  

• Propor, quando utilizadas na escola, o desenvolvi-
mento de um ensino voltado à formação de cidadãos 
capazes de compreender a interdependência entre as 
relações sociedade-natureza e entre essas e a quali-
dade dos lugares/ambientes. 

• Revelar a necessidade de um trabalho pedagógico que 
considere a crítica e a reflexão ante os problemas, 
conflitos e desafios socioambientais locais estudados.  

• Favorecer o reconhecimento da importância das geo-
ciências, ciências ambientais e ciências sociais nesse 
processo, tanto para compreendê-lo como para, com 
base no diálogo entre diferentes conhecimentos, exer-
cer a cidadania em busca de um lugar melhor para se 
viver.  
 

3    Educação para geoconservação e sustentabili-

dade: possibilidades e perspectivas 

A educação para a geoconservação ao redor do mundo 
com foco em geoparques tem se constituído em impor-
tante possibilidade de promoção do ensino e divulgação 
das Geociências. Todos os geoparques, sem exceção, de-
senvolvem atividades educativas baseadas no seu patri-
mônio geológico (Brilha 2005).  

Contudo, ao contrário de outros países, a exemplo de 
Portugal, no Brasil, a disciplina de Geologia não integra o 
currículo oficial da educação básica, bem como são exí-
guas as oportunidades de formação de professores nessa 
área. Aqui, a formação teve por desafio “apresentar” a ge-
ologia e sua importância e desenvolver propostas didá-
tico-pedagógicas integradas que pudessem esclarecer as 
relações entre lugar/ambiente e os desafios da geoconser-
vação, refletindo sobre a contribuição da escola na cons-
trução de saberes no, do e para o ambiente local.  

No caso em questão, o ensino em Geociências asso-
ciado ao uso de metodologias participativas, na formação 
continuada dos professores, contribuiu para o (re)conhe-
cimento da região do futuro geoparque.  

 

                                                           
2 O termo ciência pós-normal transversaliza criticamente entre a defini-
ção de ciência normal, postulada por Kuhn nos anos sessenta e as ten-
dências de mudanças de contextos socioculturais características da pós-
modernidade. Provocador para com a ciência clássica, ganha destaque 

 

Figura 2. Mapeamento socioambiental com professores e comunidade 
junto aos geossitios 

Com aporte na pesquisa ação participante e na pers-
pectiva da ciência pós-normal2, o desenvolvimento cole-
tivo da proposta de formação, com a participação de dife-
rentes colaboradores, buscou, ao invés de somar as partes, 
construir algo novo a partir de diferentes olhares, experi-
ências e contribuições. Com base nas especialidades de 
cada formador e suas diferentes expectativas foram cria-
dos roteiros e atividades de campo capazes de propiciar 
aos professores uma visão integrada dos diferentes aspec-
tos geoambientais, biofísicos e socioculturais que confi-
guram um geoparque.  

Considerando que, segundo Mansur (2009), a geo-
conservação depende do apoio da sociedade para se con-
cretizar o envolvimento da comunidade local colocou-se 
como um desafio. Entrevistas realizadas com moradores 
durante os trabalhos de campo nos geossítios revelaram o 
seu desconhecimento sobre a relevância dos patrimônios 
locais. Aliás, revelaram o desconhecimento acerca da 
ideia de patrimônio.  E aí surge uma questão central: como 
envolver a comunidade na preservação e valorização de 
patrimônios cuja importância é desconhecida? Só uma co-
munidade informada, que reconhece e valoriza seu patri-
mônio é capaz de conservá-lo. No entanto, nesse caso, en-
tende-se que apenas disponibilizar informações não leva-
ria diretamente ou mecanicamente ao desenvolvimento de 
comportamentos proativos à geoconservação. Mais do 
que informar a comunidade, faz-se necessário conscien-
tizá-la, no sentido proposto por Paulo Freire, em Pedago-
gia do oprimido (1983), de suscitar o movimento dialético 
entre o desvelamento crítico da realidade e a ação social 
transformadora. Em contextos complexos, contraditórios 
e desiguais, é importante reconhecer a necessidade da in-
formação dialogada, capaz de contribuir para a inclusão 
cognitiva e o empoderamento dos diferentes atores sociais 
participantes. 

A construção de parcerias na região foi fundamental 
para o desenvolvimento de diversos trabalhos de campo 
em visitas a importantes geossítios e para a realização de 
diferentes atividades com a comunidade da região, repre-
sentada por: lideranças, moradores envolvidos com arte-

com a publicação do artigo Science for the post-normal age, de Fun-
towicz e Ravetz, em 1993, frente aos desafios políticos associados aos 
riscos ambientais e às respostas insuficientes apresentadas pelas tradici-
onais metodologias científicas de resolução de problemas.  
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sanato e gastronomia, crianças e jovens, representantes re-
ligiosos, técnicos e gestores públicos das áreas de meio 
ambiente, educação, desenvolvimento econômico e tu-
rismo, pesquisadores de universidades, além dos profes-
sores participantes do curso. Visaram à troca de conheci-
mentos, experiências, vivências e diferentes olhares sobre 
a mesma realidade, além de contribuir para conhecer a his-
tória local e saborear a gastronomia característica da re-
gião, elementos importantes na concepção de geoparques 
ao redor do mundo. 

Para os professores em formação, conhecer as percep-
ções e representações dos moradores sobre seu lugar/am-
biente foi essencial para que pudessem elaborar suas pro-
postas com o objetivo de incluí-los em projetos colabora-
tivos para a proteção de patrimônios. Foi ainda impor-
tante, identificar e avaliar o papel dos diferentes stakehol-

ders, envolvidos no processo, tanto para a conservação e 
valorização de patrimônios como para a melhoria da rea-
lidade socioambiental local.  

Algumas questões que nortearam o processo de for-
mação: 
• Como os conhecimentos sobre o lugar/ambiente (co-

nhecimentos geocientíficos) podem contribuir para a 
construção de projetos socioambientais educativos 
destinados à geoconservação e à sustentabilidade?  

• Como as metodologias participativas podem contri-
buir nesse processo?  

• Como eu (educador), com meu conhecimento didá-
tico-pedagógico, posso contribuir para promover a 
importância da geoconservação e sustentabilidade lo-
cal, por meio de propostas socioambientais educati-
vas, colaborativas e participativas? 
As diferentes atividades realizadas – diagnósticos, 

mapeamentos diversos, entrevistas, jogos de papéis, world 
café - foram muito significativas para pensar a complexi-
dade das relações socioambientais locais, os interesses e 
conflitos presentes na região do futuro geoparque. Mos-
traram a importância do (re)conhecimento do lugar/ambi-
ente, tanto para entender tais problemas e conflitos como 
para problematizar as implicações desses na configuração 
do lugar/ambiente, bem como suas ameaças à geoconser-
vação e à sustentabilidade. E, sobretudo, evidenciaram a 
importância de inserir a comunidade local nas discus-
sões/projetos voltados à sua realidade.  

A construção do mapa das percepções, por exemplo, 
teve por objetivo expressar todos os elementos locais que 
produzissem sentidos (sensações boas ou ruins, cheiros e 
impressões) e significados (importância) para os partici-
pantes. Com apenas uma frase ao centro: “eu no geossítio 
X”, o mapeamento foi muito significativo para a constru-
ção da ideia de patrimônio, de valor, sobretudo para os 
moradores da região. Geralmente, os patrimônios são 
apresentados às pessoas, ou seja, alguém, geralmente um 
técnico, define-os. A atividade proposta buscou inverter 
essa lógica ao atribuir, principalmente ao morador, a pos-
sibilidade de perceber ou de reconhecer o que entende por 
patrimônio em sua região. Esse conceito é, nesse caso, 
construído a partir do local, de forma individual (cada um 
faz seu mapa) e coletiva (quando todos trocam as infor-
mações de seus mapas), mediado pelo diálogo entre dife-
rentes percepções da comunidade sobre esse mesmo local, 

fato que subsidia a participação da população na gestão do 
seu patrimônio (Prats 2005). 

Conclui-se que, mais do que aplicar diferentes meto-
dologias para compreender o lugar/ambiente, a contribui-
ção dessa proposta de formação de professores na e com a 
comunidade consiste em promover uma cultura de diálogo 
e participação, ainda tão incipiente em nossa sociedade 
(Glasser 2007). Mostra a importância do diálogo no e so-
bre o ambiente para construção de conhecimentos neces-
sários à elaboração de propostas voltadas a conservação 
de patrimônios, pactuadas por todos. 

Nessa perspectiva, o ensino em geociências contribui 
tanto para conhecer como para problematizar o lugar/am-
biente, mostrando que as ameaças à geoconservação não 
se explicam isoladamente, tampouco se restringem a res-
ponsabilidades individuais, de modo que, para entendê-las 
e, sobretudo, resolvê-las, é necessário estabelecer diferen-
tes conexões e articulações nesse lugar/ambiente (San-
tos2013).  

 
4    Conclusão 

Em síntese, a formação de professores propôs o estabele-
cimento de relações crítico-reflexivas e propositivas para 
a região, tendo o lugar/ambiente por base de suas análises, 
fundamentadas por conhecimentos oriundos das geociên-
cias, ciências ambientais e ciências sociais. Foram utiliza-
das metodologias participativas como ferramentas no es-
tudo desse lugar/ ambiente e de diálogo sobre a realidade 
local, por meio das quais as relações entre escola, comu-
nidade e poder público devem ser levadas em conta no de-
senvolvimento de propostas colaborativas, intermediadas 
por práticas lúdico-pedagógicas caracterizadas por dife-
rentes jogos didáticos e atividades cênicas, que enfatizam 
a importância do diálogo, da participação e da correspon-
sabilização. Assim, a formação destacou a importância da 
aprendizagem social como processo e produto para a geo-
conservação e a sustentabilidade promovidas pela escola, 
conforme sugere a Figura 3, resultante da pesquisa reali-
zada (Santos 2015).  

LUGAR/AMBIENTE

CONHECIMENTO CIENTÍFICO

APRENDIZAGEM SOCIAL

Formação de 
Professores

ESCOLA

COMUNIDADE PODER          
PÚBLICO

DIÁLOGO – PARTICIPAÇÃO – CORRESPONSABILIZAÇÃO

Propostas Socioambientais Educativas Colaborativas

 

Figura 3: Diagrama sobre as relações entre Educação, Ambiente e 
Aprendizagem Social mediadas pela Escola. 

Dentre os resultados obtidos, destacam-se as seguin-
tes contribuições: novas metodologias e práticas ao ensino 
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em Geociências, produção de recursos didático-pedagógi-
cos elaborados por professores, e colaboração da escola 
em processos socioambientais. 

Diante do exposto, conclui-se que a experiência ana-
lisada pode contribuir significativamente para educar no 
ambiente, nas seguintes direções:  

a) Formação de professores, tanto inicial quanto con-
tinuada, com a inclusão de novos temas/conteúdos e o de-
senvolvimento de metodologias inovadoras para o ensino 
em geociências, pautados pelo seguinte eixo: lugar/ambi-
ente, metodologias participativas e geoconservação, com 
o objetivo de promover a interdisciplinaridade, a transver-
salidade e o exercício da cidadania no estudo do ambiente. 
b) Implantação de geoparques e/ou projetos voltados à 
proteção de patrimônios geoambientais e socioculturais, 
de forma participativa e colaborativa, em qualquer lu-
gar/ambiente, reconhecendo seu caráter inovador.  

c) Aprimoramento de metodologias participativas, 
ressignificando-as no estudo do lugar/ambiente como prá-
ticas de educação para sustentabilidade, e divulgação e 
análise de processos promotores de aprendizagem social e 
governança ambiental.  

d) Administração e resolução de conflitos e busca de 
soluções conjuntas, técnica e socialmente adequadas, por 
técnicos e gestores públicos, por meio da promoção do di-
álogo com diferentes atores sociais envolvidos em um 
mesmo problema/conflito socioambiental e da realização 
de diagnósticos geoambientais mediante a construção de 
mapas e atlas socioambientais elaborados de forma parti-
cipativa, considerando a importância da escola nesse pro-
cesso. 

Referências 

Aguilar A.P., Barros E.J., Andrade M, Oliveira E.S., 
Juliani C., Oliveira A.M.S. 2012. Geoparque Ciclo do 
Ouro, Guarulhos-SP: propostas. In: Schobbenhaus 
C., Silva C. R. (Orgs.). Geoparques do Brasil: 
propostas. Rio de Janeiro: CPRM. p. 543-582. 

Brilha J. B. R. 2005. Patrimônio geológico e 

geoconservação: a conservação da natureza na sua 
vertente geológica. Braga: Palimage. 

Brown J., Isaacs D. 2007. O world café dando forma ao 

nosso futuro por meio de conversações significativas 

e estratégicas. São Paulo: Cultrix. 
Castella J.C., Trung T.N., Boissau S. 2005. Participatory 

simulation of land-use changes in the northern 
mountains of Vietnam: the combined use of an agent-
based model, a roleplaying game and a geographic 
information system. Ecology and Society, 10(1). 

Giatti L. 2015. O paradigma da ciência pós-normal: 

participação social na produção de saberes e na 

governança socioambiental e da saúde.São Paulo: 
Annablume. 

Glasser H. 2007. Minding the gap: the role of social 
learning in linking our stated desire for a more 
sustainable world to our everyday actions and 
policies. In: Wals A.E.J. ed. 2007. Social learning: 

towards a sustainable world. Wageningen: 
Wageningen Acad. Publ. p. 35-62. 

Freire P. 1983. Pedagogia do oprimido. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 

Jacobi P.R. 2011. Aprendizagem social: diálogos e 
ferramentas participativas. Aprender juntos para 
cuidar da água. São Paulo: GovAmb, IEE, PROCAM, 
USP. 44p. 

Juliani C.,Hackspacher P.,Dantas E.L., Fetter A.H. 2000. 
The Mesoproterozoic volcano-sedimentary Serra do 
Itaberaba group of the Central Ribeira belt, São 
Paulo, Brazil: implications for the age of overlying 
São Roque Group. Rev. Bras. Geoc., 30(1):82-86. 

Mansur K.L. 2009. Projetos educacionais para a 
popularização das geociências e para a 
geoconservação. Geologia USP. Publ. Esp., 5:63-74.  

Modica R. 2009. As redes europeia e global dos 
geoparques (EGN e GGN): proteção do patrimônio 
geológico, oportunidade de desenvolvimento local e 
colaboração entre territórios. Geologia USP. Publ. 
Esp., 5:17-26.  

Prats L. 2005. Concepto y gestión del patrimonio local.  
Buenos Aires, Cuadernos de Antropologia Social, 
(21):17-35. 

Santos V.M.N. 2002. Escola, cidadania e novas 

tecnologias: o sensoriamento remoto no ensino. São 
Paulo: Ed. Paulinas.Santos V.M.N. 2011a.Educar no 

ambiente: construção do olhar geocientífico e 

cidadania. São Paulo: Annablume. (Col. Cidadania e 
Meio Ambiente). 

Santos V.M.N. Bacci D.L.C. 2011b. Mapeamento 
socioambiental para a aprendizagem social. In: Jacobi 
P.R. org. 2011. Aprendizagem social: diálogos e 
ferramentas participativas: aprender juntos para 
cuidar da água. São Paulo: GovAmb/USP. p. 63-81. 

Santos V.M.N. 2013. Ensino em Geociências no estudo 
do ambiente: contribuições à formação de professores 
e cidadania. Geologia USP. Publ. Esp., 6:11-18. 

Santos V.M.N. 2015. Metodologias Participativas como 

Práticas de Aprendizagem Social para 

Sustentabilidade e Geoconservação. São Paulo: Inst. 
Energia e Ambiente, Univ. São Paulo. (Rel. pós-
doutorado). 

Santos V.M.N., Jacobi P.R. 2017. Educação, ambiente e 

aprendizagem social: metodologias participativas 
para geoconservação e sustentabilidade. Brasília, 
Rev. Bras. Est. Pedag., 98(249):522-539. 

Tavares A. O., Henriques M.H., Domongos A., Bala A. 
2015. Community involvement in geoconservation: a 
conceptual approach based on the geoheritage of 
south Angola. Sustainability, 7, 4893-4918; 
doi:10.3390/su7054893  

Wals A.E.J. ed. 2007. Social learning: towards a 

sustainable world. Wageningen: Wageningen Acad. 
Publ. 

Warner J. 2005. Multi-stakeholder platforms: integrating 
society in water resource management? Ambiente & 

Sociedade, 8(2):1-20. 
 

136



 

ERA UMA VEZ BENTO RODRIGUES (MG)... GEOÉTICA E PATRIMÔNIO 
NO CONTEXTO DOS GEOSSISTEMAS FERRUGINOSOS  

 ONCE UPON A TIME BENTO RODRIGUES (MG) ... GEOETHICS AND EQUITY IN THE 
CONTEXT OF FERRUGINOUS GEOSYSTEMS  

ÚRSULA RUCHKYS1, PAULO DE TARSO A. CASTRO2, RAFAEL TERTOLINO MANINI3 

1Depto. Cartografia, Inst. Geociências, Univ. Fed. Minas Gerais,  

Av. Antônio Carlos, 6627. 31270-901. Belo Horizonte, MG.  
2Depto. Geologia, Escola de Minas, Univ. Fed. Ouro Preto,  

Campus Morro do Cruzeiro s/n. 35400-000. Ouro Preto. MG. 
3Graduando, Curso de Filosofia, Univ. Fed. Minas Gerais,  

Av. Antônio Carlos, 6627, 31270-901, Belo Horizonte, MG. 

E-mails: tularuchkys@yahoo.com.br, ptacastro@gmail.com,  

rafatert@hotmail.com 

Abstract Geoethics and Geopatrimony are emerging themes in Geosciences. In the case of ferruginous geosystems where economic in-
terests and heritage values coexist an approach that takes these concepts into consideration becomes more and more pressing. In this con-
text the article aims to focus on the relationship between Geoethics and Geopatrimony in the face of the consequences of the rupture of the 
Fundão dam, in Quadrilatero Ferrifero. Based on a documentary and bibliographical analysis the article presents a brief analysis on ferru-
ginous geosystems, geoethics and heritage. From this relation it describes the emergence of Bento Rodrigues due to the discoveries of gold 
in the seventeenth century, passing through the analysis the gold cycle historical records until the implantation of Samarco and destruction 
of the village by the rupture of the Fundão Dam. The results point out the need for mining companies that operate in areas with high herit-
age value, such as the Quadrilatero Ferrifero, to include Geoethics in their agendas, as well as the State itself, in what concerns the legisla-
tion for environmental licensing of ventures. 

Keywords Bento Rodrigues, Geomining Heritage, Fundão catástrofe 

Resumo Geoética e Geopatrimônio são temas emergentes nas geociências. No caso de geossistemas ferruginosos onde coexistem inte-
resses econômicos e valores patrimoniais uma abordagem que leva em consideração esses conceitos se torna cada vez mais premente. Nes-
se contexto o artigo tem como objetivo enfocar a relação entre geoética e geopatrimônio frente às consequências do rompimento da barra-
gem de Fundão no Geossistema Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero. Baseado em análise documental e bibliográfica o artigo apresenta 
uma introdução, seguida de uma breve análise sobre geossistemas ferruginosos, geoética e patrimônio. A partir dessa relação descreve o 
surgimento de Bento Rodrigues como fruto dos descobrimentos do ouro no século XVII passando pela análise dos vestígios do ciclo do 
ouro até a implantação da Samarco e destruição do povoado pelo rompimento da Barragem de Fundão. Os resultados apontam a necessi-
dade de empresas mineradoras que atuam em áreas com alto valor patrimonial, como é o caso do Quadrilátero Ferrífero, incluírem a geoé-
tica em suas agendas assim como o próprio Estado no que tange a legislação para licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Palavras-chave Bento Rodrigues, Patrimônio Geomineiro, catástrofe de Fundão 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

Era uma vez um arraial que surgiu ao longo de um vale 
em decorrência da descoberta do ouro no século XVII... 
Era uma vez um povoado rural que teve sua paisagem 
modificada ao longo de muitos anos pela mineração... 
Era uma vez Bento Rodrigues que foi destruída pelo 
rompimento de uma barragem de rejeito de mineração de 
ferro no Quadrilátero Ferrífero (QF), Minas Gerais. 

O QF juntamente com Carajás (PA) é um dos maio-
res geossistemas ferruginosos do país e uma de suas 
principais provinciais minerais. A região pode ser consi-
derada o berço da civilização mineira com vestígios de 
mais de 300 anos de exploração mineral que compõe 
grande parte a história da mineração no Brasil. 

A notícia dos primeiros descobrimentos do ouro, por 
volta de 1690, na região de Ouro Preto e Mariana, cau-

sou o primeiro grande rush minerador da história mundi-
al. As famosas “Minas Gerais dos Cataguás” que incluí-
am jazidas como as de Itaverava, Itatiaia, Antônio Dias, 
Padre Faria, Bento Rodrigues, Ribeirão do Carmo, e logo 
se expandiram para Inficcionado (Santa Rita Durão), 
Furquim, São Caetano (Monsenhor Horta), Ouro Branco, 
Casa Branca, Itabira do Campo (Itabirito), Catas Altas da 
Noruega e muitas outras (Ruchkys & Machado 2013). 
Na primeira década do século XX, foi a vez de outro 
recurso mineral colocar a região em evidência no cenário 
internacional: o ferro. Segundo Roeser & Roeser (2010) 
os primeiros trabalhos geológicos sobre o ferro e as pri-
meiras explorações foram realizados em 1913 por Harder 
& Chamberlin (1915). 

A presença e a importância da mineração são exten-
sivas na região marcando, sua história, paisagem bem 
como seus ciclos econômicos. Segundo o DNPM (2016) 
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em 2015 o Estado de Minas Gerais foi o maior produtor 
de ferro do Brasil com 294.954.065 toneladas – a maior 
parte extraída do QF. Apesar da pujança econômica e 
suas consequências para o estado de Minas Gerais a 
exploração do minério de ferro gera problemas ambien-
tais e sociais que vão desde a poluição dos recursos natu-
rais e a destruição de patrimônios até conflitos de uso e 
ocupação do solo.  

Um exemplo recente disso ocorreu em cinco de no-
vembro de 2015, quando a barragem de rejeitos de Fun-
dão que integrava o complexo minerário Germano, de 
responsabilidade da empresa Samarco Mineração se 
rompeu. O evento, de proporções sem precedentes na 
história do país, liberou mais de 30 milhões de m3 de 
lama que escorreu ao longo dos cursos d´água, percor-
rendo quase 700 km até atingir a foz do Rio Doce, no 
Espírito Santo depois de dezessete dias. 

Essa dimensão impactante de uma atividade que, por 
sua natureza, já traz um grande risco em potencial, pode 
ser uma oportunidade de se discutir sobre a necessidade 
de uma postura geoética que não têm sido aplicada pela 
indústria mineraria do Brasil, deixando um legado nega-
tivo para a sociedade e para o ambiente em decorrência 
de eventos como o aqui descrito. 

Nesse contexto o artigo tem como principal objetivo 
enfocar especificamente a relação entre geoética e geopa-
trimônio frente às consequências do rompimento da 
barragem de Fundão. 

2    Geossistemas ferruginosos, geoética e patrimônio 

Os geossistemas ferruginosos concentram grandes ocor-
rências de formações ferríferas, com alguns dos maiores 
depósitos de ferro conhecidos. Caracterizam-se por sua 
elevada geodiversidade, heterogeneidade ambiental e por 
uma complexa evolução (Carmo & Kamino 2015). 

Esses geossistemas tem ocorrência regional limitada 
já que foram gerados por processos geológicos. Devido a 
seu valor econômico a eles, geralmente, estão associados 
grandes empreendimentos minerários com alto potencial 
para impactar os ecossistemas e a sociedade. Durante a 
fase de extração, realizada a céu aberto no Brasil, há a 
supressão de vegetação e utilização de grande volume de 
água. As escavações das minas para a extração de miné-
rio de ferro deslocam material não aproveitável econo-
micamente, denominado estéril, normalmente acumulado 
em pilhas e recobertos por gramíneas e arbustos. Após a 
retirada do minério dá-se a etapa de beneficiamento do 
minério de ferro, processo que usualmente utiliza água, 
que é armazenada em barragens junto com os resíduos do 
processo, denominados rejeitos de minério. 

Estudos mais extensos envolvendo os problemas so-
cioambientais ligados à indústria extrativa mineral datam 
da década de 1990. Estes estudos indicam que as aborda-
gens convencionais para o desenvolvimento mineral já 
não são suficientes sendo necessário preparar e promover 
o próprio local da indústria de mineração dentro da 
agenda de desenvolvimento sustentável de forma a pre-
venir conflitos socioambientais (Badera 2014; Castro & 

Machado 2015). Uma abordagem geoética é cada vez 
mais urgente. 

A Geoética, como nova disciplina científica no cam-
po das geociências, passou por um progresso considerá-
vel nos últimos 20 anos abordando problemas original-
mente relacionados ao consumo moderado dos recursos 
não renováveis da Terra a incorporação de outras priori-
dades como: a ocorrência de riscos extraordinários e 
desastres naturais; a inclusão de profissionais geoéticos 
no contexto das atividades de mineração; a relação da 
geoética aos aspectos da educação em geociências; den-
tre outros (Němec 2012). 

 Soma-se a isso a atuação da geoética relacionada à 
defesa do patrimônio geológico e a necessidade de sua 
conservação como fonte de informação para o forneci-
mento de evidências que permitam entender a complexa 
evolução da Terra (Druguet et al. 2013). Associado ao 
patrimônio geológico, por incluir os vestígios materiais e 
imateriais relacionados com a atividade mineira assim 
como os aspectos geológicos que promovem a explora-
ção, está o patrimônio da história da mineração que tem 
forte cunho cultural (Rodrigues et al. 2011). 

O patrimônio geológico e da história da mineração 
em geossistemas ferruginosos são de grande valor para 
ensino e para a prática do turismo merecendo atenção 
adequada para salvaguardá-los para as futuras gerações. 
Como salientam Druguet et al. (2013), nas duas últimas 
décadas, foram feitos grandes esforços para promover o 
reconhecimento do patrimônio geológico como parte 
importante do patrimônio natural e cultural, devendo a 
geoconservação ser uma prática indispensável ao consi-
derarmos um comportamento geoético de geocientistas e 
de empresas que explotam os recursos geológicos. 

3    O surgimento de Bento Rodrigues 

Ao que tudo indica foi em meados da década de 1690 
que ocorreram os primeiros achados auríferos na região 
das Minas Gerais graças às bandeiras paulistas. 

Sobre a origem de Bento Rodrigues escreve Antonil 
(1837) no capítulo que trata Das minas de ouro, que 
chamam gerais e dos descobridores dela da obra Cultura 

e Opulência do Brasil: 
“Em distância de meia légua do ribeiro de Ouro Preto, achou-
se outra mina, que se chama a do ribeiro de Antônio Dias; e 
daí a outra meia légua, a do ribeiro do Padre João de Faria; e, 
junto desta, pouco mais de uma légua, a do ribeiro do Bueno e 
a de Bento Rodrigues. E, daí a três dias de caminho moderado 
até o jantar, a do ribeiro de Nossa Senhora do Carmo, desco-
berta por João Lopes de Lima, além de outra, que chama a do 
ribeiro Ibupiranga. E todas estas tomaram o nome dos seus 
descobridores, que todos foram paulistas” (Antonil 1837, p. 
144) 

Lima Junior (1957) também discorre sobre as ori-
gens do arraial o descrevendo como “famoso” no centro 
de mineração, surgido na época do bandeirismo, no ter-
mo de Ribeirão do Carmo cujo nome se deu em função 
de seu descobridor (Notícia Práticas que dá ao Revmo. 
Pe. Diogo Soares o Mestre de Campo José Rebelo Perdi-
gão, sobre os primeiros descobrimentos das Minas Ge-
rais do Ouro, in ´Vila Rica do Ouro Preto’, Lima Jr. 
1957, p. 50). 
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Assim, o arraial teve sua origem como consequência 

da descoberta do ouro e seu assentamento original foi 
organizado por um eixo principal em um traçado espon-
tâneo. Novais & Novais (2017) destacam que as capelas 
de São Bento e de Nossa Senhora das Mercês encontra-
das nas extremidades do arraial foram construídas em 
meados de 1718. 

4    Os vestígios do auge do ciclo do ouro 

O período em torno dos meados do século XVIII pode 
ser considerado como o apogeu da extração do ouro na 
região. Porém, a partir da metade daquele século a mine-
ração começou a decair. Posteriormente, a exaustão das 
melhores jazidas tornou a atividade pouco lucrativa, 
decretando o fim do ciclo de extração do ouro, já no 
início de século XIX (Sobreira 2014). 

Sobre as características dos inícios dos achados es-
creve Antonil (1837) no capítulo que trata Do rendimen-

to dos ribeiros e de diversas qualidades de ouro que 

deles se tira da obra Cultura e Opulência do Brasil: 
“Das minas geraes dos Cataguas as melhores, e de maior ren-
dimento forão, até agora, a do ribeiro d’Ouro Preto, a do ribei-
ro de N. S. do Carmo e a do ribeiro de Bento Rodrigues, do 
qual em pouco mais de cinco braças de terra se tirarão cinco 
arrobas de ouro” (Antonil 1837, p. 146). 

Testemunhos da mineração no período do ciclo 
do ouro estão presentes em Bento Rodrigues com desta-
que para vários muros em pedra seca de extensões varia-
das. Novais & Novais (2017) mostram ainda um raro 
muro em lajes de pedras que pode ter sido um curral de 
tropas tricentenário, o que seria reforçado por relatos de 
viajantes naturalistas durante o século XIX: Johann Bap-
tist Emanuel Pohl que esteve no Brasil entre 1817 e 
1821; George Gardner que esteve no Brasil entre 1836 e 
1841; Carl Friedrich Philipp von Martius que esteve no 
Brasil entre 1817 e 1821; Auguste de Saint-Hilaire que 
esteve no Brasil entre 1816 e 1822. 

5    A implantação da Samarco e a explotação do fer-

ro 

As antigas ocorrências de ouro e ferro conhecidas desde 
a ocupação das Minas Gerais despertaram o interesse 
para sua exploração econômica e, em 1957, foi iniciado 
um convênio entre o Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral (DNPM) e o Serviço Geológico Americano, 
USGS, que permitiu o mapeamento geológico do Qua-
drilátero Ferrífero. 

A Samarco extrai o minério de ferro na porção leste 
do Quadrilátero Ferrífero, em uma área chamada inici-
almente de Complexo Alegria. O interesse pelo ferro de 
Alegria remonta a 1911 quando o terreno foi comprado 
pela empresa americana The Brasilian Iron and Steel 

Company que realizou pesquisas sobre a ocorrência de 
ouro e ferro. Em 1943, a Companhia Siderúrgica Belgo 
Mineira (CSBM) adquiriu a propriedade tendo, em 1961, 
transferido os direitos sobre as áreas mineralizadas para a 
Samitri. O Complexo Alegria engloba várias jazidas 

sendo que as de Alegria e Germano foram transferidas 
para a Samarco (Barcelos & Buchi 1986). 

 A Samarco começou suas atividades empresari-
ais minerárias na década de 1970 com exploração das 
reservas de Germano (Samarco 2017). A mina foi aberta 
aproximadamente a 3 km de Bento Rodrigues que, na-
quela época, já era um povoado rural consolidado com 
população de aproximadamente 600 habitantes.  

As reservas lavráveis de ferro foram se exaurindo a 
partir de 1984 o que levou a Samarco a iniciar as opera-
ções de lavra na Mina de Alegria, no início da década de 
1990 (Samarco 2017). Os rejeitos decorrentes das ativi-
dades extrativas eram armazenados em três barragens, 
incluindo a de Fundão, que rompeu em novembro de 
2015. Em reportagem do Jornal Estado de Minas (posta-
do em 17.01.2016) consta a denúncia do Promotor Car-
los Eduardo Ferreira que sua construção começou de 
forma irregular em 2007 sem a apresentação do projeto 
executivo aos órgãos de licenciamento e fiscalização de 
Minas Gerais. 

6    A destruição de Bento Rodrigues 

A prática da mineração no Quadrilátero Ferrífero já se 
valia do desmonte e represamento das águas desde o 
período setecentista, tanto para colocar a seco o cascalho 
rico, quanto para desviar as águas nos canais. Nessa 
época a prática também já provocava degradação na 
paisagem (Schaefer et al. 2015). 

Na história recente do Estado de Minas Gerais são 
registrados 5 rompimentos de barragens de rejeito de 
mineração nos últimos 15 anos: Fernandinho (Itabiri-
to/1986); Macacos (Nova Lima/2001); Rio Pom-
ba/Cataguases (Miraí/2007); Herculano (Itabirito/2014); 
Fundão (Mariana/2015) todos com danos à sociedade e 
ao meio ambiente. 

O último evento, que ocorreu em 05 de novembro de 
2015 levou a destruição de Bento Rodrigues, cuja paisa-
gem, por si só, constituía um sítio importante da história 
da mineração. Saadi & Campos (2015) salientam que o 
sítio paisagístico foi completamente destruído e que o 
excesso de volume e a energia carregada pela corrente 
lamosa, resultaram na geração de remansos que avança-
ram em refluxo em distâncias da ordem de 2 km ao lon-
go dos canais e várzeas dos afluentes, incluindo o rio do 
Carmo. 

Além da destruição da paisagem como patrimônio 
da história da mineração Bento Rodrigues perdeu os 
marcos e totens da Estrada Real, instalados junto à ponte 
sobre o Córrego Santarém, no adro da Capela de São 
Bento. Novais & Novais (2017) destacam que muros 
construídos em pedra do período do ciclo do ouro estão 
parcialmente submersos nas águas e lamas acumuladas 
no lago do dique S4, construído no córrego Santarém, 
imediatamente a jusante de Bento Rodrigues, pela Sa-
marco, no intuito de conter as lamas de rejeito.  
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7    Conclusão 

Bento Rodrigues está localizado no Eixo Central da 
Estrada Real, no Caminho dos Diamantes, tendo uma 
grande importância como patrimônio geomineiro, apre-
sentando um contexto histórico especial de cunho geoló-
gico, cultural e científico. Sua história e a transformação 
de sua paisagem ao longo de mais de 300 anos está inti-
mamente relacionada à mineração: desde seu “surgimen-
to” até sua “morte”. 

Como salientam Schaefer et al. (2015): 
“Foi o Rio do Carmo, em suas nascentes em Mariana, o pri-
meiro grande garimpo de ouro do Brasil. Parece um destino 
recorrente e previsível que tenha sido na primeira bacia explo-
rada que tenha ocorrido o maior desastre conhecido” (Schaefer 
et al. 2015, p. 107)  

O rompimento da barragem de contenção de rejeitos 
de Fundão é um desastre que deixou marcas irreversíveis 
formando um novo arcabouço paisagístico também de-
corrente da própria prática minerária que caracteriza o 
território.  

Vários problemas geoéticos relacionados a esta 
questão devem ser colocados, dentre eles: a necessidade 
de se incluir em estudos de licenciamento ambiental um 
levantamento do patrimônio geológico e da história da 
mineração de áreas potencialmente afetadas pelos em-
preendimentos; a necessidade do uso de uma linguagem 
compreensível entre cientistas e comunidades no sentido 
de promover uma valorização dos elementos da geodi-
versidade para além de seu valor econômico; a necessi-
dade de se discutir - a luz do patrimônio geomineiro e da 
geoética – a valorização do território hora degradado de 
forma a resgatar a memória de Bento Rodrigues e usar o 
espaço no contexto mais amplo dos processos de memo-
rização atuais para fins turísticos.  

O turismo pode promover um uso do território afe-
tado de forma a valorizar símbolos de identidade que são 
fortes para a região e a promover uma reflexão crítica 
sobre os benefícios e malefícios da prática minerária no 
Quadrilátero Ferrífero.  

A memória de Bento Rodrigues não deve ser esque-
cida e uma forma de tirar ensinamentos da catástrofe 
seria transformar o mar de lama que alterou a paisagem 
do povoado em um Museu de Território - para que não 
seja mais necessário contar a história de outras comuni-
dades com “era uma vez”. 
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TRABALHO DE CAMPO NO PARQUE AMBIENTAL HENRIQUETA 
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THE PARQUE AMBIENTAL HENRIQUETA FORTES CERQUEIRA, PIRACURUCA, PI 
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Abstract⎯ Faced with the notorious process of environmental degradation to which world Geodiversity is being subjected, it is necessary 

to develop strategies for awareness and conservation. In this scenario, field work can be combined with the practice of envi-ronmental ed-

ucation, as an instrument for environmental conservation in Conservation Units. Thus, this research aimed to characterize the biophysical 
aspects and to identify the geodiversity potential, through fieldwork and environmental education, to aid the conservation of Henriqueta 

Fortes de Cerqueira Environmental Park, in Piracuruca (Piauí). The study area is located along the PI-110 highway, close to the Nova Pi-
racuruca Loteamento, western sector of the municipality of Piracuruca (PI). For the development of the fieldwork, adequate planning must 

be carried out, dividing it into the following stages: planning, exhibi-tion and execution. These steps should be allied with the use of GPS 

and camera. The area of the Park lies in the sandstones of the Cabeças Formation, which outcrops and exhibits cave paintings. The soils 
are poorly developed, linked to lithic neosoils, covered predominantly by dense shrub-like vegetation and intercalations of tree species. 

The Conservation Unit has several recreational attractions. However, it exhibits areas with exposed soil and development of ravines. 

Keywords⎯Conservation Unit, Diversity, Teaching. 

Resumo⎯Frente ao processo de degradação ambiental ao qual a Geodiversidade mundial vem sendo submetida, faz-se necessário desen-

volver estratégicas para sensibilização e conservação. Nesse cenário, pode-se aliar o trabalho de campo à prática da Educação Ambiental 

(EA), como instrumento para conservação ambiental em Unidades de Conservação (UC). Nesse sentido, a presente pesquisa teve como ob-

jetivos realizar uma caracterização dos aspectos biofísicos e identificar o potencial da Geodiversidade, via trabalho de campo e Educação 
Ambiental, para conservação do Parque Ambiental Henriqueta Fortes de Cerqueira, em Piracuruca (Piauí). A área objeto em estudo locali-

za-se às margens da rodovia PI-110, próximo do Loteamento Nova Piracuruca, setor oeste do município de Piracuruca (PI). Para o desen-

volvimento de trabalhos de campo deve-se realizar um adequado planejamento, dividindo-o nas seguintes etapas: planejamento, exposição 
e execução. Essas etapas devem estar aliadas ao uso de GPS e máquina fotográfica. A área do Parque encontra-se sobre os arenitos da 

Formação Cabeças, que afloram e exibem pinturas rupestres. Os solos são pouco desenvolvidos, ligados aos neossolos litólicos, esses são 

recobertos predominantemente por vegetação do tipo caatinga arbustiva densa e intercalações de espécies arbóreas. A Unidade de Conser-

vação apresenta diversos atrativos ao lazer. Contudo apresenta áreas com solo exposto e desenvolvimento de ravinas. 

Palavras-chave⎯Unidade de Conservação, Diversidade, Ensino. 

Linha temática⎯Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1 Introdução 

Ao longo de seu desenvolvimento, apropriando-se e 

usando o espaço, o homem tem deixado marcas muitas 

vezes irreversíveis nos sistemas ambientais, levando 

esses a um nível de degradação nunca antes visto. Desse 

modo, a Educação Ambiental (EA) aliada ao trabalho de 

campo tem sido utilizada como mecanismo para sensibi-

lização no que concerne à conservação ambiental. 

Nesse contexto, Sato & Carvalho (2005) destacam 

que a EA surge como resposta à crise ambiental mundial 

e elemento de fundamental importância para tratar dos 

problemas ambientais. Dessa maneira, de acordo com 

Pinotti (2010), para que se alcance a conscientização 

ecológica deve-se construir um ambiente propício para 

que o processo de educação ocorra de maneira adequada. 

Leff (2008) assevera que a interdisciplinaridade 

apresenta-se como elemento unificador dos saberes e a 

educação constitui-se ferramenta imprescindível à for-

mação de valores, habilidades e capacidades voltados 

para a construção da racionalidade ambiental. 

Nessa perspectiva de sensibilizar para conservar, 

deve-se mencionar que o conhecimento da dinâmica dos 

sistemas ambientais é essencial. Pois não se pode con-

servar aquilo que não se conhece. Desse modo, insere-se 

o conceito de Geoconservação que, para Baptista et al. 

(2016), está relacionado ao conjunto dos elementos geo-

lógicos e geomorfológicos que expressam determinados 

valores a ser conservados. Nesse cenário, Gray (2004) 

enumera sete categorias de valores, a saber: intrínseco, 

cultural, estético, econômico, funcional, científico e 

educativo. 

Nessa ótica, a conservação da geodiversidade per-

passa pela compreensão no âmbito de uma visão dinâmi-

ca e integrada da paisagem, essa constituída por inúme-

ros componentes que interagem de forma complexa e 

articulada (Guerra & Marçal 2010). Nessa ótica, o traba-
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lho de campo configura-se como instrumento primordial 

para o conhecimento integrado da paisagem. 

Nesse cenário, Azambuja (2012) assevera que o tra-

balho de campo é permeado por um olhar geográfico 

diferente, é um olhar da mente, do pensamento e metodo-

lógico, logo um olhar que visa à totalidade e a dinâmica 

dos fenômenos naturais e humanos. Justen (2009) com-

plementa ao afirmar que com o trabalho de campo pode-

se visualizar o espaço como um elemento dinâmico, com 

relações existentes entre os aspectos físicos e humanos. 

Diante da necessidade de promover a sensibilização para 

conservação ambiental, cuja base perpassa pelo conhe-

cimento da Geodiversidade de forma integrada, o traba-

lho de campo configura-se como uma proposta promis-

sora para viabilizar a conservação da natureza. Desse 

modo, o presente estudo foi considerou o Parque Ambi-

ental Henriqueta Fortes de Cerqueira, em Piracuruca 

(Piauí), local para desenvolvimento do estudo. 

Frente ao que foi exposto, o trabalho ora apresenta-

do teve como objetivos realizar uma caracterização dos 

aspectos biofísicos e identificar o potencial da 

Geodiversidade, via trabalho de campo e educação 

ambiental, para conservação do Parque Ambiental Hen-

riqueta Fortes de Cerqueira, em Piracuruca (Piauí). 

2 Material e métodos 

2.1 Localização e aspectos biofísicos da área em estudo 

A pesquisa teve como lócus o Parque Ambiental Henri-

queta Fortes de Cerqueira (PAHFC). Este foi criado por 

meio do Decreto Municipal nº 133/2013 e inaugurado 

dia 13 de julho de 2013. Essa Unidade de Conservação 

(UC) tem como objetivo:  

“[...] conservar os atributos existentes, possi-

bilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educa-

ção ambiental, de lazer e de turismo ecológi-

co” (Piracuruca 2013a, p.1). 

A UC, supracitada, está localizada às margens da 

rodovia PI-110, nas proximidades do Loteamento Nova 

Piracuruca, este situado no setor oeste do município de 

Piracuruca, norte do estado do Piauí (Fig. 1). 

O Parque possui uma área de 11,4 hectares. Em seu 

interior situa-se o riacho da Passagem de Laje, que pos-

sui uma barragem construída, em dezembro de 1950, 

pelos antigos proprietários da área. A área em questão 

apresenta distintos elementos para lazer, tais como: tri-

lhas ecológicas, campo de futebol, quadras de vôlei, 

playground, labirinto de pedra, abrangendo praça de 

convivência. 

2.2 Procedimentos técnico-operacionais 

O trabalho de campo deve ser essencialmente planejado, 

tendo em vista que se constitui numa atividade voltada 

ao conhecimento dos aspectos biofísicos de determinada 

área, para então poder conservá-la, considerando-se 

inicialmente levantamento bibliográfico e cartográfico da 

área onde será realizado do trabalho de campo. Desse 

modo, devem ser seguidas as etapas indicadas na Figura 

2 para elaboração da proposta de atividade de campo. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do Parque Ambiental Henriqueta Fortes 

de Cerqueira (PAHFC), município de Piracuruca (Piauí). Fonte: Malha 

municipal digital do Brasil (IBGE 2017) 

 

Figura 2. Proposta metodológica para realização de trabalho de campo 

no Parque Ambiental Henriqueta Fortes de Cerqueira (PAHFC), muni-

cípio de Piracuruca (Piauí) 

A etapa inicial diz respeito ao planejamento, onde se 

deve realizar a elaboração do projeto para desenvolvi-

mento da atividade, definindo-se justificativa, objetivos e 

delimitação da metodologia. Nesta última deve-se definir 

cronograma e pontos a serem visitados. 

A etapa de exposição considera a explicação da pro-

posta em sala de aula, aos alunos. Nesse contexto, de-

vendo-se considerar readequações, a partir das discus-

sões realizadas com os alunos. Diga-se, também, que 

deverá proceder a apresentação das características biofí-

sicas da área a ser visitada. 

A última etapa, denominada de execução, está vin-

culada à contextualização da teoria, com identificação do 

potencial da Geodiversidade e uso dos princípios da 

educação, como elemento para sensibilização e diagnós-

tico ambiental do Parque objeto em estudo. 

Ressalta-se que se deve sempre estar munido de 

GPS e máquina fotográfica para situar a localização dos 

elementos biofísicos e registro do potencial da Geodiver-

sidade da área visitada. 

143



 

 

3 Resultados e discussão 

O parque em questão encontra-se sobre os arenitos da 

Formação Cabeças, que data do Devoniano Médio, esses 

arenitos são exibem diversas cores diversas, variando de 

claros a brancos e cinza-amarelados, chegando ao verme-

lho, possuem aspecto maciço e, em geral, estratificação 

cruzada (CPRM 2006). Os arenitos afloram no PAHFC e 

destacam-se pela presença de pinturas rupestres (Fig. 3), 

configurando-se como um importante elemento da Geo-

diversidade local e, por conseguinte, demanda atenção e 

cuidados para sua conversação. 

 

Figura 3. Pinturas rupestres, em afloramento da Formação Cabeças, no 

interior do Parque Ambiental Henriqueta Fortes de Cerqueira 

No que tange a educação ambiental pode-se desen-

volver ações de Geoconservação a partir da prática de 

atividades de campo. Desse modo, podendo-se levar os 

alunos a conhecer as tipologias de rochas e os grafismos 

rupestres nelas presentes, bem como sua importância no 

entendimento da evolução e dispersão da espécie huma-

na. 

O PAHFC apresenta solos particularmente jovens, 

possivelmente neossolos litólicos (INDE 2015), que 

demandam estudos mais aprofundados e geração de 

dados em escala adequada, visando o conhecimento de 

seus componentes e, consequente, geoconservação. Essa 

subordem de solos é recoberta predominantemente por 

vegetação do tipo caatinga arbustiva densa, com presen-

ça de espécies arbóreas (Fig. 4). Ressalta-se que essa 

vegetação encontra-se em diferentes estágios de conser-

vação. 

O atributo pedológico associado ao fitogeográfico 

constituem possibilidades educacionais importantes, 

notadamente como forma de levar o aluno à compreen-

são da potencialidade existente no bioma caatinga. Nesse 

sentido, podem-se desenvolver diversas atividades, a 

saber: estudo dos horizontes do solo, por meio do uso de 

trado ou penetrômetro de impacto para retirada de amos-

tras do solo, ou mesmo usa de uma enxada, para visuali-

zação dos horizontes do solo; estudo da fitossociologia 

da vegetação de caatinga, a partir de técnicas simples 

como a produção de prensa para secagem e montagem de 

material de herbário e, como tal, identificação das espé-

cies presente na área, possibilitando avaliar o nível de 

conservação/degradação da cobertura vegetal. 

 

Figura 4. Fisionomias da vegetação do tipo caatinga, arbustiva  

e arbórea 

A Unidade de Conservação (UC) apresenta diversos 

atrativos ao lazer da população local e aos turistas e 

excursões escolares. A UC possui trilhas ecológicas que 

adentram a caatinga arbustiva densa (Fig. 5), campo de 

futebol e quadras de vôlei, playground, labirinto de pe-

dras, praça de conveniência, uma barragem que foi cons-

truída em 1950. Assim, a área é um espaço para se de-

senvolver atividades acadêmico-escolares para conserva-

ção à luz dos princípios da Educação Ambiental. 

Os atributos referentes à infraestrutura da UC permi-

tem o desenvolvimento de Geoturismo, particularmente 

por meio da utilização das trilhas ecológicas. Pois as 

componentes ambientais, acima, descritas permitem a 

realização de trabalho de campo e estudo integrado da 

Geodiversidade, fato que gera conhecimentos que devem 

subsidiar a proposição de ações de Geoconservação e 

desenvolvimento de atividades educacionais e Geoturis-

mo. Embora o estudo proponha-se a mostrar o potencial 

da Geodiversidade do PAHFC, cabe também ressaltar os 

problemas enfrentados no que diz respeito à conservação 

ambiental. 

 

Figura 5. Trilha ecológica que adentra a vegetação do tipo caatinga 

arbustiva densa 

A referida UC, devido à remoção da cobertura vege-

tal, exibe o desenvolvimento de processo de ravinamento 

(Fig. 6) e presença de áreas com solo exposto (Fig. 7). 

Logo, em períodos chuvosos, particularmente entre ja-

neiro a maio, essas áreas ficam sujeitas a processos ero-
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sivos de forma mais intensa, a exemplo de erosão lami-

nar, lixiviação e, como tal, remoção do horizonte super-

ficial do solo. 

 

Figura 6. Processo de ravinamento, às margens do riacho da Passagem 

de Lages 

 

Figura 7. Área com solo exposto 

Ressalta-se que os processos erosivos identificados, 

também, constituem instrumentos para o desenvolvimen-

to de ações de educação ambiental, pois o objetivo fun-

damental de uma UC está ligado à conservação dos atri-

butos biofísicos e, ainda, da fauna local. Desse modo, é 

possível efetuar juntamente com os alunos propostas de 

manejo e/ou restauração do ambiente degradado. 

4 Conclusão 

O presente estudo considerou uma proposta de trabalho 

de campo, com uso potencial para conhecimento de 

Geodiversidade no Parque Ambiental Henriqueta Fortes 

de Cerqueira, como instrumento para sensibilização e 

conservação ambiental da referida área. 

Ressalta-se que a sensibilização e, posterior, conser-

vação ambiental perpassa pelo conhecimento integrado 

do potencial de Geodiversidade e/ou potencial de uso 

para determinado ambiente. 

Nesse contexto, o conhecimento das características 

biofísicas deve subsidiar o desenvolvimento dos princí-

pios de Educação Ambiental, permitindo o uso e conser-

vação de Unidades de Conservação, particularmente do 

Parque Ambiental Henriqueta Fortes de Cerqueira. 

À luz da Educação Ambiental, as formas de monito-

ramento dos atrativos turísticos no Parque devem ser 

uma atividade não somente das autoridades competentes, 

mas também dos visitantes. Nesse ponto, deve-se desta-

car que a área demanda melhorias na parte de infraestru-

tura, com manutenção da estrutura destinada ao lazer. 

Em suma, a proposta metodológica empregada pos-

sui uso potencial quando considerado o desenvolvimento 

da sensibilização para conservação ambiental. A metodo-

logia em questão pode ser aplicada em outras áreas que 

não as Unidades de Conservação, como forma de identi-

ficação e conservação da Geodiversidade. 
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Abstract This project was carried out as part of the supervised internship of the course on Practices on Environmental Education with 
Emphasis on Geosciences, as part of teaching degree in Geosciences and Environmental Education. At the beginning of the internship at 
school, we noticed the excessive amount of food packaging on the school's vegetable garden floor. This situation led us to start a project to 
discuss about healthy eating with elementary school students, using the school garden to carry out practical activities. The idea was to en-
courage the feeling of belonging and critical reflection in the students. To achieve the objectives, weekly workshops were held in the gar-
den with the students. The activities of the workshops consisted of value and recognize Unconventional Food Plants in the garden. It also 
to sensitize students about the issue of garbage generation and how it affects the environment. The main purpose was to re-signify the gar-
den as a school space and promote healthy changes in student’s eating habits. The students were encouraged to think how to multiply the 
acquired knowledge, enabling an understanding of the complexity of the issue and making possible a transformation through multiplier ac-
tions; creating a new vision of the world: ours with others and with the environment that surrounds us, in a solidarity action. As results, it 
was tried to promote the full exercise of citizenship in a process of awareness, thus forming, ecological subjects.  

Keywords Environmental Education, unconventional food plants, school garden. 

Resumo Este projeto foi realizado como parte do estágio supervisionado da disciplina de Práticas de Educação Ambiental com Ênfase 
em Geociências, ministrada no curso de Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental. No início do estágio na escola, percebemos a 
quantidade excessiva de embalagens de alimentos no chão de horta da escola. Esta situação levou-nos a iniciar um projeto para discutir so-
bre alimentação saudável com alunos do ensino fundamental I, utilizando a horta da escola para realizar atividades práticas.  A ideia foi in-
centivar o sentimento de pertencimento e reflexão crítica nos estudantes. Para atingir os objetivos foram realizadas oficinas semanais na 
horta com os alunos. As atividades das oficinas consistiram em valorizar e reconhecer plantas alimentícias não convencionais presentes na 
horta. E também sensibilizar os alunos sobre a questão da geração de lixo e o impacto no meio ambiente que isso provoca. O objetivo 
principal foi ressignificar a horta como espaço escolar e promover mudanças saudáveis nos hábitos alimentares dos estudantes. Os alunos 
foram encorajados a pensar maneiras de multiplicar o conhecimento adquirido, possibilitando a compreensão da complexidade do proble-
ma e permitindo uma transformação através de ações multiplicadoras; criando uma nova visão do mundo: o nosso com os outros e com o 
ambiente que nos rodeia, em uma ação solidária. Como resultado, procurou-se promover o exercício pleno de cidadania em um processo 
de conscientização, formando assim, sujeitos ecológicos.  

Palavras-chave Educação-Ambiental, plantas-alimentícias-não-convencionais, alimentação, pertencimento, horta-escolar. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

A humanidade está passando por um processo de desen-
volvimento caótico, apesar do rico sistema ecológico; 
com inter-relação de todas as esferas – biosfera, atmosfe-
ra, litosfera e hidrosfera – de forma interdependente e 
equilibrada, ainda utilizamos os recursos naturais de 
forma desenfreada. Estamos em um ambiente sócio-
histórico, cultural, econômico e político que nos coloca 
em posição privilegiada, no sentido de modificar geneti-
camente a natureza, por intermédio da ciência e das tec-
nologias; essas ações, muitas vezes, nos distanciam dela. 
Muitos em seus discursos se referem aos recursos natu-
rais como produtos que existem apenas para nos servir, 
esquecendo que 

“todos os seres são interligados e cada forma de vida tem 
valor, independente da sua utilidade para os seres humanos” 
(A Carta da Terra 2000, p.2). 

A industrialização leva em consideração, quase 
sempre, apenas as vantagens econômicas da explotação 
dos recursos, mas hoje se sabe o quanto isso pode afetar 
diversas formas de vida, tanto no presente, quanto no 
futuro. Por isso, é importante fazer da educação um pro-
cesso de humanização em uma perspectiva de inserção 
social crítica e transformadora, tornando os “indivíduos 
participantes do processo civilizatório e responsáveis por 
levá-lo adiante” (Pimenta & Anastasiou 2002), ou seja, a 
formação do indivíduo deve ser pensada no mundo em 
que vive e pelo qual é responsável, gerando responsabi-
lidade com os outros e com o ambiente, formando sujei-
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tos ecológicos1 capazes de identificar e problematizar as 
questões socioambientais. 

Para compreender como é possível formar sujeitos 
ecológicos, utilizando a horta como ferramenta dentro do 
espaço escolar, e como esta pode interferir na concretiza-
ção da educação, é necessário antes definir o que consi-
deramos Educação. Segundo Guimarães (2006): 

“Hoje, é possível entendermos Educação como a possibilidade 
de investimento na expansão da criança em suas múltiplas 
dimensões: emocional, sensorial, motora, mental, sócio-
afetiva. Fazer educação significa cuidar do outro 
considerando-o como sujeito ativo e afetivo, que produz 
sentido sobre o mundo com suas ações corporais, sensoriais, e 
mentais, expressando-se de múltiplas formas, em permanente 
confronto e colaboração com o social no qual está 
mergulhado. Nesta perspectiva, educar é escutar o outro-
criança, mobilizando ampliações de suas possibilidades de 
exploração do mundo.” (Guimarães 2006). 

Em consonância a ideia de educação proposta 
por Guimarães (2006), as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais Gerais da Educação Básica (MEC 2013) consideram 
que o espaço deve ser proporcionado aos alunos da edu-
cação básica de forma que contemplem os aspectos físi-
cos, afetivos, psicológicos, intelectuais e sociais como 
prioritários a sua formação; sendo estes espaços físicos 
adequados e destinados às várias atividades, entre elas a 
de experimentação e práticas botânicas. Logo, a horta no 
ambiente escolar pode ser utilizada como ferramenta 
potencializadora no desenvolvimento de diversas ativi-
dades pedagógicas. Dentre as atividades diversas, aqui 
focalizaremos em atividades voltadas a áreas de educa-
ção alimentar e ambiental crítica, valorizando as plantas 
já existentes na horta escolar.  

Algumas das plantas que nascem de forma es-
pontânea em praças, parques, terrenos abandonados, 
grama de escola, na rachadura da calçada, conhecidas 
como “mato” ou “erva-daninha”, podem ser comestíveis 
e mais nutritivas que as hortaliças tradicionais. Estas são 
chamadas de Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANCs). Segundo Kinupp (2007), as espécies de 
PANCs, são de fácil plantio e propagação, adaptadas às 
condições de solo e clima da região onde ocorrem e 
podem ser cultivadas de forma agroecológica, ou seja, 
sem agrotóxicos e adubação sintética. A partir da valori-
zação destas plantas, e de processos de plantio orgânico, 
é possível vivenciar situações mais próximas das encon-
tradas na natureza. 

O projeto intitulado “Horta Escolar: Experiências de 
um estagio supervisionado acerca de praticas de educa-
ção ambiental e alimentar em uma escola municipal em 
São Paulo” foi idealizado a partir da identificação de 
uma situação real, que era a constância de embalagens de 
alimentos no espaço da horta deixado pelos alunos du-
rante o intervalo. Com o auxílio e disponibilidade da 
Professora Tutora do 2º ano do Ensino Fundamental I 

                                                           
1. O termo sujeito ecológico representa “sujeitos capazes de compreen-
der o mundo e agir nele de forma crítica” (Carvalho 2004, p.1). Pode 
ser contemplado também, como o desenvolvimento da interpretação do 
mundo complexo; suas relações, conflitos e problemas, que está em 
constante transformação. A autora considera que a educação ambiental 
crítica na formação do sujeito ecológico ocorre como “parte da ação 
humana de transformar a natureza em cultura, atribuindo-lhe sentidos, 
trazendo-a para o campo da compreensão e da experiência humana de 
estar no mundo e participar da vida”.   

(Ciclo I), foi possível elaborar oficinas e atividades para 
os alunos2. Essas ações possibilitaram a reflexão acerca 
da problemática supracitada, de forma contextualizada, 
gerando uma relação construtiva com o meio e compre-
endendo como a horta no espaço escolar pode facilitar na 
sensibilização e conscientização dos alunos, estimulando 
o senso crítico e coletivo por meio de rodas de conversa 
acerca da problemática do lixo na horta e da alimentação, 
para então, ressignificar a horta e suas práticas na escola, 
preservando o espaço escolar da horta e as plantas ali-
mentícias não convencionais.  
 
1.1. Sobre a escola 

A Escola na qual o projeto foi desenvolvido é a EMEF 
Desembargador Amorim Lima, em São Paulo, SP, a qual 
possui um projeto político pedagógico diferenciado, com 
base no projeto implantado na Escola Básica da Ponte, 
de São Tomé de Negrelos, em Portugal. 

Segundo informações retiradas do site3 da escola, os 
valores que fundamentam o projeto são: 

“Ascendermos todos – alunos, educadores, pais e comunidade 
– a graus cada vez mais elevados de elaboração cultural e a 
níveis cada vez mais elevados de autonomia moral e 
intelectual, num ambiente de respeito e solidariedade, é o 
objetivo que fundamenta o Projeto EMEF Desembargador 
Amorim Lima” (Amorim Lima 2017). 

A EMEF Desembargador Amorim Lima possui um 
cronograma de aulas diferenciadas que auxilia o aluno a 
despertar sua criatividade, autonomia e responsabilidade, 
além de dar suporte aos alunos através de tutoria sema-
nal, participação em grupo de responsabilidade de de-
terminado local da escola, rodas de conversa todos os 
dias após o intervalo e há o incentivo à participação de 
todos os agentes envolvidos (alunos, professores, funcio-
nários e pais).  

A escola possui três salões, nos quais se dividem 
alunos do Primeiro Ciclo (Fundamental I) e Segundo 
Ciclo (Fundamental II), em Inicial (1º e 2º - às vezes 3º - 
ano), Intermediário (3º, 4º, 5º e 6º ano) e Avançado (7º, 
8º e 9º ano). 

As aulas/oficinas são ministradas em círculos, em 
que a maioria dos professores trabalha através da meto-
dologia da sistematização coletiva do conhecimento4. Já 
nas aulas de pesquisa5 (atividades do roteiro) são realiza-
das em mesas com quatro alunos, podendo se exercer 
individual ou coletivamente, os alunos chegam ao co-
nhecimento de forma independente e o professor é ape-
nas o facilitador neste processo. 

Além dos Salões, a escola possui uma sala vazada 
onde também podem ser realizadas pesquisas, além de 
ser um local para expandir a criatividade das crianças na 
criação de seus próprios brinquedos. Possui três salas 

                                                           
2. Dentre os 20 alunos participantes: 90% eram do 2º ano do Ensino 
Fundamental e 10% eram alunos de anos distintos.   
3 URL: http://amorimlima.org.br/institucional/projeto-politico-
pedagogico/ Acesso em 15.10.2017 
4 Proposta por Martins (1998), sistematização coletiva do conhecimen-
to como sendo uma linha pedagógica que enfatiza a práxis social e o 
foco central é a relação dialética da compreensão e transformação. 
5 Exemplo de roteiro. URL: 
http://pt.scribd.com/doc/100872805/Roteiro-5%C2%BA-ano-
Personalidades  [Site acessado: 15/10/2017] 
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“comuns”, sendo uma exclusiva para atividades do 1º 
ano, e outras duas para oficinas do Ciclo II, reuniões de 
tutoria, e pesquisas em geral. 

O átrio é o local para aula de música, os alunos sen-
tam em círculo e com as indicações do professor apren-
dem a cantar e tocar instrumentos. A sala de oficina de 
cultura possui aula extracurricular de capoeira e maraca-
tu aberta também para a comunidade. 

A biblioteca do Amorim Lima possui um grande 
acervo de livros, sendo a maior parte doada pelos pró-
prios alunos. O funcionamento ocorre com a ajuda vo-
luntária dos pais e alunos. 

A escola também possui uma sala de informática, 
um pátio com refeitório na parte interna da escola, um 
deck, um laboratório de ciências, uma quadra coberta e 
outra descoberta, horta com 8 canteiros, e muitas áreas 
externas para convivência, como pista de skate, parque 
com brinquedos, um pátio coberto na parte externa da 
escola com mesas e cadeiras e uma grande área verde.  

 Além de aulas que fogem do método tradicio-
nal6, a escola implantou no currículo disciplinas como 
oficina de arte com ciência e aula de brincadeira. 

A oficina de Arte com Ciência ocorre em um ateliê, 
onde os alunos do 1º e 2º ano tem introdução sobre ver-
tebrados, invertebrados, bactérias através de atividades 
práticas, como por exemplo, aprender sobre bactérias 
fazendo pão na sala, ou criar um “monstro” com recortes 
de imagens de revistas que representem partes de ossos 
de diferentes animais vertebrados. 

 
2    Metodologia – o lúdico na educação ambiental 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
projeto considerou os pressupostos e fundamentos da 
educação ambiental crítica (Guimarães 2004, Carvalho 
2004). 

Foram realizadas oficinas semanais, de uma hora, ao 
longo de três meses, com 20 alunos do ensino fundamen-
tal I, no segundo semestre de 2015. Nessas oficinas fo-
ram trabalhados diversos temas, sendo eles: a problemá-
tica do lixo, as PANCs, alimentos industriais e naturais, 
reutilização, horta como espaço de respeito e cuidado, 
importância da coletividade entre toda comunidade esco-
lar. 

A problematização, a coleta do lixo no entorno da 
horta e o processo de regar as plantas da horta foram 
realizadas no começo de todas as oficinas, trabalhando 
desta forma o reconhecimento daquele espaço como um 
local a ser cuidado e preservado e trazendo a reflexão 
através de questionamentos como: “A terra como plásti-
co?”. 

                                                           
6 Método tradicional: Segundo Veiga (2000, p.15), segue a linha peda-
gógica de aprende a fazer e de transmissão-assimilação; 
Aprender a fazer: uma linha tecnicista, que tem ênfase em dar respostas 
especifica definidas nos objetivos operacionais, que o professor apenas 
repassa o conteúdo, e o aluno deve memorizá-lo. 
Transmissão-assimilação: É um método pronto, que o aluno é visto 
como uma “Tábua rasa”, e o professor é o centro do processo, onde os 
alunos ficam enfileirados com a visão apenas para o professor. 

 

De forma a valorizar os alimentos ali existentes, foi 
realizada uma atividade de identificação das PANCs e 
elaboração de placas na horta e também uma oficina para 
mostrar a diferença entre os alimentos naturais e os ali-
mentos industrializados. A oficina consistia em duas 
partes: uma atividade que nomeamos como “boca de 
lata”, em que os alunos faziam a leitura dos ingredientes 
nas embalagens de comida, e quando viam alguma coisa 
que fugia do que conhecem como comida cantavam: 
“Boca de lata, bigode de barata”, e a outra que era a 
brincadeira da comida brasileira, que começou com um 
canto: “Vai começar, a brincadeira, da comida brasileira: 
Arroz, feijão....” e os alunos continuavam falando os 
alimentos como mamão, banana, couve, cenoura etc, 
porém, quando algum aluno falava Cheetos (salgadinho) 
ou objetos, como cadeira, os outros falavam: “boca de 
lata, bigode de barata” relembrando a brincadeira anteri-
or. 

Para despertar a sensibilização dos participantes foi 
realizada uma dinâmica dos sentidos, despertando sensa-
ções relacionadas ao cheirar, o tatear, o degustar e o 
olhar, com plantas da horta, como hortelã, orégano, se 
libertando do sentir mecanizado para uma leitura mais 
afetiva em grupo. Outra atividade de sensibilização com 
os alunos foi solicitar que eles representassem o processo 
de transformação das plantas, enquanto eles eram “rega-
dos” – nesse dia, foi levado um borrifador com água e 
gotas de óleo essencial de lavanda; então, as crianças 
faziam o movimento do desabrochar de uma planta, e 
paravam em uma posição; sentiam o sol e as gotículas de 
água que caíam sobre elas, como forma de representar o 
processo de fotossíntese e a necessidade da água para 
sobrevivência das plantas. 

Como recurso didático na abordagem do tema reuti-
lização, embalagens de Tetra Pak foram reaproveitadas 
na confecção de vasos, problematizando a referencia ao 
descarte: “jogar fora”, com questionamentos críticos 
como: “Fora de onde? Fora do nosso ponto de visão?”, 
enfatizando a importância de repensar o consumo, redu-
zir, reutilizar e reciclar. 

Foi feita uma atividade de colheita para produção do 
suco coletivo, enfatizando questões de preservação e 
origem de cada ingrediente coletado.  

O encerramento das oficinas se deu a partir de uma 
roda de conversa para avaliação dos alunos e professores 
com abordagem dos quatro elementos (terra, água, ar e 
fogo), a produção individual de um desenho que repre-
sentasse a atividade mais marcante da oficina cada um 
deles e, finalmente, o que poderia ser feito para multipli-
car tais conhecimentos e formas de engajar outros cole-
gas da escola para ajudar e dar continuidade às atividades 
da horta. 

Após a finalização das oficinas, ocorreu um mutirão 
de revitalização da horta, com a cooperação de pessoas 
engajadas nas atividades da escola, como alunos, pais, 
professores, funcionários, estagiários, e organizações 
externas. 

A avaliação do projeto foi feita de forma contínua, 
por meio das reações e respostas dos estudantes diante 
das atividades propostas e da percepção do engajamento 
deles nas atividades da horta. 
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3   Resultados e Discussões 

Ao longo das oficinas ministradas foi possível identificar 
mudanças de atitudes, hábitos e comportamentos, de 
forma qualitativa através das rodas de conversas, obser-
vações de ações dos estudantes e nos registros/desenhos7 
das atividades mais marcantes para eles.  

A horta despertou nos alunos um valor emocional, 
de respeito e cuidado. A questão do lixo apareceu como 
um problema da escola, através de registros escritos nos 
desenhos. Dentre os registros escritos, destacamos: 
“Horta é legal”, “vamos nos preocupar com a horta”, “a 
horta precisa de cuidado”, “regue a horta”, “não jogue 
lixo na horta”.  Os desenhos representam como os alunos 
se reconhecem no ambiente natural, seja de forma inte-
grada ou como um agente transformador. Os alunos que 
se representaram em seus desenhos como agentes trans-
formadores do ambiente, colocavam frases de efeito 
saindo de seus bonecos ou representavam os bonecos 
bem pequenos - ao comparar com as plantas e outros 
elementos naturais registrados - regando as plantas da 
horta, e os bonecos também sendo regados, resgatando 
no desenho à atividade de sensibilização com o borrifa-
dor.  Nesses mesmos desenhos, notamos que a maioria 
deles fez relação a pelo menos dois dos quatro elementos 
da natureza.   

Como resposta a proposta do que poderia ser feito 
para multiplicar aqueles conhecimentos e formas de 
engajar outros colegas da escola para ajudar e dar conti-
nuidade nas atividades da horta, os alunos propuseram 
um “Mural da Horta” contendo a divulgação do mutirão 
da horta, plantas existentes na horta e cuidados necessá-
rios na horta. Essas ações estão em concordância com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais Tema Transversal 
Meio Ambiente (Brasil 1997), que propõe como um dos 
objetivos para o ensino fundamental, estudantes capazes 
de  

“identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se 
afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais 
como elementos fundamentais para uma atuação criativa, 
responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente” (Brasil 
1997, p.197).   

Durante o mutirão a participação ativa de alguns 
pais, estudantes e comunidade do entorno da escola, 
mostrou ser possível ultrapassar os limites da sala de 
aula, constituindo um ambiente de aprendizagem coleti-
vo. Foi notada a mudança de atitude dos estudantes em 
relação à horta, expressa por meio da iniciativa de fazer 
um jornal da horta, houve também uma redução notável 
de lixo na horta, não apenas em relação à coleta semanal 
por parte dos participantes, mas também por uma possí-
vel mudança de hábitos e comportamento por parte dos 
estudantes em geral. 

O projeto trouxe mudanças na forma em que as cri-
anças se relacionam com o meio (horta), através das 
                                                           
7 Importante ressaltar que dos 16 desenhos realizados 
pelos alunos, foram analisados 6. A seleção foi feita 
levando em consideração desenhos que fossem passíveis 
de análise, além de priorizarmos desenhos com mais 
elementos registrados. 

oficinas/atividades semanais, trazendo assim uma ação 
reflexiva sobre as plantas não convencionais, envolvendo 
o sentimento de pertencimento e apropriação local das 
plantas nativas pouco conhecidas, ou vistas como “ervas 
daninhas” e pragas, como a Taioba, Capuchinha, Peixi-
nho, Macaé, Cururu, as quais são extremamente nutriti-
vas e podem ser utilizadas no cardápio escolar, trazendo 
principalmente uma mudança de hábitos alimentares. 

 
4   Conclusão 

Acredita-se que o projeto na forma como se desenvolveu, 
com a participação direta dos estudantes, com envolvi-
mento da comunidade, com reflexão sobre um problema 
local, tenha contribuído para uma educação ambiental 
crítica, ou seja, aquela que promove ação reflexiva de 
intervenção em uma realidade complexa, promotora da 
educação voltada para a transformação da sociedade 
local em busca da sustentabilidade. Como afirma Freire 
(1992) em “Pedagogia da Esperança”, o individual e 
coletivo, o ideal e real, trazendo possibilidades e limites 
num processo de reflexão-ação. É na construção deste 
processo que faz do projeto escolar uma possibilidade 
significativa para a formação de educadores e educandos 
(Santos 2011). 

Os estudantes desenvolveram a sensação de perten-
cimento à horta e os elementos que regem esse ambiente, 
fatores que foram observados a partir dos desenhos, além 
do reconhecimento do lixo na horta como um problema 
de comportamento, e da percepção por meio das conver-
sas entre eles incitando uma participação mais ativa na 
horta.  

O projeto, envolvendo todos esses processos reali-
zados, voltados à Educação Ambiental Crítica na EMEF 
Desembargador Amorim Lima, constituiu-se no início de 
potenciais mudanças por meio de novas aprendizagens, 
de abordagens de conhecimentos extracurriculares. Te-
mos consciência de que não é uma ação direta ou pontual 
que promove mudanças permanentes de hábitos em rela-
ção ao ambiente, mas sim uma ação continuada, a qual 
espera-se ser seguida pelos agentes engajados que parti-
ciparam do projeto, estudantes, gestores escolares e a 
comunidade escolar em geral.  

A escola referida é composta de uma comunidade 
escolar mais envolvida nas questões de projetos e even-
tos da escola, no qual os pais participam de forma ativa 
no cotidiano dos filhos no ambiente escolar. O projeto 
auxiliou na reativação da horta e alguns estudantes se 
apropriaram dela através de experimentos nas aulas de 
ciências, ou atividades de observação. Notou-se também 
a iniciativa de alguns pais no dia do mutirão com o auxí-
lio nas atividades, no lanche comunitário e nos materiais 
(ferramentas), mostrando e incentivando seus filhos a 
importância do coletivo e da ação na horta como uma 
ação social. 

É importante ressaltar que ainda há muito trabalho a 
ser feito, no sentido em que é necessário envolver muitos 
outros sujeitos na comunidade escolar, e tentar envolver 
os pais que ainda não veem significado nas vivências 
escolares de seus filhos. A partir de conversas com al-
guns pais no dia do mutirão, notou-se que muitos gosta-
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riam de estar mais envolvidos nas atividades da horta, 
então foi aconselhado para que eles realizassem uma vez 
por mês um mutirão para “coletivizar” e incentivar assim 
mais engajamento nas relações com a horta.  

Educando e Educador são agentes sociais que atuam 
no processo de transformações sociais; portanto, o ensino 
é teoria/prática, é práxis. Ensino que se abre para a co-
munidade com seus problemas sociais e ambientais, 
sendo estes conteúdos do trabalho pedagógico. Aqui, a 
compreensão e atuação sobre as relações de poder que 
permeiam a sociedade são priorizadas, significando uma 
Educação Política (Guimarães 2000). 

Concluindo, o ensino a partir da práxis é um proces-
so de transformação contínuo, que forma cidadãos aptos 
a atuarem coletivamente no processo de transformações 
sociais em busca de uma nova sociedade ambientalmente 
crítica e justa. 
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Abstract This paper proposes the intensification of judicial inspections as a way of connecting the jurist with the reality underlying the 

environmental lawsuits, according to milieu analysis basis, used in Geosciences teaching. The legal norm migrates from abstraction to 

concretization, towards to judicial decisions that guarantee sustainability. The ecological literacy of jurists leads to the construction of a 
systemic and complex view of the relations between man and nature, as well as between the biotic and abiotic factors of the planet (geosci-

entific knowledge). Using interdisciplinary bibliographical research and the inductive method, we seek to integrate the concepts of judicial 
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Resumo Este trabalho propõe a intensificação das inspeções judiciais como forma de conectar o jurista com a realidade subjacente aos 

processos ambientais, segundo os fundamentos utilizados para o estudo do meio, utilizado no ensino das Geociências. A norma jurídica 
migra da abstração à concretização, permitindo decisões judiciais que garantam a sustentabilidade. A alfabetização ecológica dos juristas 

leva à construção de uma visão sistêmica e complexa das relações entre o homem e a natureza, assim como entre os fatores bióticos e 

abióticos do planeta (conhecimento geocientífico). Por meio de pesquisa bibliográfica interdisciplinar e do método indutivo, busca-se inte-

grar os conceitos de inspeção judicial e estudo do meio. 

Palavras-chave Inspeção Judicial, estudo do meio, Direito Ambiental, sustentabilidade. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução  

A crise ecológica decorre, dentre outras razões, de uma 

crise de percepção. Uma possível saída para essa crise é a 

alfabetização ecológica em seu sentido mais amplo. Esse 

processo deve incluir os juristas, operadores do Direito 

presentes nos três poderes: aqueles que decidem questões 

ambientais controversas, aqueles que fazem as leis e aque-

les que as aplicam administrativamente, ou seja, Poder Ju-

diciário, Poder Legislativo e Poder Executivo em todos os 

níveis federativos.  

A compreensão da lei, em seu conteúdo linguístico, 

jurídico e formal não é suficiente. É necessária a compre-

ensão dos fundamentos materiais da lei, ou seja, daquilo 

que subjaz a ela, seu conteúdo geocientífico, o bem ambi-

ental tutelado e as razões dessa proteção. A proteção efe-

tiva depende da compreensão em níveis mais profundos 

que a mera descrição legal.  

Para tanto, sugere-se o ensino das Geociências como 

ponte, elemento catalizador do diálogo entre o Direito e a 

                                                           
1 Faz-se essa ressalva porque muitas decisões judiciais estão amparadas 

por laudos técnicos. No entanto, não se pode afirmar que os laudos sejam 

natureza. A partir da utilização de elementos já conheci-

dos do ensino geocientífico pode-se atingir um público 

que não está familiarizado com esses conceitos, que se as-

semelha, nesse aspecto, à comunidade estudantil – a de-

mandar uma didática eficaz de ensino, uma abordagem di-

ferenciada da reprodução/repetição de conteúdos prontos.  

Como consequência desse aprofundamento, as deci-

sões ambientais estarão mais alinhadas à fundamentação 

científica1 e não meramente retórica. Não se pretende aqui 

afirmar que as decisões judiciais estejam, em sua totali-

dade, esvaziadas de fundamentação científica mas que a 

efetiva compreensão dos fundamentos científicos de uma 

lide ambiental pelos operadores do Direito poderá ampliar 

a proteção ecológica, 

O objetivo deste trabalho é propor a aplicação do es-

tudo do meio ao universo jurídico, sob a forma de inspe-

ção judicial, instituto já previsto no ordenamento proces-

sual brasileiro, porém pouco utilizado, como forma de dis-

seminação do conhecimento geocientífico, alfabetização 

ecológica e, finalmente, conexão entre o texto normativo 

efetivamente compreendidos por advogados, juízes, promotores e procu-

radores que atuam no processo. 
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e a realidade, permitindo, assim, o aprimoramento das de-

cisões judiciais. 

 

2   A lei e a realidade: abstração e concretude 

Analisando-se as peculiaridades do Direito Ambiental, 

percebe-se a utilidade da verificação in loco do objeto da 

controvérsia por meio de inspeção judicial. Um desmata-

mento, por exemplo, pode parecer pequeno quando des-

crito em um auto de infração ambiental, mas o contato vi-

sual com as suas dimensões assim como com a realidade 

de árvores destocadas será mais significativo que palavras 

bem escritas e até mesmo que um bom levantamento fo-

tográfico, bem como in loco é possível observar a impor-

tância daquela vegetação para o meio, sua função ambien-

tal. De igual maneira, vê-se que as fotos de um rio poluído 

não substituem a experiência de sentir o cheiro da polui-

ção e olhar todas as consequências advindas do dano na-

quele meio. O mesmo se aplica a processos que versam 

sobre aterros sanitários, condições de vida em uma comu-

nidade indígena, conflitos de ribeirinhos, assoreamento de 

um rio etc. 

Diferentemente de uma demanda que envolva o Di-

reito Administrativo, Processual ou Tributário, por exem-

plo, em que a perfeita compreensão da lei é suficiente, no 

Direito Ambiental é preciso ir além do texto legal.  

Em uma demanda ambiental, a realidade multiface-

tada dos elementos bióticos e abióticos, em sua constante 

interação e interdependência, é algo que escapa à percep-

ção do julgador. A complexidade das interações ecológi-

cas, o que dificulta a visualização das causas e consequên-

cias dos danos e impactos ambientais. O texto normativo 

é uma pálida descrição daquilo que, na prática, está ocor-

rendo.  

As consequências da degradação ecológica não po-

dem ser vistas de imediato, pois muitas vezes seus efeitos 

se protraem no tempo e no espaço, ou seja, vão ocorrer em 

um momento e local distantes daquele em que o dano foi 

gerado, naquilo que se usa denominar como sociedade de 

risco, marcada pelo caráter transtemporal e transfrontei-

riço das novas ameaças e riscos (Beck 2010). 

Para reduzir o nível de abstração e propiciar o enfren-

tamento de questões que não são desfraldadas pelo conhe-

cimento jurídico, acredita-se necessário lançar mão de ins-

trumentos didáticos oriundos do ensino geocientífico, 

com paralelo no mundo jurídico. Trata-se da utilização do 

estudo do meio que, como uma aula de campo, no uni-

verso jurídico-processual pode ocorrer sob a forma da ins-

peção judicial. 

 

3   A Inspeção Judicial 

No direito processual brasileiro, um dos meios de prova 

de que as partes dispõem é a inspeção judicial. Nessa hi-

pótese, o juiz sai de seu gabinete e vai até o lugar dos fatos. 

Esse meio de prova difere da audiência judicial, em que 

as partes e seus advogados vão ao fórum e comparecem a 

                                                           
2 Brasil. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Novo Código de Pro-
cesso Civil. In: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em 28.01.2018.  

uma espécie de reunião com o juiz, a parte contrária, as 

testemunhas e o Ministério Público, conforme o caso. Na 

inspeção judicial, ao revés, é o juiz quem se dirige pesso-

almente ao local dos fatos. Trata-se de contato direto do 

juiz com pessoa, coisa ou lugar de que trata o processo, 

para que possa tomar contato com a realidade fática que 

está sendo submetida a julgamento. Essa diligência pode 

acontecer em qualquer fase do processo. 

Utilizando-se o exemplo anteriormente citado, não 

seria possível levar à audiência um rio poluído. É neces-

sário, pois, ir até ele. E o mesmo se aplica aos demais 

exemplos. A presença dos operadores do Direito no lugar 

dos fatos não pode ser substituída pela experiência de 

comparecer a uma audiência, ouvir peritos e testemunhas. 

São vivências distintas que impactarão de forma diversa a 

percepção do julgador. 

Segundo a lei2, a inspeção judicial acontecerá em três 

hipóteses: a) quando o juiz julgar necessário para a melhor 

verificação ou interpretação dos fatos que deva observar, 

b) quando a coisa não puder ser apresentada em juízo sem 

consideráveis despesas ou graves dificuldades e c) quando 

se desejar realizar a reconstituição dos fatos. 

O juiz não irá sozinho ao lugar dos fatos: as partes 

têm direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimen-

tos e fazendo observações que considerem de interesse 

para a causa. Além disso, o (a) juiz (a) poderá ser assistido 

por um ou mais peritos durante a inspeção judicial. Ter-

minada a inspeção, o juiz mandará lavrar uma espécie de 

relatório (auto circunstanciado), mencionando nele tudo 

quanto for útil ao julgamento da causa. Esse documento 

poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia.  

Na inspeção judicial, o juiz, as partes e seus advoga-

dos, o Ministério Público e os peritos, além de todos os 

demais participantes da inspeção, terão oportunidade de ir 

além das palavras, daquilo que está escrito no processo, 

migrando da abstração para a concretude dos fatos. Eis seu 

diferencial e importância, sobretudo nas lides ambientais. 

Esse meio de prova, aplicável em qualquer ramo do 

Direito, está previsto nos Artigos. 481 a 484 novo Código 

de Processo Civil brasileiro, datado de 2015, mas já en-

contrava previsão nos Artigos. 440 a 443 do Código de 

Processo Civil anterior, de 1973 e, de modo implícito no 

art. 117 do Código de Processo Civil, de 1939, no qual não 

era previsto expressamente como prova, mas encontrava 

respaldo na prática forense e no meio doutrinário Mada-

leno (2005). 

Segundo o Código de Processo Civil vigente (assim 

como o anterior, de 1973, que esteve em vigor por mais 

de quarenta anos) esse meio de prova pode ser realizado 

por decisão do próprio juiz (de ofício) ou por requeri-

mento de qualquer das partes. Cabe ao juiz decidir se a 

inspeção judicial será ou não realizada. O juiz pode, por 

exemplo, entender que se trata de prova desnecessária ao 

deslinde do processo e, assim, indeferir o pedido. Ou seja, 

não é direito subjetivo da parte a realização dessa prova, 

mas uma decisão do (a) juiz (a), pois é a ele (a) que se 

destina a prova, pois ele analisará todas as provas e julgará 

conforme entender adequado e correto.  
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A regra geral é que as pessoas e coisas sejam levadas 

a juízo e não o contrário. A grande maioria – ou quase 

totalidade – dos processos é resolvida sem inspeção judi-

cial, apenas com audiência ou mesmo sem ela. Há casos 

em que a prova é meramente documental ou que a contro-

vérsia é exclusivamente jurídica e não depende de prova. 

Nesses casos, o (a) juiz (a) limitar-se-á a interpretar a lei 

e decidir, assim, o caso concreto.  

As provas mais comumente utilizadas em um pro-

cesso são a prova testemunhal, em que pessoas que pre-

senciaram os fatos contam aquilo que viram, ouviram ou 

presenciaram com os seus sentidos, e a prova pericial, 

quando a solução demanda um conhecimento técnico es-

pecífico.  

Como qualquer outra prova deduzida no processo 

judicial, a inspeção é uma das provas a serem avaliadas, 

que deve ser analisada no seu contexto, em conjunto com 

as demais provas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça (Informativo 489, Resp1.213.518–AM) ressalvou:  

“[...] a inspeção judicial foi apenas uma das provas que influen-

ciaram a convicção do juízo, que se valeu também da prova do-
cumental (requerimentos administrativos, contratos, fotos, de-

senhos etc.) [...]”. 

Trata-se, portanto, de um instituto jurídico que deve 

ser efetivamente utilizado, porém em conjunto com os 

demais meios de prova, de modo a permitir um desfecho 

justo da controvérsia. 

Belanda (2017) alerta para o elevado número de pro-

cessos judiciais e excesso de trabalho do Judiciário, mas 

entende que a realização de inspeções implicaria decisões 

mais acertadas e reduziria o número de recursos. Afirma 

que o instituto demanda uma atitude ativa do Judiciário, 

buscando a compreensão do ocorrido e dos seus detalhes, 

assim como aquilo que mobilizou a propositura da ação 

judicial. Entende que a realização de inspeções judiciais 

                                                           
3A ação objetivava a retirada/demolição/regularização de edifi-

cações construídas sem as devidas licenças dos órgãos ambien-

tais e do Departamento de Patrimônio da União na Ilha dos Re-

médios, Município de Balneário Barra do Sul/SC, com a conse-

quente recuperação do meio ambiente degradado, assim como 

com o pagamento de indenização em dinheiro pelos danos cau-

sados ao patrimônio ecológico. A inspeção ocorreu no dia 

29/01/2002 e se refere à Ação Civil Pública nº 

2001.72.01.001388-9 (SC). Foi julgada procedente para a efe-

tiva retirada das casas. No entanto, agora, 16 anos depois, encon-

tra-se em fase de estudos um termo de ajustamento de conduta 

relativamente à permanência das edificações.  
4 Trata-se do Processo 50277378120144047200, em que o Ma-

gistrado foi, inclusive, homenageado pelos indígenas com uma 

dança e um chocalho. Houve um incidente entre a advogada da 

parte contrária e os indígenas, que culminou em ações contra ela 

propostas pelo Ministério Público Federal. Todos os fatos ocor-

ridos, inclusive a animosidade, permite ao juiz e às partes captar 

filigranas que não estão escritas no processo. Trata-se de ir além 

daquilo que está escrito, partindo-se da letra fria da lei para a 

realidade pungente dos fatos. A primeira autora deste artigo par-

ticipou ativamente da citada inspeção. 
5 Pessoalmente, a primeira autora, na qualidade de procuradora 

federal, não tem conhecimento de nenhum caso de inspeção ju-

dicial solicitada pelas partes. 
6 Conforme informação gentilmente prestada pelo Diretor de Se-

cretaria da 6° Vara Federal de Florianópolis, Rodrigo Medeiros, 

lista de inspeções judiciais realizadas pela Vara Especializada 

pode, inclusive, desencorajar eventuais aventureiros 

judiciais – um contrargumento em relação à possível 

resistência à tese da intensificação das inspeções judiciais. 

 

3.1 Casos de Inspeção Judicial 

A inspeção judicial é um dos meios de prova menos utili-

zados, sendo, muito provavelmente, o mais raro deles. A 

primeira autora deste artigo pode recordar, em vinte anos 

de carreira como Procuradora Federal, de todas as inspe-

ções judiciais de que participou - haja vista serem real-

mente poucas - uma delas, na Ilha dos Remédios, com o 

Juiz Federal Sérgio Moro3 e outra na Aldeia Indígena 

Guarani Morro dos Cavalos4, com o Juiz Federal Marcelo 

Krás Borges. Tem, esta autora, conhecimento de outras 

inspeções realizadas em aterros sanitários na região norte 

de Santa Catarina. Consultando informalmente colegas já 

aposentados que atuaram como procuradores por mais de 

30 (trinta) anos, verificou que o número de inspeções tam-

bém era pequeno, não passando de dez casos. A segunda 

autora, cuja atuação é preponderantemente acadêmica, 

também tem experiência na advocacia ambiental e não 

participou de inspeções judiciais. A experiência das auto-

ras fica registrada a título de exemplo. 

Embora a inspeção judicial seja um instituto jurídico 

previsto explicitamente no direito processual brasileiro há 

mais de quarenta anos (o novo Código de Processo Civil 

limitou-se a repetir o que estava anteriormente previsto), 

é certo que sua utilização acontece de forma tímida. Pou-

cos são os juízes que a deferem por iniciativa própria e 

poucas são as partes que a requerem5. 

Exceção à regra é a 6ª Vara Federal de Florianópolis, 

sob a titularidade do Juiz Federal Marcelo Krás Borges, 

que costuma realizar inspeções judiciais6. Por serem tão 

raras e pouco usuais, algumas inspeções judiciais chegam 

a virar notícia7. É o caso da inspeção judicial realizada em 

em matéria ambiental de Florianópolis, acompanhada do número 

dos processos e evento onde o auto de inspeção pode ser consul-

tado: 1) Morros dos Cavalos - 50277378120144047200 - auto de 

inspeção no evento 2; 2) Rio do Brás - 50269695820144047200 

- Inspeção feita na cautelar n. 50007287620164047200 - auto de 

inspeção no evento 55; 3) Inspeção restaurantes da Praia da Joa-

quina - 50131600620114047200 - no evento 988; 4) Inspeção 

sobre o córrego do Santa Mônica - 50216310620144047200 - no 

evento 443; 5) Inspeção em processo que impactava a reforma 

da ponte Hercílio Luz -50177485620114047200 - nos eventos 

390 e 391; 6) Inspeção em processo criminal para elucidar um 

ponto complexo sobre recuperação de área - 

50108880520124047200 - nos eventos 174 e 175; 7) Inspeção 

condomínio residencial - 50317269520144047200 - no evento 

230; 8) Inspeção outro caso dos indígenas - 

50075501820154047200 - no evento 174; 9) Inspeção sobre ma-

rina na Lagoa da Conceição - 50147597720114047200 - nos 

eventos 212 e 213; 10) Inspeção sobre a casa de passagem dos 

indígenas - 50300651320164047200 - no evento 254; 11) Inspe-

ção judicial Cachoeira - 50088406820154047200 - no evento 95. 
7 No portal G1 foi veiculada a seguinte notícia em 20 de janeiro 

de 2016: “Representantes da Justiça Federal e do Ministério Pú-

blico Federal (MPF) participaram na tarde desta quarta-feira (20) 

de uma inspeção judicial no Rio do Brás, em Canasvieiras, no 

Norte da ilha”, apontado com uma das principais causas da po-

luição registrada neste início de ano na praia, uma das mais pro-

curadas por turistas. A vistoria foi marcada após a Justiça Fede-
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20/01/2016, na Foz do Rio do Brás, no Balneário de Ca-

nasvieiras, em Florianópolis. O objeto da inspeção foi o 

fechamento de um rio pelo Município de Florianópolis 

para evitar que a poluição chegasse ao mar, mascarando, 

assim, o problema. 

A presença da autoridade judicial no local dos fatos, 

por si representa grande impacto e mobiliza a comuni-

dade. Trata-se de verdadeira aproximação entre a popula-

ção e o Judiciário, que se afigura inacessível para uma 

grande parcela da coletividade. Conforme amplamente 

noticiado pela televisão e imprensa8, a inspeção teve 

grande repercussão na localidade, com a participação de 

representantes da prefeitura, Vigilância Sanitária, da Fun-

dação do Meio Ambiente (FATMA) e da Companhia Ca-

tarinense de Águas e Saneamento (CASAN). Houve pro-

testo com faixa e abordagem dos participantes pelos mo-

radores locais. 

 

4   Estudo do Meio 

No ensino das Geociências, tem-se o estudo do meio, cuja 

estrutura e finalidade guarda grandes semelhanças com a 

inspeção judicial: trata-se de verificar a realidade in loco 

e, a partir dela, apreender aspectos dessa realidade, cons-

truindo e consolidando um novo saber.  

Estudo do meio é um método de ensino interdiscipli-

nar que permite o contato direto dos professores e alunos 

com uma determinada realidade, por meio da imersão ori-

entada na complexidade de um dado espaço geográfico e 

de um diálogo inteligente com o mundo, de forma a veri-

ficar e produzir novos conhecimentos. O aprendizado ga-

nha maior significado e proporciona o desenvolvimento 

de um olhar crítico e investigativo sobre a aparente natu-

ralidade do viver social (Lopes & Pontuschka 2009). 

Da mesma forma que o estudo do meio pressupõe um 

diálogo com a realidade de modo a verificar e produzir 

novos conhecimentos, a inspeção judicial pressupõe um 

contato dos operadores do direito, atores do embate pro-

cessual, com a realidade a ser julgada, permitindo que 

emerja dali uma nova percepção que vá além do que está 

escrito nos autos do processo, mais real e verdadeira, mais 

conectada com os fatos, com o ambiente e com as coisas 

que estão sendo submetidas à análise judicial. 

Assim como o currículo oficial e o e seus respectivos 

materiais didáticos servem ao docente como referencial 

importante de seu trabalho pedagógico, o qual não deve se 

restringir, contudo, a uma execução burocrática do currí-

culo/aplicação eficiente dos manuais – mas ir além, bus-

cando o exame do contexto sócio espacial e da análise das 

reais necessidades dos beneficiários de seu trabalho Lopes 

& Pontuschka (2009), também o Direito deve beber de tais 

                                                           
ral receber na segunda (18) uma ação de atentado contra Com-

panhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN), movida 

pelo MPF no dia 14 de janeiro por fechar a foz do rio como me-

dida paliativa para que esgoto não fosse derramado no mar. Foi 

a prefeitura, porém, quem fechou a ligação. Na ação, o procura-

dor da República João Marques Brandão Neto diz que "o fecha-

mento da foz não só mascara o problema de poluição no local 

[como] pode provocar contaminação das águas de outras praias 

do entorno". O MPF pede no documento a desobstrução imediata 

premissas didático-pedagógicas: ir além da letra fria da 

lei, que é sem dúvida um importante referencial e ponto 

de partida para a resolução dos conflitos, mas não traz toda 

a amplitude da realidade a ser analisada, nem permite a 

completa avaliação das necessidades dos jurisdicionados. 

Essas premissas podem ser verificadas no âmbito da ins-

peção judicial. 

No caso das inspeções judiciais, não há margem dis-

cricionária para a seleção do lugar a ser visitado, haja vista 

estar já perfeitamente delimitado no processo judicial. No 

entanto, tal qual no estudo do meio, entende-se necessária 

a formulação das principais questões a serem respondidas 

pela inspeção – ainda que não haja uma exigência legal 

para isso. Tal qual ocorre quando o juiz despacha para que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo as razões pelas quais pretendem tais provas, 

seria conveniente que a inspeção fosse precedida de me-

dida semelhante, de forma a delimitar o objeto de análise. 

Contudo, tal sugestão deve ser vista com cautela e flexibi-

lidade, a fim de que não engesse o instituto.  

Da mesma forma que ocorre no estudo do meio Lopes 

& Pontuschka (2009), poder-se-á otimizar as inspeções 

por meio de um roteiro prévio que estabeleça as etapas 

para sua realização, planejamento e execução, orientadas 

pela dialogicidade e despertar da curiosidade epistemoló-

gica, em busca de uma melhor compreensão da realidade 

subjacente ao processo. Tais etapas, novamente, não estão 

previstas na lei processual civil, mas são aspectos proce-

dimentais que podem instrumentalizar as inspeções judi-

ciais tornando-as cada vez mais efetivas. 

Parafraseando Jacaúna (2012), propõe-se a utilização 

mais intensificada da inspeção judicial para possiblitar a 

interação do operador do Dirieto com o meio sobre o qual 

as partes litigam, reconhecendo, portanto, o diálogo 

existente entre o jurisdicionado e o meio ambiente, em 

uma ação contextualizada para que possa, por meio do 

conhecimento científico encontrar soluções para a 

problemática em questão. 

Trazer a realidade ao processo judicial é migrar do 

texto normativo para o âmbito da norma, nos termos da 

Teoria Estrutante do Direito, criada pelo jurista alemão 

Friedrich Müller. Para Müller (2012), a norma jurídica 

não é apenas o texto da lei, o chamado texto normativo. 

Ela é o texto normativo acrescido do âmbito da norma, 

que são elementos jurídicos e metajurídicos que não estão 

contidos na norma. Ou seja, o Direito precisa beber de 

outras fontes para construir a norma. A norma em si não 

vem pronta com o simples texto da lei. O texto da lei é o 

início do processo de concretização, ou da norma, ou seja, 

o texto normativo indica caminhos que serão preenchidos 

da foz. [...] A visita teve a participação de representantes da pre-

feitura, incluindo a Vigilância Sanitária, da Fundação do Meio 

Ambiente (Fatma) e da Companhia Catarinense de Águas e Sa-

neamento (Casan). Os participantes foram abordados por mora-

dores que compareceram ao local para reclamar da poluição. Um 

grupo protestou com uma faixa. URL: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/01/foz-do-

rio-do-bras-em-canasvieiras-passa-por-inspecao-judicial.html 

Acesso 08.02.2018. 
8 Idem. 
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de realidade, de modo a construir a norma propriamente 

dita Sena (2013). 

A visão tradicional do Direito, válida e vigente em 

toda a cultura jurídica romano-germânica bebe na fonte 

dos ensinamentos de Hans Kelsen, que restringe a lei ao 

texto normativo. Trata-se do positivismo jurídico, 

corrente que significou um importante avanço histórico na 

busca por objetividade: a lei servia como parâmetro, 

fugindo-se, assim, de subjetivismos e voluntarismos 

judiciais.  

No entanto, nos dias de hoje, a complexidade da vida 

e das relações – sobretudo na seara ambiental, não pode 

ser solucionada apenas com o texto da lei. É preciso ir 

além e beber de outras fontes que contemplem o perfeito 

entendimento da lei, daquilo que ela significa e pretende. 

Trata-se, portanto, de ir além do paradigma positivista 

(Hans Kelsen) – sem, contudo, descartá-lo. Não se busca 

uma justiça fora da lei, mas uma abordagem que alie texto 

normativo (lei) e âmbito normativo (realidade). Essa é a 

reformulação do conceito de norma jurídica proposta por 

Friedrich Müller e que foi aplicada ao Direito Ambiental 

pela primeira autora deste trabalho (Sena 2013). 

O estudo do meio é uma das formas de aplicação 

desse novo conceito de norma às lides ambientais, de 

modo a permitir que o intérprete, por meio da visualização 

de elementos da realidade que não constam do processo, 

possa compreender a complexidade das interações 

ecológicas subjacentes às demandas ambientais9.  

Pacheco (1999 apud Lopes & Pontuschka 2009) de-

fende a ideia de que o professor não deve ser apenas o 

operário do currículo, mas também um dos seus arquite-

tos. Idêntico raciocínio referente ao professor/material di-

dático/aluno é válido quando se pensa na relação entre o 

juiz, a lei e o jurisdicionado. Partir de uma realidade abs-

trata e teórica para a construção de uma compreensão em-

basada na realidade é forma de concretizar o saber jurídico 

transformando-o em decisões que não se distanciem da re-

alidade e do objetivo maior do Direito Ambiental de pro-

mover o desenvolvimento sustentável. 

Conforme Santos (2011),  

(...) “é preciso retirar as polêmicas associadas à aplicação das 

legislações ambientais do atual contexto estéril de “mocinhos” 

e “bandidos” e trazê-las para o terreno fértil, virtuoso e incon-

testável da Ciência e da Tecnologia”.  

E isso pode ocorrer, a nosso ver, com a intensificação 

do uso de inspeções judiciais, que chamam a atenção do 

julgador para a realidade fática, permitindo melhor com-

preensão de laudos e relatórios técnicos, que deixam de 

ser apenas elementos textuais (ou fotográficos), para re-

fletir uma experiência real e vívida do jurista com o meio. 

Belanda (2017) defende que a inspeção judicial dimi-

nui consideravelmente o índice de erros nas decisões judi-

ciais e que, por isso, deveria ser mais amplamente utili-

zada, sobretudo quando o caso concreto assim demandar. 

Trata-se da adoção de uma atitude ativa por parte do 

Judiciário, em lugar da tradicional atitude passiva de 

                                                           
9 Outras formas de concretização da norma ambiental propostas por Sena 

(2013) são a readequação do discurso, por meio de uma argumentação 

simples, clara e contundente, o uso de metáforas e de argumentos meta-
jurídicos (imagens, gráficos, exemplos, reportagens, argumentos de or-

dem econômica, sociológica e holística), bem como a busca por sensibi-

lização ecológica dos operadores do Direito. Esse trabalho prossegue em 

simplesmente avaliar aquilo que lhe foi apresentado em 

juízo. Defende, assim, uma postura de proatividade não 

apenas dos juízes, mas de todos os operadores do Direito, 

objetivando, uma ótima resolução do embate, uma decisão 

judicial abalizada e mais assertiva. E vai além, sugerindo 

que as inspeções não sejam adotadas apenas pelos juízes 

de primeiro grau, mas também pelos desembargadores e, 

excepcionalmente, pelos Ministros.10  

Acredita-se, finalmente, que a efetiva utilização das 

inspeções judiciais servirá como elemento incentivador da 

alfabetização ecológica como um todo, na medida em que, 

a cada inspeção realizada, reunir-se-ão especialistas de di-

versas áreas do saber (conforme o processo em questão), 

como por exemplo, peritos em geologia, hidrologia, bio-

logia, ecologia, oceanografia, antropologia, sociologia 

etc., além dos operadores do Direito. Esse diálogo agre-

gará valor não apenas às lides que estão sendo julgadas, 

mas à construção de uma abordagem interdisciplinar e 

transdisciplinar. O ambiente menos formal que o da sala 

de audiências franqueia mais facilmente a troca de sabe-

res, assim como o contato direto com as comunidades lo-

cais, afetadas pelo julgamento da lide. 

 

5   Conclusão 

O Direito Ambiental está indissociavelmente ligado à re-

alidade, diversamente de outras áreas do Direito que se 

centram em teses exclusivamente jurídicas. Assim, as abs-

trações não se mostram suficientes à perfeita compreensão 

de uma demanda ambiental, que necessita buscar na reali-

dade elementos concretos de convencimento que, junta-

mente com estudos técnicos, prova pericial, prova teste-

munhal e documentos, irão permitir decisões que resguar-

dem a sustentabilidade. 

Acredita-se que, em muitas situações, descrições lin-

guísticas, estudos técnicos e levantamentos fotográficos 

devam ser acrescidos do necessário sentir, por parte do 

operador do direito. E isso somente ocorrerá com a pre-

sença in loco no local dos fatos. 

A intensificação das inspeções judiciais é a proposta 

final deste artigo, com vistas à alfabetização ecológica dos 

operadores do Direito e consequente prolação de decisões 

em consonância com as premissas geocientíficas e a ne-

cessária sustentabilidade.  

Contudo, um eventual entrave à proposta de intensifi-

cação das inspeções judiciais seria o seu custo e o tempo 

gasto para a sua realização, em detrimento de outras ativi-

dades judiciais. Ou seja, juízes, promotores, procuradores, 

advogados, peritos, técnicos dos órgãos ambientais etc. 

seriam obrigados a deixar seus gabinetes para vistorias in 

loco, com as quais não estão necessariamente habituados. 

Vislumbra-se, portanto, uma possível resistência devido 

ao tempo e à verba necessária para deslocamentos e, even-

tualmente, ao pagamento de diárias.  

seu doutorado na Unicamp, no qual pesquisa novas formas de aliar texto 

normativo e âmbito da norma, franqueando o acesso do jurista ao conhe-

cimento geocientífico. 
10 A nosso ver, a sugestão merece ser vista com cautela, pois a fase ins-

trutória encerra-se no primeiro grau e o reexame de provas é limitado. 
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Como forma de otimizar os recursos, o transporte, as-

sim como a presença de técnicos (analistas ambientais, es-

pecialistas), propõe-se a concentração das inspeções judi-

ciais, realizando-se várias delas em um mesmo dia, com a 

alocação de vans e micro-ônibus para o transporte coletivo 

daqueles agentes públicos ou privados cuja participação 

se dê na totalidade das inspeções. 

Acredita-se que a consciência acerca da necessidade 

das inspeções é o fator propulsor de sua realização. Sem 

que se compreenda a real necessidade desse instituto, ele 

continuará sendo subutilizado. 

Finalmente, vislumbra-se que a intensificação das ins-

peções judiciais na área ambiental terá um efeito cumula-

tivo, a médio e longo prazo, de modo a ampliar a sensibi-

lização e consciência ecológica. 
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Abstract The current paper, derived from the master’s degree research, aims to investigate the contributions of dystopian literature as 

teaching resource for a critical-reflective analysis of the relationship between society and nature. Based on this textual genre, the proposal 
is to promote co-responsibility of learners in the face of the environmental issue supported by the development of attitudes and values for 

sustainability. With reference in action research, the study is under development in a public school in São Paulo, with high school students 
in Geography course. Through this project, it is expected to establish awareness and environmental responsibility, as well as, a proactive 

stance in order to solve current socio-environmental problems. This also implies an education to promote the development of citizens who 

are protagonists and capable of intervening in the reality in which they are inserted. In this context, the literature and the analysis of dys-

topic future are important teaching and learning strategies to understand the present and to analyze possible future scenarios. 

Keywords Dystopian literature, Education for sustainability, teaching resource. 

Resumo O presente estudo, derivado do projeto de mestrado, tem por objetivo investigar as contribuições da literatura distópica como 

recurso didático-pedagógico para uma análise crítico-reflexiva da relação sociedade e natureza. A proposta é, a partir deste gênero textual, 

fomentar uma corresponsabilidade dos educandos frente à questão ambiental apoiada no desenvolvimento de atitudes e de valores voltados 

para a sustentabilidade. Com referência na pesquisa-ação, o estudo encontra-se em desenvolvimento em uma escola publica de São Paulo, 
com estudantes do ensino médio, na disciplina de Geografia. Por meio deste projeto, esperam-se o estabelecimento de uma sensibilização, 

bem como, uma postura proativa para a resolução dos problemas socioambientais atuais. Isso implica também uma educação para a pro-

moção do desenvolvimento de cidadãos protagonistas, isto é, capazes de intervirem na realidade na qual se inserem. Nesse panorama, a 
análise de cenários futuros distópicos, a partir da literatura, apresenta-se como importante estratégia de ensino e aprendizagem para com-

preender o presente e para analisar cenários futuros. 

Palavras-chave Literatura distópica, Educação para sustentabilidade, Recurso didático-pedagógico. 

Linha temática  Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Genética. 

1    Introdução  

A evolução técnica e, consequentemente, a apropriação 

do espaço natural desencadearam uma série de impactos 

socioambientais de características adversas que é prove-

niente de uma lógica utilitária, predatória e economicista 

dos recursos naturais e do meio ambiente. Essa raciona-

lização da natureza, que desponta a partir da consolida-

ção da sociedade moderna industrial no fim do século 

XVIII até meados do século XX, acarretou consequên-

cias nocivas para o meio ambiente, sequelas expressas na 

degradação da qualidade ambiental. Segundo Leff (2015, 

p.17), a crise socioambiental evidencia-se  

“como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo mo-

delo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvi-

mento da razão tecnológica sobre a organização da natureza”. 

Diante dos riscos oriundos da crise socioambiental, a 

sociedade torna-se reflexiva e autocrítica acerca dos 

impactos e dos perigos que ela mesma produz e a que se 

expõe, assim, acaba confrontando-se com aquilo que 

criou, seja de positivo ou de negativo (Jacobi 2005). 

Perante este panorama, predominam a incerteza e a 

insegurança em relação à viabilidade e à qualidade do 

futuro, posto que a socialização da natureza transforma-

se na socialização dos danos à natureza (Beck 2011) 

resultando, portanto, na globalização da degradação 

socioambiental. 

Contudo, a emergência das crises generalizadas aca-

ba consolidando a necessidade de se criar projeções e 

representações de cenários futuros, principalmente, como 

ferramentas orientadoras na tomada de decisão. Este 

instrumento é um modelo estratégico que busca antever 

situações a partir de tendências que já se delineiam no 

presente, assim, visando ações para consolidar possíveis 

cenários futuros, quando estes são desejáveis, ou mitigar 

seus impactos adversos no caso de cenários temíveis. 

Nessa perspectiva, o futuro passa a ser um tema re-

corrente, tendo em conta que incide sob diferentes pers-

pectivas de análise da realidade contemporânea. O tempo 

futuro perpassa as Ciências Sociais ao destacar a Socie-
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dade de Risco como uma sociedade orientada para o 

futuro, bem como, acaba encontrando um campo profí-

cuo de desenvolvimento nas Geociências ao questionar a 

relação sociedade-natureza e o possível desenvolvimento 

de uma nova época geológica: o Antropoceno. 

O Antropoceno e, por conseguinte, a ação antrópica 

na alteração do sistema terrestre suscitam um debate 

centrado em questões éticas, em valores e em responsabi-

lidades com relação aos limites planetários. Assim, o 

termo assume uma nova perspectiva científica, filosófica 

e política capaz de estabelecer um olhar analítico diante 

do presente e se configura como um meio de orientação 

para antever e imaginar futuros desejáveis (Ferrão 2017). 

Ao nos defrontarmos com os efeitos colaterais pro-

venientes da ação humana ao meio natural, desponta uma 

imprescindibilidade de sensibilização frente às questões 

socioambientais e uma educação para a sustentabilidade. 

Um modelo de educação crítica que almeja, de fato, 

repensar as bases do desenvolvimento econômico, obje-

tivando uma reorientação das ações do tempo presente 

para a construção de um cenário de futuro viável. 

Em consonância com o exposto, a literatura distópi-

ca configura-se como um recurso didático-pedagógico na 

mediação do ensino-aprendizagem para as questões am-

bientais, além de transcender seu alcance para uma refle-

xividade e uma análise crítica da sociedade moderna. 

As distopias são caracterizadas por serem um gênero 

da ficção que concebem mundos futuros hostis cujas 

bases estruturantes estão alicerçadas em sistemas políti-

cos e sociais opressores (Bianchetti & Thiesen 2014). O 

mundo ficcional, representado na literatura distópica, 

diverge da utopia, visto que esta última vislumbra um 

mundo ideal e perfeito como contraponto da realidade 

presente, já a distopia, também chamada de utopia nega-

tiva, projeta de maneira exacerbada e perversa a realida-

de na qual foi espelhada. 

Por consistir em uma construção de cenários de futu-

ros negativos que principalmente denunciam comporta-

mentos sociais que estão em desenvolvimento no presen-

te, a narrativa distópica leva a uma conscientização críti-

ca e, portanto, tende a demandar um nível maior de ques-

tionamentos sobre as bases socioeconômicas e políticas 

vigentes. 

A ficção distópica, ao descrever cenários piores de 

realidades possíveis e/ou impossíveis, procura alertar 

para os riscos do que virá a acontecer caso sejam manti-

das determinadas tendências. De acordo com Bianchetti 

et al. (2014, p.36), a utopia, positiva ou negativista, 

“sempre é um chamado para caminhar em direção ao 

descrito ou um chamado de atenção para que se pare e se 

reencete a caminhada em outra direção, dado aos atenta-

dos daquele presente paralelo ou os riscos que se descor-

tinam no horizonte”. 

Em síntese, entende-se que a utilização deste gênero 

literário na escola pode contribuir para romper a confor-

midade, a passividade e o fatalismo frente aos problemas 

socioambientais presentes, estimulando, assim, a ação 

consciente em prol de mudanças e o desenvolvimento de 

uma ética ambiental. 

2   Metodologia  

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a contri-

buição de recursos didáticos textuais, notadamente obras 

do gênero literário distópico, para o tratamento crítico 

das relações sociedade-natureza no ensino da disciplina 

de Geografia, no ensino médio. Visa sensibilizar e esti-

mular o desenvolvimento de uma consciência crítica dos 

discentes perante a crise civilizatória que caracteriza a 

modernidade e seus efeitos colaterais, configurando-se 

como causa dos danos ao meio ambiente. 

Para tal, optou-se por trabalhar no âmbito de uma 

pesquisa-ação, aqui entendida como “um método de 

pesquisa qualitativa que reúne o pesquisador acadêmico 

e o professor da Educação Básica num mesmo projeto, a 

ser realizado no ambiente escolar, e que prevê interferên-

cias no trabalho docente com o objetivo de favorecer a 

qualidade deste” (Penteado & Garrido 2010). Nesse 

caso, segundo as autoras citadas, as metodologias de 

ensino são construídas simultaneamente como metodo-

logia de pesquisa do processo de ensino e aprendizagem 

(pesquisa-ensino). 

A pesquisa encontra-se em desenvolvimento com 66 

alunos de duas turmas do ensino médio da ETEC Prof. 

Aprígio Gonzaga, localizada no bairro da Penha, em São 

Paulo. 

Nesse sentido, tomou-se por referência a disciplina 

de Geografia, ministrada pela autora dessa presente pes-

quisa, optando-se por trabalhar com sequências didáticas 

que priorizem conteúdos atitudinais e conceituais refe-

rentes à temática de “riscos e impactos antrópicos”, as-

sim como sobre as “relações sociedade-natureza e cená-

rios futuros distópicos”. 

Entre as obras pertencentes à narrativa distópica, foi 

selecionado, como recurso didático-pedagógico, o livro 

“Não verás país nenhum”, de Ignácio de Loyola Bran-

dão. A escolha deve-se ao fato desta narrativa centrar-se 

em um recorte espacial próximo à realidade dos discen-

tes, visto que o lugar abordado na obra de ficção insere-

se no município de São Paulo, mesmo local da unidade 

escolar.  

Nesse contexto, a busca por uma sociedade autocrí-

tica e reflexiva a respeito dos impactos e riscos socioam-

bientais adversos a que é exposta, encontra na escola um 

espaço privilegiado, com implicações na construção e no 

desenvolvimento de novos saberes e de novas possibili-

dades didático-pedagógicas. 

3   Resultados 

A presente pesquisa de mestrado encontra-se em desen-

volvimento. A investigação e a análise sobre as percep-

ções dos imaginários de futuros possíveis, preferíveis ou 

desejáveis entre os educandos constituem uma primeira 

fase exploratória a ser desenvolvida por meio de questio-

nário e da realização de mapas mentais de percepções e 

representações socioambientais. Este processo consiste 

em uma primeira avaliação sobre o que os educandos 

expectam sobre os tempos vindouros, tanto individual-

mente como socialmente. Por fim, a partir dos resultados 
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da fase exploratória, serão fomentados debates sobre os 

cenários futuros otimistas e/ou pessimistas.  

Entre os aspectos a serem abordados nas sequências 

didáticas estão as temáticas referentes à Sociedade de 

riscos, ao Antropoceno e à distopia, caracterizando, des-

sa forma, a tônica do debate que está centrada em uma 

palavra-chave comum: o futuro.  

Busca-se o desenvolvimento de valores e atitudes 

consonantes com uma nova postura ética frente as rela-

ções sociedade-natureza. O desafio posto para a forma-

ção escolar, especialmente, nos tempos hodiernos, é o de 

propor um ambiente favorável para o engajamento dos 

educandos de modo a transformá-los em atores capazes 

de compreender, refletir e intervir sobre a realidade soci-

oambiental na qual estão inseridos (Santos 2011) 

Dessa maneira, busca-se o desenvolvimento de um 

educando preparado para vivenciar um mundo de incer-

tezas e apto para tomar decisões como sujeito ativo da 

realidade na qual se encontra. Assim, como bem assina-

lou Canário (2006, p.12), a educação deve assumir “con-

cepções e práticas educativas que valorizem uma função 

crítica e emancipatória e que permita compreender o 

passado, problematizar o futuro e intervir de modo trans-

formador e lúcido no presente”. 

Mediante a esse panorama, a presente pesquisa pro-

põe uma inovadora abordagem didática do gênero textual 

na mediação de percepções sobre o futuro. Esperam-se 

contribuições relevantes para o ensino de temas ambien-

tais, em particular das Geociências, em que a narrativa 

distópica e as imagens acerca do futuro possam trazer 

subsídios pedagógicos na construção de uma nova postu-

ra e de uma ética ambiental. Por fim, espera-se que o 

presente trabalho, com os recursos utilizados, contribua 

para o desenvolvimento de novas estratégias de ensino e 

aprendizagem em Geociências. 

4   Considerações finais 

No atual contexto de hibridização do mundo contempo-

râneo marcado por uma visão tecnicista da vida e por um 

viés economicista acerca da natureza, ressalta-se a im-

portância de valorizar uma educação voltada para a pro-

moção de um pensamento crítico e reflexivo sobre a 

questão ambiental, assim como, uma formação capaz de 

repensar e de construir novas possibilidades de interação 

entre a sociedade e a natureza. 

O momento presente é o de propor novos saberes 

ambientais que envolvam práticas pedagógicas e educa-

cionais mais interativas, contemplando um enfoque ho-

lístico da questão ambiental a partir de uma articulação 

entre as ciências naturais e sociais. Necessita-se, portan-

to, enfatizar a complexidade da questão ambiental e a 

urgência de uma conscientização ambiental crítica. A 

literatura distópica pode contribuir nessa direção.  
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Abstract  The present work aproaches the performance of the Environmental Company of São Paulo State – Cetesb, a governamental 
company responsible for pollution control in São Paulo State, Brazil. This company acted closely in Cubatão city, beween 1970s and 
1990s because, in this period, the city was known as one of the most polluted in the world. We intend to inquire wich effective actions 
were developed to reverse the pollution. We have analized little books published by Cetesb, between 1984 and 1985, regarding environ-
mental education. In conclusion, we observe that cetesb has developed an innovative way of conveying knowledge.  

Keywords Cubatão city, environmental company, environmental education. 

Resumo O presente trabalho aborda atuação da Companhia de Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb, na cidade de Cubatão, São 
Paulo, entre as décadas de 1970 e 1990. Neste período, a cidade ficou conhecida como um dos locais mais poluídos do mundo. Assim pre-
tendemos analisar quais ações efetivas foram desenvolvidas para reverter o quadro. Para entender o processo analisamos folhetos editados 
pela própria Cetesb, entre 1984 e 1985, e qual sua representatividade. Na conclusão apontamos que a Cetesb desenvolveu um trabalho ino-
vador com a edição de livros que abordavam temas como, dentre outros, poluição, água, entidades civis e participação popular. 

Palavras-chave Cubatão, Cetesb, educação ambiental. 

Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética. 

1    Introdução 

O presente artigo objetiva analisar a publicação de nove 
livretes pela Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo, Cetesb, logo após o incêndio da Vila Socó, em 
1984. O material editado representou uma inflexão no 
trato da questão ambiental por parte da empresa estatal 
ao adotar uma linguagem acessível e, também, por con-
vidar a população a se manifestar. O método adotado 
consistiu no dialógico e todo documento físico foi con-
sultado no Arquivo Histórico de Cubatão. 
A região de Cubatão possui uma encadeação histórica 
que remonta aos primórdios do período colonial. No 
decorrer dos séculos, alguns fatos foram marcantes para 
a sua conformação territorial.  

A vinda de Martim Afonso de Sousa, em 1532, foi o 
início da ocupação oficial da colônia. O plenipotenciário 
português assinou as primeiras cartas de doação de ses-
marias, que compreendiam boa parte do território cuba-
tense atual (Andrade 1973).  

O século XVII teve a atuação dos jesuítas na aquisi-
ção de terras que margeassem o rio Cubatão e seu com-
plexo uso como ligação com o porto de Santos. Os reli-
giosos foram questionados de várias formas quanto a seu 
desiderato de exclusividade sobre o direito de passagem 
(Torres 2008, pp. 33-78). O XVIII apresenta o banimen-
to dos discípulos de Loyola e sua extensa propriedade, a 

Fazenda Geral, se tornando terra devoluta. Este episódio 
resultará que, no XIX, os imigrantes açorianos recebes-
sem porções de terras às margens do rio Cubatão. 

No entanto, o século XX apresentou situações dra-
máticas que ocorreram, a partir de sua segunda metade, 
no perímetro territorial cubatense que repercutem hodi-
ernamente. O fato que se tornou mais saliente foi a insta-
lação do pólo petroquímico, a partir da inauguração da 
Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão, RPBC, no 
ano de 1955. Nos anos posteriores, mais de duas dezenas 
de empresas de grande e médio porte iniciaram suas 
operações em território anteriormente pertencente aos 
primeiros sesmeiros. 

2    A Cetesb e as Cinzas  

A concentração de plantas industriais não demorou a ser 
questionada devido às consequências ambientais. Desde 
sua instalação, as reclamações quanto à fuligem, odores e 
poeiras se fizeram presentes. As situações ocorriam ante 
uma população perplexa que não tinha a quem reclamar, 
a não ser a imprensa local. Posteriormente, nas décadas 
de 1960 e 1970, a poluição atingiu níveis dramáticos. 
Branco (1984, p. 9) se posiciona da seguinte forma:  

O destino industrial de Cubatão está estabelecido de forma 
inapelável. Mas temos que evitar, a qualquer custo, que essa 
indústria assuma as características de um câncer, provocando a 
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degeneração de tudo o que encontra em seu derredor. Isolar o 
câncer, conviver com o câncer não é coisa fácil: mas tem que 
ser tentado, pois o insucesso redundará em perda de todo o or-
ganismo. 

A questão ambiental se tornou problema irrefutável, 
pois além dos gases e toneladas de poeiras lançados ao ar 
diariamente, a morte da vegetação na encosta da Serra do 
Mar, as moléstias pulmonares expandiam a crise ambien-
tal. A situação chegou ao ponto da cidade estar na pauta 
de uma Comissão Especial de Inquérito, presidida pelo 
Deputado Estadual Emílio Justo, a qual apontou a gravi-
dade da situação, além de indicar soluções (Ferreira 
1991, p. 67). Urgia que fossem tomadas providências e 
assumidos posicionamentos. 

2.1 A Cetesb 

Ao pesquisador atento pode pairar dúvida se havia órgão, 
em qualquer esfera administrativa, para atuar junto às 
empresas no controle das fontes poluidoras. A resposta 
se torna complexa, pois a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – Cetesb – surgiu em 1968 e, após 
algumas reformulações administrativas, se firmou como 
agência que fiscaliza, monitora e controla atividades que 
envolvam processos poluentes. 

A produção de informativos e divulgação de pesqui-
sas de campo comprovam que a Cetesb já estava conso-
lidada, na década de 1970, que, paradoxalmente, foi um 
período extremo quanto à poluição em Cubatão. Causa 
espécie a qualquer leitor, o distanciamento da instituição 
para com os problemas incontestes da cidade. Ao se 
eximir de uma presença ostensiva, a Cetesb permitia o 
aumento desproporcional de fontes poluidoras e, num 
agravante, não se posicionava como interlocutora entre 
indústrias e população (Ferreira 1991, p. 78). Assim, esta 
última se tornava alijada de qualquer possibilidade de 
encetar ações que questionassem os abusos advindos de 
processos industriais sabidamente poluidores. 

Havia atores outros que promoviam seminários so-
bre a poluição (Prefeitura 1970, p. 1). Apesar de tais 
iniciativas terem sua relevância, no tabuleiro estruturado 
das organizações, a entidade fulcral na questão ambiental 
era a Cetesb. No entanto, grassava um conhecimento não 
verbalizado quanto à “impotência” da entidade frente aos 
conglomerados industriais, principalmente se fossem 
estatais. (Ferreira 1991, p. 103)  

Tal procedimento não indicava uma inação absoluta 
da entidade, pois havia a emissão de laudos, informações 
genéricas sobre poluição, estudos sobre resíduos, divul-
gação da qualidade do ar (http://www.cetesb.sp.gov.br) e 
análogos. Torna-se contraditória uma produção consis-
tente de informações e serviços disponibilizados face 
uma atuação pífia quanto ao controle efetivo da poluição 
e a aplicação das devidas sanções a quem de direito. Na 
prática, a Cetesb estava imersa numa ortotanásia, ou seja, 
a “morte correta” da instituição se fazia necessária para a 
manutenção do status quo.  

2.2  Das Cinzas à Educação Ambiental 

O ano de 1984 foi decisivo na história da Cetesb, pois 
em 24 de fevereiro ocorreu o incêndio de Vila Socó. O 
episódio foi ocasionado por vazamento de combustível 

em dutos pertencentes à Petrobrás. A tragédia devastou a 
comunidade, além de contabilizar 99 mortos (Couto 
2003). A tensão crescente das relações entre indústrias, 
poder público, comunidade, mídias se fez inevitável. O 
episódio dantesco marcou de forma indelével a cidade de 
Cubatão, mas também trouxe a lume as sequelas oriun-
das dos processos industriais. Lições deveriam ser assi-
miladas de episódio tão trágico, pois grande parte de um 
bairro se tornou cinza. Pessoas haviam sido incineradas. 
A terra fora calcinada. Histórias de vida foram carboni-
zadas.  

A partir do sinistro, a Cetesb se posicionou de forma 
mais incisiva. Metas foram traçadas para controlar as 
fontes de poluição, acrescidas de controles e o devido 
envolvimento da comunidade (Governo 1987). De forma 
concomitante, a estatal principiou um trabalho de educa-
ção ambiental com a publicação de folhetos informati-
vos. Este material possuía características inovadoras 
quanto ao formato e, principalmente, o conteúdo. O 
presente trabalho apresenta uma análise sobre a série de 
folhetos lançados pela Cetesb entre 1984 e 1985 que 
demonstram, em princípio, a mudança verificada na 
empresa no trato com a questão ambiental, mas princi-
palmente, a adoção de medidas técnicas coerentes à 
realidade vivenciada em Cubatão. 

Os folhetos produzidos são apresentados num enve-
lope contendo nove títulos que abordam temas de suma 
importância.  O que chama atenção imediata ao se com-
pulsar o material é o tamanho dos folhetos, pois foi ado-
tado o formato A4 para um manuseio facilitado, princi-
palmente para uma leitura coletiva. Os grafismos são 
grandes e todo o conteúdo está em preto e branco (pb).  

O primeiro opúsculo se intitula “Participação e meio 
ambiente” (Cetesb 1984a) e, logo de início, apresenta a 
seguinte pergunta: “O que é Participar?”. Este questio-
namento será fundamental para entendermos as propos-
tas inseridas na produção deste material gráfico. A Ce-
tesb estava a compreender que somente com a participa-
ção efetiva da sociedade organizada, as mudanças ocor-
reriam de forma mais célere e com resultados consisten-
tes. Assim, os folhetos possuem o mérito de informar 
sucintamente sobre os temas e, também, lançar questio-
namentos que pudessem servir de reflexão para os vários 
grupos da sociedade.  

A página inicial do segundo livreto, “Controle da 
poluição” (Cetesb 1984b), apresenta imagem emblemáti-
ca por conter uma carga de significados para o período 
abordado. No desenho vê-se, em primeiro plano, um 
pesquisador trajando jaleco e lançando num corpo d’água 
um recipiente para obtenção de amostras. Em segundo 
plano, à esquerda, vê-se a silhueta de uma indústria cujas 
chaminés expelem fumaça em profusão. À direita, se 
encontra estacionado um automóvel utilizado para moni-
toramento. Ao fundo, a lua se apresenta eclipsada pelas 
chaminés. O processo semiótico utilizado nesta imagem 
proporciona várias informações adjacentes, pois a ação 
representada ocorre no período noturno. O que pode 
indicar a dedicação do pesquisador que, em detrimento 
de seu período de descanso, não se furta em trabalhar em 
prol do bem-star da comunidade. Há que se perceber que 
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a empresa está situada à sinistra do leitor numa alusão à 
dicotômica luta entre conhecimento e poder econômico. 
O início textual fornece uma inusitada declaração do 
procedimento desordenado da estatal junto às empresas 
do pólo petroquímico. Esta mea culpa está implícita no 
tópico “Antes”, ou seja, se anteriormente a Cetesb atuava 
de forma exangue, a instituição expia suas culpas ao 
apresentar nominalmente quais empresas poluem o solo, 
o ar e a água. Os pudores de não expor grupos empresa-
riais começavam a não valer para este período ímpar da 
história da educação ambiental. As conseqüências dano-
sas ao ambiente eram inquestionáveis. Nestes momentos, 
as omissões das responsabilidades não podiam perdurar. 
Isto se tornava icônico, pois não podemos olvidar quanto 
ao período em que tal material foi produzido, o regime 
militar ditatorial que perdurou até 1985. 

No decorrer das páginas há questões lançadas aos 
participantes dos grupos de estudo. Estas perguntas con-
vidam aos leitores a discutirem episódios que presencia-
ram em Cubatão. As testemunhas oculares do dia a dia 
podiam se expressar e, desta forma, robustecer o grupo 
no tocante às demandas a serem enfrentadas. 

O folheto de número três, intitulado “Reivindicações 
da população” (Cetesb 1984c) cita que a população ma-
nifestou insatisfação por desconhecer as formas para que 
uma reclamação chegasse ao conhecimento da Cetesb. 
Esta, à página 2, convida ao munícipe a ajudar no contro-
le da poluição e indica dois números telefônicos para este 
fito. Informa, também, o endereço da instituição. À épo-
ca, a Cetesb alugara uma sala à rua Assembleia de Deus, 
número 39, sala 11. À página 4 informa que o monitora-
mento dos índices de poluição ocorria através de três 
estações automáticas e que, graças a estes registros, hou-
ve a decretação dos denominados Estados de Alerta. A 
situação se apresentava tão grave que os indicadores da 
qualidade do ar eram publicados nos jornais A Tribuna 
de Santos, Cidade de Santos e O Estado de São Paulo. 

O opúsculo de número quatro, “Quem é quem na 
questão ambiental em Cubatão” (Cetesb 1984d), corres-
ponde ao mais encorpado em número de páginas. O 
título aproveita uma publicação bem conhecida no perío-
do, “Quem é Quem na Economia Brasileira” 
(http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/visao). A imagem na capa trabalha ludicamente 
sobre o fato de não se saber quem são os atores envolvi-
dos para se tratar sobre os impactos produzidos pela 
poluição na cidade. Assim, o ilustrador apresenta várias 
chaminés a expelir fuligem e, dentre elas, uma possui 
uma fumaça em forma de ponto de interrogação. Esta 
linguagem crítica se faz exemplar por informações serem 
pouco repassadas ao grande público, principalmente se 
envolvessem as empresas do pólo de Cubatão.  

Em princípio, há recapitulação dos temas abordados 
nos folhetos anteriores. Na sequência informa nomes, 
endereços, telefones e responsáveis por entidades, em-
presas que, de alguma forma, podem influir quanto à 
questão de controle ambiental. Dividido em cinco capítu-
los, instrui sobre órgãos ligados ao poder público, à po-
pulação organizada, à comunidade científica, aos meios 
de comunicação e as empresas instaladas em Cubatão. 
No corpo da introdução há orientação para que a popula-

ção encaminhe suas reivindicações, dúvidas, reclamações 
às organizações listadas e que acompanhe os resultados. 

Ao final do folheto existe a seguinte frase em caixa 
alta: “A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
COMEÇA PELA INFORMAÇÃO”. Desta forma, ao 
informar sobre nomes, fones e endereços, a Cetesb pres-
tava relevante papel de veiculador sobre os “sujeitos 
ocultos” na questão ambiental. A própria formatação 
deste livreto se faz singular, pois se assemelha a uma 
listagem de entidades, inclusive partidos políticos e enti-
dades religiosas, cuja corresponsabilidade ambiental 
nunca dantes fora aventada. Na linha de percepção, o fio 
condutor para unir todas as instituições se torna a própria 
sociedade, que, ao se desvencilhar das buscas por heróis, 
principia o processo de amadurecimento como um todo. 

O quinto opúsculo, “Poluição do ar, padrões de qua-
lidade, plano de emergência” (Cetesb 1985a), inicia 
informando que a diversidade de poluentes em Cubatão é 
um complicador para definir os mais prejudiciais à saú-
de, inclusive por reagirem entre si. No entanto, o exem-
plo de quantidade de material particulado lançado cor-
responde a 250 toneladas/dia. Este dado corrobora para 
que a situação de extrema gravidade seja compreendida 
de forma abrangente. No decorrer das páginas são identi-
ficadas as substâncias emitidas pelas indústrias, as con-
sequências no contato com humanos e sua letalidade. 
Não se furta o informativo, em citar os efeitos nocivos às 
gerações futuras. 

A parcimônia na utilização de termos técnicos, nos 
folhetos, se explica pela urgência em que se fosse discu-
tida o nível de envenenamento ambiental que a cidade 
estava inserida. Há apresentação de mapas indicando a 
localização das indústrias, o direcionamento dos ventos e 
explicação sobre a inversão térmica. À pagina 11 são 
reproduzidas notícias extraídas de jornais locais e de São 
Paulo. Nelas se observa a defesa de interesses por parte 
do empresariado e Governo do Estado de São Paulo. Há 
o alerta para que a população se manifeste para que tais 
ingerências não interfiram nos indicadores sobre a polui-
ção. Este trecho nos dá um vislumbre da complexidade 
da situação, pois uma empresa estatal, em um folheto 
produzido às expensas do governo estadual, se insurge 
ao encorajar a participação de moradores e operários a se 
manifestarem contra prováveis acordos de gabinete, no 
tocante ao estabelecimento de padrões medidores da 
poluição. Cumpre notar que, devido à incipiência da 
pesquisa ambiental, alguns parâmetros adotados corres-
pondiam às referências estabelecidas em outros países. 
Nas páginas seguintes são apresentados dados sobre 
padrões estabelecidos para determinados agentes polui-
dores, além dos malefícios à saúde humana. 

O sexto livreto, “Efeitos dos poluentes sobre a saú-
de: principais poluentes emitidos em Cubatão” (Cetesb 
1984e), nos apresenta um quadro dos principais poluen-
tes encontrados na cidade. Possuindo apenas duas folhas, 
na última página há sugestões para debates, além de 
fragmentos extraídos da revista Ciência e Cultura. 

O sétimo folheto, “As escolas de Cubatão e o meio 
ambiente” (Cetesb 1984f), relaciona as escolas públicas e 
privadas da cidade, apresenta propostas de debates, mas 
principalmente, insta a que professores e pais sejam 
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atuantes na preservação e recuperação do meio ambiente. 
Ao verem os exemplos, as crianças espontaneamente 
teriam ações que privilegiassem a natureza. Há sugestão 
para que as escolas aproveitem os folhetos elaborados 
pela Cetesb para discussões em classe. 

O oitavo livreto, “O lixo industrial em Cubatão” 
(Cetesb 1984g), aborda o tema do lixo industrial produ-
zido no município. O texto preliminar faz um apanhado 
dos malefícios provenientes dos resíduos industriais. 
Acrescente-se a ausência de regras para o manejo e des-
carte. Textualmente há o entendimento de que as empre-
sas que produzem resíduo industrial são elas próprias, as 
responsáveis por seu tratamento adequado e disposição 
final. Apresenta listagem de indústrias e os prazos dados 
para a resolução de seus respectivos lixos. Ao final, há o 
convite para que a população continue a fiscalizar caso 
observe descartes indevidos de lixo industrial. 

O derradeiro folheto, “O que significa a água para 
você?” (Cetesb 1985b), amplia a abordagem sobre polui-
ção ao tratar sobre o tema água. Ao encimar o título em 
forma de questionamento, há um inegável propósito de 
suscitar a reflexão, pois era um recurso utilizado pelo 
filósofo Sócrates. Este método, intitulado maiêutica, 
consistia no emprego de perguntas e respostas para que o 
interlocutor se apropriasse do tema discutido. A palavra 
maiêutica significava parteira, pois o filósofo se conside-
rava apenas um condutor para o surgimento, o “parto” do 
conhecimento. A sequência do texto apresenta críticas 
ostensivas a entidades governamentais que são ineficazes 
no controle eficaz da qualidade ambiental. Talvez por ser 
o último da série, a abordagem sobre água se faz amplia-
da ao se mencionar o trabalho infantil, as doenças que 
envolvem o elemento e que, também, água significa 
poder. O término do folheto não poderia ser mais aberto, 
provocador e atual, pois ocorre a ubíqua expressão: “O 
que significa a água para você?” 

 
3     Conclusão 

Tratou-se neste trabalho sobre a atuação da Cetesb no 
município de Cubatão, em um período compreendido nas 
décadas de 1970 e 1990, a partir de um posicionamento 
que transparecia uma incapacidade administrativa até o 
sinistro ocorrido em Vila Socó. O evento praticamente 
obrigou a empresa a se reposicionar entre os atores en-
volvidos nas demandas ambientais. Esta nova postura se 
fez perceptível numa série de folhetos que abordavam 
assuntos considerados mitos. Ao citar nomes de empre-
sas e seus venenos, ao apontar partidos e entidades reli-
giosas como corresponsáveis ambientais, ao chamar a 
população para estar atenta às decisões de gabinete, a 
Cetesb se posicionou como indutora de uma modificação 
no lidar com a educação ambiental de forma vertical. 
Nesta linha, a estatal ressurgiu das cinzas. 
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Abstract  The creation of the Caparaó National Park in 1961 was aimed at preserving the natural resources of the environment, but 
also brought problems for the small rural producers who were forced in 2012 to suspend activities in the area or around it. The Decree of 
Expropriation, of December 19, 2000, established the expropriation of the properties and improvements existing in the limit of the Natio-nal 
Park of Caparaó. This measure was an initiative for the idea of environmental protection in this region. In addition, aiming at the sustainability 
and conservation of the Caparaó region, Tecnotruta was exemplified as an initiative to protect natural and environmental heritage, as well as 
entrepreneurship for the region by bringing work, employment and other activities. The Life Cycle Analysis (LCA) of the trout product was 
carried out qualitatively. 
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Resumo A criação do Parque Nacional do Caparaó em 1961 teve por objetivo preservar os recursos naturais do meio, mas também trouxe 
problemas para os pequenos produtores rurais que foram obrigados em 2012 a suspender as atividades na área do Parque ou no seu entorno. 
O Decreto de Desapropriação, de 19 de dezembro de 2000, estabeleceu a desapropriação dos imóveis e benfeitorias existentes no limite do 
Parque Nacional do Caparaó. Essa medida foi uma iniciativa para a ideia de defesa do ambiente nessa região. Mas ainda, visando a susten-
tabilidade e a conservação da região do Caparaó, o espaço Tecnotruta exemplificou-se como uma iniciativa de proteção do patrimônio natural 
e ambiental, além de empreendedora para a região trazendo trabalho, emprego e outras atividades. A Análise do Ciclo de Vida (ACV) do 
produto truta foi realizada de forma qualitativa. 
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Linha temática Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética

1    Introdução  

A criação do Parque Nacional do Caparaó em 1961 teve 
por objetivo preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico 
da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas, deixando um legado natural e 
cultural para as gerações atuais e futuras (Fig. 1). Isso 
deve ocorrer por meio da integração permanente e harmô-
nica com as comunidades de entorno, promovendo a edu-
cação ambiental, senso de responsabilidade com a natu-
reza de conservar, o apoio a pesquisa cientifica e estrutura 
para as atividades de lazer em contato com a natureza. O 
Decreto de Desapropriação, de 19 de dezembro de 2000, 
é referente a desapropriação dos imóveis e benfeitorias 
existentes no limite do Parque Nacional do Caparaó. Tem-
se essa medida como mais uma iniciativa para a ideia de 
defesa do ambiente na região (Romeiro 2004).  Visando a 
sustentabilidade e a conservação da região do Caparaó, o 
espaço Tecnotruta exemplifica-se como uma ótima inici-
ativa de proteção do patrimônio natural e ambiental, além 

da conciliação com atividades de lazer. Sendo assim, mos-
tra-se como a geodiversidade e geoconservação tem uma 
grande importância educacional para todos os públicos, 
sendo de forma transmitida por conceitos e situações. 

Assim, atinge-se a ideia de um turismo sustentável 
acompanhado da conscientização popular, sendo este o 
princípio do geoturismo, na qual dentro do turismo sus-
tentável será implanta a educação ambiental com a natu-
reza, através dos lugares a serem visitados. A Tecnotruta 
é um exemplo de recuperação da vegetação. Foi diminu-
ída a erosão e o transporte do solo utilizando a plantação 
de pinhos. Segundo Bigarella (2003), é um evento que 
ocasiona queda de um grande volume de material talude 
abaixo sendo solo ou rocha sob ação da gravidade e a in-
terferência direta de outros fatores e agentes, como água, 
gelo ou ar. A Tecnotruta cuida do tratamento e controle da 
água.  

A qualidade da água foi analisada quando entra no 
circuito de criação de trutas e quando sai, após passar por 
três tanques de decantação. Ainda, a situação topográfica 
da Tecnotruta permite que a água que desde do montante 
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passe pelos tanques criadouros aerando-os. A água chega 
turbilhonada do leito do rio pelo movimento quando passa 
pelas rochas, enriquecendo-se de oxigênio. Reforçando 
estas questões, uma análise geoambiental no espaço Tec-
notruta dos aspectos hidrológicos e geomorfológicos será 
realizada por levantamento bibliográfico, interpretação de 
fotografias aéreas, mapas e análises físico-químicas com 
o objetivo de conseguir um retrato pertinente da realidade 
em questão que auxiliará no processo de uso e ocupação 
do solo na região do Caparaó (Sanchez 2008). É um exem-
plo de medidas voltadas para o desenvolvimento sustentá-
vel e a preservação do meio ambiente (Fig. 2).  

  

Figura 1. Imagem mostra a situação atual da Tecnotruta e seus arredo-
res, podendo-se observar uma grande variedade de fauna e flora. 

Há de se notar a Análise do Ciclo de Vida (ACV) do 
produto truta. Tratou-se aqui de analisar o ciclo de vida, 
ao invés de se realizar o Inventário do Ciclo de Vida, pois 
ainda está em implementação este controle.  

A ACV da truta vai permitir uma análise mais abran-
gente da exigência que faz parte do Plano Nacional de Re-
síduos Sólidos. É uma importante ferramenta para a to-
mada de decisão sobre a negociação de um produto que 
busca sua melhoria, incluindo a ACV e respeitando o De-
senvolvimento Sustentável educacional. 

 

 
Figura 2. Imagem aérea mostrando a Tecnotruta e arredores refloresta-

dos com pinhos e vegetação nativa.  

 
2   Desenvolvimento 

2.1 Materiais e Métodos 

As metodologias utilizadas para se alcançar os objetivos 
foram:  
• Levantamento bibliográfico; 
• Coleta de água no local, utilizando garrafas plásticas; 

• Utilizou-se o medidor de multiparâmetros;  
• Análise em laboratório do IFES com a água coletada. 

2.2  Análise da Qualidade da Água 

O potencial hidrogeniônico (pH) analisa a intensidade das 
condições ácidas ou alcalinas do meio líquido através da 
medida de íons hidrogênio � +. O valor do pH influencia 
na distribuição das formas livre e ionizada de diversos 
compostos químicos, contribuindo para um maior ou me-
nor grau de solubilidade das substâncias, além de alterar o 
potencial de toxicidade de vários elementos. A alteração 
do pH pode ser natural ou ter causa antrópica. O melhor 
valor de pH para a vida aquática é um valor entre 6 e 9 
(Brasil 2011). Analisado o resultado da água da Tecno-
truta (Tab. 1) o pH ficou ligeiramente elevado devido à 
presença de restos vegetais (matéria orgânica) no meio; o 
período de coleta foi na estiagem. 
 

Tabela 1. Análise química da água da Tecnotruta 

Local de coleta 3A (Mon-
tante) 

3B (Ter-
ceiro tan-
que de de-
cantação) 

3C (Ju-
sante) 

Temperatura 
(graus) 

16.8 20.8 19.3 

Transmissividade 
(microSive/CM) 

8.81 184.4 12.14 

Sais dissolvidos 
totais (sdt)(mg/L) 

4.41 92.2 6.07 

Salinidade (ppt) 0.01 0.09 0.01 
Transmissividade 
elétrica (ohm*cm) 

1.13*10^5 5.42*10^3 8.24*10^4 

Ph (método MTC) 9.4 8.36 9.26 
Diferença de po-
tencial (Mv) 

-130 -488 -443 

Amônia 0.00 0.087 0.00 
Nitrito 0.00 0.005 0.003 
Nitrato 0.00 0.00 0.00 
Ortofosfato 0.00 0.00 0.00 
Nitrogênio 2.001 2.014 2.476 
Fósforo  0.00 0.015 0.078 
DBO 3.78 mg/L 5.44 mg/L 5.68mg/L 

 
Os corpos de água mostram variação na temperatura 

ao longo do dia, estações do ano, altitude. Influenciando 
em vários parâmetros físico-químicos das águas, como 
tensão superficial e viscosidade, além de influenciar a vida 
de organismos aquáticos se esta estiver fora do limite de 
tolerância, como crescimento e reprodução. 

A transmissividade elétrica é uma medida analisada 
por meio de íons em solução nas águas, variando com a 
diferença de íons concentrados nas águas. Essa proprie-
dade acompanha a temperatura. Um alto valor de trans-
missividade pode ser causado pela grande quantidade de 
íons que podem ser resultantes de compostos ricos em 
amônia, cálcio, magnésio (Brasil 2011). A diferença de 
potencial indica que continua tendo troca catiônica no 
meio. 
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Sais dissolvidos totais analisa a quantidade totais de 

íons presentes em uma amostra de água. A salinidade 
mede a quantidade de sais dissolvidos nas águas, medido 
em ppt, já que em água doce a concentração de sais dis-
solvidos totais apresenta um baixo valor. 

O nitrito é um composto intermediário entre a amônia 
(forma reduzida) e o nitrato (forma oxidada). E pelos re-
sultados de nitrito e nitrato pode ser considerado uma água 
de boa qualidade. 

O fósforo está dentro do limite para as águas doces 
classe 1, sendo o limite de 0,02 mg P/L. 

A amônia aumenta no terceiro tanque de decantação 
devido a presença de peixes, sendo a amônia eliminado 
nas excretas destes. Mas já na jusante a amônia volta a 
zero devido a existência de tratamento (e ao turbilhona-
mento da água na saída do tanque em uma queda bastante 
acentuada). 

O nitrogênio é praticamente constante nos três pontos 
de coletas. Entrando e saindo com as mesmas concentra-
ções. 

DBO é a Demanda bioquímica de oxigênio ou de-
manda biológica de oxigênio ou, ainda, carência 
bioquímica de oxigénio (CBO) que corresponde à quanti-
dade de oxigênio consumido na degradação da matéria or-
gânica no meio aquático por processos biológicos, sendo 
expresso em miligramas por litro (mg/L). É o parâmetro 
utilizado significativamente para medir a poluição. 

Com base nos parâmetros utilizados, observou-se que 
as águas que entram nos tanques para a criação de trutas e 
passa pelo tanque de decantação, é tratada e devolvida ao 
meio praticamente com a mesma qualidade antes de entrar 
nos tanques. O Tecnotruta é exemplo de desenvolvimento 
sustentável e de preservação do ambiente, mostrando um 
ótimo modelo de proteção do patrimônio natural e ambi-
ental. 
 
2.3 Análise do Ciclo da Vida da Truta 

 
A Tecnotruta S/A foi projetada inicialmente para o desen-
volvimento de atividades ligadas à atividade produtiva, 
tendo como principal objetivo a criação e comercialização 
da truta arco íris para o mercado interno, em suas propri-
edades localizadas na região sul do Espírito Santo, cidade 
de Ibitirama e Divino de São Lourenço. 

A empresa continua investindo em melhorias do pro-
cesso produtivo adaptando os conhecimentos técnicos dis-
poníveis à realidade da região sendo hoje detentora de 
uma tecnologia de produção única e totalmente adaptada 
às condições climáticas da região onde se encontra insta-
lada. A empresa domina todas as etapas do processo pro-
dutivo, inclusive a produção de ovos embrionários, fase 
que necessitava de ser terceirizada quando da concepção 
do projeto original, a empresa adquiria ovos embrionados 
de produtores de São Paulo. 

As fazendas de criação de trutas da empresa encon-
tram-se localizadas no entorno do Parque Nacional do Ca-
paraó, região de extrema beleza natural e de riquíssima 
flora e fauna ainda intocadas (Figura 3). Sendo que, ape-
nas em produção encontra-se a unidade da fazenda Pico 
da Bandeira pois as outras ficaram inseridas dentro do 

PARNA Caparaó. Após 20 anos de definição dos novos 
limites do Parque, as indenizações ainda não ocorreram, 
ficando a empresa muito prejudicada e com capacidade de 
investimentos muito comprometida. 

 
Figura 3. Imagem da extrema beleza natural de fauna e flora em preser-

vação. 

 
Pensando na manutenção deste ambiente saudável a 

Tecnotruta sempre preconizou em todos os seus processos 
produtivos um profundo respeito ao meio ambiente, preo-
cupando sempre em evitar a realização de investimentos 
que resultassem em impactos ambientais irreversíveis. 
Desta maneira, as fazendas que foram adaptadas à criação 
de trutas se mantêm com suas características ambientais 
inalteradas. 

O baixo passivo ambiental do projeto, principalmente 
no tocante a utilização de recursos hídricos o torna um 
projeto sustentável e interessante sob esse aspecto, atra-
ente para a comunidade local, devido a manutenção do ní-
vel de empregos e gerar atividades turísticas de baixo im-
pacto ambiental, como é a contemplação da natureza. 

O principal insumo utilizado na atividade de produ-
ção de trutas é a grande riqueza que a empresa dispõe, 
água abundante em cerca de 10 meses do ano.  No período 
do inverno, sempre há uma redução do volume de chuvas 
o que faz com que haja necessidade de redução da produ-
ção. 

Em segundo lugar, o maior custo da empresa é na ali-
mentação das trutas, com uma ração muito rica em prote-
ína, a base de farinha de peixe, com arraçoamento médio 
diário de 3% do peso vivo.  

Em 24 anos de atividade produtiva, houveram duas 
ocorrências: surgiu uma bactéria oportunista, devido ao 
baixo volume de água, levando a administrar dois antibió-
ticos por período de 15 dias (terramicina e florfenicol). 

O outro insumo que muito esporadicamente se usa é 
o sal para controle de fungos no período de reprodução 
uma vez por ano, quando se faz necessário.  

 
2.4 Desenvolvimento Sustentável 

Dentro desta nova ótica a empresa optou por realizar in-
vestimentos em atividades ligadas ao agroturismo estabe-
lecendo uma nova base de sustentação da atividade que 
contribui de forma muito importante para o desenvolvi-
mento da região. 

O agro turismo desponta como uma alternativa alta-
mente viável e perfeitamente enquadrada no senso ecoló-
gico advindo da beleza natural destes municípios localiza-
dos no entorno do parque. 
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Dentro desse escopo, a empresa visa a ampliação dos 

serviços aos turistas que visitam a região, com atividades 
ligadas ao meio, criando trilhas ecológicas, reintrodução e 
identificação de espécies nativas em extinção da flora, de-
senvolver estudo de seu relevo com apresentação aos tu-
ristas, identificação e apresentação de alternativas fitote-
rápicas em mata de altitude, identificação e apresentação 
da fauna em pontos de observação de pássaros (Figura 4). 
A ampliação de investimentos na área de produção agrí-
cola de forma sustentável também é objetivo da empresa 
nos próximos anos. 

 
Figura 4. A área marcada em vermelho mostra o solo exposto no início 
do projeto da Tecnotruta, mas a empresa replantou neste local espécies 

nativas 

 
3   Conclusão 

A água é de boa qualidade na Tecnotruta, apresenta uma 
diminuição de alguns parâmetros quanto à sua qualidade 
ao passar pelos tanques de decantação, o que faz sentido 
após o uso da mesma pelos peixes. Mas já no terceiro tan-
que de decantação, recupera significativamente os parâ-
metros de entrada no sistema de criação de peixes e, além 
disso, quando sai do terceiro e último tanque após correr 
uma rampa abrupta numa forte queda, retorna completa-
mente ao estado natural. 

O Projeto moderno Tecnotruta, dentro da visão de 
sustentabilidade ambiental, está baseado em três pilares 
distintos do desenvolvimento da aquicultura moderna: 

- produção lucrativa, 
- a preservação do meio ambiente, 
- desenvolvimento social e 
- educação ambiental. 
Apesar da problemática apontada pelos pequenos 

produtores da região do entorno do Parque Nacional do 
Caparaó, na área de amortecimento, eles têm contribuído 
significativamente para manter as características nativas 
do local. As recomendações que podem ser designadas 
aqui são as seguintes: a cobertura vegetal deve ser mantida 
primeiramente. Se houver a retirada da vegetação, uma 
forma simples e barata para a revegetação é a semeadura 
espontânea realizada pela comunidade de espécies nativas 
ao longo da encosta. A fauna de pássaros pode promover 
a semeadura de forma natural, uma vez incentivada pelo 
plantio de árvores ou arbustos atrativos de espécies. Os 
pequenos produtores de café da região também zelam por 
suas terras e plantações não deixando solo exposto, utili-
zando serapilheiras e consórcios de espécies vegetativas. 

A revegetação dada de forma científica, como cita 
Truong, (2006), utilizando o capim vetiver pode ser uma 
alternativa eficiente, mas que apresenta um certo custo 

O projeto educacional envolverá palestras para alertar 
sobre a problemática da região, para que todas as pessoas 
possam ter o entendimento de que devem conservar luga-
res que ainda não foram desmatados e por fim recuperar 
lugares onde já houve degradação da natureza. 
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Abstract The purpose of this article is to present reflections about the textbook of Geography as a discourse. From the Analysis of Crit-

ical Discourse, we investigate the meanings attributed to the social agents that produce or appropriate space. The analysis pointed to the 

permanence of negative representations about the migrant, notably, the Northeastern and the poor. 
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Resumo O propósito desse artigo é apresentar reflexões acerca do livro didático de Geografia como discurso. A partir da Análise do 

Discurso Crítico investigamos os sentidos atribuídos aos agentes sociais que produzem ou se apropriam do espaço. A análise apontou para 

a permanência de representações negativas sobre o migrante, notadamente, do nordestino e do pobre. 
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Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

O propósito desse artigo é esboçar reflexões acerca do 

livro didático de Geografia como discurso. As análises 

que temos desenvolvido até o presente momento têm 

sido para compreender como os discursos situados em 

livros escolares representam aspectos do mundo (princi-

palmente os conteúdos da Geografia Física), como nego-

ciam identidades sociais, como constroem relações soci-

ais, bem como age e interage com o sujeito-leitor. 

A partir do tema “situações de riscos de desastres 

naturais” investigamos as formas de representação, 

ação/interação e identificação em um texto didático da 

coletânea de livros de Geografia do Ensino Médio: Geo-

grafia: Espaço e Vivência, de autoria de Boligian 

&Alves (2013), coletânea pertencente ao PNLD/20151. 

 As formas de representação – ação/interação e iden-

tificação – definem a natureza do livro didático de Geo-

grafia neste trabalho. Concebemo-lo como discurso com 

base nos pressupostos de Fairclough (2016) para o qual o 

discurso constitui parcialmente toda prática social. As-

sim, os problemas de produção de textos escolares são 

também problemas de discurso. Dito de outra forma, a 

maneira como a língua será mobilizada para criar ou 

produzir possíveis sentidos (de texto) é oriunda de pro-

cessos particulares de produção e circulação de textos, e, 

                                                           
1 PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. Trata-se de uma 
política de Estado que tem subsidiado, desde a década de 1980, a 

compra e livros didáticos para todas as escolas do Brasil. 

 

consequentemente, implica determinados processos de 

inclusão e exclusão de significados e consensos. 

2   Desastres naturais: enchentes e deslizamentos 

Os desastres naturais são resultados de processos dinâ-

micos, os quais derivam da relação existente entre a 

sociedade e a natureza. Atualmente, com o alto desen-

volvimento tecnológico e da urbanização, além dos efei-

tos da globalização sobre os lugares, os desastres natu-

rais têm se tornado cada vez mais comuns, principalmen-

te nos grandes centros urbanos. Aliados às condições 

naturais, os eventos apresentam extensão, magnitude e 

frequência de acordo com a influência de seus condicio-

nantes. 

Os desastres naturais, de modo geral, ocorrem quan-

do eventos ou fenômenos naturais incidem em ambiente 

humano tais como cidades, vilas, áreas agrícolas, etc., 

causando danos a uma dada comunidade ou sociedade, 

sendo parcialmente capaz ou incapaz de, por meios pró-

prios, manter-se resiliente. 

Tominaga (2009a, p. 13) afirma que  

Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fe-

nômenos, tais como, inundações, escorregamentos, erosão, ter-

remotos, tornados, furacões, tempestades, estiagem, entre ou-

tros. Além da intensidade dos fenômenos naturais, o acelerado 

processo de urbanização verificado nas últimas décadas, em 

várias partes do mundo, inclusive no Brasil, levou ao cresci-
mento das cidades, muitas vezes em áreas impróprias à ocupa-

ção, aumentando as situações de perigo e de risco a desastres 

naturais.  
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Considerando a realidade social e ambiental brasilei-

ra, as enchentes são os fenômenos naturais e sociais mais 

correntes em território nacional Nunes (2015), Marcelino 

(2008). Segundo Tucci (2001 p. 622-623):  

As condições hidrológicas que produzem inundação podem 
ser naturais ou artificiais. As condições naturais são aquelas 

cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural. 

Algumas dessas condições são: relevo, tipo de precipitação, 
cobertura vegetal, capacidade de drenagem. [...] As condições 

artificiais da bacia são aquelas provocadas pela ação do ho-

mem. Alguns exemplos são: obras hidráulicas, urbanização, 

desmatamento, reflorestamento e uso agrícola. 

Associados aos processos sociais de incorporação ao 

território de áreas propícias ou mais susceptíveis à ocor-

rência desses eventos, por meio disso os desastres cada 

vez mais corriqueiros a cada período chuvoso ou de 

grande intensidade pluviométrica. Nunes (2015) aponta 

pelo menos duas circunstâncias sociais dos desastres, 

quais sejam, a urbanização e a globalização dos lugares 

(apropriação para fins produtivos do espaço). 

Por sua vez, na era da globalização, a habilidade de adaptação 

dos espaços produtivos às demandas supranacionais ocorre, 
muitas vezes, sem comprometimento com a escala local, onde 

as pessoas vivem e realizam suas atividades. Esse processo 

transforma de forma aguda e contribui para o aumento dos ris-
cos pré-existentes e para os surgimentos de novos Nunes 

(2015, p. 15). 

Pontua-se que além de terem condicionantes naturais, 

a exemplo das características hidrometeorolológicas 

específicas, os deslizamentos também são acometidos 

por interferências/causas sociais, fatos que atuma na 

aceleração e na magnitude desses eventos. É importante 

esclarecer que os condicionantes sociais estão associados 

às vulnerabilidades dos sistemas econômico, político e 

cultural de uma dada comunidade/sociedade, bem como 

a sua capacidade de lidar com o evento ou mesmo antes 

deste acontecer. Percebe-se que as medidas preventivas 

são quase nulas ou inexistentes. 

Tominaga (2009b, p. 28) afirma que “os escorrega-

mentos, também conhecidos como deslizamentos, são 

processos de movimentos de massa envolvendo materiais 

que recobrem as superfícies das vertentes ou encostas, 

tais como solos, rochas e vegetação”. Esses eventos estão 

situados nos denominados “movimentos de massa”, que 

são eventos naturais de movimentação de matéria associ-

ados a fatores diversos e que transformam a paisagem. 

Em ambientes urbanos, os deslizamentos estão asso-

ciados às condições de moradia da população principal-

mente quando esta ocupa as vertentes, ou seja, quando 

ocupa os sistemas que naturalmente estão predispostos à 

susceptibilidade de modificações ambientais. Normal-

mente, os deslizamentos de terra acontecem durante um 

longo período chuvoso ou de grande intensidade de chu-

va. Com a saturação do solo pela água da chuva ou ser-

vidas, a retirada da vegetação e cortes realizados na base 

das encostas aceleram e/ou ampliam a ocorrência desses 

eventos, transformando-se em verdadeiros desastres 

naturais que podem gerar perdas de vidas humanas e 

bens patrimoniais Farah (2003), Tominaga (2009), Nu-

nes (2015). Não raro, cotidianamente esses eventos são 

retratados na grande mídia brasileira. 

Compreendendo o livro didático de Geografia como 

objeto cultural, com finalidades específicas de ensino, 

esse instrumento pedagógico engendra determinadas 

formas particulares de apreensão da realidade, notada-

mente de acordo com o ensino de Geografia, a partir da 

espacialidade dos fenômenos. Como o sujeito leitor esta-

belece relação dialógica para a produção de sentidos. Há, 

também, a disputa por saberes para a circulação de de-

terminados significados a partir da prática social de ensi-

nar por meio do livro. É sobre essa disputa por significa-

dos que nos debruçamos na próxima sessão. 

 

3   Materiais e métodos, resultados e discussão 

Para a análise do corpus escolhido – Figura 1, utilizamos 

a Análise de Discurso Crítica (ADC) postulada por Fair-

clough (2016). Resende & Ramalho (2011 p. 23) afir-

mam que,  

(...) como ciência crítica, a ADC preocupa-se com efeitos ide-

ológicos que (sentidos de) textos possam ter sobre relações so-

ciais, ações e interações, conhecimentos, crenças, atitudes, va-
lores, identidades. Isto é, sentidos a serviço de projetos parti-

culares de dominação e exploração, que sustentam a distribui-

ção desigual de poder. 

Acreditamos com isso que os discursos que autori-

zam determinadas falas na superfície do texto didático, 

representadas pela voz dos autores, podem sofrer mu-

danças e superação em favor de um ensino que enxergue 

o sujeito como agente transformador de sua realidade, a 

partir do contato com textos didáticos que lhes dê subsí-

dios para apreender a realidade objetiva de forma crítica. 

Em outras palavras, almeja-se através das contribuições 

da ADC, uma possibilidade de mudança de como os 

conteúdos didáticos que se apresentam em livros didático 

de Geografia possam romper com as formas tradicionais 

de ensinar e aprender visando uma aprendizagem crítica 

e reflexiva.  

As formas tradicionais refletem um ensino mnemôni-

co, fragmentado e descontextualizado. Investigar o mate-

rial didático é pôr em tela e problematizar as ordens de 

discursos que autorizam a configuração dos conteúdos, 

as resistências ou as permanências das formas tradicio-

nais elucidadas. Passemos agora para a análise do texto 

contido na Figura 1. O texto encontra-se no livro de 

volume 1 da coletânea Geografia: Espaço e Vivência de 

autoria de Boligian & Alves (2013). O livro divide-se em 

três unidades e os conteúdos estão dispostos ao longo de 

dezesseis capítulos. O texto está na Unidade II (A dinâ-

mica da natureza e as paisagens geográficas), capítulo 8, 

cujo título é “A dinâmica hidrológica e as águas conti-

nentais”. O texto nos aponta algumas informações rele-

vantes que é interessante abordar aqui. Primeiro a “dupla 

paternidade” dos desastres: naturais e sociais. O fator 

natural é apresentado como elemento que engatilha sua 

ocorrência: as chuvas de verão. As inundações derivam 

inicialmente desses eventos.  

 
Inundações em São Paulo: riscos naturais e catástrofes sociais 

O problema vivido por parte da população paulista, quanto a inunda-

ções e deslizamentos, deve-se basicamente a dois grandes fatores: um 
natural e um social. O natural está relacionado com as fortes chuvas 

de verão e as decorrentes inundações em extensas planícies fluviais 

que margeiam os rios e córregos que cortam as cidades da região 
metropolitana de São Paulo, assim como os deslizamentos de terras 

nas áreas de morros onde parte da cidade vem sendo edificada. O fator 
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social diz respeito a apropriação inadequada do relevo para a ocupa-

ção urbana, diante do crescimento rápido e descontrolado da cidade, 

sobretudo a partir das décadas de 1960 e 1970, principalmente pela 

população de baixa renda, migrantes da zona rural ou de pequenas e 
médias cidades do interior, bem como do nordeste brasileiro.  

[...] 

 A “mancha urbana” de 1500 quilômetros quadrados, com 
17,8 milhões de pessoas, apresenta alta densidade demográfica média: 

ultrapassa 11800 habitantes por quilômetro quadrado. Consequente-
mente, é muito pouco o espaço que resta para áreas verdes, para não 

falar da disputa de espaço com aproximadamente 5 milhões de veícu-

los. Para completar o caos em que vive parcela significativa da popu-
lação metropolitana, o adensamento urbano e a alta taxa de imperme-

abilização dos solos agravam os problemas preexistentes com o 

escoamento das águas pluviais. 

[...] 

Jurandy L.S. (2005) Ross. In: Discutindo Geografia, ano 1, n. 4. São 

Paulo: Escala, março, p. 59-61 

Figura 1. Reprodução de texto de livro didático de Geografia. Fonte: 

Boligian & Alves (2013, p. 106-107) 

Os fatores sociais apresentam algumas implicações 

que necessitam serem mais profundamente discutidos. 

Primeiro a forma como o espaço está discursivamente 

marcado e as inferências que podem ser “ativadas” por 

parte do leitor. “Apropriação inadequada” e “crescimento 

desordenado” por aqueles que habitam a cidade. Ora, a 

inadequação no ato de apropriar determinada área, supõe 

a ideia de fora do padrão ou da norma. Isso implica dizer 

que as pessoas estão “descontroladamente” ou “desorde-

nadamente” habitando o espaço da cidade sem critérios. 

A imagem do Outro na cena de enunciação2 é desqualifi-

cada em favor de uma “correta e legal” forma de habitar 

a cidade.  

A categoria “avaliação” da ADC nos esclarece que o 

autor do texto expressa, por meio de marcações textuais 

o que considera como bom ou ruim, desejável ou indese-

jável, o que confirma um caráter pessoal de representa-

ção de aspectos do mundo.  Ocorrência que constrói 

sentidos do que considera desejável – ou não – no que 

tange a apropriação do espaço.  

Como maneira particular de se posicionar diante de aspectos 

do mundo, avaliações são sempre parciais, subjetivas e, por is-
so, ligadas a processos de identificação particulares. Caso tais 

processos envolvam posicionamentos ideológicos, podem atu-

ar em favor de projetos de dominação (Resende & Ramalho 

(2011, p. 119). 

Em seguida o enunciador do texto ou o fiador3 da 

enunciação enumera quem são as pessoas que contribuí-

ram para esse crescimento “rápido e desordenado” da 

cidade. Esse processo de inclusão de atores sociais marca 

a presença do Outro no texto. “População de baixa renda, 

migrantes da zona sul ou de pequenas e médias cidades 

do interior, bem como o nordeste brasileiro” são os que 

discursivamente estão representados como agentes de 

expansão do tecido urbano paulista. Ao inclui-los, o 

fiador exclui automaticamente outros atores sociais, tais 

como o Poder Público e a iniciativa privada. E como fica 

enunciado, é destinado ao pobre e migrante o responsá-

                                                           

2 Para Maingueneau (2013) cena de enunciação é a construção de 

determinado contexto por meio do qual a enunciação será validada. 

3 Segundo Maingueneau (2008) o fiador é a imagem que é construída 
pelodestinatário a partir de índices liberados na enunciação. Ou seja, o 

enunciador mostra a sua maneira de ser, a partir daquilo que enuncia 

em seu discurso. 

vel pelo iminente “caos” no qual a área urbana vai se 

tornar.  

[...] o significado identificacional está relacionado ao aspecto 

discursivo de identidades, à identificação de atores sociais em 
textos. No significado identificacional, analisamos a constru-

ção de identidades e a identificação de atores sociais, isto é, a 

construção de modos particulares de identificação de atores 
sociais representados em textos Resende & Ramalho (2011, p. 

130). 

A imagem negativa do Outro aparece a partir da sua 

ação sobre o espaço, ao habitar áreas indevidas. Em 

nenhum momento o fiador enuncia a condição social do 

migrante, nem problematiza os modos de viver dessas 

pessoas. Além do mais, exclui da cena de enunciação a 

degradação da vida do trabalhador que se agravou com o 

desenvolvimento da indústria no estado de São Paulo 

Bertolotti (2011), processo que expurgou as pessoas das 

áreas centrais para áreas cada vez mais periféricas. 

O texto naturaliza a condição do pobre e a produção 

do espaço, além de constituir este como elemento fun-

dante dos desastres naturais. A cena do desastre não é 

tomada em sua totalidade; não considera os sistemas 

políticos e econômicos que também devem ser conside-

rados quando o tema é tratado; apenas marca a presença 

da população pobre no texto. 

O discurso científico conduz o fio da enunciação. Es-

se fato é constatado por meio dos números e termos 

técnicos presentes no texto. “Macha urbana” e “densida-

de demográfica” associam-se ao discurso da Geografia 

Urbana; “1500 quilômetros quadrados e a densidade 

demográfica que ultrapassada “11.800 habitantes por 

quilômetro quadrado” integra o discurso da ciência que é 

ciente das características populacionais e espaciais, ou 

seja, sabe o que diz e os dados são postos para dissipar 

qualquer sentido de subjetividade ou senso comum do 

texto, então constrói-se o ethos da objetividade da ciên-

cia.  

Por ethos, Maingueneau (2013) entende como a ima-

gem que é construída quando o fiador enuncia. Essa 

imagem é mostrada através do conteúdo da enunciação 

por uma ou mais cenas que são validadas socialmente. 

Cenas validadas são estereótipos do “mundo ético”4 que 

estão cristalizadas no imaginário social.  

Quais, então, são as cenas validadas pelo fiador: a) 

pobreza e degradação ambiental, discurso que circula 

principalmente na literatura científica e do planejamento 

urbano; b) migração e expansão urbana; c) trânsito caóti-

co de cidade grande, essa cena está marcada em dois 

momentos; primeiro em “para não falar da disputa de 

espaço com aproximadamente 5 milhões de veículos”. A 

palavra “disputa” cria uma cena de jogo, pois os veículos 

estariam em uma competição por espaço. O segundo 

momento é a representação por meio de uma imagem, na 

qual aparecem três carros em uma situação de inundação 

em uma rua. Os carros teriam sido arrastados pelas águas 

da inundação. 

                                                           
4 Maingueneau (2008) afirma que o mundo ético trata-se de determina-

dos comportamentos que já circulam no imaginário social. Como por 
exemplo, o que se espera de um político em tempos de campanha 

eleitoral, ou de um professor em sala de aula. São as posições de sujei-

tos já construídas, o que ele vai chamar de ethos pré-discursivo. 
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Considera-se também a “estrutura genérica” para ava-

liação do texto. Como categoria da ADC que se associa 

ao significado acional do texto. Os gêneros discursivos, 

que são formas particulares e estáveis de agir e interagir 

com pessoas, são frutos de práticas particulares de pro-

dução de textos. Fairclough (2016) propõe sua macro e 

microanálise. No nosso caso, a macro análise situa o 

texto na produção de livros didáticos, promovidos pelo 

Governo Federal. É por meio desses materiais que de-

terminados sentidos e significados são postos a circular 

para toda a sociedade a partir da escola pública. Em 

análise micro o texto situação no gênero discursivo arti-

go científico, uma vez que, ao final do texto, o autor é 

claramente identificado e trata-se de um autor conhecido 

da Geografia Brasileira, e, portanto, justifica a forma 

objetiva de enunciar sobre os desastres naturais. 

 

4   Conclusão 

Buscamos brevemente elucidar o caráter discursivo das 

representações acerca dos desastres naturais. Inicialmen-

te reportamo-nos ao contexto destes, e, em seguida, às 

enchentes e aos deslizamentos. Apresentamos a análise 

de um texto situado em um livro didático de Geografia. 

O livro didático, como objeto cultural, nasce da prática 

social particular de produção de materiais escolares e 

apresenta finalidade de ensinar específica, além de vali-

dar-se no contexto da sala de aula. Desta forma, ressalta-

se seu caráter difusor de determinados significados das 

coisas do mundo, das pessoas e das relações sociais. 

Logo, atua na ação e interação com o outro, ao mesmo 

tempo que constitui a si e ao sujeito-leitor, para produzir 

sentidos e consensos. 

Os sentidos construídos, para identificar os desastres 

naturais, especificamente enchentes e deslizamentos, são 

mobilizados a partir da identificação do outro como 

responsável pelo desastre, a partir do discurso objetivo 

da ciência. Esse outro é o migrante e o pobre que, desor-

denadamente e sem parâmetros urbanos, apropria-se do 

espaço, o constrói, e consequentemente, produz a cena 

do caos, como fruto de suas atividades. Marcadamente, 

outros atores sociais são excluídos e que devem ser con-

siderados importantes para o entendimento da complexa 

relação de produção do espaço, como o Poder Público, a 

especulação imobiliária e suas consequentes tensões 

políticas e econômicas. Essas representações atestam as 

disputas por significados em livros didáticos que insis-

tem em reproduzir consensos negativos no migrante, 

notadamente, do nordestino e do pobre. Acreditamos que 

a mudança social para a produção de textos didáticos 

deve começar com a reflexão crítica de quais sentidos de 

realidade brasileira se quer construir no imaginário soci-

al. 
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Abstract The teaching learning in Natural Sciences involves the formation of a teacher based on an interdisciplinary perception of the 

environment. The approach of the Earth System Sciences (ESS) was applied in the disciplines “Field Trip Seminar 1” and “2” (FT1 and 

FT2), of the undergraduate course on Natural Science of the School of Arts, Sciences and Humanities – EACH, University of São Paulo. 
The field trip practice allowed establishing, in environment studies, an interdisciplinary methodology that aims to understand the functioning 

and dynamics of the Earth system, as well as the relationships and interdependencies between the physical and the biological environments. 
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Resumo O ensino-aprendizagem em Ciências da Natureza envolve a formação de um professor a partir de uma percepção interdisciplinar 

do meio ambiente. A abordagem das Ciências do Sistema Terra (CST) foi aplicada nas disciplinas Seminários de Campo 1 e 2 (SC1 e SC2), 

do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH da Universidade de São Paulo. A 
prática de campo permitiu estabelecer, no âmbito de estudos de meio, uma metodologia interdisciplinar que pretende a compreensão do 

funcionamento e dinâmica do Sistema Terra, neste contexto, as relações e interdependências entre o meio físico e o meio biológico.  

Palavras-chave formação de professores, trabalho de campo, estudos de meio, interdisciplinaridade. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

A formação de professores de Ciências da Natureza (CN) 

no Brasil percorre um caminho em que os modelos e 

métodos de ensino apresentaram diferentes abordagens ao 

longo dos últimos 50 anos. 

A implantação de vários cursos de Licenciatura em 

Ciências da Natureza (ou Ciências Naturais - LCN) nas 

instituições de ensino superior (IES) no Brasil na última 

década, principalmente no âmbito do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – 

REUNI, é apontada por Imbernon et al. (2011), que 

afirmam foram os cursos que mais se difundiram. 

A formação de professores de CN envolve um 

currículo em que a Biologia, a Geologia, a Astronomia são 

enfocadas juntamente com a Química, Física, 

Matemática, de forma compartimentalizada, em geral, 

sem uma abordagem interdisciplinar. Assim, como 

finalidade central do ensino-aprendizagem na formação 

de professores de Ciências da Natureza, a proposta das 

disciplinas eletivas Seminários de Campo 1 e 2 (SC1 e 

SC2) no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza 

(LCN) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

(EACH), da Universidade de São Paulo, envolve um 

coletivo de docentes de distintas áreas, em aulas de campo 

que pretendem a compreensão do funcionamento e 

dinâmica do Sistema Terra, e, neste contexto, as relações 

e interdependências entre o meio físico e o meio 

biológico.  

As disciplinas foram propostas como atividades 

práticas que permitiriam envolver as diferentes áreas do 

saber em uma perspectiva interdisciplinar na formação 

dos futuros professores de CN.A proposta de atividades 

práticas é entendida como um método no processo de 

ensino-aprendizagem das ciências, que podem ser 

realizadas tanto no espaço da sala de aula, em laboratórios, 

ou em ambientes externos à escola, implicando sempre 

que o aluno seja um sujeito ativo no próprio processo de 

aprendizagem (Bonito 1996). Dessa forma, a estrutura das 

disciplinas SC1 e SC2 foi proposta na forma de atividades 

em sala de aula, nos laboratórios, em ambientes externos 

à sala de aula, de forma que o futuro professor possa se 

envolver em diferentes formatos de atividades práticas. 

2   Abordagem Metodológica 

2.1 Base conceitual 

Estabelecemos como metodologia aquela proposta por 

Orion (1993) representada na Fig. 1.  
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O autor define que a viagem de campo deverá ser 

precedida por uma unidade de preparação, aulas pré-

campo, na qual se tentará diminuir o impacto causado pelo 

ambiente de campo, como instrumento de aprendizagem.  

Segundo o autor, a capacidade de aprendizagem do 

aluno durante a viagem está diretamente relacionada com 

a sua “familiaridade” ou “grau de novidade” (novelty 

space). O (re)conhecer o ambiente de campo, pois se trata 

de um ambiente novo, acarreta que o aluno tenha primeiro 

que o explorar, e após essa etapa, o ambiente se torna 

familiar, e o aluno poderá concentrar-se no ato de 

aprender. O termo “grau de novidade” é utilizado aqui 

para se referir às novas dimensões vivenciadas pelos 

estudantes, em especial quando se envolvem em 

atividades experienciais de aprendizagem.  

Figura 1. Estrutura da Unidade Viagem de Campo (Orion 1993) 

anotado e revisto em Praia & Marques (1997) 

Orion & Hofstein (1991) e Manner (1992) valorizam 

o trabalho de campo considerando-o uma ferramenta de 

aprendizagem de forte riqueza heurística, pois permite aos 

estudantes adquirir competências conceituais específicas 

de um pensar o sistema Terra sob a ótica de todos os 

saberes que compõem as Ciências Naturais. 

As atividades de campo, no formato de estudos do 

meio, possuem papéis didáticos, ou seja, “funções que 

determinada atividade assume dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, decididas de maneira deliberada ou 

não, que exercem algum significado para o alcance de 

objetivos didáticos” (Compiani & Carneiro 1993).  

A partir dos objetivos do professor e da 

especificidade dos conteúdos que serão trabalhados, 

podemos caracterizar as saídas de campo em quatro 

categorias, segundo Compiani & Carneiro (1993):  

- Ilustrativa: objetivo central é ilustrar os vários conceitos 

vistos nas salas de aula. Aqui, o professor exerce o papel 

de executor principal das atividades, centrando nele as 

explicações de conceitos já trabalhados previamente em 

sala de aula. Aos alunos reserva-se o papel de 

espectadores. 

- Motivadora: objetivo é motivar o aluno a estudar 

determinado tema. De modo geral este método é utilizado 

para despertar nos alunos o interesse por determinado 

conteúdo até então desconhecido ou pouco explorado. Dá-

se ênfase à formulação de conjecturas, dúvidas e questões 

sobre uma natureza que para eles é desconhecida. 

- Treinadora: visa orientar a execução de uma habilidade 

técnica. Nesse caso há a necessidade de se ter 

conhecimentos prévios sobre o tema de estudo. O 

treinamento envolve a elaboração de desenhos, esquemas 

e diagramas. Opera-se com instrumentos, aparelhos e 

aparatos científicos, da mesma forma que são treinadas as 

técnicas de coleta de dados e amostras, além da análise e 

observação sistemática da natureza. 

- Geradora de problemas: visa orientar o aluno para 

resolver ou propor um problema. 

Na etapa de viagem de campo, os alunos utilizam um 

instrumento de metacognição, a caderneta de campo. O 

registro pelos alunos das observações em cada ambiente, 

tanto por meio de escritos quanto de desenhos e 

diagramas, estabelece experiências metacognitivas, que se 

prendem com o foro afetivo e consistem em impressões 

ou percepções conscientes que podem ocorrer antes, 

durante ou após a realização de uma tarefa (Ribeiro 2003). 

Geralmente, relacionam-se com a percepção do grau de 

sucesso que se tem, e ocorrem em situações que 

estimulam o pensar cuidadoso e altamente consciente, 

fornecendo oportunidades para pensamentos e 

sentimentos acerca do próprio pensamento. 

Dessa forma, o conhecimento metacognitivo e as 

experiências metacognitivas desenvolvidas no trabalho de 

campo estão interligados, na medida em que o 

conhecimento permite interpretar as experiências e agir 

sobre elas. Estas, por sua vez, contribuem para o 

desenvolvimento e a modificação desse conhecimento 

(Ribeiro 2003). 

A partir dos referenciais teóricos, as disciplinas SC1 

e SC2 foram estruturadas de forma que o Sistema Terra 

fosse enfocado na perspectiva das Ciências Naturais. 

2.2  Estruturação das disciplinas SC1 e SC2) 

As disciplinas SC1 e SC2 apresentam-se de forma 

sequencial na matriz curricular, nos 5º e 6º semestres 

letivos do curso LCN da EACH. 

Em ambas disciplinas temos a etapa pré-campo, onde 

cada docente se reúne com os alunos em aulas presenciais, 

e discute conteúdo específico sobre determinada área 

(Botânica, Zoologia, Geologia etc.). Essa etapa envolve 

tanto atividades em sala de aula, quanto atividades 

externas para aprendizado da utilização de técnicas de 

coleta de materiais biológicos e geológicos, utilização de 

equipamentos (GPS, guarda-chuva entomológico etc.). 

Nesta etapa é discutido com os alunos a utilização de 

um instrumento de metacognição, a caderneta de campo. 

A caderneta de campo será o instrumento de registros e 

observações, e ao aluno, servirá, também, para que ele 

estabeleça uma reflexão entre o conhecimento científico 

de cada área e suas observações. 

Martinelli (2004) observa que a reflexão implica na 

imersão consciente do homem no mundo de sua 

experiência, um mundo carregado de conotações, valores, 

intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, 

interesses sociais e cenários políticos. A reflexão ao 

contrário de outras formas de conhecimento, supõe um 
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sistemático esforço de análise, como a necessidade de 

elaborar uma proposta totalizadora, que capture e oriente 

a ação. Os conceitos previamente selecionados que 

envolvem um maior grau de abstração são abordados na 

unidade pós-campo, na sala de aula e nos laboratórios, 

usando para isso as questões deixadas em aberto durante 

a etapa da viagem de campo. Os alunos deverão utilizar os 

dados e observações, registrados na caderneta de campo, 

para conduzir determinados trabalhos laboratoriais. 

Esta fase envolve uma profunda análise, reflexão e 

abordagem estruturada e articulada dos conhecimentos e 

informações obtidas pelos estudantes durante a viagem de 

campo, pois é nesta etapa que serão avaliados os aspectos 

relativos às atitudes dos alunos na produção de dados, na 

coleta de materiais, nas sequências metodológicas de 

coleta, etc. que envolvem um estudo de meio. 

A etapa da viagem de campo apresenta-se como a 

unidade central das disciplinas. A cada ponto de 

parada/ambiente de observação, adotou-se uma estratégia 

orientada para o processo, em detrimento a uma 

abordagem orientada para o produto. Esta estratégia 

implica uma interação constante entre o aluno e o meio, 

de modo que ele construa a informação a partir do meio, 

e abandone, assim, o olhar passivo, e a cópia das 

informações vindas do professor (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Alunos de SC1 interpretam ação geológica dos rios, caráter 

fitossociológico da vegetação em ambiente da Serra do Mar (limite 

Bertioga-Mogi das Cruzes, SP) e registram observações em cadernetas 

de campo 

Em SC1, a proposta metodológica envolve uma visão 

macroscópica do ambiente (saber olhar), de forma que o 

aluno possa estabelecer, a partir da observação da 

topografia os grandes compartimentos geomorfológicos e 

biomas associados, na serra da Mantiqueira, no Vale do 

Paraíba, até as planícies litorâneas contíguas à Serra do 

Mar.  

Neste contexto, foram definidos 3 ambientes (pontos 

de parada) nos quais são realizadas as observações pelos 

alunos (Praia Itraguaré-Bertioga, São José dos Campos/ 

Taubaté, Campos do Jordão) (Fig. 3a e 3b). 

 

 

Figura 3a Imagem de relevo da Serra da Mantiqueira, SP, e e Vale do 

Rio Paraíba do Sul, produzida a partir de dados de radar do projeto 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Unidade:  Embrapa 
Monitoramento por Satélite. Data de publicação:  21/08/2014. 

PC=Poços de Caldas; TB=Taubaté, RE=Resende, VR=Volta Redonda, 

PB=Paraibuna, PQ=intrusões alcalinas de Passa Quatro, IT=Itatiaia, 

TI=Tinguá, MD=Mendanha, 

 

Figura 3b. Imagem de satélite Google Earth de 13/7/2017 da Praia de 

Itaguaré, Bertioga, com orientação do sentido de Campos do Jordão e 

São José dos Campos (seta amarela) 

Em cada ponto, os alunos são orientados a descrever, 

em caderneta de campo, tanto os aspectos do meio físico 

(geológicos, geomorfológicos, hidrográfico, pedológico, 

etc.) quanto estabelecer correlações com biomas do estado 

de São (cerrado, mata Atlântica, campos de altitude), e 

como se dá o uso e ocupação antrópica (Fig. 4). 

Direção São José dos 
Campos e Campos do 

Jordão 
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Figura 4. Vista do Vale do Rio Paraíba do Sul, a partir do Pico Itapeva, 

em Campos do Jordão 

 

Como processo de avaliação, as cadernetas de campo 

são analisadas pelos professores da disciplina que avaliam 

os relatos, interpretações, esquemas, etc. reproduzidos 

pelo aluno. 

Nesta etapa percebe-se que os alunos, em geral, 

apresentam receio em expressar suas observações e 

interpretações sobre os ambientes. De fato, em diferentes 

turmas ao longo do período compreendido entre 2010 e 

2013, a avaliação das cadernetas de campo demonstrou 

que a maioria dos alunos repetem observações dos 

professores, e muitas vezes de forma equivocada. 

Na disciplina SC2, os mesmos procedimentos 

metodológicos são adotados, e SC1 é requisito 

indispensável ao aluno que pretende cursar SC2.  

Para além das competências e habilidades 

desenvolvidas em SC1, cujo objetivo se foca no saber 

olhar, em SC2 o enfoque é mais concentrado e detalhado. 

Os alunos devem medir diversos parâmetros em campo 

(pH da água em rios e oceano, permeabilidade do solo em 

diferentes ambientes, amostragem de rochas, de solo, de 

sedimentos, medição da luminosidade em 

compartimentos de floresta, restinga, mangue, etc.), e 

coletam amostras biológicas (exsicatas de espécies 

vegetais representativas de diferentes ambientes, coletas 

de insetos com guarda-chuva entomológico em diferentes 

ambientes, etc.) (Fig 5). 

A partir dos dados levantados em campo, dos dados 

obtidos a partir das análises laboratoriais, e dos 

levantamentos bibliográficos, os alunos devem discutir a 

evolução ambiental a partir da ação geológica, dos rios, 

dos oceanos, e mesmo da ação antrópica a partir do 

ecoturismo. A etapa pós campo em SC2 envolve 

atividades práticas em laboratórios, para completar os 

dados obtidos na etapa da viagem de campo. Os dados 

obtidos são compartilhados por todos os alunos, para que 

se atinja um número ideal de amostragens para o 

tratamento dos dados e interpretações. 

A avaliação é realizada a partir de um seminário de 

apresentação de resultados. Os grupos apresentam suas 

principais observações, com base nos levantamentos 

bibliográficos, levantamentos realizados em campo, e 

dados obtidos nas aulas práticas pós-campo. 

 

Figura 5. Alunos de SC2 coletam amostras de solo, realizam teste de 

permeabilidade in loco, utilizam guarda-chuva entomológico para 
coleta de insetos, coletam espécies de plantas em ambiente de restinga 

baixa, Ilha do Cardoso, Cananéia, SP 

O campo é realizado na Ilha do Cardoso, unidade de 

conservação estadual de São Paulo, em contexto de Mata 

Atlântica, que apresenta uma diversidade de subambientes 

em área de pequena extensão (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Localização e imagem de satélite Google Earth de 06/7/2016 

da Ilha do Cardoso, Cananéia, com orientação em vermelho da área de 

estudo dos alunos 

Nas edições da disciplina no período entre 2010 e 

2013, observou-se que a etapa pós campo requer do aluno 

a caderneta de campo como instrumento de apoio em suas 

conclusões e observações. 
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3   Conclusão 

Em face da estrutura da disciplina envolver atividade 

pré e pós campo, além de período envolvido na viagem ao 

ambiente nos quais são realizadas as observações, coletas 

de amostras, e levantamento de dados, a disciplina remete 

o aluno, futuro professor de Ciências da Natureza, a 

refletir a práxis por meio da articulação e organização de 

atividades dentro e fora da sala de aula. 

Partindo-se deste pressuposto, ao utilizar 

instrumentos para promover o desenvolvimento reflexivo 

dos alunos em campo, quer ao nível cognitivo, quer 

metacognitivo, estimula-se o processo de enriquecimento 

conceitual que contribui para a construção personalizada 

do conhecimento. Em ambas disciplinas, por serem 

realizadas atividades e coletas em unidades de 

conservação do estado de São Paulo, foram registrados os 

projetos na Comissão Técnico Científica – COTEC, do 

Instituto Florestal, da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente – SMA. 

Os docentes envolvidos apresentavam-se 

devidamente autorizados pelo sistema de atendimento à 

distância que permite a pesquisadores solicitarem 

autorizações para coleta de material biológico e para a 

realização de pesquisa em unidades de conservação 

federais e cavernas (SISBIO) do IBAMA- Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis. 

O trabalho de campo, neste contexto, por sua natureza 

hermenêutica (interpretativa) e histórica (Frodeman, 

1995), permite ao aluno levantar hipóteses, e buscar 

compreender a complexidade dos problemas ambientais 

globais, a partir de uma observação local e 

interdisciplinar, e não mais compartimentalizada. 
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Abstract In order to check changes in the importance given to Paleontology and Geology in Brazilian Basic Education, the recommen-
dations of the previous and the new Brazilian curricular parameters were analyzed and selected 19 basic subjects, verifying quantitatively 

and qualitatively their approach in 37 textbooks of Elementary School II and High School adopted in colleges of Salvador city in 2017 and 

2018. The Paleontology and Geology appear in the disciplines Sciences of the Nature of the ESII and Biology of the HS. The older parameter 
indicates the Paleontology approach in the two cycles of ESII and in the three years of HS, but the new one recommends them only in the 

9th year of ESII, although it is broader in HS. These topics are recorded in the textbooks, but must be careful of the quality of the information. 

Geology is prominent in the older parameter of ESII, which remains in the third cycle of new one, although this does not occur in the thematic 
objectives of the 8th and 9th years. In addition, these themes are almost absent in the both parameters of the HS. Despite being properly 

presented, Geology contents were recorded almost exclusively in the books of the 6th year, while their mention in the HS is almost non-

existent, underestimating their contribution to discuss important current and past environmental issues. 

Keywords Paleontology, Geology, PCN, BNCC, textbooks. 

Resumo Para avaliar mudanças em relação à importância dada à Paleontologia e à Geologia na Educação Básica Brasileira, foram anali-

sadas as recomendações dos PCNs, OCEM e BNCC e selecionados 19 assuntos básicos, verificando quantitativa e qualitativamente sua 
abordagem em 37 livros didáticos dos Ensinos Fundamental II e Médio adotados em colégios de Salvador em 2017 e 2018. Os conteúdos 

de Paleontologia e Geologia aparecem nas disciplinas Ciências da Natureza do EFII e Biologia do EM. Os PCNs indicam a abordagem de 

Paleontologia nos dois ciclos do EFII e nos três anos do EM, mas a BNCC os recomenda apenas no 9º ano do EF, embora tenha maior 
abrangência no EM. Estes temas são registrados nos livros didáticos, mas é preciso estar atento à qualidade das informações. A Geologia 

tem grande destaque nos PCNs do EFII, o que se mantém no terceiro ciclo da BNCC, embora o mesmo não ocorra nos objetivos temáticos 

do 8º e 9º anos. Além disso, assim como ocorreu nos PCN+ e OCEM, estes temas estão quase ausentes na BNCC do EM. Apesar de estarem 
adequadamente apresentados, os conteúdos de Geologia foram registrados quase que exclusivamente nos livros do 6º ano, enquanto que sua 

menção no EM é quase inexistente, subestimando a sua contribuição para discussão de importantes questões ambientais atuais e pretéritas. 

Palavras-chave Paleontologia, Geologia, PCN, BNCC, livros didáticos. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

A Paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos do 

passado através de seus restos mineralizados ou vestígios 

de vida deixados por eles ao longo do tempo geológico, e 

que se encontram preservados nas rochas e em outros ma-

teriais como o gelo, o âmbar e o asfalto (Cassab 2010, 

Scherer et al. 2016). Essa ciência é de fundamental impor-

tância para que se conheçam os organismos que habitaram 

o planeta no passado, os ambientes em que eles viviam, 

bem como suas relações entre si, e ainda compreender 

como ocorreu a evolução das formas de vida e dos ecos-

sistemas ao longo da história geológica (Scherer et al. 

2016). Por sua vez, a Geologia é a ciência que estuda a 

história, composição, estruturas internas e características 

da superfície do planeta (Grotzinger & Jordan 2013). Por-

tanto, há uma relação direta entre a Paleontologia e a Ge-

ologia, já que é necessário entender as características das 

rochas e a formação dos ambientes para relacioná-los ao 

surgimento, diversidade e evolução da vida. Em virtude 

disto, temas de Geologia e Paleontologia são apresentados 

aos alunos do Ensino Básico Brasileiro a partir das disci-

plinas de Ciências Naturais, durante o Ensino Fundamen-

tal, e Biologia no Ensino Médio, sendo que o principal 

material utilizado pelos colégios para introdução a estes 

assuntos é o livro didático, o qual é elaborado seguindo as 

orientações curriculares do Ministério da Educação. 

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) e as Orientações Curriculares para o Ensino Mé-

dio (OCEM) foram as referências pedagógicas do Ensino 

Básico (Brasil 1997, Brasil 2006b) utilizadas para nortear 

e garantir a uniformidade e a qualidade do ensino, além de 

socializar discussões, pesquisas e recomendações para os 

professores, mas em 2015 começou a ser elaborada a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento de 

caráter normativo que define o conjunto orgânico e pro-

gressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica. A versão final da BNCC para o Ensino 

Infantil e Fundamental (Brasil 2017) foi homologada pelo 
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ministro da Educação no dia 20 dezembro de 2017, tor-

nando-se referência obrigatória na elaboração de currícu-

los das escolas, as quais têm um prazo de dois anos para 

implementa-la. Ainda não há uma versão final da BNCC 

para o Ensino Médio, de modo que o documento encontra-

se na sua segunda versão (Brasil 2016). 

Este trabalho visou avaliar o que mudou na aborda-

gem de temas de Paleontologia e de Geologia na educação 

básica brasileira, analisando-se conteúdos das ciências su-

geridos pelos PCNs, OCEM e pela BNCC, e também sua 

abordagem em livros didáticos do Ensino Fundamental II 

e do Ensino Médio, adotados por colégios de Salvador em 

2017 ou previstos para utilização em 2018. 

 

2   Metodologia 

Inicialmente, foram analisados os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCNs - Brasil 1996 1997,1998 2000a,b e 

2006) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC - Bra-

sil 2016 e 2017), registrando-se os assuntos recomenda-

dos, as séries indicadas e como os mesmos sugerem a 

abordagem dos conteúdos de Geologia e de Paleontologia, 

os quais são indicados nas disciplinas Ciências da Natu-

reza do Ensino Fundamental II (EFII) e Biologia do En-

sino Médio (EM). 

Em seguida, foram selecionados 19 assuntos de fun-

damental importância para a compreensão da Paleontolo-

gia e da Geologia no Ensino Básico Brasileiro: Conceito 

de Paleontologia, Métodos de pesquisa em Paleontologia, 

Relação da Paleontologia com outras ciências, Conceito 

de fósseis, Processos de fossilização, Tipos de fósseis; 

Fósseis Brasileiros, Importância dos fósseis, Conceito e 

escala do Tempo Geológico, História da vida, História ge-

ológica, Extinções, Conceito de Geologia, Conceito e ti-

pos de minerais, Tipos de rochas, Ciclo das rochas, Geo-

morfologia, Geologia do Brasil, Geologia da Região Nor-

deste ou da Bahia. 

Para a obtenção dos livros didáticos, foram consulta-

dos sete colégios da Rede Pública de Ensino do Estado da 

Bahia e 14 da Rede Particular de Ensino, situados em Sal-

vador – BA. Foram analisadas três coleções completas de 

livros didáticos de Ciências Naturais do EFII (6º ao 9º 

ano) e 25 livros de Biologia do EM (9 livros do 1º ano, 8 

livros do 2º ano e 8 livros do 3º ano), totalizando 37 livros 

utilizados em 2017 e/ou que estão previstos para utiliza-

ção em 2018. Estes livros foram publicados entre os anos 

de 2009 a 2016 e fazem parte da lista do Plano Nacional 

do Livro Didático dos anos de 2015 a 2017 e 2017 a 2019. 

Assim, foi quantificada a ocorrência de cada assunto 

nos livros e classificada a qualidade destas informações 

em três categorias: adequado, quando a informação é co-

erente com aquelas adotadas na pesquisa geológica e/ou 

paleontológica; parcialmente adequado, quando a infor-

mação está incompleta ou apresenta dados que podem in-

duzir a erros de interpretação; ou inadequado, quando a 

informação está incorreta e/ou induz a erros de interpreta-

ção. Esta análise foi baseada na experiência das autoras e 

em definições contidas em Carvalho (2010) e Grotzinger 

& Jordan (2013). 

Por fim, foi calculada a percentagem das ocorrências 

(frequência de ocorrência) e das categorias de qualidade 

(frequência relativa) por série e nível de ensino, sendo os 

dados registrados em planilhas. 

 

3   Resultados e Discussão 

A Paleontologia e a Geologia nos livros didáticos de Ci-

ências da Natureza são apresentadas nos PCNs no terceiro 

(6º e 7º ano) e no quarto ciclos (8º e 9º ano). No que tange 

à Paleontologia, os livros do terceiro ciclo devem abordar 

no tema “Vida e Ambiente” os assuntos ligados à origem 

da vida e evolução, considerando a existência dos fósseis, 

seus processos de formação, tipos e a existência destes no 

Brasil. No quarto ciclo, nesse mesmo tema devem-se 

abordar teorias sobre a história da vida, principalmente a 

teoria da evolução, e as mudanças dos seres vivos e da bi-

osfera em cada período do passado geológico (Brasil 

1998). Já na BNCC, os assuntos ligados a Paleontologia 

podem ser iniciados no tema “Terra e Universo” do 6º ano, 

já que os fósseis podem aparecer em conexão com os tipos 

de rochas, principalmente a rocha sedimentar. Entretanto, 

os conteúdos são de fato abordados no 9º ano, na unidade 

“Vida e Evolução”, na qual o conteúdo relevante é a here-

ditariedade e ideias evolucionistas, podendo haver algu-

mas questões ligadas diretamente à evolução e ancestrali-

dade (Brasil 2017).  

Segundo Neves et al. (2015), a Paleontologia detém 

uma grande vantagem no processo educativo, pois a curi-

osidade pelo desconhecido e o interesse pelos organismos 

que não existem mais despertam naturalmente o interesse 

dos estudantes desde a pequena infância, tornando-se uma 

ferramenta essencial para ampliar o ensino das Geociên-

cias e de Evolução, o que torna desaconselhável a concen-

tração destes temas no último ano do EF. 

Nos livros didáticos do terceiro ciclo (Tab. 1), os con-

teúdos de Paleontologia referentes aos fósseis aparecem 

nos dois anos, conforme orientado nos PCNs, principal-

mente no 7º ano, no qual também são tratados os assuntos 

de tempo geológico que aparecem em origem da vida e 

evolução. Nesta mesma série, alguns livros abordam tam-

bém o conceito de Paleontologia e seus métodos de pes-

quisa. No quarto ciclo, destaca-se a inexistência dos as-

suntos de Paleontologia nos livros do 8º ano, e apenas um 

livro do 9º ano aborda assuntos relativos a tempo geoló-

gico. Comparando-se com a BNCC, a maioria dos livros 

do 6º ano apresentam temas relativos a fósseis, mas ape-

nas um livro do 9º ano já está em conformidade com a 

nova proposta. 

Em relação à qualidade dos assuntos (Tab. 2), não 

houve qualquer inadequação, mas ocorreu parcialidade na 

abordagem devido à ausência de informações fundamen-

tais para compreensão de conteúdos como, por exemplo, 

ao conceituar os fósseis apenas como restos de organis-

mos sem mencionar a existência de vestígios deixados pe-

los mesmos. A carência de alguns conteúdos ou a aborda-

gem incompleta de outros dificultam o entendimento de 

questões fundamentais para o Ensino Básico, como a ori-

gem e evolução da vida e da biosfera, além de limitar o 

senso crítico durante essa importante fase da vida. 
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Nos PCNs, a Geologia é referida no tema “Terra e 

Universo” do terceiro ciclo do Ensino Fundamental II, no 

qual se deve abordar a estrutura interna da Terra, as ro-

chas, os minerais, atmosfera e hipóteses sobre formação 

do planeta. No quarto ciclo, no mesmo tema, devem apa-

recer nos livros didáticos os assuntos eras geológicas, vul-

cões, terremotos e movimentações de placas tectônicas 

com algumas conexões com o tema “Vida e Ambiente”, 

mencionado anteriormente (Brasil 1998). Em relação à 

BNCC, a Geologia segue na unidade “Terra e Universo” 

e em maior destaque que a Paleontologia, já que no 6º ano 

aparecem os temas ligados à estrutura e movimentação da 

Terra e os diferentes tipos de rochas, e no 7º ano discutem-

se os fenômenos naturais, placas tectônicas e deriva con-

tinental. Nenhum assunto de Geologia é mencionado nos 

objetivos temáticos do 8º e 9º anos (Brasil 2017).  

De fato, os conteúdos estrutura interna da Terra, ro-

chas, minerais e placas tectônicas aparecem em todos os 

livros do 6º ano analisados neste estudo (Tab. 1). Além 

destes, são também abordados, o conceito de Geologia, ci-

clo das rochas, deriva continental e composição da atmos-

fera, mas nenhum tema de Geologia foi abordado nos li-

vros do 7º ano. Já no quarto ciclo, não foram encontrados 

os conteúdos estabelecidos pelos PCNs ligados direta-

mente à Geologia, apenas eras geológicas foram apresen-

tadas associadas à história da vida em um livro do 9º ano 

e alguns tipos de rochas e minerais compuseram um capí-

tulo sobre as propriedades da matéria. Segundo a BNCC, 

os assuntos encontrados no 6º ano deveriam estar distri-

buídos entre este e o 7º ano, e nenhum dos livros do quarto 

ciclo está de acordo com o novo parâmetro. 

Os assuntos básicos de Geologia são adequadamente 

apresentados nos livros didáticos do 6º ano, porém “Geo-

logia do Brasil” e “Geologia do Nordeste ou da Bahia” 

não foram abordados em nenhum dos livros analisados, e 

“Geomorfologia” foi mencionada em dois livros do 6º ano 

com informações inadequadas (Tab. 2), já que a morfolo-

gia de planaltos Brasileiros foi citada sem nenhuma expli-

cação acerca do tema. Considerando-se que os biomas 

Brasileiros estão diretamente ligados à litologia local, a 

carência desses assuntos interfere no modo como o aluno 

compreende a diversidade e o contexto no qual os mine-

rais e rochas estão inseridos, o que dificulta sua percepção 

da formação e características das diferentes paisagens, 

além de contrariar a valorização da diversidade regional 

recomendada pelos PCNs e BNCC. 

No Ensino Médio, os assuntos relacionados à Paleon-

tologia apresentam maior frequência ao longo dos anos e 

maior destaque, pincipalmente no 1º ou 3º anos, nos quais 

se ensina origem da vida e evolução. Segundo os PCN+ 

(Brasil 2000b) e as OCEM (Brasil 2006), o ensino de Bi-

ologia é organizado em seis temas com quatro unidades 

cada. Os temas relevantes para os assuntos de Paleontolo-

gia são “Diversidade da vida” e “Origem e evolução da 

vida” que são estruturados de forma a serem trabalhados 

no 1º ou 3º anos a critério do colégio. O tema “Diversidade 

da vida” possui três unidades com conteúdos paleontoló-

gicos: “1. A origem da diversidade”, “2. Os seres vivos 

diversificam os processos vitais” e “3. Organizando a di-

versidade dos seres vivos”. Já o tema “Origem e evolução 

da vida” compreende a origem da vida, da Terra, do uni-

verso e do próprio ser humano, além de dimensionar a es-

cala de tempo, de modo que possui duas unidades relaci-

onadas à Paleontologia: “1. Hipótese sobre a origem da 

vida e a vida primitiva” e “2. Ideias evolucionistas e evo-

lução biológica”.  

A BNCC para o Ensino Médio ainda está em fase de 

elaboração. Na segunda versão do documento (Brasil 

2016), havia conteúdos relacionados à Paleontologia em 

três unidades: na primeira, “Biologia: a vida como fenô-

meno e seu estudo”, que relaciona as mudanças dos siste-

mas vivos ao longo do tempo; na segunda, “Biodiversi-

dade: organização, caracterização e distribuição dos orga-

nismos vivos”, é relatada a biodiversidade ao longo do 

tempo e do espaço, levando em conta os processos evolu-

tivos; e na quinta, “Evolução: padrões e processos de di-

versidade da vida”, que aborda a origem da diversidade de 

formas orgânicas, origem dos grandes grupos e extinções, 

ancestralidade comum, tempo geológico e os mecanismos 

de evolutivos. Entretanto, na versão entregue ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) no dia 03 de abril do 2018, 

os conhecimentos de Paleontologia são restringidos e su-

perficialmente sugeridos na habilidade  

“Analisar e utilizar modelos científicos, propostos em diferen-
tes épocas e culturas para avaliar distintas explicações sobre o 

surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo” da 
Competência Específica 2  

“Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, 

da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previ-

sões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do 

Tabela 1. Ocorrência dos assuntos de Paleontologia e Geologia em co-
leções e livros didáticos de Ciências e Biologia utilizados em escolas 

públicas e particulares de Salvador em 2017 e/ou previstos para 2018 

 

Tabela 2. Qualidade dos assuntos de Paleontologia e Geologia em cole-
ções didáticas de Ciências utilizadas em escolas públicas e particulares 

de Salvador em 2017 e/ou previstos para 2018 

 

Nota: N = número de livros; Ad = adequado; Pa = parcialmente ade-

quado; In = inadequado 

 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano EFII 1º ano 2º ano 3º ano EM
Conceito de Paleontologia - 66,67 - - 16,67 11,1 12,5 37,5 20,0

Métodos de pesquisa - 33,33 - - 8,33 - 12,5 37,5 16,0

Relação com outras ciências - - - - - - - 37,5 12,0

Conceito de Fóssil 66,67 100,00 - - 41,67 33,3 12,5 87,5 44,0

Processos de Fossilização 66,67 66,67 - - 33,33 11,1 - 75,0 28,0

Tipos de Fosseis 66,67 100,00 - - 41,67 66,7 75,0 100,0 80,0

Fósseis brasileiros 66,67 100,00 - - 41,67 - - 75,0 24,0

Importância dos fósseis 66,67 100,00 - - 41,67 33,3 50,0 100,0 60,0

Conceito, escala, etc. - 100,00 - 33,33 33,33 66,7 12,5 75,0 52,0

História da vida - 66,67 - 33,33 25,00 66,7 62,5 75,0 68,0

História geológica 66,67 66,67 - - 33,33 77,8 12,5 87,5 60,0

Extinções - 66,67 - 33,33 25,00 33,3 50,0 75,0 52,0

Conceito de Geologia 100,00 - - - 25,00 - - 12,5 4,0

Conceito e tipos de minerais 100,00 - - 33,33 33,33 - - - -

Tipos de rochas 100,00 - - 33,33 33,33 - - 25,0 8,0

Ciclo das rochas 100,00 - - - 25,00 - - - -

Geomorfologia 66,67 - - - 16,67 - - - -

Geologia do Brasil - - - - - - - - -

Geologia do NE ou da Bahia - - - - - - - - -

Geologia

Ensino Médio (%)Ensino Fundamental II (%)

Paleontologia

Fósseis

Tempo 

Geológico

Assuntos Ad Pa In Ad Pa In Ad Pa In Ad Pa In

Conceito de Paleontologia - - - 50,0 50,0 - - - - - - -

Métodos de pesquisa - - - - 100,0 - - - - - - -

Relação com outras ciências - - - - - - - - - - -

Conceito de Fóssil 100,0 - - 100,0 - - - - - - - -

Processos de Fossilização - 100,0 - - 100,0 - - - - - - -

Tipos de Fosseis 100,0 - - 100,0 - - - - - - - -

Fósseis brasileiros 50,0 50,0 - 100,0 - - - - - - - -

Importância dos fósseis 50,0 50,0 - 66,7 33,3 - - - - - - -

Conceito, escala, etc. - - - 66,7 33,3 - - - - 100,0 - -

História da vida - - - 100,0 - - - - - 100,0 - -

História geológica 100,0 - - 100,0 - - - - - - - -

Extinções - - - 50,0 50,0 - - - - 100,0 - -

Conceito de Geologia 100,0 - - - - - - - - - - -

Conceito e tipos de minerais 100,0 - - - - - - - - - 100,0 -

Tipos de rochas 100,0 - - - - - - - - - 100,0 -

Ciclo das rochas 100,0 - - - - - - - - - - -

Geomorfologia - - 100,0 - - - - - - - - -

Geologia do Brasil - - - - - - - - - - - -

Geologia do NE ou da Bahia - - - - - - - - - - - -

Ilustrações 100,0 - - - - - - - - 100,0 - -

Assuntos
7º ano (%) 8º ano (%) 9º ano (%)

Paleontologia

Fósseis

Tempo 

Geológico

Geologia

6º ano (%)

182



 
Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis” (Brasil 

2017). 

Os temas “Diversidade da vida” e “Origem e evolu-

ção da vida” requeridos pelos PCN+ e OCEM foram en-

contrados nos livros didáticos do Ensino Médio (Tab. 1). 

No 1º ano, tipos de fósseis e os temas de tempo geológico 

aparecem nos capítulos destinados à origem da vida ou 

história da vida. O assunto mais frequente nos livros foi a 

história geológica que abordava conteúdos como idade da 

Terra, composição da atmosfera primitiva e a tabela de 

tempo geológico. A maioria das tabelas do tempo geoló-

gico apresentadas possuíam dados sobre a diversidade de 

organismos em cada período da história e algumas hipó-

teses de extinções. No 2º ano, a abordagem é feita de 

modo indireto na forma de subtópicos sobre a evolução de 

cada grupo biológico, trazendo exemplos de fósseis e sua 

importância para entender as mudanças dos organismos 

com o passar do tempo. Já nos livros do 3º ano, os assun-

tos de fósseis são apresentados de forma mais expressiva, 

tendo sido encontrados exemplos de fósseis e sua impor-

tância para a sociedade em todos os livros analisados, e os 

exemplos de fósseis Brasileiros e os processos de fossili-

zação estão presentes na maioria dos livros. Outros assun-

tos presentes na maior parte dos livros foram os de tempo 

geológico, descrevendo conceitos e abordando a história 

da vida, com evidencias da evolução, e a história geoló-

gica, com as mudanças na atmosfera, deriva continental e 

os supercontinentes. Apesar disto, menos de 25% dos li-

vros analisados apresentaram o conceito de Paleontologia, 

definição dos seus métodos de pesquisa e sua relação com 

outras ciências. 

Todos os assuntos sugeridos pelos PCN+, OCEM e 

BNCC foram encontrados nos livros analisados do Ensino 

Médio, mas é preciso observar a qualidade, já que muitos 

livros estão com conteúdos incompletos e ainda há aque-

les com assuntos inadequados (Tab. 3). Especial atenção 

deve ser dada aos grandes eventos de extinção biológica, 

pois alguns livros apenas citam a extinção dos dinossau-

ros, sem abordar as teorias sobre as suas causas, enquanto 

que outros mencionam as demais extinções explicando 

seus motivos de forma breve e/ou apresentando apenas 

uma hipótese para o ocorrido.  

Tendo em vista que é nessa fase que o indivíduo es-

colhe seu caminho profissional, a inadequação ou ausên-

cia de informações prejudica a preparação dos alunos do 

Ensino Médio para as provas de vestibular e do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas quais é recor-

rente a inclusão de questões acerca da diversidade da vida 

e a sua evolução. Além disso, há consequências também 

para a sua formação para a cidadania, já que o desconhe-

cimento das consequências das mudanças climáticas e ex-

tinções dificulta a constituição de um senso crítico acerca 

de seu papel na sociedade e para o futuro do planeta, sendo 

que esta situação tende a se agravar com a restrição da 

abordagem dos conhecimentos de Paleontologia na nova 

versão da BNCC. 

A Geologia não é trazida de forma direta pelos PCN+, 

OCEM e BNCC (inclusive na versão entregue ao CNE), 

de modo que alguns conteúdos estão em conexão com os 

assuntos de Paleontologia, como o tempo geológico e as 

mudanças da biodiversidade com o passar do tempo. 

Desse modo, apenas um livro conceituou a Geologia e 

dois abordaram tipos de rochas, sendo que um destes trata 

somente de rocha sedimentar e no assunto de fósseis. A 

insuficiência de temas de Geologia no Ensino Médio nes-

tes documentos do Ministério da Educação e, consequen-

temente, nos livros didáticos, compromete a compreensão 

dos temas da Paleontologia, já que é necessário entender 

as características das rochas e a formação dos ambientes 

para relacioná-los ao surgimento, diversidade e evolução 

da vida. Além disso, subestima a contribuição desta ciên-

cia para a compreensão de questões ambientais importan-

tes como a crise nos recursos hídricos, os impactos da mi-

neração e o gerenciamento de risco nas zonas urbanas. 

Cabe ressaltar ainda que nenhum dos documentos do 

Ministério da Educação, tanto do Ensino Fundamental II 

quanto do Ensino Médio, recomenda a conceituação de 

Paleontologia e de Geologia, o que se reflete na baixa 

menção de sua definição, métodos de pesquisa e relações 

com outras ciências nos livros didáticos (Tab. 1), dificul-

tando assim o reconhecimento destas como ciências e, 

consequentemente, que suas informações são obtidas por 

meio de métodos testados e validados, o que amplia as di-

ficuldades enfrentadas pelos professores para o ensino de 

tempo geológico e evolução. 

 

4   Conclusão 

Os PCNs indicam a abordagem de conteúdos de Paleon-

tologia nos dois ciclos da disciplina Ciências da Natureza 

do EFII e nos três anos de Biologia do EM. Já a BNCC os 

recomenda apenas no 9º ano do EF, o que é desaconselhá-

vel dada as implicações para o ensino de Geociências e 

Evolução, embora mantenha o padrão de abrangência dos 

PCNs no EM com indicação de temas paleontológicos em 

três das seis unidades (na versão analisada, ainda não há 

indicação das séries).  

Os temas paleontológicos recomendados pelos PCNs 

aparecem nos livros do terceiro ciclo e no 9º ano do EFII, 

mas estão ausentes nos do 8º ano e as informações apre-

sentadas em algumas publicações estão parcialmente ade-

quadas. Por outro lado, todos os assuntos sugeridos pelos 

PCN+, OCEM e BNCC foram encontrados nos livros do 

Tabela 3. Qualidade dos assuntos de Paleontologia e Geologia em cole-

ções e livros didáticos de Biologia utilizados em escolas públicas e par-
ticulares de Salvador em 2017 e/ou previstos para 2018 

 
Nota: N = número de livros; Ad = adequado; Pa = parcialmente ade-
quado; In = inadequado 

 

Ad Pa In Ad Pa In Ad Pa In

Conceito de Paleontologia - - 100,0 - 100,0 - 100,0 - -
Métodos de pesquisa - - - 100,0 - - 100,0 - -

Relação com outras ciências - - - - - - 100,0 - -

Conceito de Fóssil - 33,3 66,7 100,0 - - 71,4 28,6 -

Processos de Fossilização - 100,0 - - - - 66,7 33,3 -

Tipos de Fosseis - 66,7 33,3 83,3 16,7 - 100,0 - -

Fósseis brasileiros - - - - - - 100,0 - -

Importância dos fósseis - 100,0 - 75,0 25,0 - 85,7 12,5 -

Conceito, escala, etc. 50,0 33,3 16,7 100,0 - - 83,3 16,7 -

História da vida 16,7 66,7 16,7 40,0 60,0 - 50,0 50,0 -

História geológica 42,8 42,8 14,3 - 100,0 - 71,4 28,6 -

Extinções 66,7 - 33,3 - 50,0 50,0 50,0 33,3 16,7

Conceito de Geologia - - - - - - 100,0 - -

Conceito e tipos de minerais - - - - - - - - -

Tipos de rochas - - - - - - - 100,0 -

Ciclo das rochas - - - - - - - - -

Geomorfologia - - - - - - - - -

Geologia do Brasil - - - - - - - - -

Geologia do NE ou da Bahia - - - - - - - - -

Ilustrações - - - - - - 100,0 - -

1º ano (%) 2º ano (%) 3º ano (%)

Paleontologia

Fósseis

Tempo 

Geológico

Geologia

Assuntos
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EM, porém muitos apresentavam conteúdos incompletos 

ou inadequados. 

A Geologia tem grande destaque nos PCNs do EFII, 

o que se mantém no terceiro ciclo da BNCC, embora o 

mesmo não ocorra nos objetivos temáticos do 8º e 9º anos. 

Além disso, assim como ocorreu nos PCN+ e OCEM, es-

tes temas estão quase ausentes na BNCC do EM, subesti-

mando a sua contribuição para discussão de importantes 

questões ambientais atuais e pretéritas. 

Apesar de estarem adequadamente apresentados, os 

conteúdos recomendados foram registrados quase que ex-

clusivamente nos livros do 6º ano, enquanto que no EM 

são mencionados apenas alguns conteúdos em conexão 

com os assuntos de Paleontologia. Adicionalmente, a Ge-

ologia do Brasil e a Geologia do Nordeste ou da Bahia não 

foram abordadas e a Geomorfologia foi mencionada com 

informações inadequadas, dificultando a compreensão da 

formação e características dos biomas Brasileiros, além de 

contrariar a valorização da diversidade regional recomen-

dada pelos PCNs e pela BNCC. 

Nenhum dos documentos do Ministério da Educação 

recomenda a definição de Paleontologia e de Geologia 

como ciências, o que amplia as dificuldades enfrentadas 

pelos professores para o ensino de tempo geológico e evo-

lução. 

 

5   Recomendações 

A ausência de assuntos geológicos na BNCC, princi-

palmente para o Ensino Médio, é preocupante. A Geologia 

proporciona o conhecimento mínimo do funcionamento 

do planeta Terra, o qual deve ser trabalhado com o aluno 

a fim de que ele possa avaliar e criticar a ação humana ao 

meio ambiente e ao uso dos materiais naturais, além de 

compreender as paisagens de suas regiões e os biomas do 

Brasil. Portanto, esse tema deveria ser valorizado na ver-

são final da BNCC do EM. 

Em relação à Paleontologia, a BNCC não deveria 

concentrar seus assuntos no 9º ano. Estes temas deveriam 

ser trabalhados ao longo de todo o EFII, preparando os 

estudantes para o aprofundamento destes no EM. 
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Abstract This work brings theoretical reflections about the teaching model for geoscience knowledge transfer adopted by “Geodiversity 

in Education” project, developed at the State University of Ponta Grossa, PR. For Geodiversity, with emphasis on local and regional ele-
ments, the project maintains an exhibit of samples and promotes educational visitations, seeking generate knowledge of geodiversity to 

school and community audiences. This model has showed approaches with the model of non-formal education, which will substantiate the 

argument proposed here. It is possible to note that there is content sharing and scientific experiments, which occur in formal educational 

space, but are organized by techniques and methodologies different of those privileged in formal teaching spaces. 

Keywords Geodiversity in Education, non-formal education, geosciences. 

Resumo Este trabalho traz reflexões teóricas sobre o modelo de ensino/transmissão de conhecimentos geocientíficos adotado pelo pro-

jeto Geodiversidade na Educação, que é desenvolvido na Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR. Para tratar da Geodiversidade, com 

ênfase em elementos locais e regionais, o projeto mantém uma exposição de amostras e promove visitações didáticas que procuram gerar 
conhecimentos para públicos escolares e comunidade em geral. Este modelo tem revelado aproximações com o modelo de educação não 

formal, o que fundamenta a discussão aqui proposta. Constata-se um compartilhamento de conteúdos e experiências científicas que ocor-

rem em espaço formal de ensino, mas organizados por técnicas e metodologias diversas das normalmente privilegiadas nesses espaços. 

Palavras-chave Geodiversidade na Educação, educação não formal, geociências.  

Linha temáticaEducação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução  

O Projeto Geodiversidade na Educação nasceu na Uni-

versidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no ano de 

2011 e sua operacionalização ocorre no Bloco L do 

Campus Uvaranas. Sob coordenação geral do professor 

Antonio Liccardo, o projeto levou para as áreas transitá-

veis da universidade (saguão e corredores do Bloco L) 

mais de 1200 amostras de minerais, rochas, fósseis, me-

teoritos e artefatos arqueológicos, que são expostas em 

nichos e têm a finalidade de divulgar e facilitar o acesso 

ao conhecimento de geociências (Fig. 1). 

A exposição de amostras recebe visitas de alu-

nos de todos os níveis da educação básica e superior e 

também da comunidade, tendo recebido cerca de 10 mil 

visitantes desde o início do projeto. As visitações guia-

das têm duração aproximada de 1h 30min e alternam 

entre a exposição de amostras nos corredores e ativida-

des práticas dentro do Laboratório Didático de Geologia 

(L-12), em que os visitantes têm a possibilidade de ma-

nusear as amostras com instrumentos específicos (porce-

lana, vidro, lupa, imã, etc.). A iniciativa de externalizar o 

conteúdo geocientífico nos corredores representa um 

espaço que promove conhecimentos e a percepção sobre 

elementos da geodiversidade tendo como perspectiva 

maior a educação patrimonial e ambiental. A exposição 

está alocada nos corredores da UEPG, porém a configu-

ração criada para o espaço escolhido, a forma de trans-

missão de conhecimentos e as práticas promovidas não 

se assemelham as ações da educação formal. Desta for-

ma, o que se pretende discutir neste trabalho é a configu-

ração e/ou modelo de ensino adotado pelo projeto Geo-

diversidade na Educação, como uma modalidade de 

ensino denominada não formal.  

 

Figura 1 – Exposição geocientífica em áreas de circulação da Universi-

dade Estadual de Ponta Grossa 

2   Educação não formal: bases teóricas 

O conceito de educação não formal surge na segunda 

metade do século XX, para enquadrar espaços educativos 

fora da escola que contribuem com a aprendizagem do 
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indivíduo ou ações educativas que se desenvolvem na 

escola, mas com outros contornos. Conforme Gohn 

(2006, p.28), “educação não formal é aquela que se 

aprende no mundo da vida, via os processos de comparti-

lhamento de experiências, principalmente em espaços e 

ações coletivos cotidianas”. A noção de processos coleti-

vos interativos intencionais é o elemento que diferencia, 

segundo a autora, a educação não formal da educação 

formal e da informal. Ela é voltada para o ser humano 

como um todo e deve ser construída a partir dos princí-

pios de igualdade e justiça social que atendam às neces-

sidades e interesses dos indivíduos participantes desse 

processo (Gohn 2006).  

Para Trilla (2008) as realidades educacionais que se 

caracterizam como educação não formal existem muito 

antes da própria conceituação, mas foi a partir da segun-

da metade do século XX que o termo se popularizou. A 

crítica à instituição escolar realizada por Coombs (1975), 

devido ao atrelamento da educação do indivíduo exclusi-

vamente ao processo de escolarização, suscitou o prová-

vel declínio da escola e a necessidade de a sociedade 

encontrar alternativas à educação formal, para atender as 

demandas que a sociedade contemporânea requer do 

indivíduo. A partir da eclosão desse posicionamento, 

nasceu a compreensão de que a educação não é limitada 

aos processos escolares e que existem inúmeros ambien-

tes educativos além da escola, cada um com uma inten-

cionalidade diferenciada, mas com a mesma finalidade: 

educar o indivíduo para determinadas ações. Coombs 

(1975) defendeu o modelo de educação não formal e 

inspirou outros autores em sua posição, o que serviu 

como alavanca para legitimar esse campo educacional.  

Por se tratar de um modelo relativamente recente, o 

conceito de educação não formal ainda não é consenso 

entre os autores que se debruçam sobre o tema, utilizan-

do diferentes critérios para defini-la. Garcia (2009) sinte-

tizou a contribuição dos principais autores que discutem 

o tema fora do Brasil: 

[...] o enfoque de cada um desses autores é diferente, sendo 

que Coombs, pela primeira vez, valoriza esses outros modos 

de fazer educação tendo a preocupação de denominá-los. 
Brembeck traz estudos sobre como a educação não-formal po-

deria melhorar a educação nos países em vias de desenvolvi-

mento; Afonso encara a educação não-formal prioritariamente 
em relação aos movimentos sociais; Trilla possui uma preocu-

pação maior com a historicidade e a conceituação da educação 

não-formal, analisando-a amplamente e Pastor Homs se preo-
cupou em realizar uma intensa pesquisa, analisando a trajetó-

ria do conceito da educação não-formal (Garcia 2009, p.44). 

No Brasil o panorama não é muito diferente. Os au-

tores que se empenham em delimitar o que é educação 

não formal e como ela ocorre em diferentes espaços 

seguem caminhos distintos quanto aos critérios de de-

marcação, mas não quanto à compreensão geral do tema. 

Garcia (2009) destaca ainda os principais autores brasi-

leiros que adentraram o universo da educação não formal 

e contribuem para dar luz a esse campo educacional que 

já existia antes mesmo de ser conceituado, mas não tinha 

sido explorado devidamente pela ciência pedagógica.  

Gohn (1999) vem apontando a relação da educação não-formal 

com os movimentos sociais, destacando as práticas dessa es-

pecificidade de educação como uma das esferas de atuação 
desses movimentos. Libâneo (2002), apesar de não ser um au-

tor que se debruçou para estudar a educação não-formal, suge-

re a intencionalidade como fator principal para marcar a dife-

rença entre educação formal e não-formal. O autor defende 

tanto a educação formal como a não-formal pertencentes a um 
mesmo sistema educacional e compreende ações menos for-

malizadas como pertencentes a esfera não-formal. Gadotti 

(2005) que também não se dedicou a estudar a educação não-
formal especificamente, não parte da oposição entre formal e 

não-formal para compreender a educação não-formal. Para ele, 

um diferencial significativo são as categorias tempo e espaço 
que são diferentes nesses dois campos educacionais. Vale 

lembrar, porém, que essas categorias, em geral, são condicio-

nantes de processos como seriação, certificação, classificação 
e estratégias utilizadas pela educação formal (Garcia 2009, p. 

73). 

A diversidade apresentada revela a difícil tarefa de 

caracterizar ações e/ou espaços como educação não for-

mal. Mas, para encaminhar a discussão aqui proposta, 

foram utilizadas as contribuições de Gohn (2006) e Trilla 

(2008), que vão guiar o próximo momento do texto.  

 

2.1 Critérios definidores da educação não-formal  

Para Gohn (2006) a noção de processos interativos inten-

cionais é o elemento que diferencia a educação não for-

mal das demais. Ela é voltada para o ser humano como 

um todo e deve ser construída a partir dos princípios de 

igualdade e justiça social que atendam às necessidades e 

interesses dos indivíduos participantes desse processo. 

Outro teórico que apresenta elementos para identifi-

cação e caracterização deste modelo é Trilla (2008). 

Estabelecendo um contraponto com o critério apresenta-

do por Gohn, o autor destaca que todos os processos 

educativos são intencionais, portanto essa característica 

não é exclusiva da educação não formal ou da formal. 

Para ele a intenção do ensinar vai variar dependendo do 

espaço (informal/formal/não formal) e dos agentes que 

nele estão inseridos (família, mídia, escola, meios de 

comunicação, professores, mediadores, dentre outros). 

Trilla (2008) não define temporalidades em que cada 

campo educacional (informal/formal/não formal) vai 

atuar na vida de um indivíduo, porque o processo educa-

tivo como um todo pode ocorrer de forma concomitante 

em cada um desses campos. No caso dos campos formais 

e não formais de ensino, o autor cita que existem crité-

rios metodológicos e estruturais que diferenciam esses 

dois campos. O primeiro critério está pautado na diferen-

ça de técnicas e procedimentos de ensino que se distanci-

am da forma convencional da escola. O segundo critério 

é considerado por ele mais adequado porque considera as 

estruturas educativas, que permitem melhor caracteriza-

ção:  

[...] a distinção entre o formal e o não-formal é bastante clara: 

é uma distinção, por assim dizer, administrativa, legal. O for-

mal é aquilo que assim é definido, em cada país e em cada 
momento, pelas leis e outras disposições administrativas; o 

não-formal, por outro lado, é aquilo que permanece à margem 

do organograma do sistema educacional graduado e hierarqui-

zado (Trilla 2008, p. 40). 

Nesse momento, pode parecer que Trilla (2008) e 

Gohn (2006) não dialogam na compreensão dos campos 

educacionais. Primeiro porque Gohn (2006) coloca como 

critério específico da educação não formal a intenciona-

lidade da ação e a construção coletiva do ambiente, en-

quanto Trilla (2008) compreende que todos os processos 

educativos são intencionais. Além disso, Gohn (2006) 
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considera que a metodologia utilizada nesses processos 

surge da problematização do cotidiano e da própria cul-

tura, condições não expressas por Trilla (2008), que 

destaca o critério estrutural. O instante em que esses dois 

caminhos convergem é, na proposição de Trilla (2008) 

sobre os âmbitos da educação não formal, que incluem 

algumas características sugeridas por Gohn (2006). 

De forma sintetizada, Trilla (2008) postula que exis-

tem quatro âmbitos da educação não formal:  

O âmbito da formação ligada ao trabalho. [...] Formação ocu-

pacional, formação na empresa, programas de formação para a 
reciclagem profissional, escolas-oficinas, formação para o 

primeiro emprego etc. são termos que designam ações educa-

tivas geralmente situadas fora das margens do setor formal e 
que dão conta da extensão desse âmbito. O âmbito do lazer e 

da cultura. [...] Pedagogia do lazer ou educação em tempo li-

vre, animação sociocultural etc. são denominações já consoli-
dadas no discurso educacional contemporâneo, que por sua 

vez designam um amplo leque de instituições e atividades. O 

âmbito da educação social. [...] instituições e programas desti-
nados a pessoas ou coletivos que se encontram em alguma si-

tuação de conflito social: centros de acolhida, centros abertos, 

educadores de rua, programas pedagógicos em centros peni-
tenciários etc. O âmbito da própria escola. [...] propostas edu-

cacionais surgidas do setor não-formal ou apresentadas em 

formato de educação não regrada, mas que, no entanto, se lo-
calizam na própria escola (atividades extracurriculares) ou 

servem de reforço para sua atuação (visitas e outras atividades 

organizadas por empresas, instituições culturais, organizações 
não governamentais, administrações públicas etc.) (Trilla 

2008, p. 43-44). 

Os âmbitos propostos por Trilla (2008) delimitam os 

espaços e práticas onde ocorre a educação não formal e 

auxiliam a enquadrar os seus objetivos bem como a in-

tencionalidade do processo.  

Neste panorama, Gohn (2006) traz perguntas-chave 

que tratam da categoria educação não formal, seus cam-

pos de atuação, sua finalidade (objetivos), seus atributos 

(características do grupo), os resultados esperados e 

metodologias utilizadas. Essas perguntas facilitam a 

identificação de espaços educativos não formais, porque 

permitem reconhecer as suas principais peculiaridades. O 

organograma abaixo (Figura 2) é baseado em Gohn 

(2006) com as perguntas-chave elencadas pela autora.  

Fundamentado na discussão desses autores foram 

analisadas as bases nas quais o projeto Geodiversidade 

na Educação está estruturado e vem sendo desenvolvido 

como um processo educativo. A afirmativa de Severo 

(2015) fortalece a discussão posta neste trabalho:  

“[...] é perceptível o baixo nível de preocupação da comunida-

de acadêmica em explorar os sentidos que essa expressão 

[educação não formal] representa no contexto do debate socio-

educacional” (Severo 2015, p.562).  

Os espaços e práticas não formais estão influencian-

do, cada vez mais, na formação geral das pessoas e, 

dependendo do âmbito em que ocorrem e da intenciona-

lidade empregada, colaboram com a educação formal 

para suprir demandas que não são alcançadas pela mes-

ma. Não são processos que se auto excluem, já que po-

dem ser desenvolvidos concomitantemente.  

A educação não formal não deve ser vista como re-

dentora do processo educativo. Para Trilla (2008, p. 54-

55) apresentá-la como 

remédio para as desigualdades educacionais e sociais, e para 

os vícios em que a escolarização formal tem caído, é tão sim-
plista e tolo quanto recusar sua colaboração para facilitar o 

acesso mais amplo e justo a uma educação da maior qualidade 

possível. 

 

Figura 2. Organograma baseado em Gohn (2006). Org. Mendes (2018)  

É fundamental considerar que os espaços e práticas 

não formais estabelecem uma relação de complementari-

dade ao ensino formal e proporcionam a aprendizagem 

de conteúdos a partir da interação com o outro (Bianconi 

& Caruso 2005, Gohn 2006). Considera-se profícuo que 

ocorram de forma concomitante e sejam organizadas pela 

mesma ou por diferentes instâncias. Garcia (2009) apon-

ta dentre alguns atributos da educação não formal o estí-

mulo à criatividade, pois acredita no potencial de gerar 

“[...] melhores condições de lidar com a diferença e pri-

vilegiar a diversidade, de permitir e favorecer o diálogo 

[...]” (GARCIA 2009, p. 29). O processo educativo muda 

à medida que as necessidades do ser humano mudam, e 

se hoje a escolarização está sendo problematizada e no-

vos espaços educativos estão surgindo, é porque a socie-

dade contemporânea demanda indivíduos que desenvol-

vam habilidades de diferentes áreas do saber (científico, 

técnico e humano). O caminho para o futuro não é subs-

tituir um campo educacional pelo outro, mas buscar 

formas de integrá-los e de desvelar suas possibilidades. 

3   Discussão: o projeto e a educação não formal 

Ao ser criado, o projeto Geodiversidade na Educação, 

teve como objetivos centrais a externalização de conteú-

dos geocientíficos alocados no laboratório didático de 

Geologia, a sensibilização do público em geral para a 

preservação ambiental e do patrimônio geológico e, 

ainda, a aproximação da Educação Básica com ambien-

tes e conhecimentos produzidos no âmbito universitário. 

Esta proposta contempla visitas monitoradas e ainda 

aprendizagens por livre escolha (Falk & Dierking 2002), 

já que há possibilidade de visitação sem que haja moni-

toria. Partindo dessas proposições é possível reconhecer 

que a exposição das amostras, maquetes, objetos e pai-

néis viabilizam processos de compartilhamento de con-

teúdos e experiências, uma das características da educa-

ção não formal segundo Gohn (2006).  

Os critérios para considerar ações de educação não 

formal propostos por Gohn (2006) são revelados a partir 

de questionamentos. Em relação aos campos de atuação, 

a autora questiona: onde ocorre? São ações desenvolvi-

das nas instalações oficiais da UEPG, porém fora do 

ambiente de salas de aulas e também dos laboratórios, 

favorecendo a livre circulação; como se educa? Por meio 

do compartilhamento de conhecimentos e técnicas, que 
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neste caso ocorre por livre escolha (o indivíduo é autô-

nomo em suas observações e leitura) ou pela mediação 

dos monitores, que transmitem conhecimentos e infor-

mações, mas possibilitam interações diante da curiosida-

de/interesse de cada visitante. O roteiro é flexível, po-

dendo absorver as demandas trazidas de fora; qual a 

finalidade? Os objetivos já expostos revelam a preocupa-

ção do projeto com uma formação cidadã e política (pre-

servação ambiental).  

Outro campo refere-se aos atributos. Quais? O proje-

to enriquece conhecimentos que podem ser obtidos na 

educação formal, agrega novos, estimula a curiosidade, 

desenvolve laços de pertencimento e constrói identidades 

coletivas, na medida em que desenvolve noções de pre-

servação do meio ambiente. Os objetivos também reve-

lam que são resultados esperados: a valorização da geo-

diversidade, a leitura e interpretação do mundo e a atua-

ção consciente, com reflexos para a coletividade. Em 

relação à metodologia, o projeto oferta estrutura e forma-

tos que não são construídos na coletividade, nem propos-

tos pelos visitantes, sendo este critério o mais distancia-

do dos definidos por Gohn (2006). As características do 

projeto se aproximam de muitos dos critérios e suas 

especificações propostos pela autora, mas não os con-

templam integralmente, o que não o exclui do campo da 

educação não formal. 

Ao estabelecer relações com as proposições de Trilla 

(2008) pode-se considerar que há uso de técnicas e pro-

cedimentos iguais aos que se utilizam na educação for-

mal (como testes em laboratório, observação de amos-

tras), mas associados a outros, como a visitação sem 

ordenamento rígido, o aprendizado por livre escolha, a 

possibilidade de fugir dos roteiros e o caráter não obriga-

tório. O critério estrutural, proposto pelo autor, revela 

que a exposição se dá em ambiente formal de ensino, 

porém está “à margem do organograma do sistema edu-

cacional graduado e hierarquizado” (Trilla 2008, p. 40). 

Isto é comprovado por estar alocado em áreas de livre 

circulação e por não requerer conhecimentos prévios 

para a visitação. Os conteúdos estão organizados, porém 

não estão hierarquizados, já que os nichos podem ser 

visitados isoladamente. Outro critério que possibilita 

reconhecer ações de educação não formal é a classifica-

ção em âmbitos (formação ligada ao trabalho, lazer e 

cultura, educação social, dentro da própria escola). O 

“Geodiversidade na Educação” está alocado no âmbito 

da própria escola, servindo aos alunos da IES e de outros 

níveis, mesmo seguindo padrões da educação não for-

mal.  

A exposição possui caráter museológico e, desta 

forma, os critérios elencados tanto por Gohn (2006), 

quanto por Trilla (2008), permitem considerar que as 

ações ligadas ao projeto ocorrem na esfera da educação 

não formal. 

4   Conclusão 

Diante do panorama apresentado e a partir das aproxima-

ções teóricas que o projeto Geodiversidade na Educação 

faz com a educação não formal, é possível reconhecer o 

seu caráter inovador dentro da academia.  

A externalização das amostras em áreas de passa-

gem da universidade, involuntariamente, promove o 

acesso ao conhecimento geocientífico e favorece a 

aprendizagem por livre escolha de quem visita o local. A 

exposição das amostras, os painéis e as maquetes são os 

primeiros passos para democratizar a compreensão da 

geologia e, assim, sensibilizar os visitantes para a prote-

ção do patrimônio geológico.  

Espera-se que os visitantes levem consigo uma nova 

percepção da paisagem e que o projeto inspire as univer-

sidades a externalizar suas produções científicas para 

estreitar os laços com a comunidade. 
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Abstract This work is the result of a real practical class of Geography, History and Archeology of Mato Grosso do Sul held in an archae-
ological site with rock figures dating to approximately 3,000 years. The archaeological site is on a private property in a Quilombola com-
munity called “Furnas dos Baianos”, belonging to the municipality of Aquidauana, a city located approximately 140 km from Campo Grande, 
capital of the state of Mato Grosso do Sul. For to get in the place where the figures are located there is a path to be covered, where besides 
observatories, it is possible to glimpse the characteristics of the cerrado, typical vegetation of the region, which is also an excellent oppor-
tunity for a Biogeography field class. The trails have average difficulties, but they are safe. Our proposal consists of a script for MS teachers 
to hold a practical lesson in order to elucidate and extend knowledge beyond the classroom. 

Keywords Geography, History, Archeology, MS, practical class. 

Resumo O presente trabalho é resultado de uma aula prática de Geografia, História e Arqueologia do Mato Grosso do Sul realizada em 
um sítio arqueológico com figuras rupestres datadas de aproximadamente 3.000 anos. O sítio arqueológico encontra-se em uma propriedade 
privada, em uma comunidade quilombola denominada Furnas dos Baianos, pertencente ao município de Aquidauana, cidade localizada a 
aproximadamente 140 km de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Para se chegar até o local onde se localizam as 
figuras, há uma trilha a ser percorrida, onde além de mirantes, é possível vislumbrar as características do cerrado, vegetação típica da região, 
o que também é uma excelente oportunidade para uma aula de campo de Biogeografia. As trilhas apresentam dificuldades médias, porém 
contam com toda segurança. Nossa proposta consiste em um roteiro para professores do MS realizarem uma aula prática com o intuito de 
elucidarmos e ampliarmos o conhecimento além da sala de aula. 

Palavras-chave Geografia, História, Arqueologia, MS, aula prática. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de professores. 

1 Introdução 

O presente trabalho surge de uma aula prática realizada 
em Furnas dos Baianos, uma comunidade quilombola, 
pertencente ao município de Aquidauana (MS). A ideia da 
aula por consequência de uma sugestão da Secretaria de 
Educação do Mato Grosso do Sul de se trabalhar em forma 
de projeto nas escolas o tema “MS 40 anos: construção 
das narrativas sobre as memórias e identidades culturais” 
veio de encontro com uma atividade proposta pela Olím-
piada Brasileira de Geografia que consistia na produção 
de um documentário sobre alguns aspectos da geografia 
da regição de cada equipe. 

Este, é fruto de algumas reflexões da aula de campo 
que abrangeu conhecimentos regionais de Geografia, 
História, Antropologia e Arqueologia do Mato Grosso do 
Sul. A aula de campo é de suma importância para o 

processo de ensino/aprendizagem, propriciando a 
construção do conhecimento prático, ultrapassando a 
teorização vista muitas vezes em sala de aula e, além 
disso, enfatiza os significados prévios contidos nas 
experiências cotidianas dos discentes.  

Além disso, o trabalho de campo possibilita ao 
discente fazer análises do mundo a partir do seu local de 
inserção, pois é sabido que novas visões propostas em 
uma ala decampo acarretam em novos olhares, críticos à 
partir da dialógica contida nos diferentes ambientes, no 
caso em questão, um sítio arqueológico e uma cominidade 
quilombola. 

Trabalhar a interdisciplinaridade é um desafio para os 
educadores pois para que haja uma aula interdisciplinar, 
faz-se necessário um bom planejamento. Delatre (1999) 
elucida-nos a finalidade da interdisciplinaridade: 
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[...] elaborar um formalismo suficientemente geral e preciso que 
permita exprimir numa linguagem única os conceitos, as preo-
cupações, os contributos de um número maior ou menor de dis-
ciplinas que, de outro mdo, permaneceriam fechadas nas suas 
linguagens especializadas. É evidente que, na medida em que 
se, conseguir estabelecer uma tal linguagem comum, os inter-
câmbios que se desejam estarão facilitados. Por outro lado, a 
compreensão recíproca que daí resultará é um dos factores es-
senciais de uma melhor integração dos saberes. Por fim, a his-
tória das ciências faz-nos recordar que os intercâmbios, quando 
puderem realizar-se entre domínios distantes de conhecimento, 
foram sempre a fonte de profressos científicos ou técnicos im-
portantes. Tudo isso mostra que o que está em causa com as 
investigações interdisciplinares é da maior importância. 

Pombo (1993) complementa argumentando que 
“qualquer forma de combinação entre duas ou mais disciplinas 
com vista à compreensão de um objeto a partir da confluência 
de pontos de vista diferentes e tendo como objetivo final a ela-
boração de um síntese relativamente ao objeto comum”. 

A realização de uma aula de campo interdisciplinar 
combinada à partir de várias disciplinas, inclusive de Bi-
ologia pois a referida área encontra-se dentro do cerrado 
sul-matogrossense, assim como Geografia, História, Ar-
queologia, Paleontologia, entre outras, auxilia na compre-
ensão do educando.  

 
2    Contribuições da aula de campo para a educação 

Segundo Silva et al. (2009) “o papel da escola constitui-
se em preparar o aluno para as diversas situações da vida”. 
No entanto, “se faz necessário à utilização de diferentes 
métodos e estratégias para o desempenho do processo de 
ensino-aprendizagem”, nas quais os conteúdos devem ser 
interligados em sala de aula às vivências dos alunos. De 
acordo com Krasilchik (1996), a ideia de que, quanto mais 
às experiências educativas assemelham-se às futuras situ-
ações em que os alunos deverão aplicar seus conhecimen-
tos, mais fácil se torna a concretização do aprendizado. 

Perante um mundo globalizado e repleto de 
complexidades, a educação ainda sente-se resumida aos 
muros escolares baseada numa ideologia tradicionalista. É 
fundamental entender que todo espaço se constitui com 
um lócus educativo seja ele um ambiente formal ou 
informal (Rêgo 2015). 

O trabalho de campo enquanto ferramenta pedagógica 
apresenta uma grande relevância mediante o processo de 
ensino e aprendizagem das mais variadas disciplinas, 
dentre elas, abrangendo o ensino de Geografia. 

É notório que o papel da escola se constitui em 
preparar o aluno para as diversas situações da vida. 
Contudo, é preciso que se utilize de diferentes métodos e 
estratégias para um desempenho significativo do processo 
ensino/aprendizagem, concatenando os conteúdos 
abordados em sala de aula às vivências dos alunos. De 
acordo com Krasilchik (1996), quanto mais às 
experiências educativas assemelham-se às futuras 
situações em que os alunos deverão aplicar seus 
conhecimentos, mais fácil se tornará a concretização do 
aprendizado. 

 
3    Caracterização da área 

A Comunidade Quilombola em que se localiza o sítio ar-
queológico é consolidada pela Associação Negra Rural 

Quilombola Furnas dos Baianos, onde agrega o grupo de 
afrodescendentes que se fixou na localidade há mais de 50 
anos. Ocupam uma área situada entre duas faces da serra 
de Maracaju e que demanda ao rio Aquidauana, possuindo 
no seu núcleo o córrego das Antas. Suas atividades socio-
econômicas estão localizadas ao redor do córrego.  

Furnas dos Baianos é habitada por agricultores fami-
liares remanescentes de quilombos ou “mocambos” (nes-
tes lugares não habitavam apenas escravos fujões, mas 
também homens livres ou criminosos forajidos da justiça) 
que migraram da Baia na decada de 1960, terras essas que 
foram doadas pelo Governo Militar para povoamento da 
então região do sul do antigo Mato Grosso (Oliveira 
2000). É composto basicamente por pequenos agricultores 
onde, alem da agricultura de susitência e comercialização 
do seu excedente, produzem e comercializam farinha de 
mandioca, produtos derivados da cana e criação de gado 
em pequena escala. 

Em uma propriedade, segundo Arruda & Vargas 
(2011, p. 04) ocorre a exploração incipiente do turismo de 
aventura ou ecoturismo. Os donos da mesma propriedade 
prestam apoio a grupos grandes de estudantes. Quando es-
tivemos lá, a escola levou os alimentos e alguns moradoes 
se dispuseram a fazer o almoço.  

 
4    O sítio arqueológico Córrego das Antas 

No sítio arqueológico Córrego das Antas realiza-se o pro-
jeto Expedições Anarco Pedagógico Atemporais que tem 
suas atividades fundamentadas na realização de trilhas in-
terpretativas interdisciplinares visando a preservação da 
natureza e patrimonial dos bens materiais e imateriais do 
referido sítio (Figs. 1 a 5), que se localiza em uma sala de 
aula a céu aberto.De acordo com Arruda & Vargas (2011), 
o trajeto da trilha até o sítio  

“oferece uma variedade de espécies da fauna e da flora do cer-
rado, aspectos geológicos e paisagens singulares próprias da 
serra de Maracajú, além da possibilidade da observação do 
acervo patrimonial, fatores que se configuram como as princi-
pais motivações da trilha interpretativa”. 

 

Figura 1. Sítio arqueológico onde estão as figuras rupestres 

Normalmente, um morador sempre acompanha as 
turmas durante o trajeto. Onde, a inclusão de moradores 
da região é fundamental para o andamento do projeto, 
onde, segundo Shapiro (1962 apud Reis 2004, p. 253), 

[...] a forma pela qual os homens participam de qualquer ecos-
sistema depende não só da estrutura ecomposição do ecossis-
tema, mas também da bagagem cultural dos que entram nele, 
daquilo que eles e seus descendentes recebem, em eguida, por 
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difusão ou por invenção própria, das exigências externas im-
posta à população local e das necessidades cuja satisfação, so-
mente poderá ser realizada à medida que esses elementos inte-
rajam num processo contínuo de reprodução das condições de 
existência do grupo social 

 Cunha & Costa (2013) descrevem pinturas rupestres 
e petróglifos com aproximadamente 2.500 anos antes do 
presente (AP) encontrados no sítio em um abrigo de rocha 
que foi utilizado por caçadores coletores que viviam na 
região. 

 

Figura 2. Vegetação característica da região de cerrado 

 

 

Figura 3. Topo da serra 
 

 

Figura 4. A subida apresenta nível médio de dificuldade 

 

  

 

 

 

Figura 5. Figuras rupestres 

 
5    Relatos de experiência e imagens  

dos alunos participantes  

"Achei muito legal, pude aprender muito! Queria conhecer o 
sítio arqueológico ficar mais perto da natureza. As pinturas e o 
topo da serra me chamaram mais atenção, gostei de aprender 
sobre a erosão na rocha causada pela chuva e as diversas espé-
cies de vegetação". Paz, M. G. R. (2°C) 

"Foi legal, pois foi uma forma mais divertida de aprender, fui 
buscando conhecer melhor o lugar. As pinturas no sítio arqueo-
lógico foi minha parte preferida Aprendi como as serras foram 
formadas com o passar do tempo, devido ao tempo a rocha foi 
ficando erosiva que acabou formando a caverna". Silva, G. O. 
(2°C) 

"Achei muito bom, gostei do lugar e das novas oportunidades 
que me proporcionaram, gostaria de ir novamente. Ganhei a 
oportunidade de conhecer o lugar, a conservação do lugar foi 
um dos pontos que me chamaram mais atenção. É um lugar his-
tórico, tem envolvimento com muitas matérias." Silva, L. C. 
(9°A) 

"Foi divertido, algo fora do comum, fui querendo conhecer lu-
gares novos. Adorei o fato de termos feito a trilha, conhecer o 
sítio arqueológicoe a história dos antigos povos que ali passa-
ram. Aprendi sobre a vegetação como elas sobrevivem, sobre o 
clima predominante na região." Santos, R. C. (2°A) 

"A viagem foi muito boa, quis ir para a viagem pra conhecer um 
pouco de Aquidauana. A cidade possui uma bela paisagem de 
morros e serras, aprendi como funciona o clima da região o sítio 
arqueológico com muitos desenhos antigos." Oliveira, E. Y. S. 
(2°A) 

 

6    Considerações finais 

As trilhas se mostraram uma ferramenta muito interes-
sante, proporcionando a contribuição no aguçamento da 
curiosidade dos alunos e contribuindo para a sensibiliza-
ção para a necessidade da preservação do patrimônio ar-
queológico de nosso estado. 

A aula de campo sempre foi um instrumento muito 
eficaz e de suma importância no processo de ensino e 
aprendizagem em todas as disciplinas, pois, além de 
expressar significados práticos para as aulas, dinamiza o 
ensino das matérias, onde, além de despertar o interesse e 
a curiosidade, proporciona uma maior compreensão dos 
demais conteúdos, acrescendo benefícios e favorecendo o 
processo de educacional. 

As atividades práticas realizadas com os alunos da E. 
E. Maestro Frederico Liebermann contribuíram de 
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maneira significativa para o desenvolvimento de diversos 
conceitos e disciplinas, construtivo também para os 
professores que acompanharam a atividade pois tiveram a 
oportunidade de visitar um sítio arqueológico. 
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BRINQUEDOS E RECURSOS DIDÁTICOS: UMA EXPERIÊNCIA DE 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO MUSEU DA EDUCAÇÃO E DO BRINQUEDO  

TOYS AND TEACHING MATERIALS: AN EXPERIENCE OF SUPERVISING 
PRESERVICE TEACHING IN GEOSCIENCES AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN 

THE MUSEUM OF EDUCATION AND TOY  

LUCIANA N. CEZAR, LUANNA S. SIQUEIRA, ERMELINDA M. PATACA  

Museu da Educação e do Brinquedo, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

E-mails: luciana.cezar@usp.br, luanna.shimada.siqueira@gmail.com, 

ermelinda.pataca@gmail.com 

Abstract⎯ This article was based on a planned and applied visit to the students of the discipline "Environmental Education Practices", in 

order to deepen the importance of debate and reflection on the boundaries between games, toys and didactic resources through the tempo-
rary exhibition "Play or Teach", of The Museum of Education and Toy. Through a qualitative research, a participant observation was made 

with students, in the qualification of a visit, a route of visitation was elaborated. During a visit to a targeted discussion of an activity to res-

cue memories, feelings and emotions engaging in childhood through play. It is believed to have been provided an experience and reflection 
on playing importance and play to future graduates in geosciences. It concludes that the Museum of Education and Toy has a great poten-

tial as a space for conducting supervision of graduates from various areas of knowledge. 

Keywords⎯ Toy, teaching-materials, supervising-preservice-teaching, museum. 

Resumo⎯ Este artigo foi embasado em uma visita planejada e aplicada aos alunos da disciplina “Práticas de Educação Ambiental”, com o 

intuito de aprofundar a importância do debate e da reflexão acerca das fronteiras entre jogos, brinquedos e recursos didáticos através da 

exposição temporária “Brincar ou Ensinar”, do Museu da Educação e do Brinquedo. Através de uma pesquisa qualitativa, foi realizada 
uma observação participante com os alunos, na qual previamente à visita, foi elaborado um roteiro de visitação. Durante a visitação foi 

realizada uma discussão dirigida, seguida de uma atividade de resgate de memórias, sensações e emoções envolvidas na infância através de 

brincadeiras. Foi proporcionada uma vivência e a reflexão acerca da importância do lúdico e do brincar aos futuros licenciados em geoci-
ências. Conclui-se que o Museu da Educação e do Brinquedo possui uma grande potencialidade como um espaço para realização de está-

gio supervisionado aos licenciados de diversas áreas do conhecimento. 

Palavras-chave⎯ Brinquedos, Recursos-Didáticos, Estágios-Supervisionados, Museu. 

Linha temática⎯ Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores.

1    Introdução 

No curso de Licenciatura em Geociências e Educação 

Ambiental, o aluno recebe uma formação que o permite 

ter uma visão holística do planeta; compreendendo a 

interação entre todas as esferas terrestres, através de 

conhecimento em Geologia, Paleontologia, Geofísica, 

Geoquímica, Meteorologia, Geomorfologia, Pedologia, 

Biologia, Ecologia, entre outros. O curso é composto de 

aulas teóricas e práticas, em diversos institutos, com 

dinâmicas laboratoriais, visitas a ambientes não formais, 

visitas técnicas e aulas de campo. Além disto, os alunos 

podem frequentar as disciplinas da Faculdade de Educa-

ção desde o primeiro ano de graduação, contemplando 

uma formação pedagógica concomitante à específica. 

Como parte da formação pedagógica, são realizados 

estágios supervisionados em ambientes formais e não 

formais de ensino. Ao longo dos estágios supervisiona-

dos (total de 400 horas) há possibilidade de conhecer e 

experienciar a realidade e o cotidiano dos ambientes 

educacionais, descobrindo como funcionam as políticas 

educacionais, assim como, desenvolver pesquisas e prá-

ticas pedagógicas, auxiliando na práxis docente. Dentre 

as disciplinas de estágio supervisionado, as que se desta-

cam dos demais cursos de licenciatura são Recursos 

Didáticos em Geociências e Práticas de Educação Ambi-

ental com ênfase em Geociências, devido a seu foco para 

pesquisa-ação, além da criação de recursos didáticos. De 

forma a dar continuidade na pesquisa-ação, e ainda apro-

fundando em questões pedagógicas e metodológicas, 

após a realização destas duas disciplinas, iniciamos a 

Metodologia de Ensino em Geociências e Educação 

Ambiental I e II (Pataca 2008, 2011). 

De forma a complementar a prática pedagógica do 

licenciado, além de fomentar a discussão acerca de brin-

quedos e recursos didáticos, aqui propõe-se a estrutura-

ção, elaboração e aplicação do um roteiro de visita medi-

ada com alunos da disciplina de Práticas de Educação 

Ambiental com Ênfase em Geociências, como proposta 

de estágio supervisionado da disciplina de Metodologia 

em Geociências e Educação Ambiental. 

O estágio em questão foi realizado no Museu da 

Educação e do Brinquedo (MEB), que está localizado na 

Faculdade de Educação da USP. Sua missão é preservar 

e difundir a memória sobre educação, em especial sobre 

materiais, estratégias e práticas educativas, materializa-
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das por meio de atividades, jogos, brinquedos e brinca-

deiras das diversas áreas do conhecimento, envolvendo 

diferentes públicos. 

O MEB proporciona aos estagiários e bolsistas a 

oportunidade de pesquisa, ensino e extensão através do 

contato com as atividades cotidianas em museus, tais 

quais, coleta e conservação do acervo, organização e 

pesquisa dos objetos e coleções, desenvolvimento de 

ações educativas e de mediação cultural. 

A elaboração do roteiro foi proposta considerando a 

exposição “Brincar ou Ensinar?”, ligada diretamente à 

Ação Educativa, refletindo acerca dos principais pontos 

que seriam abordados, considerando o público alvo. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi 

auxiliar no processo de reflexão dos estudantes através 

da seguinte questão norteadora: Quais são as fronteiras 

entre os jogos, brinquedos e recursos didáticos identifi-

cáveis na exposição “Brincar ou Ensinar?”. 

 

2   Metodologia 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com o foco em 

problematizar a importância dos jogos didáticos no ensi-

no de geociências.  

A problematização foi embasada a partir do proces-

so de pesquisa-ação; a partir da reflexão no estágio, de-

fendida por Schön (1992, p. 82) como o professor refle-

xivo, considerando as visitas no estágio como um espa-

ço/momento de reflexão, proporcionando desta forma, a 

possibilidade de lidar com as diferentes visões acerca dos 

jogos didáticos trazidas pelos alunos.   

Schön (1992, p. 82): 

Se o professor quiser familiarizar-se com este tipo de saber, 

tem de lhe prestar atenção, ser curioso, ouvi-lo surpreender-se, 
e atuar como uma espécie de detetive que procura descobrir as 

razões que levam as crianças a dizer certas coisas. Esse tipo de 

professor esforça-se para ir ao encontro do aluno e entender 
seu próprio processo de conhecimento ajudando-o a articular 

seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Esse tipo de 

ensino é uma forma de reflexão na ação que exige do profes-
sor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar aten-

ção a um aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo noção do 

seu grau de compreensão e das suas dificuldades. 

Para a criação do roteiro de visita monitorada, utili-

zaram-se como base os roteiros de visita já existentes da 

exposição “Brincar ou Ensinar?”, além de um breve 

questionário pós-visitação. Como forma de nortear a 

ação, foram definidas questões para levantar a discussão 

acerca dos jogos no ensino. 

A observação participante foi realizada durante a vi-

sita, com o intuito de entender a percepção dos alunos 

acerca de recurso didáticos. Desta forma, este tipo de 

observação aproxima os estudantes do seu objeto de 

estudo, como tratado por Martins (1996, p. 270): 

(...) um dos pressupostos da observação participante é o de que 

a convivência do investigador com a pessoa ou grupo estudado 

cria condições privilegiadas para que o processo de observa-

ção seja conduzido e de acesso a uma compreensão que de ou-

tro modo não seria alcançável. 

Por fim, para organização e sistematização do se-

guinte artigo, foram realizadas fotografias da visita e 

gravação de um vídeo ao longo da roda de conversa. 

Essas ações possibilitaram a análise posterior da visita. 

 

3   O que é um brinquedo ou material didático? 

A exposição “Brincar ou Ensinar?” pautou-se na questão 

da formação inicial de professores e nos estágios super-

visionados realizados no Museu da Educação e do Brin-

quedo (MEB). Tendo por finalidade promover a reflexão 

acerca dos limites e relações entre “brincar e aprender, 

brinquedos e objetos educativos”.  

Os relatos de estagiários e das docentes, bem como 

fotografias e materiais didáticos produzidos durante os 

estágios na disciplina “Metodologia do ensino de ciên-

cias” ministrada para o curso de Pedagogia em 2016 

tornaram-se o material exposto. 

Pesquisando o que estudiosos da questão dos jogos e 

ensinos escreveram pudemos verificar que esses recursos 

são bastante proveitosos no ensino em diversas faixas 

etárias.  

Segundo Kishimoto (2011, p. 40):  

O brinquedo educativo data dos tempos do Renascimento, mas 

ganha força com a expansão da educação infantil, especial-

mente a partir deste século. Entendido como recurso que ensi-

na, desenvolve e educa de forma prazerosa. 

A questão das dúvidas que ocorrem em relação a jo-

gos ou materiais didáticos é explicitada por Kishimoto 

(2008, p. 15): 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utili-

zação deveria criar momentos lúdicos de livre exploração, nos 

quais prevalece a incerteza do ato e não se buscam resultados. 

Porém, se os mesmos objetos servem como auxiliar na ação 
docente buscam-se resultados em relação à aprendizagem de 

conceitos e noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de algu-

mas habilidades. Nesse caso, o objeto conhecido como brin-
quedo não realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo 

para tornar-se material pedagógico. Um mesmo objeto pode 

adquirir dois sentidos conforme o contexto que se utiliza: 

brinquedo ou material pedagógico. 

Nesse sentido é possível compreender que os brin-

quedos ou mesmo jogos utilizados no contexto escolar 

com o objetivo de compreensão de algum conceito ou 

situação, passam a ser vistos como materiais pedagógi-

cos ou jogos educativos. Esses, mesmo que não tenham 

por excelência a função lúdica, podem facilitar bastante o 

aprendizado, uma vez que são recursos diferentes dos 

comuns utilizados pela maioria dos professores. 

Fiscarelli (2008, p. 18)  

(…) nas escolas vários objetos podem ser introduzidos como 

materiais didáticos, tanto aqueles que foram construídos es-
sencialmente para tal finalidade, quanto os que foram apropri-

ados pela escola e que tem suas potencialidades criadas em vá-

rias atividades sociais. 

Considerando essa afirmação é possível compreen-

der que os jogos, mesmo os que não foram criados dire-

tamente com fim pedagógico podem servir como aporte 

às práticas docentes, no intuito de tornar as aulas menos 

expositivas e mais participativas. 

Ainda segundo Fiscarelli (2008, p. 146):  

(...)a utilização de materiais didáticos aumenta a participação 

dos alunos durante as aulas, quebrando o verbalismo e concre-

tizando a aprendizagem do assunto abordado. 

A utilização dos jogos como uma ferramenta de en-

sino é de grande importância para propiciar a socializa-

ção dos conceitos aprendidos. Campos, Bortoloto e Feli-
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cio (2003), consideram a utilização dos jogos didáticos 

como um fator de favorecimento para a construção do 

conhecimento em um trabalho coletivo, fazendo-se pos-

sível através da socialização de conhecimentos prévios.  

Considerando a visita, um brinquedo que foi bastan-

te questionado é o Poliopticon que se trata de um Kit 

para montagem de instrumentos ópticos, produzido pela 

empresa D. F. Vasconcelos e comercializado pela 

FUNBEC (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

do Ensino de Ciências) desde a década de 1960 até mea-

dos de 1980 (Bezerra 2016). 

Este brinquedo, pertencente ao acervo do MEB em 

duas versões de anos distintos levou à pesquisa de inicia-

ção científica do aluno Vinicius Bezerra, intitulada “A 

utilização do acervo do Museu da Educação e do Brin-

quedo (MEB) - USP como instrumento do ensino de 

ciências na formação inicial de professores”.  

O Poliopticon traz implícita a visão do ensino por 

redescoberta, na qual segundo Amaral (1998) o aluno é 

levado a vivenciar o método científico, familiarizando-se 

com ele, o que implica em uma nova geração de cientis-

tas. 

 

3.1 A elaboração do Roteiro 

Elaboramos um roteiro de visita com base nos já existen-

tes da exposição “Brincar ou Ensinar?” sendo parte im-

portante da reflexão presente no estágio tendo como 

objetivo nortear os pontos a serem discutidos na visita da 

turma de “Práticas de Educação Ambiental com Ênfase 

nas Geociências” ao MEB.  

Ele foi previamente enviado aos docentes responsá-

veis pela disciplina, constando o público alvo, duração 

estimada, além de outras explicações pertinentes. Os 

professores, por sua vez. o enviaram aos alunos que 

estariam presentes para que tivessem ciência do que 

ocorreria. Estabelecemos atividades que seriam realiza-

das, na seguinte ordem: visita à exposição “Brincar ou 

Ensinar?”; discussão acerca do papel dos jogos no ensino 

e os limites entre jogos, brinquedos e recursos didáticos. 

As questões norteadoras foram as seguintes: “Qual a 

diferença entre jogos e brinquedos?; E entre jogos e 

jogos didáticos?; Destes observados na visita, quais você 

já brincou na infância?; Qual a ideia que você tem de um 

jogo científico?; Você já elaborou (construiu / planejou / 

estruturou fisicamente?) algum jogo?; Você acredita que 

os jogos podem ser usados no ensino?; Você imagina 

que seja possível elaborar sequências didáticas a partir de 

jogos?”.  

Estas foram discutidas previamente para gerar a re-

flexão acerca da questão dos jogos no ensino. 

 

 3.2 Aplicação 

Durante a visita, que teve duração aproximada de 2 ho-

ras, os alunos ficaram livres para conhecer a exposição 

“Brincar ou Ensinar?” e recordar quais brinquedos tive-

ram na infância, os que desejavam e até mesmo os que 

nunca tiveram contato. 

A visita variou entre a discussão dirigida, na qual fo-

ram realizados questionamentos visando a compreensão 

da exposição e a visita descoberta, na qual foram propos-

tas atividades dentro do espaço da exposição (Marandino 

2008).  
Após observarem a exposição fizemos uma roda de 

conversa na qual levantamos o debate acerca dos jogos 

no ensino. Esse momento foi embasado no resgate das 

memórias de infância. Consideramos as sensações que os 

brinquedos presentes trouxeram aos alunos, como por 

exemplo, o caso dos Poliopticons e do Girls microscope 

and telescope set presente na exposição. No primeiro 

caso eles consideravam como um instrumento científico 

e no segundo viam somente como um brinquedo. 

Foram trazidas muitas questões acerca da infância 

dos estudantes em comparação com as crianças da atua-

lidade, que tem pouco contato com brinquedos que po-

dem explorar diversas possibilidades de brincadeiras. O 

contato social que as brincadeiras e jogos geram também 

foi tratado, uma vez que na atualidade as crianças ficam 

predominantemente ligadas a artigos eletrônicos. 

As emoções envolvidas nas brincadeiras da infância 

foram mostradas tanto na roda de conversa quanto na 

brincadeira do “Bambolê da Centopeia” que consiste em 

fazer uma roda com os participantes, na qual eles passam 

o bambolê pelo corpo, se apresentam e dizem qual foi ou 

é sua brincadeira favorita. 

 

4   Conclusão 

A experiência foi sumamente importante para o progra-

ma de formação de professores do MEB abrindo um 

espaço de discussão com os licenciados e valorizando o 

estágio supervisionado no ambiente de educação não 

formal. Foi possível aprofundar debates em relação a 

infância, o lúdico, a importância do brincar, e como este 

pode estar intimamente ligado ao processo de aprendiza-

gem, sendo possível um mesmo objeto possibilitar diver-

sas relações, dependendo de como é abordado. Possibili-

tou ampliar a visão do licenciado em Geociências e Edu-

cação Ambiental sobre o recurso didático na elaboração 

de roteiro de visita. 
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CAPTURA FLUVIAL DE GUARAREMA, SP: GEOSSÍTIO 
INTERDISCIPLINAR DA BACIA DE TAUBATÉ, RIFTE CONTINENTAL DO 

SUDESTE DO BRASIL 

GUARAREMA, SP, RIVER CAPTURE: INTERDISCIPLINARY GEOSITE OF THE 

TAUBATE BASIN, CONTINENTAL RIFT OF SOUTHEASTERN BRAZIL 
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Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoturismo (GeoHereditas), Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo, 05508-080, São Paulo, SP.  
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Abstract Located in the southeastern of the state of São Paulo, the Taubaté Basin it is a part of the central segment of the Continental 
Rift of Southeastern Brazil and results from the late phase of the tectonic activation of the South American Platform, associated with the 
opening of the South Atlantic. Is considerated an "Open-air school" for presenting numerous outcrops that record important events to un-
derstand the geological history of the Vale do Paraíba region, which are part of the inventory of the local geoheritage. The Guararema Riv-
er Capture Geosite is one of these points, located exactly where the river catch of the headwaters of the Tietê River took place along the 
Paraíba do Sul River, in the municipality of Guararema, in São Paulo. Also known as Elbow of Guararema, the site records events result-
ing from the tectonic evolution of the Taubaté Basin, which are representative from the scientific point of view. In addition, the geosite al-
so has tourism and educational potential that can be explored in the teaching and dissemination of geosciences for the most varied types of 
public. 

Keywords Taubaté Basin, river capture, inventory, teaching, Geosciences, dissemination of Geosciences. 

Resumo Localizada no extremo leste do estado de São Paulo, a Bacia de Taubaté faz parte do segmento central do Rifte Continental do 
Sudeste do Brasil e resulta da fase tardia de ativação tectônica da Plataforma Sul-Americana, associada à abertura do Atlântico Sul. É con-
siderada uma “escola a céu aberto” por apresentar inúmeros afloramentos que registram eventos importantes à compreensão da história ge-
ológica da região do Vale do Paraíba, os quais fazem parte do inventário do patrimônio geológico local. O geossítio Captura Fluvial de 
Guararema se constitui num destes pontos, localizado exatamente no local onde ocorreu a captura fluvial das cabeceiras do Rio Tietê pelo 
Rio Paraíba do Sul, no município de Guararema, em São Paulo. Conhecido também como Cotovelo de Guararema, o local registra eventos 
decorrentes da evolução tectônica da Bacia de Taubaté, que são representativos do ponto de vista científico. No mais, o geossítio apresenta 
ainda potenciais turístico e educativo que podem ser explorados no ensino e divulgação das geociências para os mais variados tipos de pú-
blico.  

Palavras-chave Bacia de Taubaté, captura fluvial, inventário, ensino, Geociências, divulgação das Geociências. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

O conceito relativo à geodiversidade começou a ser utili-
zado pela comunidade científica no início dos anos no-
venta, tornando-se conhecido durante a Conferência de 
Malvern sobre Conservação Geológica e Paisagística, 
ocorrida em 1993 no Reino Unido (Gray 2004). Desde 
então, diversos autores têm buscado defini-lo de modo a 
abranger cada vez mais toda a variedade do meio abióti-
co (Dixon 1996, Nieto 2001, Stanley 2001, Kozlowski 
2004, Gray 2004, Brilha 2005, Serrano & Ruiz-Flano 
2007, Burek & Prosser 2008). Gray (2013) redefiniu o 
termo geodiversidade como “a variedade natural (diver-
sidade) de elementos geológicos (rochas, minerais, fós-
seis), geomorfológicos (relevo, topografia, processos 
físicos), hidrológicos e solos, incluindo as associações, 
estruturas, sistemas e contribuições à paisagem”. Estes 
sistemas, além de compor o substrato em que a vida se 
estabelece, responsável pelo desenvolvimento e evolução 
de toda a biodiversidade, podem conter informações 
relevantes acerca da evolução geológica de uma dada 

região, fundamentais à compreensão da história do pla-
neta. 

Dentro da geodiversidade existem locais que se des-
tacam por apresentarem características geológicas excep-
cionais. Nesta perspectiva, para Brilha (2016) quando 
estes locais possuem relevância científica são classifica-
dos como geossítios. Ao apresentarem elevada beleza 
cênica, potencial didático e/ou turístico, associados ou 
não, passam a caracterizar locais denominados sítios de 
geodiversidade, os quais podem ser utilizados como 
exemplos para ensino e divulgação das geociências tanto 
na educação formal como também na informal. 

Como forma de promover a valorização e o uso sus-
tentável dos geossítios e/ou sítios de geodiversidade 
muitos autores utilizam-se da geoconservação para le-
vantar e reconhecer a geodiversidade de áreas relevantes 
na superfície do planeta, contribuindo com o avanço do 
conhecimento geocientífico e, por conseguinte, com sua 
proteção. Nesse contexto, a geodiversidade inerente à 
região da Bacia de Taubaté, foco deste trabalho, além de 
possuir uma das mais importantes áreas de ocorrências 
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paleontológicas do sudeste brasileiro, rica em fósseis de 
diversas espécies do Oligoceno, contempla inúmeras 
formações geológicas que se mostram excelentes locais 
para ensino e divulgação do conhecimento geocientífico, 
com afloramentos que ilustram in situ parte da história 
geológica do planeta, o que corrobora com o grande 
potencial didático da área. Esta riqueza geológica, no 
entanto, está se perdendo gradativamente em decorrência 
da extrema vulnerabilidade de suas rochas constituintes, 
afetadas tanto pela ação do intemperismo, como também, 
por atividades antrópicas. 

Em virtude da importância científica atribuída a re-
gião, conhecida também como Vale do Paraíba, foi reali-
zado o inventário do patrimônio geológico da Bacia de 
Taubaté com o intuito de promover, também, a geocon-
servação destas áreas relevantes ao contexto de evolução 
tectônica da bacia (Reverte et al. 2018). Com base em 
revisão bibliográfica, consulta a docentes e pesquisado-
res que conhecem a região, somado aos trabalhos de 
campo, foram selecionados 18 geossítios distribuídos em 
três categorias geológicas distintas (Tabela 1):  
1) Abertura da bacia;  
2) Deposição e deformação neógena;   
3) Deformação quaternária e evolução da paisagem. 

 
 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é 
descrever e apresentar as principais características do 
Geossítio “Captura Fluvial de Guararema”, que se en-
contra incluído na categoria “Deposição e deformação 
neógena” do inventário da Bacia de Taubaté e apresenta 
potencial para o desenvolvimento de ações voltadas à 

difusão do conhecimento geocientífico. Este local, repre-
sentativo do ponto de vista científico por ilustrar a evo-
lução geológica da Bacia de Taubaté, cuja gênese está 
associada à abertura do Atlântico Sul, apresenta também 
potenciais turístico e educativo agregados, podendo ser 
utilizado como ferramenta didática ao ensino e divulga-
ção das geociências na região. 

2   Caracterização da área 

2.1 Contexto geológico regional 

O Rifte Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) cor-
responde a uma feição tectônica de idade cenozoica que 

ocorre entre as cidades de Curitiba, no Paraná, e Barra de 
São João, no Rio de Janeiro (Riccomini 1989). Apresen-
ta-se como uma faixa estreita e deprimida, com pouco 
mais de 900 km de extensão, englobando um conjunto de 
bacias, dentre as quais a Bacia de Taubaté corresponde a 
maior. 

A região da referida bacia é caracterizada por even-
tos geológicos associados à evolução do RCSB, tendo 
sido relacionada à fase tardia de ativação tectônica da 
Plataforma Sul Americana, associada à fragmentação do 
supercontinente Gondwana e à formação do Atlântico 
Sul. Destes eventos resultaram ocorrências geológicas 
que representam parte da geodiversidade da região. 

 
2.2 Localização e aspectos da geologia local 

A Bacia de Taubaté está localizada na porção leste do 
Estado de São Paulo, no médio curso do Rio Paraíba do 
Sul, entre as escarpas das serras do Mar e da Mantiquei-
ra. Abrange onze municípios paulistas: Jacareí, São José 
dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamo-
nhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e 
Cruzeiro (Fig. 1).  

 
 
Posicionada no segmento central do RCSB, a Bacia 

de Taubaté corresponde a uma bacia assimétrica, forma-
da internamente por regiões deprimidas e elevadas. Con-
siste na maior depressão tectônica do referido rifte, apre-
sentando seção sedimentar mais espessa, com cerca de 
850 m de espessura, distribuído em 170 km de extensão 
por 25 km de largura (Riccomini et al. 1987, Riccomini 

1989, Fernandes & Chang 2003, Vidal et al. 2004). Tra-
ta-se de uma bacia sedimentar do período Terciário, 
constituída por embasamento que compreende rochas 
metamórficas de baixo e médio grau, além de suítes 
granitoides intrusivas de idades pré-cambrianas do Cin-
turão Ribeira (Almeida 1976). É preenchida pelas For-
mações Resende, Tremembé, Pindamonhangaba e São 
Paulo, além de sedimentos quaternários. 

Tabela 1. Geossítios da Bacia de Taubaté: Categorias geológicas 

Categorias Descrição sucinta Geossítios 

Abertura da 

Bacia 

Embasamento pré-cambriano; 
Formação do hemigráben; 

Deposição do Grupo Taubaté; 
Ocorrências fossilíferas. 

08 

Deposição e 

deformação 
neógena 

Compressão de direção NW-SE e 
Compressão para NE-SE; 

Deposição da Formação Pindamo-
nhangaba. 

05 

Deformação 

quaternária 
e evolução 

da paisagem 

Nova extensão para NW-SE; 
Deposição dos colúvios; 
Atual compressão E-W; 

Elementos geomorfológicos. 

05 

 
Figura 1. Mapa de localização da Bacia de Taubaté, com indicação dos 

municípios circundantes. Fonte: Carvalho et al. (2011) 
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2.3. Características do Geossítio 

O geossítio Captura Fluvial de Guararema, localizado no 
município homônimo, corresponde a um afloramento 
que tem como característica principal um cotovelo de 
uma captura fluvial (Fig. 2 A e B). Capturas fluviais 
correspondem a feições geomorfológicas decorrentes de 
eventos tectônicos, eustáticos ou por aporte sedimentar. 
Podem influenciar de forma significativa os regimes 
hidrológicos das bacias de drenagem, refletindo na sedi-
mentação e na biodiversidade da área. Este cotovelo é 
considerado um dos exemplos mais notáveis de captura 
fluvial da face da Terra (Riccomini et al. 2010 apud 
King 1956). 

 
 
 
O rio Paraíba do Sul corresponde ao principal corpo 

d’água da região do Vale do Paraíba, drenando uma área 
aproximadamente de 55 mil km2 entre os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Percorre cerca de 
1.150 km, tendo sua nascente na Serra da Bocaina, em 
São Paulo, e sua foz no município de São João da Barra, 

no estado do Rio de Janeiro. Seu alto curso flui no senti-
do SW até a região de Guararema, em São Paulo, onde 
sofre uma inflexão para NW, percorre pouco mais de 10 
km e, a partir daí, passa a seguir na direção NE, exata-
mente oposto ao de suas cabeceiras e alto curso, até 
desaguar no Oceano Atlântico quase 700 km depois.  

Conhecido também como Cotovelo de Guararema, 
esta captura representa uma das evidências do processo 
de soerguimento do alto estrutural de Arujá, que separou 

as bacias dos rios Tietê e Paraíba do Sul, outrora interli-
gadas. Ab’Saber (1957) afirma que o rio Paraíba do Sul, 
por estar posicionado em uma depressão tectônica, cap-
turou parte das cabeceiras do rio Tietê, o qual teve as 
águas de seus antigos afluentes desviados em direção ao 
mar. Para Riccomini et al. (2010), o soerguimento do 
alto estrutural de Arujá, formado pela compressão NE-
SW decorrente da reativação tectônica do Rifte Conti-
nental do Sudeste do Brasil, teve papel fundamental 
tanto no processo de inflexão do curso do rio como na 
separação das bacias sedimentares de São Paulo e Tauba-
té. Estudos recentes descrevem que a soleira de Arujá 
permanece em ascensão por ação neotectônica, enquanto 
as bacias de São Paulo e Taubaté estão em subsidência, 
representando um obstáculo instransponível ao curso do 
Rio Paraíba do Sul (Pasa 2013). 

Além da captura fluvial, que confere o valor cientí-
fico da área, no geossítio encontra-se exposto o embasa-
mento pré-cambriano, constituído por gnaisses com 
orientação NE (Fig. 3). Processos de estratificação e 
transporte, associados à deposição sedimentar do rio, 
também são visíveis no local. 
 

 
Embora o ponto pertença ao município de Guara-

rema, o qual não está inserido dentro da Bacia de Tauba-
té propriamente dita, ele está intimamente relacionado à 
história geológica da mesma, e por esse motivo foi con-
siderado para o inventário da bacia. 
 
 
2.3 Potencialidades: ensino e turismo 

 

Um dos principais problemas encontrados no processo 
de ensino aprendizagem de conteúdos relacionados às 
geociências se refere à dificuldade de ilustrar conceitos 
que normalmente são de difícil entendimento e assimila-
ção, especialmente ao público leigo. 

O uso de ferramentas didáticas como apoio ao ensi-
no surge como uma tentativa de suprir essa lacuna no 
aprendizado das geociências. Neste contexto, as ativida-

  
 

Figura 2. A) A região da captura com destaque para o Cotovelo de 
Gurararema. Fonte: Riccomini et al. 2010. B) Detalhe da localização 
do geossítio com a indicação da inversão do Rio Paraíba do Sul em 

imagem de satélite. Fonte: Google Earth 

 

Figura 3. Afloramento formado por gnaisses do embasamento pré-
cambriano exposto na região do geossítio 
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des de campo se configuram num importante instrumen-

to ao ensino, cujos assuntos abordados de forma teórica, 
podem ser observados em campo e ainda serem trabalha-
dos de forma interdisciplinar, facilitando a compreensão 
de temas complexos que envolvem as Ciências da Terra.  

O geossítio Captura Fluvial de Guararema se en-
contra dentro de um sítio particular, o Sítio Pararaquara, 
conhecido também como Recanto Sagrado Coração, 
utilizado como retiro espiritual em virtude da beleza do 
local, em meio à natureza (Fig. 4). Por esse motivo, o 
local possui toda infraestrutura adequada para receber 
visitação, como estacionamento, restaurante, banheiros, 
locais para pernoitar e segurança, mediante pagamento e 
agendamento prévio.  
 

 
Na região do geossítio, sobre o afloramento, existe 

um mirante construído, segundo informações do gerente 
do estabelecimento, para contemplar o rio Paraíba do 
Sul, com o intuito de obter o bem estar atrelado ao fato 
de estar em contato direto com a natureza (Fig. 5). 

Neste ponto é possível explorar diversos assuntos 
correlacionados às geociências: processos de deposição, 
sedimentação quaternária, dinâmica externa e hidrológi-
ca, abordando as redes de drenagens que abastecem a 
região, processos erosivos, intemperismo da rocha do 
embasamento, além da tectônica associada ao processo 

de rifteamento, responsável pelas feições observadas na 
região. 

 
 
Outro aspecto importante que pode ser abordado no 

geossítio e que deve ser levado em consideração na pro-
blemática que envolve o ensino de geociências, especi-
almente no âmbito da educação ambiental, diz respeito à 
mineração. Areias e argilominerais esmectíticos vêm 
sendo extraídos ativamente nos últimos 50 anos ao longo 
do Rio Paraíba do Sul para serem utilizados na constru-
ção civil e por indústrias de fertilizantes. Em virtude da 
proximidade de grandes centros consumidores, aliado ao 
baixo custo de exploração, esta atividade tem sido inten-
sificada de forma irregular, causando danos ao meio 
ambiente. Essa exploração é praticada tanto no leito do 
rio como em suas planícies e, em menor proporção, nos 
sedimentos paleógenos e abrange toda a região da bacia 
(Fig. 6).  

O modelo de exploração de areia pelo sistema de 
cavas cresceu muito na década de 1990, atingindo prin-
cipalmente os municípios de Tremembé e Pindamonhan-
gaba. Muitas destas minas já estavam em operação 
quando passou a vigorar o Decreto nº 97.632, de 10 de 
abril de 1989, que criou a obrigatoriedade da apresenta-
ção do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD) pelos empreendimentos que se destinam à ex-
ploração de recursos, quando da apresentação do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA). No entanto, esta medida não tem 
surtido efeitos benéficos para a região, visto que a falta 
de conhecimento prévio das características dos ecossis-
temas, bem como das práticas e processos de reabilitação 
de áreas mineradas disponíveis, somadas à ausência de 
fiscalização, torna a qualidade dos PRAD’s questionável, 
o que torna muitas destas áreas irrecuperáveis (Fig. 7). 

 

Figura 4. Imagem de satélite do Sítio Recanto Sagrado Coração, com 
indicação da área aproximada representada pelo retângulo em amarelo. 
Notar a infraestrutura do local bem como a proximidade ao Rio Paraíba 

do Sul, cujo mirante encontra-se destacado pela seta em amarelo 

 

Figura 5. Mirante sobre o afloramento, com vista para a inversão do rio 
Paraíba do Sul 

 

Figura 6. Zoneamento minerário da região da Bacia de Taubaté. Fonte: 
Simi et al.(2009) 
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Além dos aspectos geológicos, é possível trabalhar 

outros temas de forma interdisciplinar, tais como: 
• Geografia humana, abordando os processos de 

ocupação desordenada na área que afetam direta-
mente o rio Paraíba do Sul; 

• Geomorfologia, visto que a região está inserida 
dentro de uma depressão, a bacia, localizada entre 
as serras do Mar e Mantiqueira; 

• Assuntos voltados à biodiversidade, visto que do 
local é possível observar a mata ciliar preservada e 
importante às inundações que ocorrem durante o 
período de chuvas na área, além da fauna e flora 
abundante no local; 

• Contexto histórico regional, que está atrelado ao rio 
Paraíba do Sul, o qual além de abastecer o Vale do 
Paraíba e alguns municípios do Rio de Janeiro, ser-
viu e ainda serve como suporte para atividades eco-
nômicas na região (mineração de areia utilizada 
principalmente na construção civil); 

• Educação Ambiental, visto que é necessário criar 
um ambiente de conscientização em virtude da pró-

pria mineração que tem afetado a região, especial-
mente o rio Paraíba do Sul, além das demais fontes 
poluidoras (lixo, por exemplo, descartados diaria-
mente no rio e que podem ser observados no geos-
sítio) (Fig. 3). 

 
Existem inúmeras possibilidades para explorar o 

geossítio nos mais variados âmbitos e para todo tipo de 
público, sejam estudantes ou turistas de qualquer idade, 
dentro do ensino formal ou informal. Uma forma de 
elucidar o seu potencial seria propor meios para a utiliza-
ção adequada deste geossítio em parceria com o Sitio 
Recanto Sagrado Coração, por exemplo, promovendo, 
assim, a difusão das Ciências da Terra associada ao tu-
rismo e lazer. 

As informações que podem ser assimiladas pelo po-
tencial público do geossítio devem ser consideradas 
como base de sustentação para a manutenção de um 
ambiente sustentável criando-se assim um elo entre às 
Geociências e a sociedade. 

3   Conclusão 

O conhecimento adequado da geodiversidade de uma 
dada região fornece subsídios para a sua gestão sustentá-
vel influenciando no uso correto de seus recursos. Esta 
conscientização só poderá atingir a população do local 
em destaque através do ensino e divulgação das Ciências 
da Terra. 

Uma forma de explorar o ensino das Geociências é 
por meio da difusão destes assuntos em locais que pos-
suam elementos da geodiversidade que possam ser ex-
plorados de forma didática, como ocorre com o geossítio 
Captura Fluvial de Guararema. Este geossítio faz parte 
do inventário do patrimônio geológico da Bacia de Tau-
baté, elaborado com o intuito de contar a história geoló-
gica da referida bacia através de feições e estruturas 
registradas na geodiversidade local.  

Embora a grande maioria dos geossítios pertencen-
tes ao inventário da Bacia de Taubaté como um todo 
tenha cunho geológico de difícil assimilação para o ensi-
no informal, visto que as feições e estruturas que se en-
contram nos afloramentos escolhidos apresentam conte-
údos voltados à academia e ao ensino universitário, este 
geossítio em especial possui outros valores e elementos 
que podem ser explorados para qualquer tipo de público 
de forma didática, além do apelo turístico, que facilita 
esse elo entre a ciência e o lazer. 

Com relação ao seu estado de conservação, as es-
truturas e feições observadas no âmbito da geodiversida-
de, bem como a fauna e flora inerente à biodiversidade, 
encontram-se conservadas. No entanto, é possível obser-
var descuido com a vegetação que tem crescido de forma 
a comprometer a rocha, além de muito lixo espalhado 
por todo o afloramento, mas nada que comprometa a 
integridade do geossítio.  

A compreensão pela população dos fenômenos que 
geraram as feições geológicas e geomorfológicas obser-
vadas na região, bem como a ocorrência de determinados 
fósseis e recursos minerais, pode gerar o sentimento de 
pertencimento ao local em que vivem, essencial para a 
valorização da geodiversidade e, consequentemente, 
promoção da geoconservação. 
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Abstract Climate is one of the most relevant contents within the scope of geographic knowledge. Climatic phenomena cross several ar-

eas of knowledge, such as Geosciences, for example. Thus, the proposal of this article is to reflect on the Northeastern region of Brazil, es-

pecially its climate, from the point of view of Materialistic Discourse Analysis. We propose the following question to guide the analysis: 
how is the climate of the Brazilian Northeast treated in question 16 of the 2003 Geography entrance exam (vestibular) of the State Univer-

sity of Campinas (Unicamp)? The climate of the Northeast will be considered here as a discursive event, an initiator of discursiveness, in 

what Pêcheux understands as a process that establishes a series of texts and images that circulate through different space-times and there-
fore produce a memory that is updated at the moment in which it is provoked. From the analysis, it is possible to infer that there is a hege-

monic discursive memory about the climate of the Northeast, as well as established views that are updated over time, such as drought, mis-

ery, caatinga, cracked and gray earth. 

Keywords Northeastern climate, vestibular, discourse analysis, reading. 

Resumo O clima é dos conteúdos mais relevantes dentro do escopo dos conhecimentos geográficos. Os fenômenos climáticos atraves-

sam diversas áreas do conhecimento, como as Geociências, por exemplo. Dessa forma, a proposta desse artigo é pensar a região Nordeste 
do Brasil, sobretudo o seu clima, sob o ponto de vista da Análise do Discurso materialista. Propomos a seguinte pergunta para conduzir as 

análises: como o clima do Nordeste brasileiro é significado na questão 16 da prova de Geografia do vestibular do ano de 2003 da Uni-

camp)? O clima do Nordeste será aqui considerado como um acontecimento discursivo, um instaurador de discursividade, no que Pêcheux 
entende por um processo que instaura uma série de textos e imagens que circulam por diferentes espaços-tempos e por isso produz uma 

memória que se atualiza no momento em que é provocada. É possível inferir a partir da análise que há uma memória discursiva hegemôni-

ca sobre o clima do Nordeste, bem como há sentidos estabilizados que se atualizam ao longo do tempo, tais como, a seca, miséria, a caa-

tinga, a terra rachada e cinza. 

Palavras-chave Clima do Nordeste, vestibular, análise do discurso, leitura.  

Linha temática  Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores.  

1    Introdução  

A região Nordeste do Brasil, ainda se constitui, na con-

temporaneidade, como região problema, seja pela falta 

ou escassez das chuvas ou ainda pela dependência políti-

ca, tecnológica, cultural, educacional e financeira dos 

grandes centros, como, por exemplo, a região Sudeste.  

Esses são discursos postos e que circulam por diversos 

meios escolares, científicos, institucionais oficiais, midi-

áticos sejam digitais ou impressos. Do ponto de vista da 

escassez das chuvas, principal motivo que torna o Nor-

deste um tema interessante para as mídias, é ponto pací-

fico que a natureza é a principal responsável pela situa-

ção de mendicância que vive os nordestinos. Mas, outros 

discursos irrompem e atravessam esse discurso comum 

introduzindo para além de condicionantes naturais, os 

sociais.  

A proposta inicial deste artigo é pensar a região 

Nordeste, sobretudo o seu clima, sob o ponto de vista da 

Análise do Discurso materialista (AD). Propomos a se-

guinte pergunta para conduzir as análises: como o clima 

do Nordeste é significado na questão 16 da prova de 

Geografia do vestibular do ano de 2003 da Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp)?  E quais as suas rela-

ções com o livro didático e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Geografia?  

O clima do Nordeste será aqui considerado como um 

acontecimento discursivo, um instaurador de discursivi-

dade, no que Pêcheux entende por um processo que ins-

taura uma série de textos e imagens que circulam por 

diferentes espaços-tempos e por isso produz uma memó-

ria que se atualiza no momento em que é provocada.  

Dessa forma, entendemos que a AD se estabelece 

como importante possibilidade de leitura do mundo, de 

atos de fala cotidianos, acontecimentos, evidências já 

estabelecidas pela força da repetição e insurreições que 

desorganizam essa ordem. Mas, a AD se preocupa mais 

com o jogo proposto pela linguagem e menos com possí-

veis verdades demonstradas. Logo, não nos interessa 

demonstrar verdades ou revelar inverdades a respeito do 

clima da região Nordeste, mas refletir sobre o caráter 

complexo e contraditório das relações do clima com a 

sociedade e as instituições e de como sua apresentação 

hegemônica cria uma memória coletiva sobre um espaço 

tão múltiplo, multifacetado e heterogêneo. 
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2   Análise do discurso, clima e região Nordeste 

2.1 Discurso e Nordeste 

O termo discurso é de uso corrente no cotidiano das 

pessoas, utilizado, basicamente, para designar uma fala, 

intenção, argumentação, enfim, uma necessidade de 

convencimento. Evidentemente, para os autores e pes-

quisadores da AD, o discurso é definido de forma mais 

complexa, mas não se nega o uso comum do termo, tal-

vez ao contrário, se utiliza de fragmentos desse uso co-

mum, afinal é na língua que o discurso ganha materiali-

dade (Possenti 2009, Orlandi 2015).  

A língua é a principal materialidade do discurso, 

mas não é a única, se pensarmos na linguagem como um 

sistema mais amplo, complexo e incompleto, podemos 

alargar o seu conceito e pensar que a materialidade se 

constitui de várias formas de linguagem, como, por 

exemplo, fotografias, gráficos, pinturas, músicas, danças, 

ou seja, uma série de linguagens não-verbais, mas que 

não por isso deixam de ser carregadas de discursividades 

em suas manifestações materiais. O que estamos propon-

do aqui é que a linguagem seja considerada em sua di-

mensão verbal (falada e escrita) e não-verbal aquela que 

não usa a fala e a escrita como principal forma de ex-

pressão, mas apresenta-se em imagens, gráficos, pintu-

ras, figuras, fotografias, mapas, desenhos, arquitetura, 

dentre outras.  

O sujeito que (re)produz um discurso o faz a partir 

de certa posição (social, política, científica, econômica, 

religiosa, dentre outras), ou ainda, da formação discursi-

va e ideológica da qual faz parte. Esta é uma relação de 

mão-dupla: posição do sujeito e formação discursiva, 

uma é constitutiva da outra. Nas provas de seleção de 

ingresso à universidade, nos sistemas de vestibular, essa 

relação ideológica-discursiva se reproduz, via, justamen-

te, pela memória discursiva. O elaborador de questões da 

prova, que invariavelmente é um professor da Unicamp, 

mobiliza sua memória discursiva no momento em que 

constrói os enunciados. Vale dizer que esse mesmo pro-

cesso ocorre com o vestibulando, no momento que está 

lendo os enunciados das questões do exame.   

2.2  Clima e geografia no vestibular 

O clima é dos conteúdos mais relevantes dentro do esco-

po dos conhecimentos geográficos. Embora, haja uma 

área específica que estuda os fenômenos climáticos, a 

Climatologia, se apresenta como um conteúdo que além 

da Geografia atravessa outras áreas do conhecimento, 

tais como: Biologia, Meteorologia, Oceanografia, Geoci-

ências, Geologia, Ciências da Saúde, Arquitetura e Ur-

banismo, Engenharia Civil e outras. Logo, o clima e seus 

fenômenos correlatos fazem parte de uma rede de conhe-

cimentos interdisciplinares. 

Como conhecimento importante das Geociências e 

basilar da Geografia escolar e científica, está presente, 

respectivamente, no currículo dessa disciplina no ensino 

básico, em nível fundamental e médio e no ensino uni-

versitário e, isso reflete em sua presença nos livros didá-

ticos e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

de Geografia. A relação entre Geografia e clima vem de 

longa data. Se é aceita a definição de que a Geografia é a 

relação entre sociedade e natureza, o clima corrobora 

com a definição própria da Geografia, uma vez que é 

constitutivo da natureza e dos fenômenos naturais.  

Para Santos,  

 “Natureza e Espaço são sinônimos, desde que se considere a 

Natureza como uma natureza transformada, uma Segunda Na-

tureza, como Marx a chamou”. (Santos 1977, p. 82) 

Concordando com os argumentos anteriores de que 

o clima é um dos temais centrais da Geografia (física, 

sobretudo) e que este tema circula tanto pela escola, 

quanto pela universidade, e que os fenômenos climáticos 

repercutem de forma direta na vida e no cotidiano das 

pessoas, tem-se ai uma importante temática de estudo. 

Em consulta aos PCN’S observamos que o clima faz 

parte dos conteúdos centrais de desenvolvimento dos 

conceitos, procedimentos e atitudes orientados para as 

Ciências da Natureza, Geografia e Meio Ambiente. Se-

gundo o documento em questão,  

“sempre que tratar dos mecanismos do clima, vegetação, dos 

solos e do relevo, deverá estar comprometido com uma visão 

metodológica do significado de todos esses processos naturais, 

com suas leis específicas, com suas diferentes formas de apro-

priação pela sociedade.” (Brasil 1998, p.57) 

Considerando este fragmento de texto é possível ob-

servar que os PCN’S trazem uma visão mais extensa das 

relações dos fenômenos climáticos com a sociedade, não 

apenas na medida em que ele associa as duas dimensões 

da vida, mas, sobretudo, porque chama atenção para o 

significado que os processos naturais têm ou deveriam 

ter. Associa o clima a vegetação, ao solo e relevo, articu-

lação presente também na questão analisada. 

Para pensar o clima como conteúdo de ensino é pre-

ciso considerar as escalas de ocorrência dos fenômenos 

climáticos, estes podem ter uma escala de pequena, mé-

dia ou grande abrangência ou dito de outra forma, em 

escalas mundiais, regionais ou locais e podem, ainda, ter 

curta, média ou longa duração. Por ser tema central no 

currículo escolar da disciplina Geografia, é coerente que 

também faça parte do conjunto de conteúdos exigidos 

nas provas de ingresso às universidades brasileiras. Des-

se modo, as provas de ingresso à Unicamp não fogem a 

essa regra. 

 

 

Figura 1. Questão 16 da prova de Geografia da 2ª fase do ano de 2003 

da UNICAMP. Fonte: http://www.comvest.unicamp.br/vest 

_anteriores/2003/download/fisgeo.pdf  
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2.3 A questão do vestibular 

Na figura 1 apresentamos a questão 16 do vestibular da 

UNICAMP que tem o clima como tema principal. Essa 

questão fez parte do caderno de provas de Geografia de 

segunda fase do vestibular1 do ano de 2003. Trata-se de 

uma questão clássica dos livros didáticos de Geografia, 

que possui a imagem de um climograma. É importante 

explicar que climograma é um gráfico que apresenta os 

níveis de temperatura e pluviosidade de uma determinada 

área e/ou cidade, por exemplo. É a partir do cruzamento 

dos dados de temperatura e pluviosidade e das suas dis-

tribuições ao longo de um ano, de janeiro a dezembro, 

que é possível identificar os tipos de clima ou a sua pre-

dominância. 

A imagem da figura 1 apresenta o gráfico da distri-

buição de temperatura e chuva ao longo de um ano na 

cidade de Barra, no Estado da Bahia. Esta cidade não é a 

mais conhecida em nível nacional, mas se o vestibulando 

considerar a localização desse estado em relação aos 

paralelos (Linha do Equador, por exemplo), terá noção, 

mesmo de modo superficial da temperatura local. Embo-

ra, ao contrário do que é apresentado no climograma da 

cidade de Barra, existem cidades na Bahia com médias 

de temperatura em torno de 20°C, como em Vitória da 

Conquista no sudoeste e 19.1°C, em Piatã na chapada 

Diamantina2. Essas informações colocam em cheque, 

inclusive, a ideia hegemônica e estabilizada de que regi-

ões que estariam próximas a linha do Equador tem altas 

médias de temperaturas. Mas, o gráfico tem um efeito de 

evidência científica e por isso mesmo não passível de 

questionamentos. A evidência do gráfico cola-se a uma 

imagem que ele representa e desse funcionamento, tem-

se uma verdade estabelecida. 

Mas, a ideia que prevalece no imaginário é a ima-

gem de que na Bahia as temperaturas são sempre eleva-

das. Se a questão fosse uma “pegadinha” essa informa-

ção não seria importante para responder ao enunciado. A 

representação gráfica de elementos do clima da cidade de 

Barra fornecido na questão, ao contrário, corrobora a 

ideia clichê, uma vez que se pode observar no rodapé do 

gráfico a informação de que a média de temperatura 

anual é 26°C (ver Fig. 1). E se outro climograma de 

outro tipo climático fosse associado à imagem do Nor-

deste? 

A imagem canônica é uma pista interessante para 

pensar o tipo de representação em discussão. Segundo a 

questão 16 a temperatura não varia muito, já a pluviosi-

dade sim, apresentando uma irregular distribuição de 

chuvas ao longo do ano. Com picos de chuvas no verão e 

escassez no inverno. A fonte do gráfico apresentado na 

questão fornece uma outra pista para sua leitura. Essa 

fonte indica: “Climatologia da Região Nordeste do Bra-

sil”, ou seja, há um recorte espacial, histórico, imagético 

                                                           
1 Todas as questões da segunda fase do vestibular da UNICAMP de 

2003 estão disponíveis em: http://www.comvest.unicamp.br/ 

 
2 Dados do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA. 

Disponível em http://www.inema.ba.gov.br/. Acesso em 05 de dezem-

bro de 2016.  

e climatológico, pois se trata do clima da Região Nordes-

te do Brasil, na qual a Bahia está inserida. A questão foi 

elaborada tendo como fonte para o gráfico uma revista de 

circulação nacional: a Revista Brasileira de Geografia. 

Porém, um detalhe chama a atenção, essa publicação é de 

1972. Aqui cabe a seguinte pergunta: por que uma prova 

de 2003, usaria um climograma de 1972? Talvez o pri-

meiro pensamento seja: o clima não mudou ao longo 

desse tempo. Ele pode não ter mudado, mas suas formas 

de abordagem, possivelmente. Se ainda considerarmos o 

processo histórico identificaremos que o Nordeste tem 

sua construção imagético-discursiva que insere o seu 

clima como principal característica da região. 

As imagens canônicas são pontos de referências, 

pontos de ancoragem que dão identidade a memória 

discursiva que está para uma memória coletiva em sua 

natureza constitutiva. Essas imagens são construídas 

coletivamente no jogo seletivo do que deve ser lembrado 

de uma região, cidade, sociedade e o que deve ser esque-

cido. As imagens clichês e canônicas fazem parte um 

mesmo conjunto de imagens estabilizadas que apresen-

tam e representam uma sociedade, como, por exemplo, a 

imagens que são construídas dos nordestinos, pelos pró-

prios nordestinos e por outros. Existem variados suportes 

verbais e não-verbais que se ocupam de construir ima-

gens-discursos de um Nordeste. 

Estes são pontos, imagens-âncoras/normativas que 

apoiam, amparam, alicerça, suportam e sustentam as 

memórias discursivas. São pontos de apoio, pontos de 

descanso da memória, que não podem ser tomados fora 

do contexto constitutivo. São pontos porque são imagem 

pontuais, limitadas como representação, mas que fazem 

parte de um conjunto discursivo muito maior e mais 

estruturado. As imagens âncoras precisam de tempo para 

circular pelo imaginário social, precisam de tempo para 

serem esquecidas e espaço-tempo para serem acessadas, 

como neste caso no momento da realização das provas 

do vestibular. Essas imagens são reguladas, ajustadas, 

manipuladas, agenciadas pelos mecanismos de memórias 

e esquecimentos. Nessa disputa de forças alguns dizeres 

são legitimados outros silenciados. 

Acrescentaríamos ainda que estes fragmentos de 

memórias para além do recorte historiográfico e histórico 

são, também, geográficos e, portanto, espaciais. São 

memórias que se movimentam no espaço-tempo da polí-

tica, economia, cultura, enfim da vida. 

O climograma da questão 16 reforça o clichê e as 

imagens canônicas construídas da Região Nordeste, que 

são apresentados (pelas mídias diversas: revistas, jornais, 

tv e pela arte, música, literatura e pelos livros didáticos 

de Geografia) por um clima semiárido e com vegetação 

de caatinga. O Nordeste é quente e seco. Essa é a ima-

gem colada ao Nordeste. Mas quantos Nordestes cabem 

num mesmo Nordeste? E quantas imagens podem ser 

decorrentes desses Nordestes? Quantos tipos climáticos 

são possíveis identificar nesta região que é tão extensa 

do ponto de vista espacial? 

Como é possível ver na imagem da figura 1 o climo-

grama apresenta variações de temperatura e precipitação. 

No rodapé do gráfico há a indicação da cidade, sua pre-

cipitação, temperatura e altitude. Mesmo que o vestibu-
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lando não soubesse qual a localização da cidade de Bar-

ra, a fonte já sinaliza de que recorte espacial a questão 

trata. Embora, o gráfico ajude a pensar sobre que tipo 

climático o item “a” solicita, em função da grande dife-

rença de precipitação e baixa variação de temperatura, no 

item “b”, a informação que define a questão está na fonte 

do climograma, visto que já existe uma ideia pré-

estabelecida e um pré-discurso de qual tipo climático 

caracteriza a Região Nordeste. Dessa forma, qualquer 

cidade do Nordeste teria a mesma resposta: clima semiá-

rido e vegetação de caatinga! 

 

3   Conclusão 

O ponto de tensão presente na questão analisada diz 

respeito, sobretudo, ao uso da linguagem verbal e imagé-

tica e suas relações na produção de sentido.  E neste jogo 

das linguagens, nos sentidos produzidos as identificações 

são demandadas.  

Assim, para Pêcheux a língua é polissêmica e opaca 

e o real da língua é a falha, o mesmo podemos aceitar em 

relação ao espaço, este é polissêmico, não transparente e 

o seu real é a sua falha, não é o que representa o espaço 

enquanto totalidade, mas as fissuras dessa representação. 

A palavra clima carrega consigo o efeito de evidên-

cia, da demonstração e, via de regra, está associada aos 

efeitos de comprovação científica, através de gráficos, 

tabelas, mapas e sistemas de medições diversas. 

É possível inferir a partir da análise que o clima do 

Nordeste do Brasil, tem certa estabilidade de sentidos. E 

ao se comparar o clima e a vegetação dessa região a 

estabilidade é novamente confirmada. Faz parte da me-

mória discursiva que o clima do Nordeste é apenas semi-

árido e que a sua vegetação se caracteriza pela caatinga. 

Mas, o que se questiona é: quais são as implicações polí-

ticas, econômicas e sociais de caracterizar uma região tão 

grande e diversa do ponto de vista climático e das forma-

ções vegetais somente por um tipo de clima e de vegeta-

ção? 
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Abstract Supervised internship is a fundamental step in teacher education. However, in many undergraduate courses there is a lack of 
interest by students in developing internships. This article investigates the supervised stages of the undergraduate course in Geosciences 
and Environmental Education of the University of São Paulo, in order to understand the conceptions, experiences and difficulties of the fu-
ture teachers regarding the development of the stages. The research was based on theorists that approach teacher training and supervised 
internships in Geoscience education with a perspective of qualitative and quantitative analyses. The data were collected through documents 
and interviews with students who underwent internships from 2008 to 2015. The results showed an overview of the stages in Geosciences 
and Environmental Education course, considering the difficulties that the students found and the challenges of the instructors in the intern-
ship disciplines. These results provided guidance towards the search for changes, considering that the internship is a relevant space to con-
struct significant learning in the teacher training process. 
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Resumo O estágio supervisionado é etapa fundamental na formação de professores. No entanto, o que se observa em muitos cursos de 
licenciatura é o desinteresse dos alunos no desenvolvimento dos estágios. No presente artigo foram investigados os estágios supervisiona-
dos do curso de graduação em Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental da Universidade de São Paulo, de forma a entender as 
concepções, experiências e dificuldades dos futuros professores com relação ao desenvolvimento dos estágios. A pesquisa foi embasada 
em teóricos que abordam a formação de professores e os estágios supervisionados na educação e no campo das Geociências, numa pers-
pectiva de caracterização qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados por meio de documentos e entrevistas com alunos que reali-
zaram estágios no período de 2008 a 2015. Os resultados obtidos mostraram um panorama dos estágios na formação do professor em Geo-
ciências e Educação Ambiental, considerando as dificuldades que os alunos encontraram, os desafios dos professores ministrantes das dis-
ciplinas de estágio e orientaram para a busca de caminhos que possam propiciar mudanças, pois o estágio é um espaço para a construção 
de aprendizagens significativas no processo de formação de professores. 

Palavras-chave Estágio supervisionado, Formação de professores, Licenciatura, Geociências; Educação Ambiental 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências, Formação de Professores. 

1    Introdução  

A formação de professores para a educação básica tem 
sido tema de um número expressivo de pesquisas acadê-
micas, por conta da preocupação em se formar profissio-
nais reflexivos, críticos, conscientes e comprometidos 
(Pinheiro & Romanowisk 2007). 

Este artigo traz considerações sobre a pesquisa de-
senvolvida no programa de mestrado de Ensino e Histó-
ria de Ciências da Terra que pretende analisar os estágios 
na formação inicial de professores do curso de Licencia-
tura em Geociências e Educação Ambiental do Instituto 
de Geociências da Universidade de São Paulo (LiGEA-
USP), de forma a entender sua real contribuição na pre-
paração do professor. O papel do estágio na formação de 
professores constitui o foco de pesquisa por se tratar de 

um período em que o postulante ao professorado enfrenta 
diversos questionamentos e dificuldades. Ao mesmo 
tempo, alguns se apresentam pouco interessados em 
conhecer a realidade escolar e refletir sobre ela.  

Os sujeitos da pesquisa foram alunos do curso Li-
GEA-USP que fizeram estágio nas disciplinas Recursos 
Didáticos em Geociências e Práticas de Educação Ambi-
ental com Ênfase em Geociências, no recorte temporal de 
2008 a 2015.  

 
2   A importância dos Estágios Supervisionados 

Estágio supervisionado, segundo Pimenta & Lima (2010) 
é aquele que se produz na interação dos cursos de forma-
ção com o campo social no qual se desenvolvem as prá-
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ticas educativas. O estágio deve levantar questões que 
desafiem o futuro professor nas situações cotidianas das 
escolas e o levem a refletir sobre seu papel na sociedade.  

As atividades de estágio supervisionado, além de 
exigidas por lei e de fazer parte da formação inicial de 
professores, configuram-se em momentos que o estudan-
te entra em contato com a realidade escolar, desenvolve a 
autonomia, realiza atividades práticas e enfrenta diversos 
problemas relacionados à infraestrutura e gestão escolar, 
entre outros. 

No curso de licenciatura em Geociências e Educação 
Ambiental tem-se observado a falta de interesse dos 
alunos pelo desenvolvimento dos estágios nas duas dis-
ciplinas de práticas de ensino. Tais disciplinas compre-
endem 50 horas de estágio cada uma, como proposto no 
projeto pedagógico do curso, segundo as recomendações 
do Programa de Formação de Professores da USP (USP-
PFP 2004). O desinteresse e as dificuldades apresentadas 
pelos alunos foram constatados no período de 2013 a 
2015 por meio de observação direta nas disciplinas, 
como parte da monitoria. Nesse período, pudemos ob-
servar que os alunos demoravam a organizar seus está-
gios, comprometendo o envolvimento e os resultados 
desejados. Também como ex-aluna do curso, a primeira 
autora pôde vivenciar a realização dos estágios nessas 
disciplinas. A partir dessas experiências, surgiram as 
seguintes questões de pesquisa: quais os motivos que 
levam os alunos a não querer desenvolver os estágios 
supervisionados? Quais dificuldades e desafios enfren-
tam para sua realização? 

Destaca-se que a USP tem uma preocupação cons-
tante com a mudança qualitativa na formação de profes-
sores, por meio de uma ação integrada e renovadora. 
Para tanto, o Programa de Formação de Professores 
(PFP) desde sua implantação em 2004 busca transformar 
a concepção dos estágios curriculares de licenciatura de 
forma contínua e gradual. Os cursos de licenciatura têm 
apoio da Pró-Reitoria de Graduação, através do PFP 
(USP-PFP 2004), que seleciona um bolsista monitor para 
auxiliar as atividades refrentes aos estágios. O IGc conta 
com a participação dos bolsistas desde 2009, os quais 
têm acompanhado os estágios sob a supervisão do pro-
fessor responsável da disciplina. O estágio é concebido 
como etapa fundamental na formação dos professores e 
como possibilidade de aprofundar a interlocução entre as 
escolas e a universidade.  

O aprofundamento do diálogo entre universidade e 
instituições de ensino permite o alinhamento de interes-
ses e propostas, tendo como objetivo comum e norteador 
a consonância de ações que visem a atender as demandas 
e necessidades de ambas (PFP/USP 2004).  

Portanto, conhecer as concepções, experiências e di-
ficuldades dos futuros professores com relação aos está-
gios na formação inicial torna-se importante e fundamen-
tal para a melhoria do curso de licenciatura. 

 
3   O curso LiGEA 

O curso de Licenciatura em Geociências e Educação 
Ambiental iniciou em 2004 com a finalidade de incluir 
conteúdos geocientíficos na educação básica brasileira. O 

curso propõe abordagem inédita, conectada com o curso 
de Geologia e integrada com outras unidades como a 
Faculdade de Educação, Institutos de Biologia, Química 
e Física, Matemática e Astronomia. A visão sistêmica do 
Planeta Terra com enfoque na educação ambiental é a 
base do curso, uma vez que o conhecimento da dinâmica 
do Sistema Terra ainda está distante da população e 
ocasiona visões distorcidas do ambiente (Toledo et al. 
2005; Bacci & Boggiani 2015). A presença dessa abor-
dagem nos projetos de estágios curriculares permite que 
tais conhecimentos sejam disseminados na escola supe-
rando, ainda que de forma incipiente, tal distanciamento 
e promovendo os temas geocientíficos. 

Os estágios curriculares obrigatórios, no curso Li-
GEA, de acordo com as legislações vigentes, foram defi-
nidos como as atividades ligadas à formação profissio-
nal, de natureza acadêmica, distribuídos ao longo de três 
anos do curso com o intuito de complementar a formação 
pedagógica. Apresentam uma proposta associada à pes-
quisa e produção de material didático. Os estágios devem 
ser desenvolvidos preferencialmente em escolas e as 
disciplinas de formação pedagógica na Faculdade de 
Educação são pré-requisitos. São considerados parte 
fundamental do curso (PPP LiGEA 2016).  De acordo 
com a estrutura curricular do LiGEA (Tabela 1), logo no 
início do curso são ofertadas as disciplinas da Faculdade 
de Educação que possibilitam o embasamento teórico e 
prático para as disciplinas de Recursos Didáticos e Práti-
cas de Educação Ambiental, oferecidas a partir do 3º ano 
do curso. 

O licenciado em Geociências e Educação Ambiental 
tem formação em Ciências Exatas e conhecimento do 
Sistema Terra, proporcionando visão sistêmica associada 
à formação pedagógica. Os conteúdos geológicos estão 
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
(Brasil 1999) e na proposta da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (Brasil 2017) e o professor formado 
no LiGEA poderá tratá-los de forma atual e integrada às 
questões ambientais atuais, como a demanda cada vez 
maior por recursos hídricos, minerais e energéticos, os 
impactos por atividades que envolvem o uso dos recursos 
terrestres e recuperação de áreas degradadas. A formação 
inicial de professores aborda conteúdos interdisciplinares 
e práticas ativas de ensino, proporcionando a reflexão 
sobre o papel do professor na formação de cidadãos 
críticos e conscientes, desde a escola básica até o ensino 
superior (PPP LiGEA 2016). Os cursos de licenciatura 
têm como objetivo formar profissionais capazes de atuar 
no sistema de educação brasileiro. 

As disciplinas de Recursos Didáticos em Geociên-
cias e Práticas de Educação Ambiental com ênfase em 
Geociências são ministradas respectivamente nos 5º e 6º 
semestres do curso, sendo pré-requisito uma da outra. 
São ministradas no Instituto de Geociências e contem-
plam 50 horas de estágios supervisionados cada uma. 
Pataca et al. (2011) analisaram o desenvolvimento dos 
estágios no LiGEA, com proposta de integração das 
disciplinas citadas com as de Metodologia do Ensino em 
Geociências e Educação Ambiental, ministradas na Fa-
culdade de Educação, nos 7º e 8º semestres do curso. O 
estudo buscou uma reflexão da prática realizada pelos 
professores envolvidos nas disciplinas, adotando a pes-
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quisa-ação como princípio metodológico. Ainda analisou 
dados sobre os estágios, os pressupostos teórico-
metodológicos, dificuldades e problemas enfrentados 
pelos alunos (Magalhães & Pataca 2009).  

Tabela 1. Componentes curriculares práticos do curso: estágios, elabo-
ração de projetos e relatórios, montagem de coleções e recursos didáti-
cos e atividades orientadas de ensino (PPP-LiGEA 2016). 

Disciplina Unidade Semestre Horas de 
Estágio 

Recursos Didáticos 
em Geociências 

IGc 5º 50 

Práticas de Educação 
Ambiental 

6º 50 

Introdução aos Estu-
dos da Educação 

 
 
 

FE 

2º 30 

Psicologia da Educa-
ção 

3º 30 

Didática 4º 30 
Política e Organiza-
ção da Educação 
Básica no Brasil 

6º 60 

Metodologia do 
Ensino de Geociên-
cias I e II 

7º e 8º 180 

 Total  400 
 

Pataca et al. (2011) afirmam que o estágio é um 
momento importante de experimentação, que pode reve-
lar vários aspectos do cotidiano profissional, podendo 
representar a consolidação do comprometimento com a 
educação ou ser o momento da renúncia com a profissão. 

O Programa de Formação de Professores da USP - 
PFP (USP-PFP 2004) destaca que os estágios supervisi-
onados devem utilizar habilidades e conhecimentos ad-
quiridos no curso para responder às necessidades e aos 
desafios da realidade escolar. O objetivo do estágio ado-
tado no curso LiGEA é investigar, problematizar e refle-
tir sobre a escola (Fig. 1).  

 
Figura 1. Categorias de estágios presentes no curso  

O PFP (USP-PFP 2004) propõe que o estágio na 
área pedagógica dentro da escola possa envolver: 
1. Atividades em sala de aula por observação ou práti-

ca.  
2. Coordenação de seminários e estudos do meio. 
3. Participação em atividades na gestão da escola. 

As reflexões sobre o estágio, segundo o PFP, levam 
em consideração as experiências positivas e os proble-
mas enfrentados nas escolas. O estágio é compreendido 
como investigação, reflexão e intervenção no cotidiano 
da escola, dos professores e dos alunos. Nas duas disci-
plinas pesquisadas, os alunos devem abordar o estágio 
como pesquisa e reflexão, envolvendo método, coleta e 
análise de dados, além da avaliação. A partir disso, anali-
sar, problematizar e propor soluções às situações de 
ensinar e aprender em Geociências.  

Nesse contexto, é importante experienciar a prática 
de elaborar, executar e avaliar um projeto de ensino, 
como as disciplinas propõem. 

O estágio para o futuro professor propicia refletir 
sobre seu processo formativo e sobre sua atuação de 
forma crítica. Andrade & Longarezzi (2009) afirmam 
que a questão não é aumentar a prática em detrimento da 
teoria, nem a teoria em detrimento da prática. A ideia é 
adotar uma nova forma de produzir conhecimento, pois a 
teoria e a prática não se separam nunca. Os autores enca-
ram o ensino como uma atividade que requer conheci-
mentos específicos e consolidados por uma formação 
voltada para este fim. 
Independente da modalidade de estágio desenvolvida 
deve-se ter a constante ação-reflexão-ação da teoria com 
a prática. A prática pode ser interpretada por um proces-
so de aprendizagem na qual o professor analisa sua for-
mação e a adapta à sua profissão. A experiência provoca 
a retomada crítica do conhecimento previamente adqui-
rido.  

Para Pimenta & Lima (2010), o estágio envolve: 

• O estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a 
proposição de soluções às situações de ensinar e 
aprender.  

• Experimentar situações de ensinar, aprender a 
elaborar, executar, avaliar projetos de ensino não 
apenas nas salas de aula, mas também nos diferentes 
espaços (formal e não-formal). 

• Analisar a escola e a comunidade na qual se insere. 
• Conhecer a utilização e a avaliação de técnicas, 

métodos e estratégias de ensinar em situações 
diversas. 

• Habilitar a leitura e reconhecimento das teorias 
presentes nas práticas pedagógicas das instituições 
escolares. 
Nos cursos de formação de professores o ensino 

continua fragmentado, onde a teoria acontece por meio 
de disciplinas e a prática pelos estágios. A teoria é repas-
sada, são feitas algumas comparações com as possíveis 
problemáticas da prática educativa, mas no momento em 
que o aluno se depara com a atuação em sala de aula não 
consegue relacionar sua prática com a teoria desenvolvi-
da nos cursos de graduação (Pimenta & Lima 2010). A 
estrutura curricular pode comprometer a execução dos 
estágios quando os alunos não conseguem relacionar 
teoria com prática; assim os cursos não apresentam uma 
forma eficaz de relacioná-las. Nos 14 anos de existência, 
o curso de licenciatura foi reformulado com o objetivo de 
articular a teoria com a prática de maneira que as práticas 
curriculares possam contribuir para transformar tanto os 
alunos como a escola. As disciplinas com estágio foram 
integradas com esta finalidade.  
 
3.1 Formação de Professores 

De acordo com a deliberação CCE nº 126/14 do Conse-
lho Estadual de Educação (São Paulo 2014), a formação 
de professores é essencial para o sucesso do processo 
educacional. Porém, a formação inicial de professores 
representa uma dimensão crítica na qualidade do ensino.  
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Segundo Valliant (2006), a formação inicial é um 

aspecto importante na carreira e merece atenção especial 
nas políticas públicas. É o marco inicial do desenvolvi-
mento profissional e refletir-se-á na qualidade da futura 
prática docente. Amaral (2014) afirma que o sistema 
educativo para formação de professores de Ciências 
ainda está bastante distante do ideal, porém a visão sis-
têmica do planeta é um veículo valioso na transformação 
das futuras gerações para enfrentar os problemas ambien-
tais causados pelo homem. Atualmente o ensino de Ci-
ências ainda é fragmentado nas áreas físicas, químicas, 
biológicas e geológicas com pouca relação entre elas.  

No curso LiGEA ocorre o mesmo problema em rela-
ção aos estágios supervisionados, nos quais ainda não há 
completa integração das disciplinas do curso nos projetos 
de estágio. A relação entre a teoria e a prática ainda se 
apresenta como difícil para os alunos, o que pode resultar 
numa formação abstrata e pouco integrada ao contexto 
real que o professor vai atuar. Pimenta (2006) afirma que 
os cursos não fundamentam teoricamente a atuação dos 
professores e nem consideram a prática como fundamen-
tação teórica. Ou seja, não conectam teoria e prática, o 
que pode levar ao enfraquecimento da atuação do recém-
formado em sala de aula. 

4   Objetivos 

Por meio desta pesquisa procurou-se contribuir para o 
entendimento das dificuldades e os desafios colocados 
pelos estágios em Geociências e Educação Ambiental do 
curso LiGEA para os futuros professores, apontando 
caminhos possíveis para um melhor desenvolvimento 
dos mesmos nas escolas. Considera-se as Geociências 
como tendo papel particular nesse contexto, mesmo não 
sendo uma disciplina curricular, pois apresenta caráter 
interdisciplinar e promove a compreensão da dinâmica 
terrestre, o que contribui para entender e promover o 
ensino das Ciências Naturais.  

5   Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa envolveu como metodologia de investigação 
as técnicas da pesquisa bibliográfica, análise documental 
e análise textual discursiva (ATD). Para coleta de dados 
foram feitas entrevistas, questionários e analisados os 
relatórios dos alunos que cursaram as duas disciplinas e 
dos monitores (Figura 2). A metodologia de pesquisa e a 
coleta de dados contribuíram para entender como os 
estágios supervisionados são desenvolvidos no curso 
LiGEA. Foi realizada análise documental dos estágios já 
ocorridos no curso LiGEA dentro do recorte temporal 
estipulado, entre 2008 e 2015. A coleta de dados por 
meio de entrevistas selecionou alguns alunos de acordo 
com a disponibilidade, termo de concordância e distri-
buição por ano de ingresso no curso LiGEA. No total, 
foram realizadas 8 entrevistas. 

 A primeira autora acompanhou pessoalmente alguns 
estagiários observando suas perspectivas, angústias e 
reflexões sobre o estágio durante o período de monitoria. 
Num segundo momento, como professora da rede públi-

ca municipal, recebeu e orientou os estagiários na escola 
em que leciona. 

 

Figura 2. Diagrama de metodologia da pesquisa 

 
5.1 Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica ocorreu através de uma revisão 
teórica sobre os temas formação de professores e está-
gios supervisionados em ambientes formais, pela consul-
ta do referencial teórico específico a periódicos e publi-
cações científicas. A pesquisa abordou autores consagra-
dos que já desenvolvem os temas de formação de profes-
sores e estágios supervisionados. Especificamente para o 
curso LiGEA há pouca bibliografia publicada, bem como 
para estágios relacionados ao ensino de Geociências. 

As pesquisas foram baseadas em artigos científicos 
disponíveis na rede e no acervo da biblioteca da Facul-
dade de Educação (FEUSP) e do Instituto de Geociências 
da Universidade de São Paulo (IGc USP) e do Instituto 
de Geociências (IG)da UNICAMP, assim como referên-
cias oriundas do banco de dados da CAPES, das Reuni-
ões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPED), dos Encontros Nacio-
nais de Didática e Prática de Ensino (Endipe) e referên-
cias internacionais sobre o tema. 
 
5.2 Análise documental  

A pesquisa documental foi feita com base nos relatórios 
dos estágios elaborados pelos alunos nas disciplinas de 
Recursos Didáticos em Geociências e Práticas de Educa-
ção Ambiental com ênfase em Geociências, onde se 
buscou dados quantitativos e qualitativos para a análise. 
Os relatórios dos monitores bolsistas também foram 
utilizados como fonte de dados para análise documental. 
Além dos Projetos Político Pedagógico do curso LiGEA, 
das ementas e programas das duas disciplinas. Para com-
plementar foram analisados o Programa de Formação de 
Professores da USP e os documentos e normas do Con-
selho Estadual de Educação e do Conselho Federal, que 
regulamentam o curso.  

A escolha pela análise documental deu-se pela vali-
osa técnica de coleta de dados qualitativos. Os relatórios 
representaram uma fonte de informação contextualizada 
e complementaram os dados das entrevistas. Quando as 
fontes de informações trazem resultados similares, a 
segurança em que os resultados confirmem as hipóteses 
levantadas na pesquisa aumenta (Lüdke & André 1986). 
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5.3 Coleta de dados 

A coleta de dados foi efetuada em algumas etapas. Inici-
almente analisaram-se os relatórios, organizaram-se as 
entrevistas e estudou-se o programa das disciplinas. 
Comparou-se as versões do PPP de 2004, 2008, 2011 e 
2016 do curso LiGEA analisando as alterações ocorridas. 
Acompanharam-se algumas aulas de Recursos Didáticos 
em Geociências em 2016 e 2017 para tomar conhecimen-
to da dinâmica das aulas e sobre as orientações para 
desenvolvimento dos estágios.  

Após a seleção dos entrevistados, foi feita a análise 
documental dos relatórios de estágio. Em seguida, foram 
marcadas entrevistas. Foram analisados também os rela-
tórios dos monitores-bolsistas e aplicados questionários 
aos professores das disciplinas com o intuito de aumentar 
as fontes de interpretação.  

No LiGEA, os estágios supervisionados têm sido re-
alizados em ambientes formais e não formais de ensino. 
Nosso foco de estudo neste artigo foram aqueles realiza-
dos nas escolas. Vale a pena ressaltar que as Geociências 
não é uma disciplina escolar e o licenciado neste curso 
poderá ministrar aulas de Ciências, Geografia, Física e 
Biologia de acordo com a deliberação CEE nº 157/16 
(São Paulo 2016). 

As entrevistas incluíram questões abertas para que o 
entrevistado tivesse liberdade de abordar o assunto sob o 
seu ponto de vista. As entrevistas foram gravadas e 
transcritas, com a autorização dos entrevistados. As 
perguntas foram elaboradas no sentido de fornecer ele-
mentos para entender as concepções, expectativas e difi-
culdades dos alunos em relação ao desenvolvimento dos 
estágios. A interpretação das entrevistas no decorrer da 
investigação serviu para comprovar a importância dos 
estágios na formação de professores.  

A técnica aplicada foi de entrevistas individuais 
aprofundadas; as informações foram transcritas, analisa-
das, interpretadas e discutidas. Foi dada especial atenção 
aos elementos explicativos associados à informação dos 
entrevistados o que constituiu uma importante caracterís-
tica da metodologia nos aspectos observação-
questionamento. Segundo Thiollent (2011 p.75) o pro-
cessamento adequado dos dados sempre requer dar uma 
função argumentativa às interpretações. A formulação 
das questões das entrevistas foi objeto de discussões e de 
testes preliminares antes de serem aplicadas para melhor 
elaboração e para remover as ambiguidades de comuni-
cação.  

 
5.4 Metodologia da análise de dados 

Analisar os dados qualitativos é trabalhar com todo o 
material obtido na pesquisa: documentos, entrevistas e 
questionários. O foco da investigação foi delimitado no 
processo, as questões foram mais específicas e as ativi-
dades foram sistematizadas. Essas questões favoreceram 
a análise, articularam-se com os pressupostos teóricos e 
com os dados da realidade. No momento da análise que 
foi levado em conta os comentários e especulações que 
surgiram para serem usados para atingir os resultados 
previstos, como aponta Lüdke & André (1986). A meto-
dologia utilizada para analisar os dados foi a análise 

textual discursiva (ATD) conforme  Moraes e Galiazzi 
(2007) e a interpretação foi baseada em pressupostos 
teóricos apropriados. 

Os documentos listados como relatórios de estágios, 
relatórios dos monitores e avaliação das disciplinas pos-
sibilitou segundo as orientações de Pimenta e Lima 
(2010) fazer análises quantitativas e qualitativas. Esses 
levantamentos forneceram um panorama dos estágios no 
curso LiGEA.  

6   Resultados Preliminares  

A pesquisa ainda está em andamento e aqui são apresen-
tados resultados preliminares.  

As duas disciplinas estudadas apresentam nos res-
pectivos programas o objetivo de promover a reflexão e 
o debate sobre as metodologias e práticas educativas e de 
pesquisa em Geociências e Educação Ambiental para o 
desenvolvimento de projetos de estágio, seus desdobra-
mentos educativos, contribuindo para a formação de 
professores, refletindo a respeito das propostas e desafios 
que se apresentam nas práticas e projetos escolares. 

A profícua estratégia formativa proporcionada pelo 
entendimento dos estágios como possibilidade de forma-
ção envolvendo a prática da pesquisa é característica 
importante das disciplinas analisadas. Como parte do 
processo formativo dos alunos, procura-se elaborar um 
diagnóstico preliminar da escola na qual o estágio será 
desenvolvido, objetivando verificar as possibilidades de 
projetos de intervenção, de observação e de investigação 
junto aos professores e de conhecer a realidade escolar. 
A ação permite que o estágio se desenvolva em conso-
nância com os conteúdos programáticos e que os alunos 
possam, após o diagnóstico, identificar novas abordagens 
nas disciplinas escolares ou sua colaboração em projetos 
já existentes. Destaca-se que os projetos que foram de-
senvolvidos em colaboração com os professores da esco-
la apresentaram resultados mais satisfatórios para alunos 
e professores da escola, em comparação com aqueles que 
foram elaborados pelos alunos e posteriormente aplica-
dos em sala de aula, sem a participação do professor. 

Ainda de maneira preliminar, vale destacar que exis-
te certa insegurança na atuação de um/a estagiário/a, 
quando colocado/a em situação de professor responsável 
pela classe. É necessário que ele/ela tenha prévia orienta-
ção de como se comportar nas dependências da escola, 
usar trajes adequados, como usar a lousa e outros recur-
sos didáticos, a aplicação do contrato entre professor e 
aluno, técnicas e condutas essenciais para obter um bom 
resultado. As práticas educativas são desafiadoras, privi-
legiam o inesperado e o futuro professor deve ser instru-
ído a lidar com tais situações, sendo o estágio um mo-
mento importante para que isso se concretize.  

Alguns desafios relatados pelos alunos referem-se à 
relação entre teoria e prática, repetidamente apontada, ou 
seja a dificuldade de desenvolver um projeto e de aplicá-
lo na escola, segundo os referenciais estudados. Os rela-
tórios dos alunos de 2007 a 2010 apontaram que aspectos 
importantes não foram abordados, como: proposta de 
investigação, uma pergunta de pesquisa clara, um enten-
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dimento do contexto da escola fora da sala de aula e sua 
inserção na comunidade; métodos de coleta de dados 
sobre o estágio e formas de avaliação das propostas de 
ensino. Somente a partir do segundo semestre de 2010 os 
relatórios finais dos projetos apresentaram maior com-
preensão do significado da prática para os alunos.  

Entre 2008 e 2010, os projetos de estágio em ambi-
ente escolar foram predominantes sobre os desenvolvi-
dos em educação não-formal (Bacci et al. 2016). A pre-
sença maior dos alunos na escola, embora desejada, veio 
acompanhada de uma série de dificuldades. Um dos 
problemas encontrados residiu na relação professor da 
escola-estagiário, que foi bastante delicada e, algumas 
vezes, conflituosa durante os estágios, pois ambos não 
perceberam a importância complementar e a dependência 
dos envolvidos na construção do conhecimento. Situa-
ções constrangedoras inviabilizaram o processo pleno de 
aprendizagem do estagiário, resultando algumas vezes na 
interrupção do estágio na escola. O estagiário encontra 
certa resistência dos professores, que não se sentem à 
vontade em ter alguém “observando e avaliando” sua 
prática em sala de aula. Isso ocorreu nos estágios de 
observação, nos primeiros anos nas disciplinas. 

Analisando os relatórios de estágio, observa-se que 
alguns encontram-se incompletos, apesar das várias 
orientações dadas pelos professores em sala e da possibi-
lidade de discussão com o monitor-bolsista. Percebe-se 
falta de informações essenciais referentes às experiências 
e expectativas pessoais de cada aluno com relação aos 
estágios, falta de informações do planejamento dos está-
gios; os objetivos e as motivações; o percurso e desen-
volvimento do estágio; dificuldades enfrentadas; cami-
nhos para solucioná-las; os motivos que os levaram a 
escolher determinada instituição de ensino para estagiar; 
expectativas e experiências anteriores com tal instituição.  

Com o passar dos anos, a partir de 2011, observou-
se que os relatórios apresentam melhor estruturação e os 
estágios se apresentam como de intervenção, com pro-
postas de aulas, elaboração e aplicação de recursos didá-
ticos e pesquisas sobre o estágio. Essa mudança pode ser 
atribuída a uma melhor abordagem nas próprias discipli-
nas da proposta de estágio, melhor compreensão por 
parte dos alunos do desenvolvimento do estágio e o pa-
pel do monitor na interlocução com a escola e no auxílio 
na elaboração dos projetos. 

Outra questão aflorante nas entrevistas foi a identifi-
cação do aluno com a profissão de professor. Enquanto 
várias outras áreas do conhecimento, como Física ou 
Biologia oferecem a possibilidade de habilitar os for-
mandos tanto para a pesquisa (bacharelado) quanto para 
o ensino (licenciatura), o LiGEA é uma licenciatura 
plena. De modo geral, a licenciatura é pouco valorizada 
em relação ao bacharelado e os alunos não desejam ser 
professores, seja pela baixa remuneração, seja pela falta 
de valorização da educação, seja pelas questões de indis-
ciplina e violência que fazem parte de algumas escolas. 

Os estudos apontaram dois tipos de estagiários: os 
que já atuam como professores e os que ainda não possu-
em experiência na docência. Para os que já atuam na 
educação, o estágio foi uma oportunidade de conhecer 
outras estratégias de ensino e repensar sua própria prática 

em sala de aula. Para os alunos sem experiência em sala 
de aula, o estágio foi o primeiro contato com a escola 
como futuro professor, conhecendo a gestão, a rotina 
escolar e tendo a oportunidade de desenvolver práticas 
pedagógicas que ainda está aprendendo no curso de for-
mação.  

Para estes alunos, a reação ao estágio é de confirma-
ção da vontade de atuar na educação ou de repulsa pela 
profissão, o que se configura em conflitos e crises nesse 
momento da graduação, considerando que eles estão 
prestes a se formar. 

Na análise das entrevistas percebeu-se que não está 
claro para os alunos a concepção de desenvolvimento de 
estágios, as orientações e os objetivos. Está no programa 
das disciplinas, os professores abordam o tema nas pri-
meiras aulas, mas há uma quebra na transmissão dessas 
informações. Os alunos não relacionam o desenvolvi-
mento dos estágios com o processo de formação de pro-
fessores que envolve reflexão e prática.  

Os projetos de estágios propõem uma mudança na 
realidade escolar. Geralmente tem uma etapa de observa-
ção que serve de base para o estágio. Porém nota-se que 
a proposta de mudança aparece mais como objetivo do 
que como uma consequência dos estágios. Não parece 
claro o objetivo central do estágio que é a formação do 
profissional, o momento de experimentar a prática de dar 
aulas, de viver a realidade escolar. Os professores discu-
tem e orientam os projetos e estágios nas aulas, mas 
muitos aspectos podem ser melhorados. O monitor-
bolsista vai intermediar os projetos, as atividades, as 
expectativas e as escolas com os estagiários possibilitan-
do assim uma nova forma de desenvolver os estágios.  

7   Conclusão 

O fato do curso LiGEA ser composto por uma grade 
interdisciplinar e por aulas inter-unidades, faz com que 
apresente características que estão de acordo com os 
objetivos propostos no Programa de Formação de Pro-
fessores (PFP). 

O processo de formação de professores se dá na uni-
dade entre teoria e prática, em um trabalho coletivo, nas 
atividades em sala de aula e pelo aproveitamento dos 
alunos, fundamentado na teoria e um exercício da própria 
prática. Neste sentido, ao formar, os professores estão 
formando-se (Longarezi et al. 2007). Conforme Longa-
rezi et al. (2007), essa teia de relações presentes no coti-
diano do trabalho é complexa e cheia de contradições. 
Por isso, o momento do estágio é tão importante. É a 
partir da diversidade e da multiplicidade que são tecidas 
todas as possibilidades de entrelaçar concepções, pers-
pectivas e práticas de ensinar e aprender e, assim, corre-
lacionar com os conceitos teóricos. 

O ensino é uma prática social complexa. As Geoci-
ências têm um papel particular, mesmo não sendo uma 
disciplina escolar, pois apresentam caráter interdiscipli-
nar, tendo como objetivo o entendimento da dinâmica 
planetária numa visão sistêmica, por isso o profissional 
deve ser preparado de forma especial, pois a Educação 
Ambiental está presente nas disciplinas como tema 
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transversal e, também se apresenta como interdisciplinar. 
Os estágios dos alunos do LiGEA podem contribuir para 
levar este entendimento para as escolas.  

Os resultados da pesquisa pretendem promover uma 
percepção crítica sobre a experiência dos estágios, para 
aperfeiçoar a atual prática e trazer discussões sobre as 
ações para que o professor formado no curso LiGEA 
possa estar bem preparado para atuar em sala de aula.  
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Abstract Creativity is considered essential to the teaching-learning process in the various areas of knowledge, because it favors human-
cultural and scientific-technological development. It is important to reflect on its use in the teaching-learning process in the disciplines of 
Geosciences area, especially in undergraduate courses. The objective of this work was to propose strategies to be applied in the classroom 
in the disciplines of this area, seeking to enable the development of students' creativity, contributing to a greater efficiency of the teaching-
learning process in the construction of knowledge. It was used the methodological procedure of the bibliographic research and the tech-
nique of analysis and synthesis. The study resulted in the selection, elaboration and / or adaptation of five strategies, using contents of the 
discipline Hydrography, seeking the development of the creative potential of teachers and students. These strategies are presented as nov-
elty because they are usually focused on higher education but may increase their contribution to the effectiveness of learning at other levels 
of education. 

Keywords Creativity, Higher Education, Teachers Training, Strategies. 

Resumo A criatividade é considerada essencial ao processo de ensino-aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, por favorecer 
o desenvolvimento humano-cultural e científico-tecnológico. Torna-se importante, assim, refletir-se sobre sua utilização no processo ensi-
no-aprendizagem nas disciplinas da área de Geociência, principalmente nos cursos de Licenciatura. O objetivo deste trabalho constituiu em 
propor estratégias para serem aplicadas em sala de aula, nas disciplinas dessa área, buscando possibilitar o desenvolvimento da criativida-
de dos alunos, contribuindo para uma maior eficiência do processo ensino-aprendizagem na construção do conhecimento. Utilizou-se o 
procedimento metodológico da pesquisa bibliográfica e a técnica de análise e síntese. O estudo resultou na seleção, elaboração e/ou adap-
tação de cinco estratégias, utilizando conteúdos da disciplina Hidrografia, buscando o desenvolvimento do potencial criativo de professo-
res e alunos. Estas se apresentam como novidade por serem usualmente voltadas ao ensino superior, podendo, no entanto, ampliar sua con-
tribuição para a efetividade na aprendizagem de outros níveis de ensino. 

Palavras-chave Criatividade, Ensino Superior, Formação de Professores, Estratégias.  

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores 

1 Introdução 

A Educação tornou-se o meio mais eficaz na construção 
do conhecimento e na formação de cidadãos conscientes 
de seu papel no desenvolvimento da cultura humana. O 
professor, participante do processo docente-educativo 
necessita preencher variados requisitos para que o mes-
mo se realize eficientemente. Um dos aspectos mais 
relevantes para o processo de ensino-aprendizagem em 
todas as áreas do conhecimento é a Criatividade, impres-
cindível para que o conhecimento possa ser construído, 
interpretado e refletido e não apenas transmitido ou re-
produzido. Por meio da utilização de estratégias voltadas 
para o desenvolvimento da Criatividade em sala de aula, 
o aluno também é sujeito desse processo sendo, então, 
capaz de construir seu próprio conhecimento e assim 
poder interferir/transformar a realidade, contribuindo 
para a resolução ou minimização dos problemas sociais.  

Do mesmo modo, o professor necessita ser criativo 
principalmente quando trabalha com várias turmas, já 
que não pode e nem age da mesma forma em todas, ain-

da que o conteúdo possa ser o mesmo. Nesses casos, ele 
tem que levar em consideração o contexto e as particula-
ridades daquele grupo e do meio ambiente e agir de 
acordo com eles Baptista (2000). Em muitas e, talvez, 
em todas as ocasiões, ele necessita ter capacidade, origi-
nalidade e Criatividade para poder desenvolver as ativi-
dades que estimulem os alunos a formularem suas pró-
prias ideias e construírem seu próprio conhecimento. Isto 
vai depender, presumidamente, de vários fatores, desde a 
realidade socioeconômica do grupo, ao contexto históri-
co-ambiental da sociedade onde este grupo se insere, à 
formação do professor, à orientação do currículo etc. 
Essas relações dentro do ensino acontecem em todos os 
níveis, do infantil ao superior.  

Nos cursos de licenciatura, cuja diretriz principal é 
formar professores, a Criatividade deve ser fator prepon-
derante e, para desenvolvê-la torna-se necessário reco-
nhecer que o processo de ensino-aprendizagem precisa 
acontecer de forma ativa, com a participação tanto do 
aluno como do professor. Existem, assim, duas condi-
ções simultâneas no processo de ensino: ao mesmo tem-
po em que a aprendizagem deve ser centrada no profes-
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sor, pois ele encaminha as atividades, também deverá ser 
centralizada nos alunos, que irão explorar/ discutir/ for-
mular problemas sob a orientação deste. Deve ser evita-
do, então, centrar-se somente no professor, configurando 
uma aprendizagem passiva. Desta forma, pode-se estabe-
lecer que o ensino com Criatividade possibilita desen-
volver as habilidades dos alunos no sentido de interferi-
rem/transformarem a realidade social em que vivem 
Baptista (2000). 

Se o ensino proporciona situações criativas que le-
vem a uma aprendizagem mais eficiente dos conteúdos, 
várias questões podem ser formuladas nesta relação. A 
primeira e fundamental diz respeito ao o que é a Criati-
vidade. Seguem-se outras não menos importantes: como 
a Criatividade se desenvolve? Será que realmente se 
pode ensinar com Criatividade ou ensinar a própria Cria-
tividade? Qual a real importância da Criatividade no 
ensino? Será possível desenvolver a Criatividade em 
todos os níveis de ensino? Os aspectos psicológicos dos 
alunos teriam alguma influencia na realização de ativida-
des criativas? O contexto socioeconômico interfere de 
alguma forma? Que fatores, então, influenciam / interfe-
rem ou contribuem para o desenvolvimento da Criativi-
dade no processo de ensino-aprendizagem?  

No caso da Universidade, também é necessário re-
conhecer a relevância de se utilizar a Criatividade nas 
salas de aula. Esta relevância se mostra contundente no 
caso das Licenciaturas, já que estas são voltadas para a 
formação de professores que irão trabalhar junto aos 
outros níveis de ensino. Por isso, é importante trabalhar 
nestes cursos a Criatividade para que o egresso tenha 
muitas possibilidades de se desenvolver, bem como es-
timular o desenvolvimento a outrem, ampliando suas 
habilidades criativas, no exercício de sua profissão. 

Os professores das áreas de Geociências utilizam a 
Criatividade tendo como meta a melhoria do nível de 
aprendizagem do conteúdo por parte dos alunos, além de 
estimulá-los a desenvolverem habilidades neste sentido? 

Tendo por base esta questão, traçou-se como Obje-

tivo deste estudo sugerir estratégias que possibilitem o 
desenvolvimento da Criatividade no processo de ensino-
aprendizagem nas disciplinas da área das Geociências, 
principalmente nos cursos de Licenciatura. Como proce-
dimento metodológico empregou-se a Pesquisa Biblio-
gráfica em livros, artigos científicos, teses, dissertações, 
dentre outros, que possibilita contato direto do pesquisa-
dor com o que existe sobre o tema de investigação Pro-
danov & Freitas (2013). Para a interpretação das infor-
mações foi utilizada a técnica de Análise e Síntese divi-
dindo-se o tema em partes, definindo relações existentes, 
organizando ideias, reconstituindo-se as partes e resu-
mindo-se os aspectos essenciais, conforme descreve 
Marconi & Lakatos (2003). 

O trabalho traz como contribuição uma breve dis-
cussão sobre a Criatividade na formação de professores 
no Ensino Superior, acompanhada de sugestão de estra-
tégias visando o desenvolvimento do processo criativo 
em aulas de conteúdos da área de Geociências.  

2   A Criatividade e sua importância na formação do 

profissional de Ensino Superior 

2.1 Criatividade e Processo Criativo no Ensino Superior 

Muitas indagações acerca da Criatividade perpassam o 
conhecimento, representando o fato de que tais dúvidas 
demonstram a importância e relevância desse processo.  

Existem variadas concepções quanto ao conceito 
e/ou definição de Criatividade (Ortiz 1992, Mitjáns 
1995, Alencar 1995, Wujec 1995, Kneller 1997). Entre-
tanto, alguns pontos em comum se apresentam que, de 
certa forma, considera-se como o referencial básico para 
que o processo da Criatividade se desenvolva eficazmen-
te: – ser um processo natural inerente ao ser humano; – 
produzir algo novo; e – solucionar ou criar soluções para 
problemas ou situações sociais. 

A Criatividade não é fácil de ser definida ou rotula-
da, porém pode-se inferir que esta seria um potencial que 
todas as pessoas apresentam, mas que necessita de con-
dições de ambiente para demonstrá-la, assim como de 
motivação, incentivo e estímulo para desenvolvê-la.  

Evidentemente as ideias concernentes à relevância 
da Criatividade para o homem e seu cotidiano referem-se 
quase sempre à necessidade que este tem de utilizar seu 
potencial criativo a fim de solucionar novos problemas 
decorrentes do acelerado crescimento tecnológico vigen-
te em escala global. Entretanto, questiona-se, como de-
senvolver esse potencial criativo do ser humano, se a 
Criatividade é inerente a ele? O que fazer para despertar, 
então, este potencial?  

O melhor caminho seria possivelmente por meio da 
Educação, como Barreto (2007) destaca:  

“[...] a criatividade é a capacidade que possui um ser humano 
de favorecer a brevidade da solução de certos problemas, [...] 
especialmente, por meio da educação” (Barreto 2007, p.5) 

Pensando assim, considera-se ser possível através de 
estratégias diversas despertar, motivar e desenvolver a 
Criatividade nos alunos Baptista (2000) pois, como enfa-
tizam Abrahão & Schmidt (2015):  

“a educação é, portanto, uma das áreas responsáveis ou, deve-
ria ser, por estimular e desenvolver a criatividade dos sujeitos 
envolvidos no processo” (Abrahão & Schmidt 2015, p.139). 

Para Castro (2015, p. 108) “a criatividade no ensino 

superior tem papel relevante na obtenção de um futuro 

sustentável [...]”, pois, em uma cultura emancipadora e 
socialmente responsável, propicia capacidades funda-
mentais em todos que participam do processo de ensino. 

É possível “ensinar” a Criatividade na medida em 
que se estimula, motiva e/ou facilita o pensamento cria-
tivo do aprendiz. Pode-se também, “ensinar” com Criati-
vidade, já que o professor tem muitas oportunidades de 
ser criativo e dispõe de muitas técnicas para tal, princi-
palmente pelo fato do processo educativo envolver am-
bos, professor e alunos, com potencialidades singulares e 
mutáveis Baptista (2000). Como acontece então o pro-
cesso criativo? A Criatividade, a partir do estudo empre-
endido, configura-se como um processo que envolve, de 
forma geral, as seguintes fases: 

Introspecção Preliminar (“insight”): simples obser-
vação do meio com curiosidade e interesse. 
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Saturação ou Preparação: observação do problema, 

seus aspectos negativos, suas relações e proporções. 
Incubação: raciocínio e elaboração das conexões. 

Quando a intuição exerce seu papel. 
Iluminação: revelação da solução criativa de forma 

de forma repentina. 
Verificação: momento de conferir (avaliar) a valida-

de da iluminação. O pensamento finaliza a ideia que a 
imaginação criou. 

A partir dessas informações, percebe-se que o pro-
cesso criativo se configura sempre com algo que tem 
como produto final uma ideia advinda, principalmente, 
da troca do criador com seu meio e suas experiências. 
Por conseguinte, Sakamoto (2000, p. 52) indica que a  

“Criatividade é a expressão de um potencial humano de reali-
zação, que se manifesta através das atividades humanas e gera 
produtos na ocorrência de seu processo”.  

Levando em conta o que foi discutido, a Criativida-
de deve ser um dos aspectos a impulsionar o processo de 
ensino-aprendizagem. Entretanto o que se costuma ob-
servar ainda é um ensino tradicional sem perspectivas 
voltadas para permitir ao aluno e também ao professor 
utilizar plenamente seu potencial criativo. Castro (2015, 
p. 108) reflete que  

“as instituições de ensino, em sua maioria, parecem não estar pre-
paradas para desenvolver o pensamento criativo dos alunos”.  

Explica que esse processo requer características tais 
como divergir, arriscar, experimentar o novo e intuir, 
inadequadas a educação tradicional. 

Sendo a Criatividade fundamental para o desenvol-
vimento humano, certamente também é para o ensino. 
Por isso não se pode desvincular o processo de ensino-
aprendizagem da atividade criadora. De acordo com 
Abrahão e Schmidt (2015, p.141), é fundamental “[...] 

que a criatividade, como parte integrante do ensino, seja 

estimulada, objetivando a emancipação do sujeito [..]”, 
possibilitando a ele oportunidades melhores de se desen-
volver tanto pessoal como profissionalmente. Tal condi-
ção pode manifestar-se por meio de inúmeros métodos, 
técnicas, procedimentos, e estratégias, em todos os ní-
veis, carreiras, especialidades e áreas do conhecimento. 

Entende-se, por isso, que se torna muito importante 
que o professor seja, em qualquer nível de ensino, de 
forma geral, e em particular no ensino superior, um su-
jeito criativo, apresentando pelo menos esta característica 
para desenvolver tal processo em si mesmo e nos alunos. 

Parece incontestável a relevância do papel da Criati-
vidade na formação de um profissional da Educação, já 
que este tem a seu dispor muitos sujeitos esperando uma 
motivação para se desenvolverem e crescerem como 
seres humanos independentes, autônomos e autênticos. 
Castro (2015, p. 120) evidencia “a necessidade de for-

mação para professores orientadores do processo criati-

vo”. Enfatiza que os professores não somente necessitam 
dominar o conteúdo de sua área específica, mas que 
tenham aptidão tratar com lidar com ações experimenta-
doras que possam favorecer conhecimentos inovadores. 

Deste modo, pode-se listar alguns aspectos voltados 
ao Ensino Superior como recomendações para o desen-
volvimento de uma prática docente mais eficiente onde a 

manifestação da Criatividade será sempre necessária. São 
eles: 
• Planificação integrada do currículo do curso pelos 

docentes para a elaboração do projeto pedagógico 
deste. 

• Planificação integrada dos programas de disciplinas 
pelos docentes, pelo menos entre aquelas mais afins, 
para que a prática abarque um caráter integrador e 
interdisciplinar. 

• Promoção de Cursos de Superação para os docentes 
a cada período letivo, para suplantar as dificuldades 
destes quanto à utilização da Criatividade em sala de 
aula, decorrentes de sua pouca ou nenhuma forma-
ção quanto a esta. 

• Utilização de estratégias que visem desenvolver a 
Criatividade em sala de aula, promovendo a constru-
ção e reconstrução do conhecimento, elevando a 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

• Promoção de intercâmbio de experiência entre os 
professores dos cursos de diferentes áreas da própria 
IES ou de outras instituições, pela realização de 
eventos diversos ou por meio de outras vias, bus-
cando uma retroalimentação permanente. 

• Participação maior dos profissionais de ensino supe-
rior quanto à relação com os outros níveis de ensino 
e consequentemente com a sociedade, por meio da 
pesquisa e da extensão. 

2.2 Estratégias para a Criatividade 

A partir da discussão empreendida e recomendações, 
entende-se ser importante e necessária a sugestão de 
estratégias que possam viabilizar o desenvolvimento da 
Criatividade em sala de aula no ensino superior, para 
promover um melhor processo ensino-aprendizagem, 
facilitando a compreensão dos conteúdos trabalhados e 
contribuindo para que o aluno possa construir/reconstruir 
seu próprio conhecimento, com vistas à formação de um 
cidadão completo.  

A seleção e adaptação das estratégias, num total de 
05 (cinco), cada uma com três técnicas, tendo o conteúdo 
como fator de inter-relação. A finalidade da primeira 
consiste em introduzir o tema, permitindo ao aluno fami-
liarizar-se com ele; a segunda proporciona o desenvol-
vimento do assunto, servindo para que o aluno acompa-
nhe e participe do desenrolar do processo; e a terceira 
objetiva estabelecer uma conclusão para o tema em estu-
do. Estas se conformam, geralmente, em ocasiões onde 
os alunos têm a oportunidade de perceber a integração do 
conteúdo e a partir de suas reflexões, e que vêm traba-
lhando este de maneira inter-relacionada e contínua.  

Dessa forma, cabe ao professor selecionar e adaptar 
aquelas estratégias que ele entenda estarem mais adequa-
das à realidade de sua turma. Difícil estabelecer que se 
possa utilizá-las da forma como que aqui estão concebi-
das. Supõe-se que, certamente, para o tema trabalhado 
neste estudo, estas estratégias podem ser utilizadas tais 
como se apresentam. Entretanto, cada conteúdo, cada 
professor e cada turma têm características e particulari-
dades distintas. É função, então, do professor, utilizando 
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também sua própria Criatividade, refletir sobre as suges-
tões postas/disponíveis e conformá-las de acordo com as 
necessidades da disciplina lecionada e de seus alunos.  

Para a sugestão das estratégias selecionou-se, inten-
cionalmente, conteúdos de Hidrografia, muitas vezes 
considerado de difícil entendimento. Torna-se fundamen-
tal o desenvolvimento de atividades que venham a propi-
ciar a manifestação criativa, visando uma melhor com-
preensão deste na busca de uma construção/reconstrução 
dos conhecimentos trabalhados. Outro fator que influen-
ciou a escolha correspondeu a afinidade com o conteúdo 
e a experiência da prática docente com o mesmo. 

As estratégias que se sugere podem ser adaptadas ou 
modificadas pelos professores que se propuserem a utili-
zá-las, com base em suas próprias necessidades e experi-
ência, a partir, certamente, de sua Criatividade, para, 
então, garantir sua aplicação de forma efetiva e eficiente 
com fins de se alcançar os objetivos propostos. Estes 
critérios consistem nos itens que cada estratégia deve 
apresentar para possibilitar sua utilização, sendo eles: 
título, conteúdo, objetivos, materiais e técnicas.  

As estratégias selecionadas estão descritas a seguir. 
 

2.2.1 Estratégia 1: Produção de Ideias 

Conteúdo: Introdução à Hidrografia 
Objetivo: Compreender a importância do estudo das 
águas  
Materiais: Bibliografia, papel, caneta. 
Descrição:  
Técnica 1: Tempestade Cerebral (Brainstorm) 

Objetivo: produzir significativa quantidade de ideias em 
prazo curto, com elevado grau de originalidade e desini-
bição. 
Formas de organização: frontal ou circular. 
Atividades: 1. O professor descreve para os alunos uma 
situação problemática relacionada ao tema. Em seguida 
anuncia a estes que gostaria de solicitar-lhes ideias as 
mais originais e inovadoras possíveis de forma a resolver 
o problema satisfatoriamente. 2. Os alunos devem ex-
pressar frases ou palavras curtas de forma livre. 3. As 
ideias surgidas devem ser apresentadas ao grupo para 
seleção daquelas consideram como a que mais se apro-
xima da solução dos problemas apresentados.  
Técnica 2: Pergunta Circular 

Objetivo: conseguir que todos os participantes expressem 
suas opiniões. 
Forma de organização: circular. 
Atividades: 1. O professor, ou o aluno que dirige os 
trabalhos na ocasião, anuncia que uma mesma pergunta 
referente ao tema em estudo será feita a todos os alunos, 
um por um, com a obrigação de todos responderem 
quando chegar a sua vez. 2. As respostas que mais se 
aproximarem daquelas selecionadas na 1ª técnica serão 
apresentadas.  
Técnica 3: Jogos de Palavras 

Objetivo: produzir o maior número de ideias com pala-
vras sobre o tema. 
Forma de organização: circular. 
Atividades: 1. O professor propõe aos alunos uma leitura 
silenciosa das sugestões de exercícios escritos no quadro 

e verifica por meio de perguntas se foi entendida a men-
sagem. 2. Avisa que as respostas deverão ser dadas a 
partir de um sinal feito por ele. 3. Esclarece que, come-
çando da direita para a esquerda, cada aluno terá três 
minutos para dar sua resposta.  
 

2.2.2 Estratégia 2: Imaginação em ação 

Conteúdo: Distribuição e caracterização das águas no 
globo terrestre. 
Objetivo: Identificar a distribuição desigual das águas no 
planeta, caracterizando-as de acordo com o local de 
ocorrência. 
Materiais: Mapa-múndi político ou físico, bibliografia, 
papel, caneta, notebook e caixas de som. 
Descrição:  
Técnica 1: Utilizando mapas 

Objetivo: desenvolver atenção, concentração e Criativi-
dade. 
Formas de organização: semicircular, grupal. 
Atividades: 1. O professor sugere aos alunos observar 
com atenção uma região ou área assinala no mapa-
múndi. 2. Cada aluno escolherá uma região e a partir 
dessa seleção, se agruparão em pequenas equipes, para 
buscar informações acerca das características dessa regi-
ão em relação ao tema que se está estudando, tanto com 
base no próprio mapa, como através de pesquisa biblio-
gráfica. 3. O professor pede a três participantes para 
transmitir com palavras, gestos, desenhos etc., o que 
viram, ouviram, tocaram ou sentiram, ao representar, em 
imagens as informações dos mapas. 
4. Exposição da síntese de cada grupo. 
Técnica 2: O que aconteceria se... 

Objetivo: desenvolver a Criatividade e a capacidade 
imaginativa. 
Forma de organização: individual. 
Atividades: 1. O professor fornece aos alunos um con-
junto de questões relacionadas com o tema em estudo, 
sobre situações que os alunos ainda não conhecem, utili-
zando sempre como direcionamento o questionamento 
“O que aconteceria se...”. 2. Pede-se que os mesmos 
tracem o maior número de consequências diferentes para 
as situações. 
Técnica 3: Utilizando canções populares 

Objetivo: desenvolver habilidades de interpretação de 
texto, imaginação e criação. 
Forma de organização: individual e frontal.  
Atividades: 1. O professor fornece aos alunos a letra de 
uma canção popular que fale do tema em estudo e propõe 
aos alunos uma leitura silenciosa da mesma. 2. Em se-
guida, o grupo ouve a canção tantas vezes quantas forem 
necessárias. 3. O professor pede ao grupo que identifique 
no texto da canção os momentos em que trata do tema 
em estudo e faça uma análise do mesmo. 4. O professor 
pode também pedir aos alunos que dramatizem a letra da 
música de forma criativa para demonstrar realmente a 
compreensão.   
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2.2.3 Estratégia 3: Construção e reconstrução 

Conteúdo: Águas subterrâneas  
Objetivo: Compreender a ocorrência e distribuição das 
águas subterrâneas. 
Materiais: Mapas-múndi, de países ou de regiões, biblio-
grafia, papel, caneta cartões, tesoura. 
Descrição:  
Técnica 1: Reconstruindo mapas 

Objetivo: desenvolver habilidades para a resolução de 
problemas. 
Formas de organização: frontal (individual) 
Atividades: 1. O professor sugere perguntas relacionadas 
com o tema em estudo. 2. Em seguida pede aos alunos 
que assinalem nos mapas as respostas, enfatizando todas 
as possíveis alterações e como por isso fariam mudanças 
nas legendas do mapa. 3. Depois os alunos devem orga-
nizar as respostas de acordo com a alteração tanto a curto 
como em longo prazo, isto é, explicar as consequências 
das mesmas no decorrer do tempo. 4. Pode-se pedir tam-
bém aos alunos que elaborem sugestões para diminuir ou 
evitar os efeitos negativos que tal variação pode acarre-
tar.  
Técnica 2: Discussão Circular 

Objetivo: organizar novas ideias referentes a um assunto 
do tema em estudo, sem críticas. 
Forma de organização: circular, grupal. 
Atividades: 1. Antes da apresentação da pergunta, a 
turma escolherá um relator, que ficará responsável pelo 
resumo da discussão, registrando tudo o que será dito.  2. 
O grupo se dispõe em círculo e a discussão inicia de 
acordo com as seguintes regras (ou a partir de outras 
criadas pelo próprio grupo): Nenhum elemento do grupo 
poderá pedir silêncio mais que duas vezes; O professor 
apresentará uma pergunta ou um problema sobre o con-
teúdo que está sendo trabalhado, de maneira clara e pre-
cisa ou pedirá ao grupo uma sugestão que lhe interesse 
no momento; Determinado o tempo de 1 minuto para 
cada apresentação, qualquer aluno inicia expondo suas 
ideias; Terminado o minuto que coube ao primeiro aluno 
para apresentar suas ideias, pede-se a seu vizinho para 
continuar e assim sucessivamente, até que todos tenham 
discutido o problema; Cada participante deve contribuir 
com uma nova ideia ou adicionar algo novo à ideia já 
apresentada, ou unir, numa só, duas ideias já apresenta-
das, tecer apreciação em torno da ideia do outro, pedir 
dispensa e sugerir que o minuto que lhe pertence seja 
dedicado ao silêncio. 3. Continua-se com a técnica até 
que todos achem que não há mais nada a acrescentar, ou 
até se esgotar o tempo previsto, ou até que os participan-
tes indiquem que não tem mais com que contribuir.  
Técnica 3: Dominó 

Objetivo: desenvolver habilidade de organização de 
ideias, imaginação e criação. 
Forma de organização: grupal.  
Atividades: 1. A turma é dividida em grupos. 2. O pro-
fessor pede aos alunos que elaborem o máximo de per-
guntas e respostas que puderem em relação ao tema em 
estudo. 3. As perguntas e respostas serão apresentadas ao 

professor, grupo por grupo, para que sejam selecionadas 
as melhores e eliminadas as semelhantes ou duvidosas. 4. 
O professor orienta os alunos a confeccionarem um jogo 
de dominó com as perguntas e respostas que elaboraram, 
seguindo as regras do referido jogo, mas adaptando-o 
para o nível que se está estudando. 5. Os jogos de domi-
nó prontos são trocados entre os grupos para que possam 
jogar. 6. O professor acompanha o jogo de cada grupo 
para tirar as dúvidas. 

 
2.2.4 Estratégia 4: Estudo Literário e Jogos 

Conteúdo: Oceanos e mares 
Objetivo: identificar os principais oceanos e mares do 
planeta e suas características. 
Materiais: mapas-múndi, pincéis hidrocor, papel, cane-
tas, textos literários, cartões coloridos, bibliografia. 
Descrição:  
Técnica 1: Estudo orientado em equipes. 

Objetivo: desenvolver habilidades para a solução de 
problemas de forma sistemática. 
Forma de organização: grupal. 
Atividades: 1. Exposição do assunto e explicação do 
plano de atividades, onde o professor comunica aos alu-
nos os objetivos de estudo, ou seja, os comportamentos a 
serem alcançados e faz colocações do tema destacando 
sua importância e levantando problemas referentes a ele. 
2. Divisão dos alunos em equipes. 3. Divisão de leituras 
a serem feitas por cada equipe, após um levantamento 
bibliográfico sobre o assunto e distribuição de leituras 
entre os membros da equipe. 4. Reuniões das equipes 
para tomar conhecimento dos resumos das leituras, deli-
mitando os conteúdos compreendidos e aqueles não 
compreendidos totalmente, fazendo revisão destes com a 
ajuda do professor. 5. Discussão geral do que foi discuti-
do em grupo para montagem de painel sobre o tema onde 
serão anotadas as soluções sugeridas pelos grupos para 
os problemas identificados. 
Técnica 2: Trabalhando com textos literários 

Objetivo: desenvolver habilidades de interpretação de 
texto, imaginação e criação. 
Forma de organização: grupal. 
Atividades: 1. O professor apresenta à turma textos lite-
rários tais como romances, contos, poesias etc., que tra-
gam referência ao tema em estudo. 2. Os alunos selecio-
nam de acordo com seu interesse um texto para trabalhar 
em grupo. 3. O professor indica um conjunto de ques-
tões, as quais os alunos também podem sugerir, cujas 
soluções os grupos terão que buscar utilizando o texto 
literário como fonte. 4. Discussão do problema e dos 
textos literários por equipes. 5. Apresentação das solu-
ções sugeridas que devem ser levadas a plenário segundo 
a mesma narrativa do texto literário trabalhado, ou seja, o 
grupo que trabalhou uma poesia deve criar uma poesia 
para apresentar sua sugestão e assim sucessivamente. 
Técnica 3: Jogo de perguntas 

Objetivo: desenvolver habilidade de observação, atenção 
e verbalização. 
Forma de organização: grupal 
Atividades: 1. O professor pede aos alunos que observem 
o mapa-múndi onde é possível encontrar representados 
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os oceanos e mares da superfície terrestre. 2. A turma é 
dividida em grupos conforme o número de oceanos exis-
tentes. 3. Por intermédio de sorteio lúdico cada grupo 
passa a representar um desses oceanos, sem que os ou-
tros grupos saibam. 4. Utilizando cartões coloridos os 
grupos devem escrever perguntas sobre as características 
dos oceanos que representam. 5. O grupo reúne-se em 
plenário e cada grupo tenta responder as perguntas do 
outro grupo no sentido de descobrir que oceano ele re-
presenta. A cada rodada é lançada uma pergunta e dado 
um ponto para cada resposta certa. À medida que as 
perguntas e respostas vão surgindo mais próximo se fica 
de descobrir qual oceano que cada grupo representa. 
 

2.2.5 Estratégia 5: Dramatização criativa 

Conteúdo: Rede de drenagem  
Objetivo: compreender a dinâmica das águas fluviais e 
sua relevância para a humanidade. 
Materiais: bibliografia, mapas, caneta, papel. 
Descrição:  
Técnica 1: Dramatização improvisada 

Objetivo: estimular a fluência de ideias, representando 
criativamente situações propostas. 
Forma de organização: grupal 
Atividades: 1. O professor sugere que cada aluno escolha 
um elemento relacionado ao tema em estudo e imagine 
que é o elemento escolhido. 2. É indicado na sala um 
lugar para que os alunos formem pares e preparem suas 
apresentações, que poderão ser por meio de um diálogo 
ou pequena história, uma pantomima, uma dança etc., 
demonstrando uma relação entre os dois elementos que 
os alunos por par representam. 3. Os alunos retornam ao 
centro da sala e cada par é chamado para representar seu 
“ato” aos outros.  4. Após cada representação o professor 
estimula uma discussão sobre os aspectos dos elementos 
apresentados. 
Técnica 2: Situações Problemáticas 

Objetivo: desenvolver a percepção do que é preciso fazer 
e produzir o maior número possível de ideias para solu-
cionar problemas, utilizando a imaginação. 
Forma de organização: frontal (individual) 
Atividades: 1. O professor vivenciará com a turma situa-
ções problemáticas através de dramatizações improvisa-
das, discutirá com ela as melhores soluções e proporá, 
em seguida, os problemas pedindo que a turma sugira 
várias soluções para cada um. 2. Os problemas poderão 
ser escritos no quadro ou em papel com a seguinte ins-
trução: Ler com atenção os problemas descritos abaixo e 
pensar no maior número possível de soluções para cada 
um. 
Técnica 3: Retrato 

Objetivo: desenvolver habilidade de organização de 
ideias, interpretação e criação. 
Forma de organização: frontal (individual) ou grupal. 
Atividades: 1. O professor sugere aos alunos a monta-
gem de um retrato do elemento principal do tema que se 
está trabalhando e fornece aos alunos os aspectos míni-
mos que este retrato tem de apresentar. 2. Os alunos 
podem acrescentar outros aspectos, se quiserem, e mon-

tam o retrato ou perfil utilizando o máximo possível de 
sua imaginação e Criatividade, podendo utilizar dese-
nhos, ilustrações etc., empregando pesquisa bibliográfica 
e/ou de campo. 3. Os alunos apresentam o retrato ou 
perfil de forma oral e escrita. 4. Após a apresentação há 
uma discussão em plenário sobre os retratos apresenta-
dos, suas diferenças e semelhanças.  

Assim, uma vez que as estratégias estão concebidas 
para que aconteçam em um ambiente livre, no qual os 
participantes tenham possibilidades de manifestar sua 
Criatividade conforme o desenvolvimento das atividades, 
o professor que dirige estes momentos tem em suas mãos 
instrumentos tais que deverá saber utilizar. Em outros 
termos, as estratégias que ora se apresentam devem ser-
vir de guia de orientação metodológica para que os do-
centes, ao executá-las, estimulem seus alunos a desen-
volver e manifestar sua Criatividade, construindo e re-
construindo o conhecimento, contribuindo para sua for-
mação mais completa. 

3   Conclusão 

Considerando as reflexões realizadas em torno da Criati-
vidade no Ensino Superior voltadas para a formação de 
professores, acredita-se que esta se apresenta como um 
potencial inerente ao ser humano, manifestando-se de 
acordo com a necessidade deste a partir da motivação do 
contexto ambiental e sociocultural em que vive. 

Percebe-se que a Criatividade no ensino é muito im-
portante uma vez que o professor vai trabalhar com pes-
soas de potenciais diferenciados e, portanto, dele serão 
requeridas competências e habilidades criativas na exe-
cução desta tarefa essencial de busca do desenvolvimen-
to de um sujeito mais completo, no sentido da formação 
profissional e da cidadania.  

Nas cinco estratégias propostas o conteúdo confor-
ma-se como o elemento integrador a partir da proposição 
de 3 (três) técnicas, onde a primeira introduz o tema, a 
segunda o desenvolve e a terceira o conclui. Todas apre-
sentam potencial de aplicabilidade no ensino superior, 
nas disciplinas da área de Geociências podendo, no en-
tanto, serem adaptadas para outras áreas e níveis de ensi-
no. 
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Abstract This study proposes the approach and consequent valorization of the geodiversity at the Corumbataí River Basin, state of São 

Paulo, by inserting the subject in the daily life of elementary school students, through a pedagogic practice based on ludic and practical 

activities. The strategy includes activities such as games (puzzle and memory), field trip at a local geodiversity site and other creative 

exercises. The geodiversity addressed in this study refers to the Paraná Sedimentary Basin and includes natural heritages such as rocks, 
fossils, soils, water resources, landscapes, archaeological paintings and artefacts, as well as their interactions with cultural and biotic means. 

This proposal aims to contribute to the formation of critical citizens related to the environment in which they live and to promote the appro-

priation of the sense of belonging to the place. The proposals presented are based on the guidelines of the Brazilian National Curricular 
Parameters in the areas of Natural Sciences, Geography and Environment, and are a source of teaching materials for educators. In addition, 

the resources presented may be used for informal and non-formal educational practices, as products to be offered to visitors at interpretation 

centers of the Corumbataí Geopark, whose project is being elaborated for the eight constituent municipalities of the Corumbataí River Basin. 

Keywords Teaching in Geosciences, Didactic Games, Pedagogical Practice, Geodiversity, Geoconservation, Corumbataí River Basin. 

Resumo Este trabalho propõe a abordagem e consequente valorização da geodiversidade na região da Bacia do Rio Corumbataí, interior 

do estado de São Paulo, inserindo-a no cotidiano de alunos do ensino fundamental, através de uma prática pedagógica baseado em atividades 
lúdicas e práticas. A estratégia compreende atividades como jogos (quebra-cabeça e memória), estudo do meio em um sítio da geodiversidade 

local e exercícios criativos. A geodiversidade abordada neste trabalho refere-se à Bacia do Paraná e inclui patrimônios como rochas, fósseis, 
solos, recursos hídricos, paisagens, pinturas e artefatos arqueológicos, bem como suas interações com os meios cultural e biótico. Esta 

proposta visa contribuir para a formação de cidadãos críticos acerca do meio em que vivem e promover a apropriação do sentimento de 

pertencimento ao lugar. As propostas de ensino apresentadas apoiam-se nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais nas áreas de 
Ciências Naturais, Geografia e de meio ambiente e constituem uma fonte de material didático para educadores. Ademais, os recursos apre-

sentados poderão ser utilizadas em práticas educativas informais e não formais, constituindo produtos a serem oferecidos a visitantes em 

centros de interpretação do Geoparque Corumbataí, cujo projeto está em fase de elaboração para os oito municípios constituintes da Bacia 

do Corumbataí. 

Palavras-chave Ensino em Geociências, Jogos Didáticos, Prática Pedagógica, Geodiversidade, Geoconservação, Bacia do Rio Corumba-

taí. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

A Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, localizada no 

interior do estado de São Paulo, constitui uma região no-

tável pela rica geodiversidade. A região apresenta vasta 

gama de elementos e processos geológicos que ilustram a 

evolução e a dinâmica terrestre, caracteriza-se como um 

laboratório de campo para a educação ambiental. Rochas, 

paisagens, fósseis, evidências arqueológicas e demais pa-

trimônios naturais são visitados por alunos de diferentes 

níveis de ensino, professores e pesquisadores de diversos 

estados e até de outros países. A utilização antrópica de 

elementos da geodiversidade da região começou há, pelo 

menos, 10 mil anos, segundo datações recentes (Araújo et 

al. 2017). Abundância hídrica, relevo adequado ao deslo-

camento, abrigo nas cavidades naturais e disponibilidade 

de materiais passíveis de serem trabalhados em ferramen-

tas constituem elementos da geodiversidade, que tiveram 

papel crucial na ocupação da região. 

Ao longo do tempo, a Bacia do Corumbataí foi palco 

de importantes descobertas e avanços científicos. Em 

1875, o naturalista alemão Carlos Rath publicou estudos 

paleontológicos pioneiros na região (Simões et al. 1992). 

Em 1927, o geólogo sul-africano Du Toit comparou 

rochas e fósseis (principalmente, répteis Mesossaurídeos) 

da região com outras localidades na América do Sul e 

África, utilizando os resultados a favor da teoria (então hi-

pótese) da deriva continental. Na década de 1950, a região 

de Rio Claro foi alvo de campanhas de prospecção petro-

lífera, que contribuíram, significativamente, para a com-

preensão da estratigrafia da Bacia do Paraná no estado de 

São Paulo. Em 1958, teve início a Faculdade de Filosofia, 
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Ciências e Letras de Rio Claro, com o curso de História 

Natural, apoiando-se na diversidade natural da região. 

Posteriormente, a faculdade foi incorporada à UNESP e 

criados novos cursos que utilizam a Bacia do Corumbataí 

como laboratório natural. A partir da década de 1960, em 

face aos muitos achados arqueológicos que vinham sendo 

feitos por proprietários de terras, os professores Tom Mil-

ler Junior, Fernando Altenfelder Silva e a pesquisadora 

Maria Beltrão, esta última do Museu Nacional, começa-

ram a sistematizar as pesquisas arqueológicas na região. 

Na década de 1980, o espeleólogo Guy Collet realizou es-

tudos pioneiros de prospecção e análise de cavidades na-

turais areníticas na região (ZAINE, 1996). 

Em 1996, o estudo Patrimônios Naturais e História 

Geológica da Região de Rio Claro incluiu um levanta-

mento qualitativo da geodiversidade da Bacia do Corum-

bataí (ZAINE, 1996). Posteriormente, Amorim (2005) 

propôs um sistema de informações georreferenciadas, vi-

sando o geoturismo na Bacia. Recentemente, Garcia et al. 

(2017) publicaram o primeiro inventário sistemático do 

patrimônio geológico no estado de São Paulo, incluindo 

diversos geossítios na Bacia do Corumbataí. A partir de 

2016, os esforços em geoconservação na bacia estão con-

centrados em um projeto de desenvolvimento de um Geo-

park Global da UNESCO, do qual participam membros da 

Unesp Rio Claro, Unicamp, Consórcio das Bacias Hidro-

gráficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e prefei-

turas dos oito municípios da Bacia do Corumbataí (Geo-

park 2018). 

Neste sentido, o presente trabalho visa contribuir com 

as estratégias de valorização da geodiversidade, em espe-

cial a educação em geociências. Especificamente, tem 

como objetivo propor uma forma simples, clara, lúdica e 

organizada de apresentar a diversidade natural da Bacia 

do Rio Corumbataí a estudantes do ensino fundamental. 

2   Materiais e Métodos 

Este trabalho envolveu quatro etapas: pesquisa bibliográ-

fica, trabalho de campo, confecção de materiais didáticos 

e planejamento da estratégia pedagógica. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros, arti-

gos, trabalhos acadêmicos e materiais didáticos sobre as 

temáticas: Bacia do Corumbataí; Ensino de Geociências; 

Práticas Pedagógicas; Estudo do Meio; Jogos Educativos, 

e os 5Gs (Geodiversidade, Geoconservação, Geoturismo, 

Patrimônio Geológico e Geoparques). Foi também con-

sultado o banco de dados do Projeto Geopark Corumbataí, 

cujas informações nortearam a escolha dos elementos e 

processos abordados na prática pedagógica aqui proposta. 

O trabalho de campo consistiu em visitas a sítios da 

geodiversidade na área de estudo. O critério para a seleção 

de sítios foi o potencial de uso educativo e a representati-

vidade de elementos e/ou processos geológicos. Foi reali-

zado um registro fotográfico, de modo a retratar os ele-

mentos e os processos mais representativos da diversidade 

natural. 

Os materiais didáticos propostos são constituídos por 

um quebra-cabeça, um jogo da memória e um roteiro de 

estudo do meio, em função de serem recursos amplamente 

utilizados no ensino de geociências. 

O quebra-cabeça foi desenvolvido com base no Mapa 

Ilustrado dos Patrimônios Naturais da Bacia do Rio Co-

rumbataí (ZAINE, 1996). Segundo a autora, 

Um dos objetivos do mapa é conscientizar a comunidade, no 

sentido de conhecer mais sobre o meio ambiente, suas belezas 
e monumentos naturais – cuestas, cavernas, cachoeiras, mata 

nativa, fósseis, sítios arqueológicos, formações geológicas. 

Além de retratar o patrimônio natural, o mapa apre-

senta toponímias, incluindo cidades, estradas, ferrovias, 

feições de relevo e elementos cartográficos, como le-

genda, escala gráfica e orientação. 

 

Figura 1. Mapa Ilustrado dos Patrimônios Naturais da Bacia do Rio Co-

rumbataí. Fonte: Zaine (1996) 

O mapa foi digitalizado pela Seção Técnica de Apoio 

ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE) do Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro. Em 

seguida, o mapa digital foi vetorizado e adaptado ao la-

yout. Foi adicionada uma marca d’água (com textura de 

rochas), para possibilitar a diferenciação de todas as peças 

do jogo. O material foi finalizado pela empresa Ricca 

Brindes, de Rio Claro, utilizando técnica de sublimação. 

Outro produto, o jogo da memória, foi confeccionado 

a partir dos registros fotográficos realizados nos sítios da 

geodiversidade. Os elementos representados nas peças do 

jogo incluem: morros testemunhos, cavidades naturais, 

fósseis de répteis Mesossaurídeos, fósseis de conchas bi-

valves, recursos hídricos, artefatos arqueológicos e pintu-

ras rupestres. Os pares de fotografias foram impressos e 

colados em peças de madeira, incluindo o nome do ele-

mento representado. 
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Figura 2. Localização do Sítio da Geodiversidade selecionado para o 

roteiro de estudo do meio. Fonte: Kolya et al. (2016) 

O roteiro de estudo do meio elaborado visa apresentar 

aos alunos elementos representativos da geodiversidade, 

de fácil compreensão. O local escolhido é o sítio da geo-

diversidade “Coquina do Distrito Industrial” localizado no 

município de Rio Claro (lat: -22,368756°; long: -

47,561154°), entre os bairros Distrito Industrial e Santa 

Clara II, em meio a um loteamento em implantação e 

Áreas de Preservação Permanente (Fig. 2). O sítio se des-

taca pela diversidade de elementos e processos ilustrativos 

do patrimônio natural, incluindo feições de relevante po-

tencial didático para estudantes do ensino fundamental, 

como conchas fósseis (coquina), relevo, recursos hídricos 

e influência antrópica no ambiente natural. 

3   Geodiversidade na Bacia do Rio Corumbataí 

A Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí está localizada 

no centro-leste do estado de São Paulo, a cerca de 200 qui-

lômetros da capital (Fig. 3). A Bacia do Corumbataí situa-

se geologicamente sobre rochas Vulcano-sedimentares da 

Bacia do Paraná e abrange duas unidades do relevo pau-

lista: a Depressão Periférica e as Cuestas Arenítico-Basál-

ticas (Fig. 4), segundo definido por Almeida (1964). 

Graças à situação geográfica e à evolução tectônica, 

a sequência estratigráfica completa da Bacia do Paraná no 

estado de São Paulo aflora na região. Estas características 

contribuem para que a localidade seja um hotspot da di-

versidade natural (Fig. 5). 

É seguro afirmar que os recursos hídricos, minerais e 

edáficos proporcionados por esta natureza rica e diversa 

embasaram o desenvolvimento socioeconômico da região, 

desde a pré-história até os dias de hoje. Consequente-

mente, tais elementos fazem parte da cultura local, estam-

pando símbolos, logos, brasões municipais, pinturas e fo-

tografias, livros, entre outros (Fig. 6). 

 

Figura 3. Localização da Bacia do Corumbataí no Estado de São Paulo; 

Fonte. São Paulo (2013) 

 

Figura 4. Situação geomorfológica e geológica da Bacia do Corumba-

taí. Fonte: Adaptado de Ab’Sáber (1956) 

 

Figura 5. Geodiversidade na Bacia do Paraná. A: Rio Cabeça. Fonte: 

Acervo pessoal André Kolya. B: Morro do Cuscuzeiro. Fonte: Acervo pes-

soal André Kolya. C: Artefatos arqueológicos. Fonte: Zaine (1996). D: Con-

chas fósseis. Fonte: Kolya et al. (2016). E: Salto do Nhô Tó. Fonte: Acervo 

pessoal André Kolya. F: Cachoeira do Saltão. Fonte: Saltão (2018). G: Fós-

sil Stereosternum tumidum. Fonte: Dinoera (2016) 
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Figura 6. Geodiversidade e Sociedade. A: Geodiversidade nos brasões 
municipais. Fonte: MBI (2018). B: Geodiversidade em logomarca co-

mercial. Fonte: Villa Donn’Anna (2018). C: Pintura da Serra de Ipeúna. 

Fonte: Araujo (2018). D: Guia de Escalada. Fonte: Chinaglia (2014). E: 
Espiritualidade na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Fonte: Diário da 

Região (2016). F: Prática de ciclismo e cicloturismo na região. Fonte: 

Destino MTB (2017)  

3.1 Geodiversidade no sítio “Coquina do Distrito Indus-

trial” 

A área proposta para o estudo do meio está situada na 

borda do platô de Rio Claro (Fig. 7). 

 

Figura 7. Características geológicas e geomorfológicas do Sítio Co-

quina do Distrito Industrial. Fonte: Adaptado de Zaine (1994) 

A quebra de relevo no local deve-se ao contato entre 

duas unidades geológicas, a Formação Corumbataí abaixo 

e a Formação Rio Claro acima (Fig. 8). Trata-se de um 

contato do tipo erosivo, pois a unidade mais antiga (Co-

rumbataí) formou-se cerca de 250 milhões de anos antes 

da mais jovem (Rio Claro). 

 

Figura 8. Detalhe do contato entre a Formação Rio Claro e a Formação 

Corumbataí. Fonte: André Kolya 

A Formação Rio Claro é uma unidade predominante-

mente arenosa e pouco litificada, que cobre o platô de Rio 

Claro. Esta unidade foi depositada em um passado geoló-

gico recente (próximo ao limite Terciário / Quaternário), 

principalmente pela ação de rios. O pacote arenoso da For-

mação Rio Claro é extremamente poroso e permeável, atu-

ando como uma “esponja” que contém um reservatório de 

água, denominado Aquífero Rio Claro. Já, a Formação 

Corumbataí (abaixo) atua como um selante na base do 

aquífero. A água que percola pela Formação Rio Claro 

não atravessa as rochas impermeáveis da Formação Co-

rumbataí e escorre lateralmente, junto ao contato, até atin-

gir a superfície e formar o anfiteatro de nascentes obser-

vados na área. 

A Formação Corumbataí é constituída por um pacote 

predominantemente silte-argiloso, com níveis areníticos e 

calcários, formado em uma época em que a região era co-

berta por uma espécie de mar de dimensões continentais. 

Nesta unidade são encontrados fósseis, como conchas de 

bivalves, dentes e escamas de peixes. 

O principal elemento, que dá nome ao local, é uma 

camada de conchas fósseis (coquina), com cerca de 2-4 

cm de espessura, exposta na superfície horizontal. Foram 

identificadas duas espécies de bivalves, Pinzonella illusa 

Reed, 1932 e Terraia aequilateralis Mendes, 1952 (Sal-

vador et al. 2010). 

 

Figura 9. Coquina do Distrito Industrial. A: Nível de conchas fósseis. 

B: Detalhe dos fragmentos de coquina. C: Detalhe de espécime de Pin-

zonella illusa. Fonte: Kolya et al. 2016 
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4   Ensino de Geociências nas escolas 

O ensino de geociências ainda enfrenta dificuldades de ser 

aplicado em escolas. Os livros e apostilas didáticos, prin-

cipal material de apoio dos professores, abordam a temá-

tica de forma fragmentada e superficial, dificultando que 

o aluno compreenda o sistema Terra de forma integrada. 

Muitas vezes, os conteúdos abordados são demasia-

damente teóricos, exigindo a memorização do aluno e ali-

mentando o estigma de que as geociências são desinteres-

santes, distantes da realidade do aluno e de difícil assimi-

lação. Se por um lado, o ensino de geociências é deficitá-

rio nas escolas, também há muita desinformação no tema, 

devido a representações fantasiosas na mídia, que acarre-

tam mais confusão aos conceitos em geociências (Car-

neiro et al. 2004, Guimarães et al. 2017). 

Este cenário contrasta com a importância que deve ser 

dada ao ensino de geociências, desde os primeiros anos do 

ensino. O conteúdo em geociências, quer em suas verten-

tes ambientais, econômicas ou geográficas, é fundamental 

para a formação político-cidadã da população, pois cons-

titui a base da gestão territorial e outras políticas públicas. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), no nível fundamental, o ensino de geociências 

pode ser incluído nas áreas de geografia e ciências natu-

rais e, ainda, se encaixar no âmbito da temática meio am-

biente. Essa inserção reforça o caráter interdisciplinar do 

estudo de geociências e o entendimento de que a natureza 

constitui um sistema complexo, unificado, interdepen-

dente, que busca o equilíbrio (Iftoda 2001). 

Os PCNs recomendam a realização de atividades ex-

traclasse, para promover o conhecimento acerca dos 

meios biótico, abiótico e socioeconômico, de modo a for-

necer elementos para que os indivíduos adquiram uma 

postura crítica frente à realidade, criando e ou fortale-

cendo vínculos com o lugar. As atividades de estudo do 

meio podem ser realizadas em parques, unidades de con-

servação, locais de interesse histórico e cultural. Devido 

às dificuldades na realização de atividades de estudo do 

meio, é interessante lançar mão de recursos que estimulem 

o conhecimento por meio de atividades lúdicas, como o 

jogo da memória e quebra-cabeça aqui propostos. A partir 

do ensino fundamental, os professores do ensino funda-

mental podem propor atividades com linguagem gráfica, 

como mapas, despertando o interesse dos alunos e sua in-

teração com as ferramentas cartográficas (Brasil 1998). 

5   Resultados 

Como resultados do estudo, sugere-se uma estratégia pe-

dagógica composta por seis etapas progressivas. A pro-

posta foi elaborada, de modo que os estudantes se famili-

arizem com a geodiversidade local e identifiquem marcos 

naturais já conhecidos, desenvolvendo, assim, o senti-

mento de pertencimento na comunidade. Além disso, as 

atividades pedagógicas visam atender às orientações dos 

PCNs, como a compreensão dos conceitos de espaço-

tempo, as transformações antrópicas na natureza, entre 

outros. 

5.1 Estímulo inicial 

A geodiversidade deve ser apresentada aos alunos em ter-

mos simples e familiares. Devido ao fato da palavra bio-

diversidade ser muito mais comum no cotidiano popular, 

pode-se fazer um paralelismo com a geodiversidade, co-

locando-as como partes integrantes da natureza e que se 

interagem.  

Também é importante mostrar os valores da geodi-

versidade para a sociedade. Os recursos hídricos fornecem 

água; os recursos edáficos, os solos agriculturáveis, e os 

recursos minerais, a argila, a brita, a areia, os revestimen-

tos, os calçamentos, presentes no cotidiano e assim por di-

ante. 

Para que o aluno não só compreenda, mas possa visu-

alizar o conceito de geodiversidade, podem ser usados 

exemplos locais conhecidos, como o Rio Corumbataí, o 

Morro do Cuscuzeiro, em Analândia, a Floresta Estadual 

Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), entre outros. É 

importante a interação da turma nesta etapa, complemen-

tando com experiências pessoais. 

5.2 Desenho 

A segunda atividade proposta é o desenho livre, de modo 

que a classe produza uma representação gráfica relativa 

aos conceitos abordados de forma oral. Este exercício es-

timula os estudantes a adotar um papel ativo na aprendi-

zagem e ajuda na fixação de conceitos. A atividade tam-

bém é utilizada para que educadores avaliem o entendi-

mento da turma, de forma a identificar necessidades e ap-

tidões individuais e coletivas. Os alunos podem apresentar 

seus desenhos para os colegas em mais um momento de 

troca de experiências. 

5.3 Pesquisa 

A pesquisa é uma atividade que pode ser designada como 

tarefa de casa ou desenvolvida na biblioteca e/ou labora-

tório de informática da escola. Pode ser realizada indivi-

dualmente ou em grupo. O exercício consiste na pesquisa 

sobre os termos “Patrimônio Natural”, “Geodiversidade”, 

“Bacia do Rio Corumbataí”, entre outros de escolha dos 

educadores. É preferível que os alunos busquem conteú-

dos ilustrados e de linguagem simples. Textos longos, 

com linguagem técnica, são pouco estimulantes para os 

estudantes. Ao fim da atividade, o resultado da pesquisa 

pode ser apresentado à turma.  

5.4 Audiovisual 

O recurso audiovisual é recomendado depois que os alu-

nos já tenham sido apresentados aos conceitos e feito suas 

próprias representações e descobertas sobre o tema. Po-

dem ser utilizados documentários ou obras artísticas com 

conteúdo relativo ao patrimônio natural da região. O re-

curso audiovisual possui a vantagem de se aproximar em 

linguagem da realidade dos alunos. 
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Figura 10. Documentário sobre a Geodiversidade no Geopark Corum-

bataí. Fonte: TV Unesp 

Em um segundo momento, os alunos podem ir além 

e tornar-se agentes ativos também nesta atividade, produ-

zindo materiais audiovisuais próprios. 

5.5 Jogos 

Os dois jogos propostos neste trabalho, o jogo da memória 

(Fig. 11) e o quebra-cabeça (Fig. 12), constituem recursos 

lúdicos, cujas regras são conhecidas pela maior parte das 

crianças e adultos. 

 

Figura 11. Jogo da memória com figuras de importantes elementos do 
patrimônio natural da Bacia do Corumbataí. Fonte: Acervo pessoal An-

dré Kolya 

O objetivo do jogo da memória é reunir o maior nú-

mero de cartas ao final do jogo, juntando os pares. Antes 

de iniciar, as cartas são embaralhadas e dispostas sobre a 

mesa com a ilustração voltada para baixo. O jogador, que 

inicia, escolhe duas cartas para virar, no intuito de que se-

jam duas cartas iguais. Caso sejam, o jogador recolhe para 

si as cartas iguais, fazendo uma descrição do elemento re-

presentado e tem direito a uma nova jogada. Caso as cartas 

viradas sejam diferentes, o jogador as volta para baixo no-

vamente e passa a vez ao próximo. O jogo termina quando 

todos os pares forem encontrados e não houver mais cartas 

à mesa. O jogador que tiver encontrado e recolhido o 

maior número de pares de cartas será o vencedor. 

 

Figura 12. Quebra-cabeça do patrimônio natural da Bacia do Corumba-

taí. Fonte: Acervo pessoal André Kolya 

O quebra-cabeça pode ser montado coletivamente 

pela turma ou em grupos. Os educadores podem estimular 

os alunos a relacionar os elementos representados no 

mapa com aqueles ilustrados no jogo da memória. O que-

bra-cabeça pode ser utilizado na abordagem de conceitos 

cartográficos, como os pontos cardeais, a legenda e a es-

cala. Os estudantes devem saber localizar alguns pontos 

no mapa, como a cidade em que residem e demais elemen-

tos que reconheçam. 

5.6 Estudo do meio 

O estudo do meio é a última etapa da estratégia proposta. 

Os alunos devem ir a campo com o objetivo de reconhecer 

na prática os elementos e conceitos trabalhados anterior-

mente. 

Tendo em vista todos os elementos da geodiversidade 

passíveis de observação no meio natural, este trabalho pri-

oriza as feições de mais fácil assimilação, como o relevo, 

as nascentes, os fósseis e a antropização do ambiente. 

A posição geográfica do sítio permite a visualização 

do relevo plano em contraste com as vertentes do Rio Co-

rumbataí. Esta situação relaciona-se fortemente com a 

ocupação do espaço. Enquanto o centro da cidade se de-

senvolveu no planalto, os bairros periféricos situam-se nas 

porções declivosas e áreas de planície, sujeitas à inunda-

ção. Fazendo uma analogia com o dia a dia dos alunos, 

muitos já devem ter feito o trajeto da área central até um 

destes bairros afastados (p. ex. Jardim Novo Wenzel) e, 

com a devida atenção, é possível observar a quebra de re-

levo (na altura da Rodovia Washington Luis) e a ponte de 

passagem sobre o Rio Corumbataí. 

Não cabe aos alunos identificar e distinguir diferentes 

tipos de rocha neste momento, porém, é importante de-

monstrar que as feições do relevo estão diretamente liga-

das ao limite de duas unidades geológicas. O apareci-

mento de nascentes também está ligado ao contato geoló-

gico. Derramando um fio de água sobre argilitos e areni-

tos, é possível demonstrar o contraste entre rochas per-

meáveis e impermeáveis. Caso os alunos tenham facili-

dade em compreender este conceito, a explicação pode ser 

extrapolada para explicar a existência do Aquífero Rio 

Claro e sua relação com o anfiteatro de nascentes que 

existe no local (Fig. 13). 

226



 

 

Figura 13. Imagem de satélite do sítio de estudo do meio, com vista 

para o Distrito Industrial e para o anfiteatro de nascentes. Fonte: Adap-

tado de Google Earth (2018) 

O relevo em escala regional também pode ser obser-

vado e interpretado pela turma. Além do vale do Rio Co-

rumbataí, avista-se diversos morros testemunhos situados 

em municípios vizinhos (Fig. 14). Ainda que o processo 

de formação do relevo seja um tanto complexo, a simples 

observação e reconhecimento dos elementos do relevo re-

sidual pode incentivar a familiaridade dos alunos com a 

paisagem. 

 

Figura 14. Paisagem no sítio de estudo do meio, com vista para diver-

sos morros testemunhos da cuesta arenítico-basáltica (relevo residual) e 

o vale do Rio Corumbataí; Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, os fósseis do local constituem importante 

ferramenta na interpretação das diferentes condições cli-

máticas do passado geológico. Afinal, a existência de con-

chas no local indica que há milhões de anos, a região era 

coberta por um imenso corpo d’água. É imprescindível, 

entretanto, que os educadores enfatizem a importância da 

conservação deste frágil patrimônio e somem esforços 

para que seja mantida a integridade do conteúdo fossilí-

fero. 

6   Conclusão 

Quando o aluno reconhece e se apropria da Geodiversi-

dade, somando-a aos elementos que inspiram o senti-

mento de pertencimento, passa a ter uma visão crítica a 

respeito do uso de recursos naturais e do planejamento 

ambiental. Neste sentido, o presente trabalho pretende 

apresentar estes temas de forma lúdica e descomplicada às 

populações da região da Bacia do Corumbataí, em espe-

cial as crianças e os jovens. 

Para tanto, a estratégia proposta inclui a utilização de 

jogos e atividades práticas que possuam vínculos com a 

realidade dos alunos, de forma a cativá-los e familiarizá-

los com os temas expostos. Também se propõe a correla-

ção da geodiversidade com outros elementos culturais e 

bióticos de forma a reforçar a percepção do valor do pa-

trimônio geológico. 

Aos professores, este trabalho oferece uma fonte de 

materiais didáticos, organizados em um roteiro sequen-

cial. Um cuidado adotado foi a apresentação das informa-

ções técnicas com linguagem acessível mesmo para edu-

cadores com pouca experiência na área de geociências, fa-

zendo uso de exemplos locais, ilustrações interpretativas 

e evitando o uso de termos excessivamente complexos. 

Apesar do público-alvo específico da estratégia pro-

posta, os jogos e o roteiro apresentados podem ser adap-

tados a diferentes públicos, espaços e contextos, em práti-

cas educacionais informais e não formais (Almeida 2014).  

Segundo Brilha (2009), os Geoparques caracterizam-

se como espaços ideais para a educação não formal. Sendo 

assim, as propostas deste trabalho ficam disponíveis para 

serem utilizadas em futuros centros de interpretação do 

Projeto Geopark Corumbataí, contemplando atividades 

educativas ou geoprodutos, de modo que os visitantes pos-

sam utilizar, adquirir e levar os materiais aos mais dife-

rentes espaços. 
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Abstract Several spaces have helped people fill gaps left during their education in basic education. In this context, the Vacations in the 
Museum program, from the State University of Campinas, presented workshops and activities related to geosciences and paleontology. This 
work reports on the experiences of the mediators of the program during the main workshops: an exhibition of miniatures of prehistoric 
animals, in which subjects such as the differences between dinosaurs and other reptiles and their phylogenetic relation with birds were 
discussed; a table where fossils and rocks were arranged, in which the history of life on Earth was approached from the exposure of the 
samples; the setting up of a timeline in which the participants' drawings of important events in the history of the Earth in chronological order 
were posted; an excavation workshop in which MDF models of prehistoric animals were excavated from the sand, simulating the work of a 
paleontologist; and a biomechanics workshop that linked paleontological content to the technologies used in fossil reconstruction and game 
development. This paper discusses the relevance of such actions for the training of teachers and for the dissemination of geoscientific contents 
to society. Non-formal education plays an essential role in the process of teaching and learning science and can effectively complement what 
is taught in schools. 

Keywords Unicamp, geosciences, scientific dissemination, basic education. 

Resumo Vários espaços têm ajudado as pessoas a suprirem lacunas deixadas durante sua formação na educação básica. Nesse contexto, 
o programa Férias no Museu, da Universidade Estadual de Campinas, apresenta oficinas e atividades relacionadas às geociências e à pale-
ontologia. Este trabalho traz o relato das experiências dos mediadores do programa durante as principais oficinas realizadas: uma exposição 
de miniaturas de animais pré históricos, na qual foram abordados assuntos como as diferenças entre dinossauros e outros répteis e sua relação 
filogenética com as aves; uma mesa onde foram dispostos fósseis, e rochas , na qual abordou-se a história da vida na Terra, a partir da 
exposição das amostras; a montagem de uma linha do tempo, na qual foram afixados desenhos, feitos pelos participantes, de eventos impor-
tantes na história da Terra em ordem cronológica;  uma oficina de escavação na qual modelos em MDF de animais pré-históricos foram 
escavados da areia, simulando o trabalho de um paleontólogo;  e uma oficina de biomecânica que ligou conteúdos paleontológicos às tecno-
logias usadas na reconstrução de fósseis e na elaboração de jogos. Discute-se assim a relevância de tais ações para a formação de professores 
e para a divulgação de conteúdo geocientífico para a sociedade. A educação não formal tem papel essencial no processo de ensino e apren-
dizagem de ciências e pode complementar de forma eficaz o que é ensinado nas escolas. 

Palavras-chave Unicamp, geociências, divulgação científica, ensino básico. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1   Introdução  

A escola tem papel central na difusão do saber científico, 
entretanto, em função do tempo, deficiências na formação 
do professor e ausência em processos seletivos como os 
vestibulares e o ENEM, alguns temas são preteridos em 
relação a outros nos currículos da educação básica. Neste 
contexto, a Paleontologia é uma das ciências que normal-
mente não é abordada nas escolas com maior aprofunda-
mento Vieira et. al. (2010). Todavia, vários espaços têm 
contribuído para suprir a população dessas carências de 
conhecimento, possibilitando seu maior acesso aos sabe-
res culturais e científicos (Valente et al. 2005).  

Apesar da pouca atenção dada pelo ensino formal, a 
Paleontologia contribui para a compreensão da origem e a 

evolução da vida na Terra, fazendo referência também à 
composição da atmosfera, à geografia e às mudanças cli-
máticas ao longo do tempo geológico. Sem essa ciência, o 
passado da Terra seria completamente obscuro e misteri-
oso para o homem (Anelli 2015). 

Neste contexto, o programa Férias no Museu (FM), 
nas férias de janeiro de 2018, apresentou o tema “O 
Mundo Pré-histórico”, englobando atividades sobre a his-
tória da vida na Terra, o tempo profundo, o trabalho do 
paleontólogo, a extinção dos dinossauros e sua relação 
com as aves, à tectônica de placas e a deriva continental, 
além de oficinas sobre biomecânica e fotografia. Todas as 
oficinas e atividades estavam de algumas formas relacio-
nadas aos dinossauros ou outros animais pré-históricos. 
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O programa é uma iniciativa do Museu Exploratório 

de Ciências (MC) da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) em parceria com institutos e faculdades da uni-
versidade e se propõe apresentar a ciência de forma cria-
tiva e divertida para filhos de estudantes, funcionários e 
docentes da universidade, durante as férias de janeiro e ju-
lho. A escolha da paleontologia como tema foi resultado 
de uma parceria entre o MC e o Instituto de Geociências 
(IG) da Unicamp. 

Nesta edição, o programa ofertou 200 vagas para cri-
anças e adolescentes entre 6 e 15 anos. Os participantes 
foram distribuídos em quatro grupos de acordo com a 
faixa etária (Tabela 1), sendo que cada grupo participou 
de dois dias de atividades. De acordo com os organizado-
res, esta edição do programa registrou recorde de inscri-
ções – 350 crianças e adolescentes inscritos.  Esse fato 
chama atenção para o interesse dos jovens sobre os temas 
relacionados às geociências e a paleontologia, reafir-
mando algo já observado em iniciativa semelhante Torello 
et. al. (2005). 

 

Tabela 1. Faixa etária e número de presentes em cada grupo de partici-
pantes. Cada grupo participou do programa durante dois dias entre os 

dias 08 e 19 de janeiro de 2018 

Grupo Faixa Etária Número de participantes 
1 6 a 8 anos 50 
2 8 a 9 anos 48 
3 10 a 12 anos 42 
4 12 a 13 anos 35 

 
A organização e conceituação das oficinas ficaram a 

cargo de uma equipe formada pelo Profº Drº André San-
tanché (Diretor Geral do MC), Profª Drª Carolina Zabini 
(Instituto de Geociências da Unicamp), as alunas de gra-
duação em ciências biológicas, Isabela Marques e Joany 
Dávila de Oliveira Silva, e o aluno de pós-graduação em 
Ensino e História de Ciência da Terra, Rafael Araújo Ri-
beiro. O apoio técnico para montagem das oficinas, com-
pra de materiais, organização e gerenciamento dos parti-
cipantes durante as oficinas ficou sob responsabilidade 
dos funcionários e monitores do MC. Dessa forma, além 
de servir como espaço para divulgação científica, esta edi-
ção do programa criou um ambiente propício para troca 
de experiências e formação de futuros professores preocu-
pados com a transmissão dos conteúdos das geociências. 

 
2   Relatos de experiência dos mediadores do Pro-

grama Férias no Museu 2018 

Durante a elaboração e desenvolvimento das oficinas, os 
alunos envolvidos participaram ativamente: realizando 
atualização bibliográfica sobre o conteúdo a ser abordado; 
elaborando e mediando as oficinas; elaborando o roteiro 
das atividades; elaborando as estratégias a serem utiliza-
das para o ensino e aprendizagem; levantando as necessi-
dades pedagógicas dos participantes durante as oficinas. 

A organização do cronograma possibilitou que cada 
um dos alunos pudesse mediar ao menos uma oficina para 

todas as faixas etárias e ter contato com os desafios ine-
rentes de cada uma delas, além de ser responsável pela es-
colha da melhor abordagem pedagógica. 

A seguir estão descritas as experiências de algumas 
das oficinas oferecidas durante o programa sob o ponto de 
vista dos mediadores responsáveis. 

 
2.1 Exposição  

 
• Mediador responsável: Rafael Araújo Ribeiro; 
• Duração: 30 minutos; 
• Número de participantes: de 10 a 13 por turma 
Descrição da oficina: a oficina se baseou em uma vi-

sita orientada a uma pequena exposição de miniaturas de 
dinossauros e outros organismos pré-históricos. Contando 
com 30 miniaturas de diversos animais pré-históricos, 
como dinossauros, crocodilos e pterossauros. A exposição 
também contou com duas reproduções de quadros do pin-
tor John Sibbick (paisagens dos Períodos Triássico e Ju-
rássico), um quadro do pintor Charles Knight (representa-
ção da linha do tempo geológico e evolução da vida), um 
teiú (Tupinambis) e um jacuaçu (Penelope obscura) taxi-
dermizados, todos usados como material de apoio durante 
as explicações. As miniaturas estavam organizadas em 
cinco expositores temáticos: Crocodilos versus Dinossau-
ros; Estratégias de Ataque e Defesa; Pterossauros e os Di-
nossauros; Dinossauros e as Penas; Evolução das Repre-
sentações dos Animais Pré-históricos. 

Objetivos: 
• Ampliar o conhecimento sobre os dinossauros e 

outros animais pré-histórico (hábitos de vida); 
• Explicar a diferença entre dinossauros e outros 

répteis (filogenia); 
• Explicar a relação entre os dinossauros e as aves 

(evolução); 
• Entender como o pensamento científico evolui e 

desenvolve as formas de representação dos ani-
mais pré-históricos (evolução do pensamento ci-
entífico). 

 
Descrição da experiência: 
• GRUPO 1: A organização dos participantes du-

rante a atividade foi desafiante, pois as crianças 
estavam muito empolgadas para ver e tocar as 
miniaturas e pouco interessadas em ouvir qual-
quer explicação. Durante as visitas das turmas do 
Grupo 1, o mediador pode experimentar três for-
mas distintas para prender a atenção dos partici-
pantes e explicar os conteúdos da exposição: (1) 
manter os participantes em pé em volta dos ex-
positores para ouvirem a explicação, (2) deixar 
os participantes livres para decidirem se ficavam 
próximos ou não dos expositores durante a expli-
cação ou (3) pedir para os participantes sentarem 
próximos aos expositores durante a explicação. 
A abordagem 1 se mostrou pouco eficiente, pois, 
dada as diferenças de alturas entre as crianças do 
Grupo 1 e o pequeno tamanho dos expositores, 
as crianças reclamavam muito que não estavam 
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conseguindo ver o material. A abordagem 2, ape-
sar de resolver problema do espaço e da visuali-
zação dos materiais, criou outro. Apenas algu-
mas crianças ficavam próximas do expositor e in-
teressadas na explicação, enquanto as demais es-
tavam dispersas no outro lado da exposição, me-
xendo nas miniaturas, lutando ou gritando, ge-
rando muita tensão entre elas e os monitores. A 
abordagem 3 foi a mais efetiva dentre as três. Ela 
resolveu o problema de visualização e evitou os 
empurrões. Essa abordagem também evitou atri-
tos entre as crianças e os monitores, sendo a es-
colhida para ser aplicada para as demais faixas 
etárias dando bons resultados de apreensão de 
atenção. A estratégia usada para explicação dos 
conteúdos partiu de perguntas sobre o que os par-
ticipantes conheciam sobre o animal em questão.  
Conhecer as concepções prévias das crianças foi 
de grande importância para o planejamento da 
abordagem pedagógica uma vez que a aprendiza-
gem é influenciada pelo que a pessoa já sabe, 
além disso, as ideias delas sobre conceitos bioló-
gicos muitas vezes não coincidem com o con-
texto cientificamente aceito Sartoreto (2005), a 
partir dos erros e acertos foram acrescentadas no-
vas informações para desfazer equívocos e gerar 
novas perguntas; 

• GRUPO 2: A organização e abordagem usada 
durante a visita deste grupo foi a mesma utilizada 
com o GRUPO 1. Este grupo se mostrou muito 
mais interessado nas informações apresentadas, 
fazendo muitas perguntas e interagindo bastante 
durante a apresentação de cada modelo, o que 
permitiu a inserção de temas mais complexos do 
que os tratados com o GRUPO 1. Entretanto, 
esse interesse levou o mediador a se prolongar 
além do previsto, prejudicando o cumprimento 
do cronograma; 

• GRUPO 3: A abordagem usada foi a mesma para 
o GRUPO 2. Foi notável como as crianças esta-
vam bem informadas sobre os assuntos tratados, 
fazendo perguntas para confirmar as informa-
ções que haviam obtidos por fontes não formais 
(TV, internet, livros, etc.), como expresso por 
elas mesmas. Houve pouco problema com indis-
ciplina em comparação com os dois GRUPOS 
anteriores, sendo resolvidos após uma conversa 
rápida e franca com as crianças sobre a importân-
cia do silêncio para a exposição; 

• GRUPO 4: A abordagem usada foi a mesma uti-
lizada para os GRUPOS 2 e 3. É interessante ci-
tar que as crianças do GRUPO 4 quase não fize-
ram perguntas durante a exposição, se limitando 
a responder as que o mediador fazia. As respos-
tas dadas por elas eram em voz bem baixa, dife-
rentemente das crianças dos três grupos anterio-
res, as quais normalmente gritavam as respostas 
das perguntas feitas.  

 
Depois de realizadas as adequações durante a visita 

do GRUPO 1, a estratégia utilizada para explicação dos 

conteúdos se mostrou muito eficaz, mantendo o interesse 
dos participantes. Ela também possibilitou que o mediador 
compreendesse melhor os interesses e nível de conheci-
mento sobre o assunto de cada faixa etária durante a ex-
plicação, fazendo que ele pudesse adequar o conteúdo 
abordado e a linguagem usada. 

Entretanto, algo que incomodou o mediador foi a apa-
rente apatia que as crianças do GRUPO 4 apresentaram 
durante as explicações. Apesar disso, muitas delas fizeram 
diversas anotações e desenhos durante as explicações, o 
que pode indicar interesse sobre o tema. Uma abordagem 
diferenciada poderia ter envolvido mais os participantes 
do GRUPO 4 na atividade. 

 
2.2. Mesa de fósseis 

 
• Mediador responsável: Isabela Marques; 
• Duração: 30 minutos; 
• Número de participantes: de 10 a 13 por turma 
Descrição da oficina: exposição de aproximadamente 

35 amostras, contendo estromatólitos, BIFs, icnofósseis, 
além de fósseis ou réplicas de animais vertebrados e in-
vertebrados e plantas. Todas as amostras foram organiza-
das em 4 grupos, de acordo com sua distribuição ao longo 
do tempo geológico, que representavam o Super Éon 
Criptozoico e as Eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. 
Durante a atividade era feita uma explicação da história 
da vida ao longo do tempo geológico, utilizando-se os fós-
seis para representar eventos relevantes à história natural. 
Estes fósseis eram levados para perto dos participantes du-
rante a explicação, para que estes pudessem vê-los em de-
talhes e em alguns casos, tocá-los. Desta forma, esta ativi-
dade poderia, por meio da aproximação dos participantes 
com os fósseis, permitir com que fossem criadas imagens 
mentais do assunto tratado, afetando positivamente seu 
processo de aprendizagem Zucon & Silva (2010). A partir 
do Grupo 2, houve a implementação de uma caixa senso-
rial à atividade. Em um primeiro momento eram distribu-
ídas fichas iguais a todos os participantes. Estas conti-
nham imagens de 6 organismos distintos (peixe ósseo, 
mamute, trilobita, mesossauro, pteridosperma e amonite) 
numerados de 1 a 6. Feito isto, eram passadas duas caixas 
sensoriais, cada uma com um único fóssil, no qual os par-
ticipantes deviam, usando o tato, identificar qual imagem 
da ficha melhor o representava. As outras quatro imagens 
que não foram contempladas com os fósseis das caixas 
sensoriais deveriam ser reconhecidas pelos participantes 
ao longo da atividade, quando fossem mostrados a eles. 
 
    Objetivos: 

• Possibilitar contato com amostras reais de fós-
seis; 

• Compreender a importância dos fósseis para 
compreensão da história da vida e da Terra; 

• Identificar características dos fósseis e particula-
ridades de sua formação; 

• Entender a importância da preservação do patri-
mônio fossilífero. 
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Descrição da experiência: 
• GRUPO 1: Esta atividade foi aplicada pela pri-

meira vez para a primeira turma do GRUPO 1. 
Nesta primeira experiência, seguiu-se o que fora 
decidido planejamento da atividade: As crianças 
ficaram em pé ao redor da mesa. Desta forma, 
puderam observar todos os materiais com maior 
facilidade. Porém, esta posição tão próxima aos 
fósseis causou grande agitação às crianças, além 
do fato de que elas facilmente alcançavam os fós-
seis e os pegavam durante a explicação, fazendo 
com que fosse perdido muito tempo advertindo-
as para que não tocassem em nada sem permis-
são. A partir da segunda turma do GRUPO 1, fo-
ram dispostas cadeiras próximas à mesa. Desta 
forma os fósseis eram levados até os participan-
tes para que eles pudessem vê-los. Este modo de 
aplicação da atividade foi mantido para todos os 
outros grupos, pois havia a garantia de que todos 
os participantes poderiam enxergar os detalhes 
das amostras, além de aumentar a garantia de in-
tegridade dos fósseis. 
Pôde-se perceber que as crianças desta idade ti-
nham uma grande dificuldade de manter a con-
centração na explicação teórica, além disso, atra-
vés da observação destas ao longo da atividade, 
foi possível notar que pouco do conteúdo teórico 
fora absorvido, mesmo adotando-se uma lingua-
gem mais simples e tentando aproximar ao má-
ximo o conteúdo às suas realidades. Haviam 
muitas perguntas, mas algumas não apresenta-
vam grande ligação com o assunto abordado. Os 
pontos que chamavam a atenção das crianças 
eram os momentos em que podiam ver cada fós-
sil de perto. 
Houve a percepção de que esta atividade apre-
sentava-se muito teórica e pouco dinâmica. Por 
este motivo houve a adequação do seu conteúdo, 
adicionando-se as caixas sensoriais e figuras para 
que está se tornasse mais dinâmica no GRUPO 
2; 

• GRUPO 2: A partir da aplicação das dinâmicas 
de reconhecimento de organismos através das fi-
chas com imagens numeradas e da caixa tátil, a 
atividade tomou um tom de brincadeira. Foi pos-
sível que se transmitisse conhecimento teórico a 
partir destas brincadeiras. Observou-se que esta 
nova abordagem aumentou o interesse e a recep-
tividade dos participantes quanto a esta atividade 
em relação ao grupo anterior. Neste grupo, assim 
como no GRUPO 1, houve muitas perguntas du-
rante as explicações, porém estas eram mais re-
lacionadas ao assunto que era tratado naquele 
momento; 

• GRUPO 3: Neste grupo, foi mantido o tom de 
brincadeira durante a atividade. A reação dos 
participantes foi muito positiva em relação a isto. 
Em duas turmas houveram muitas perguntas, o 
que tornou a atividade mais pautada nos interes-
ses dos próprios participantes. Nas outras duas 

turmas mais caladas, foi mantida a explicação so-
bre a história da vida, porém com um vocabulá-
rio mais científico, menos simplificado. 

• GRUPO 4: As características desta atividade 
continuaram parecidas para este grupo. A pro-
posta da caixa tátil e das imagens também foi 
adequada a esta faixa etária. Em geral, os adoles-
centes não faziam muitas perguntas, isto fez com 
que a atividade levasse menos tempo quando 
comparada com os outros grupos. Este tempo 
fora completado com curiosidades levadas pela 
própria monitora responsável pela atividade. Por 
outro lado, muitos tomaram notas e buscaram de-
senhar o que viram. 

A adição das atividades do reconhecimento de ima-
gens e da caixa tátil foram essenciais ao sucesso desta ati-
vidade, pois tornou-a mais interessante e dinâmica aos 
participantes. A adição de mais tempo a esta atividade é 
recomendável, visto que se leva muito tempo apresen-
tando cada material aos participantes. 

 
2.3. Tempo Geológico 

• Mediador responsável: Joany Dávila de Oliveira 
Silva; 

• Duração: 30 minutos; 
• Número de participantes: 10 a 13 por turma 
Descrição da oficina: Essa oficina foi baseada nos 

planos de atividade “The toilet roll of time” e “A time-line 
in your own backyard”, retirados do site Earth Learning 
Idea. Todos os grupos assistiram ao vídeo “Breve história 
da Terra”, uma animação explicando sobre a dimensão do 
tempo geológico e suas divisões e os principais eventos 
biológicos da história da Terra, produzido por Porto & 
Costa (2016), o qual serviu como introdução para a ativi-
dade. Para o GRUPO 1, a atividade consistiu em desenhar 
alguns eventos como a formação da Terra, representando 
o passado, e eventos do cotidiano deles, representando o 
presente. Depois esses desenhos foram colocados em or-
dem cronológica espacialmente para que as crianças en-
tendessem a magnitude do tempo. Para os outros grupos, 
foi desenhada, no chão, uma linha do tempo geológico em 
escala proporcional (cada metro correspondia a 100 mi-
lhões de anos), partindo da formação da Terra até os dias 
atuais. Os participantes deveriam percorrer a linha e du-
rante o percurso seriam ressaltados eventos importantes 
para a vida na Terra como o surgimento do primeiro ser 
vivo, formação da atmosfera, surgimento e extinção de al-
guns grupos de animais e plantas, inclusive do homem. 
Apesar de ter sido aplicada em todos os grupos, a ativi-
dade foi adaptada à medida que mudávamos de faixa etá-
ria por conta da limitação cognitiva dos grupos iniciais. 

Objetivos: 
• Entender e estimar a dimensão da escala do 

tempo geológico; 
• Conhecer os principais eventos relacionados a 

história da vida na Terra; 
• Perceber que o surgimento dos hominídeos é um 

evento muito recente ao se comparar com o sur-
gimento da Terra; 
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• Compreender que os humanos estão mudando o 

planeta de forma acelerada, considerando o 
tempo levado para elas acontecerem natural-
mente. 

Descrição da experiência: 
• GRUPO 1: Depois que a atividade foi aplicada, 

percebeu-se que o GRUPO 1 não conseguiu cap-
tar o intuito da oficina, que crianças dessa idade 
só conseguiram entender a ordem dos fatos, mas 
não comparar o tempo com distâncias. Isso mos-
tra que nessa faixa etária é difícil fazer com que 
as crianças trabalhem a abstração do tempo, ana-
logias e comparações. Portanto, sugere-se que a 
aplicação da atividade deveria ser modificada 
para ser melhor aproveitada pelas crianças. 

• GRUPOS 2, 3 e 4: Nos outros três grupos, notou-
se que os participantes conseguiram fazer corre-
lações dos eventos, como o fato do ser humano 
estar há pouco tempo no planeta, considerando a 
idade da Terra. No entanto, o desafio foi tornar a 
atividade interessante e fazer com que eles parti-
cipassem ativamente dela. Segundo Cervato & 
Frodeman (2013), esse desinteresse das pessoas 
pelo tempo profundo é comum. Para solucionar 
esse problema, decidiu-se que os participantes 
deveriam discutir e relacionar entre eles quais 
eventos (representados por imagens) ocorreram 
em cada ponto marcado ao longo da linha ao in-
vés da mediadora só explicá-los. Esse método foi 
aplicado nos GRUPOS 3 e 4 e se mostrou efetivo 
ao comparar a pró-atividade deles com os inte-
grantes do GRUPO 2. Para o GRUPO 4, tentou-
se também fazer com que eles calculassem a pro-
porção da linha, sabendo-se o comprimento total 
dela (45 metros) e o tempo (4,5 Ga). Porém, os 
jovens ficaram desinteressados e descontentes ao 
realizar o cálculo, mostrando que essa ação não 
foi bem sucedida. 
O vídeo apresentado no começo foi essencial 
para que os participantes visualizassem melhor 
os eventos e pudessem aproveitar melhor a ativi-
dade prática da linha do tempo geológico. 
Como a linha do tempo tinha o comprimento to-
tal de 45 metros, a atividade aconteceu num es-
paço aberto, sujeita às variações climáticas. No-
tou-se que o desempenho e interesse de algumas 
turmas do GRUPO 4 foi baixo por conta da 
grande incidência solar no momento da ativi-
dade. Por isso, um local coberto e arejado seria o 
mais adequado para o aproveitamento total da 
oficina. Além disso, recomenda-se que a constru-
ção da linha do tempo, cálculos e atividades com 
objetivos específicos fossem realizadas em 
grupo (como um jogo). 
  

2.4. Oficina de escavação 

• Mediador responsável: Isabela Marques, Joany 
Dávila de Oliveira Silva e Rafael Araujo Ribeiro; 

• Duração: 50 minutos; 
• Número de participantes: de 4 a 6 por bandeja 

Descrição da oficina: Essa oficina foi baseada no 
plano de atividade “Dig up the dinosaur” retirada do site 
Earth Learning Idea. Nela, os participantes deveriam si-
mular como um paleontólogo faz para escavar um fóssil, 
como o de um grande dinossauro, garantindo que o má-
ximo de evidências da sua descoberta fosse preservado. 
Eles deveriam desenterrar um esqueleto de dinossauro de 
brinquedo escondido em uma bandeja cheia de areia seca, 
utilizando equipamentos simples, como pincéis e pás de 
jardinagem. A bandeja estava subdividida em 9 seções 
com uma grade feita com barbantes. O objetivo da grade 
era de facilitar a anotação da posição relativa das partes 
do esqueleto na areia, o que auxiliaria na montagem do 
mesmo. Também foram disponibilizadas imagens do es-
queleto do animal a ser desenterrado. 

Objetivos: 
• Estimular o trabalho sistemático para revelar os 

objetos escondidos, mapeando seus achados nas 
posições em que foram encontrados; 

• Reconstruir um modelo de esqueleto, chamando 
atenção para as dificuldades que um paleontó-
logo enfrenta para reconstruir a forma de animais 
já extintos a partir de esqueletos; 

• Inserir conceitos básicos de tafonomia (se após a 
morte o animal foi enterrado in situ ou se seus 
restos foram erodidos e espalhados depois); 

• Ilustrar como o uso da compreensão sobre os or-
ganismos modernos pode ajudar a compreender 
como eram os extintos. 

Descrição da experiência: 
• GRUPO 1: as bandejas foram espalhadas de 

modo a ficar o mais distante possível uma das 
outras, a fim de evitar que as partes dos esquele-
tos fossem misturadas. Antes do início da esca-
vação, os mediadores, de forma breve, orienta-
ram individualmente em os grupos em bandeja 
sobre os objetivos da atividade. Solicitando para 
que as crianças anotassem a maior quantidade de 
detalhes possíveis sobre o modelo escavado. En-
tretanto, na ansiedade de descobrir o que estava 
enterrado e iniciar logo a montagem do esque-
leto, todos os grupos retiraram rapidamente os 
modelos da areia, sem prestar atenção na forma 
como eles estavam enterrados. Esse fato deixou 
a montagem dos esqueletos muito mais difícil, 
desmotivando as crianças a continuar atividade. 
Além disso, a explicação sobre o processo de fos-
silização não ocorreu junto com a oficina. Desta 
forma, foi possível perceber que não havia ficado 
clara a relação entre a escavação de um fóssil real 
e a atividade; 

• GRUPO 2: a organização das crianças foi a 
mesma usada para o GRUPO 1. Entretanto, para 
padronizar e melhorar o entendimento sobre os 
objetivos da atividade, foi feita uma introdução 
sobre o processo de fossilização juntamente com 
a explicação geral da atividade para todos os gru-
pos ao mesmo tempo, explicando passo-a-passo 
o que deveria ser feito. Essa abordagem também 
ajudou muito os monitores na hora de auxiliar as 
crianças, uma vez que ainda não estava muito 
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claro “como” e “em que” eles deveriam auxiliar 
as crianças durante a oficina. Isso destaca a im-
portância do treinamento dos monitores nesse 
tipo de atividade. Foi notável como as alterações 
levaram a maioria das crianças a seguirem as ori-
entações dadas. Foi possível observar também 
que muitos grupos estavam dividindo as tarefas 
de forma a todos integrantes executarem uma 
parte do trabalho. Apesar de tudo, alguns grupos 
não conseguiram montar o modelo e outros tive-
ram problemas em encaixar as peças nos locais 
corretos; 

• GRUPO 3: A organização e explicação da ativi-
dade foi a mesma usada para o GRUPO 2. Além 
disso, foi exibido um vídeo sobre o trabalho do 
paleontólogo para deixar a explicação mais com-
pleta. Apesar das orientações, cerca de metade 
dos grupos não seguiram as recomendações de 
escavar o modelo com cuidado e desenhar a po-
sição relativa dos ossos para auxiliar na monta-
gem. Os grupos que seguiram todas as recomen-
dações fizeram belos desenhos da localização 
das peças e conseguiram montar os modelos sem 
grandes problemas, enquanto para grupos que 
não seguiram as recomendações, parece que fi-
cou claro que caso tivessem tomado mais cui-
dado durante a escavação a montagem teria sido 
muito mais fácil e mais correta; 

• GRUPO 4: A organização e explicação da ativi-
dade foi a mesma usada para o GRUPO 2 e 3, 
porém foi enfatizado ainda mais a importância do 
registro imagético do local da escavação de um 
fóssil para os estudos posteriores do mesmo. 
Além disso, foram disponibilizadas para cada 
grupo folhas A4 com o desenho de uma grade 
3x2 para auxiliar no desenho da posição do es-
queleto. Foi notável como as alterações surtiram 
efeito positivo na execução da atividade. Todos 
os grupos conseguiram montar o modelo, apesar 
de alguns erros, conseguindo identificar os pro-
blemas na montagem ao olhar o esqueleto real 
(foto) e os próprios desenhos da posição dos “os-
sos” antes da retirada da areia. 

Foi possível observar grande motivação na maioria 
das crianças para desenvolver a atividade. Entretanto, ela 
parece mais indicada para crianças maiores de 8 anos, pois 
as crianças do Grupo 1 apresentaram grande dificuldade 
em montar os modelos e ordenar a escavação. Talvez al-
gumas adequações quanto a complexidade dos modelos 
usados e uma participação mais ativa dos monitores du-
rante a organização da escavação resolvesse as dificulda-
des enfrentadas pelo GRUPO 1. Nos GRUPOS 2, 3 E 4 
seria interessante a utilização de modelos com uma anato-
mia real para os mediadores e monitores pudesse mostrar 
melhor a diferença entre os tipos de ossos e entre o esque-
leto de cada animal. 
 
2.5. Oficina de Biomecânica 

• Mediador responsável: Alysson F. Mazoni e Isa-
bela Marques; 

• Duração: 1h 40min; 
• Número de participantes: 17 a 21 por turma 
Descrição da oficina: existem diversas ferramentas de 

software específicas para o estudo de modelos biomecâni-
cos (WINTER, 2009) e também ferramentas que facilitam 
o desenvolvimento de animações e modelos tridimensio-
nais de animais para fins de demonstração, estudo ou en-
tretenimento. 

A oficina iniciou com uma apresentação sobre o que 
estuda a biomecânica e exemplo de uso dos princípios da 
biomecânica para estimar características possíveis dos di-
nossauros. Foram feitas comparações visuais com animais 
vivos de como esses princípios são aplicados. Toda a apre-
sentação foi com exemplos ilustrados. Após isso, utilizou-
se a ferramenta Unity 3D Creighton (2010) em que se 
apresentou o modelo tridimensional de um terápode com 
textura superficial e várias animações de movimentos com 
atitudes imaginadas para o animal, como andar, correr, ali-
mentar-se, respirar e vocalizar. 

Os participantes aprenderam a utilizar a ferramenta 
para um procedimento de um projeto de estudo tridimen-
sional simples. Foram instruídos a lidar com modelos tri-
dimensionais e animações desses modelos, bem como fa-
zer pequenas alterações nos movimentos. 

Concomitantemente à atividade de observação quali-
tativa dos movimentos de um dinossauro, o programa uti-
lizado induziu uma introdução dos participantes aos con-
ceitos de desenvolvimento de interfaces e programação 
visual orientada a objetos, que são recorrentes em diversas 
tecnologias de software atuais. 

Objetivos: 

• Entender conceitos básicos de como lidar com 
modelos tridimensionais a partir de interfaces 
gráficas de acesso simples; 

• Entender como animais vivos ou extintos podem 
ser estudados a partir de modelos tridimensionais 
em computador. 

Descrição da experiência: 
A oficina foi oferecida apenas para os GRUPOS 3 e 

4. Na primeira execução da oficina, enfrentou-se um pro-
blema de acesso dificultado pela rede local que impedia o 
acesso ao Unity 3D, pois o software exige uma conta de 
acesso para todos. Isso fez que o primeiro grupo tivesse 
uma atividade limitada a apenas uma das animações pelo 
tempo mais curto. os grupos seguintes puderam realizar a 
atividade completa. 

Os grupos mais de maior idade tiveram um aprovei-
tamento melhor da atividade, pois podiam entender tam-
bém a ferramenta de forma mais precisa além de apenas 
visualizar e operar sobre a animação com foco no dinos-
sauro. Alguns participantes conseguiram rapidamente do-
minar o tema proposto para a atividade e iniciaram outras 
alterações e uso das animações com vários dinossauros si-
multaneamente. 

A ideia de usar uma ferramenta computacional para 
apresentar um problema e discuti-lo ficou clara, porém a 
atenção dos participantes também depende do interesse 
pessoal em atividades relacionadas a software. Para os 
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menos interessados acredita-se que o conhecimento pon-
tual existência desse tipo de análise é importante e isso 
deve ser enfatizado. 

Melhorias para outras oficinas desse tipo podem in-
cluir modelos mais detalhados dos dinossauros tridimen-
sionais que permitam observar articulações com mais de-
talhes. Além disso, algo que acrescenta interatividade se-
ria a possibilidade de alterar parâmetros manualmente 
para as curvas dos movimentos dos ângulos das articula-
ções e observar o efeito resultando no modelo. 
 

3   Discussão 

A escola não é mais o único lugar de legitimação do saber, 
pois já existe uma abundância de saberes circulando por 
outros meios, difusos e descentralizados. Isso é, portanto, 
um dos maiores desafios que o mundo da comunicação 
propõe ao sistema educativo Barbero (2002). No decorrer 
da visita a exposição foi possível notar como o conheci-
mento prévio dos assuntos tratados não eram provenientes 
da escola.  

Segundo Marandino (2002, apud Ovigli, 2010), na 
área da educação científica, é notável o aumento da divul-
gação científica por meio de jornais, revistas, vídeos e o 
crescimento do número de espaços de educação não for-
mal, como museus e centros de ciências. Considerando 
isso, a educação formal (escolar) tem sido complementada 
pela educação não formal, que de certa forma tem ofere-
cido às pessoas o que a escola não consegue oferecer Gas-
par (1993). Esse fato é bastante importante no que con-
cerne a disseminação dos conteúdos geocientífico; se de 
um lado eles fazem parte da curiosidade e imaginário po-
pular, do outro, são praticamente ausentes nos conteúdos 
cobrados em vestibulares, e, portanto, ausentes nas salas 
de aula. 

 Dada a importância dos museus de ciências para edu-
cação, é essencial que os professores percebam as poten-
cialidades que este intercâmbio entre o espaço escolar e o 
extraescolar pode fornecer aos seus discentes. O conjunto 
de oficinas relatados neste trabalho exemplificam algumas 
formas de como os professores poderiam tirar proveito 
dessa parceria. O apoio de todo o sistema escolar neste 
caso também é essencial, assim como a criação e manu-
tenção de mais centros de ensino não formal de qualidade 
no país. As parcerias entre esses dois núcleos do saber (a 
escola e os centros de pesquisa ou divulgação) são essen-
ciais para um ensino científico de qualidade. Isso porque, 
em geral, a estrutura que grandes centros de pesquisa têm, 
como a disponibilidade de materiais de fósseis e rochas, 
equipamentos, e alunos capacitados é de grande valia para 
estas ações não formais de ensino. 

Chagas (1993) reafirma a necessidade de desenvolver 
nos docentes habilidades para utilizar e explorar os recur-
sos do museu visando à melhoria da formação científica 
de seus alunos. Espaços como os museus podem suprir, ao 
menos em parte, algumas das carências da escola como 
ausência de laboratórios, recursos audiovisuais, entre ou-
tros meios, conhecidos por estimular e complementar o 
aprendizado Vieira et. al. (2005). Acredita-se que, com 
base nesta experiência, a formação dos futuros professores 
deve abranger, entre outros fatores, a sua atuação como 

mediadores em atividades de ensino não-formal. O con-
tato deles com crianças de diferentes faixas etárias, fora 
do ambiente escolar, e com a disponibilidade de materiais 
e meios de ensino engrandece sua capacidade de explorar 
os conteúdos escolares de maneiras diferentes e efetivas. 
Queiroz (2002, p.80) diz ainda que “a competência do-
cente é, no entanto, fruto do saber de uma experiência que 
não se limita ao cotidiano da sala de aula, mas é ampliada 
em trocas com sujeitos de diferentes origens: pesquisado-
res e professores de diferentes níveis de ensino”.  

Os relatos dos mediadores durante as oficinas apon-
tam como o desenvolvimento das atividades gerou expec-
tativas e ansiedades no grupo de organizadores. A tarefa 
demandou muito mais do que domínio do conteúdo teó-
rico, mas também a capacidade de escolher a melhor me-
todologia didática para cada grupo e faixa etária, assim 
como habilidade para reter a atenção dos jovens. Os me-
diadores são muito mais que simples guias durantes as vi-
sitas aos museus, eles precisam ser capazes de, entre ou-
tras coisas, evidenciar as concepções alternativas às das 
ciências trazidas pelos visitantes e colaborar com pergun-
tas e atividades que envolvam o público no processo de 
construção de novos conhecimentos compatíveis com o 
pensamento científico que está presente nas exposições e 
atividades dos museus Queiroz (2002).  

 Apesar de terem participado da organização e con-
ceituação das oficinas, os mediadores não tiveram uma 
formação própria para como deveriam atuar durante elas, 
essa formação ocorreu no próprio ambiente das ativida-
des, o qual lhes ofereceu a possibilidade de usar a criati-
vidade. A proposta de educação não formal, dessa forma, 
permitiu a construção de competências e habilidades indi-
viduais nos mediadores, ao proporcionar um meio que 
lhes oferece flexibilidade de criação e desenvolvimento de 
estilos. Como afirmou Queiroz (2002, p.86), os mediado-
res ao atuarem em museus e centros de ciências, poderão 
tornar-se  

“capazes de trazer, para o seu cotidiano profissional, elementos 
teóricos prévios, sem deixar de lado a criatividade nas situações 
novas que estarão sempre presentes em virtude da complexi-
dade inerente a visitas a museus”.  

As habilidades citadas também são desejáveis aos fu-
turos docentes, seja durante suas aulas, seja ao utilizarem 
os museus como complemento da educação de seus alu-
nos. 
 

4    Considerações finais 

A edição de 2018 do Férias no Museu propiciou, para to-
dos os mediadores envolvidos, uma oportunidade ímpar 
para o desenvolvimento pessoal e capacitação. O pro-
grama exerceu grande influência na formação e qualifica-
ção desses graduandos e pós-graduandos, por abrir espaço 
para que esses futuros professores buscassem estratégias 
para o desenvolvimento de sua abordagem pedagógica. 

Neste sentido, iniciativas como a do MC deveriam ser 
incentivadas, por proporcionarem a professores em for-
mação a oportunidade de terem contato com a idealização 
e execução de projetos em educação não formal, além de 
criar um espaço fora da sala de aula para que crianças e 
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jovens possam desenvolver atividades educativas e adqui-
rir novos conhecimentos.  
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Abstract The notions of Geosciences spread among different topics in Brazilian and Portuguese curriculum in the initial school years. They 
are also fragmented in teachers’ pedagogical practices, impairing the development of an integrative perspective of nature scientific knowledge. 
We have focused Brazilian and Portuguese academic production selecting the results of researches done in postgraduate levels on Teaching and 
History of Earth Sciences at The State University of Campinas and at the University of Aveiro. In both ones search for targeting the First Cycle 
of Basic Education, fundamental phases for the development of a planetary perspective necessary for citizenship practice. Focusing on 
identifying works that approached Geosciences on initial years and pointed out the tendencies. Through the Digital Library of both universities 
we have found 12 works which approached Geosciences in Natural Sciences context exclusively in the first school years. In order to identify 
the trends on this production we have performed a documental analysis based on descriptors: Thematic Focus, Geosciences Topic, Curricular 
Thematic Block, and Pedagogical Model. Most of them described Teachers Development and proposals of Contents and Methods and 
Pedagogical Resources about Water Cycle, Soils and Natural Resources within Thematic Block: Environment and Pedagogical Model: 
Sociocultural (Brazil) and Science and Technology (Portugal). Highlighting the importance of Geosciences teaching since early years.  

Keywords Geoscience education, Science Education in the early years, academic production, Program on Teaching and History of Earth 
Sciences. 

Resumo As noções de Geociências encontram-se dispersas no currículo brasileiro e português dos anos iniciais e fragmentadas nas 
práticas pedagógicas dos professores, prejudicando o desenvolvimento de uma perspectiva integradora dos conhecimentos científicos da 
natureza. Voltamos nosso olhar para a produção acadêmica brasileira e portuguesa selecionando as teses e dissertações produzidas no Programa 
Ensino e História de Ciências da Terra da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade de Aveiro direcionados para o 1º Ciclo da 
Educação Básica, fase fundamental para a formação de uma perspectiva planetária necessária para o exercício da cidadania. Buscamos 
identificar os trabalhos que abordaram Geociências nos primeiros anos e apontar as tendências dessa produção. Através da Biblioteca Digital 
das universidades localizamos 12 trabalhos que abordaram Geociências no contexto das Ciências Naturais exclusivamente nos primeiros anos. 
Para identificar as tendências desta produção realizamos uma análise documental com base nos descritores Foco Temático; Tópico das 
Geociências; Bloco Temático Curricular; Modelo Pedagógico. Prevaleceram estudos sobre Formação de Professores e proposição de 
Conteúdos e Métodos e Recursos Didáticos sobre Ciclo da Água, Solos e Recursos Naturais, que se enquadraram no Bloco Temático Ambiente 
e nos Modelos Pedagógicos Sociocultural (Brasil) e Ciência-Tecnologia-Sociedade (Portugal). Ressaltamos a importância das Geociências 
desde os primeiros anos. 

Palavras-chave Ensino de Geociências, educação em ciências nos primeiros anos, produção acadêmica, Programa Ensino e História de 
Ciências da Terra, Universidade de Aveiro. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Este estudo integra pesquisa de pós-doutorado desenvol-
vida no Programa Ensino e História de Ciências da Terra 
(PEHCT) do Instituto de Geociências da Universidade 
Estadual de Campinas, Brasil. Após realizar uma análise 
panorâmica da produção acadêmica do PEHCT (teses e 
dissertações), iniciamos análise mais específica dos tra-
balhos direcionados aos anos iniciais do Ensino Funda-
mental. No âmbito da pesquisa a primeira autora (RCAF) 
desenvolveu estágio na Universidade de Aveiro (UA), 
Portugal, quando coletou dados sobre a produção acadê-
mica na área de Ensino de Geociências para crianças. 

No Brasil, o Ensino de Ciências da Terra na Educa-
ção Básica compõe o currículo da disciplina de Ciências 

Naturais e em Portugal a disciplina de Estudo do Meio 
(Ensino Fundamental I ⁄ 1.º Ciclo do Ensino Básico) e 
em ambos concorre com as demais áreas das Ciências 
Naturais por um espaço nas salas de aulas, principalmen-
te nos anos iniciais em que há, tradicionalmente, uma 
ênfase maior nos conteúdos da Biologia.  

Assim, as noções de Geociências encontram-se dis-
persas no currículo e fragmentadas nas práticas pedagó-
gicas de Ciências nos anos iniciais da escolarização. 
Neste sentido, Rodrigues et al. (2016), que também 
apontam a menor atenção dada à Geologia no campo da 
educação científica, afirmam que para reverter este qua-
dro são necessárias medidas que envolvem mudanças 
nos programas curriculares, nos livros e recursos didáti-
cos e também na formação de professores.  
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De acordo com Araújo & Toledo (2014), o Ensino 

de Ciências da Terra contribui para a compreensão das 
relações entre ser humano e ambiente físico, social e 
cultural no qual está situado, ou seja, possibilita a 
compreensão da inserção do ser humano no sistema 
natural do Planeta e do Universo, contribuindo para a 
formação da cidadania. Outro ponto a se destacar é a 
interface entre o Ensino de Ciências da Terra e a 
Educação Ambiental, como salienta Amaral (2014). De 
acordo com o autor, a Geologia, entendida como ciência 
histórica da natureza, atribui ao ensino das ciências da 
natureza uma perspectiva interdisciplinar do ambiente 
terrestre e um enfoque sistêmico do planeta, tornando-se 
importante veículo na formação de futuras gerações para 
enfrentamento da crise ambiental. 

Tendo em vista a importância da Educação Básica 
para a formação da cidadania, consideramos relevante 
estimular o Ensino de Ciências da Terra desde os anos 
iniciais da escolarização, compreendendo-o em uma 
perspectiva integradora dos conhecimentos científicos da 
natureza. Nesse sentido, destacamos o potencial do Ensi-
no de Geociências para a compreensão dos alunos sobre 
as relações entre a sociedade humana e a natureza através 
da abordagem proporcionada pela Ciência do Sistema 
Terra (Carneiro 2014). A concepção integradora de Ci-
ências da Terra, que entende a Terra como um sistema 
dinâmico e interativo, permite explorar uma visão holís-
tica do planeta, contribuindo para a formação de uma 
perspectiva planetária, necessária para o exercício de 
uma cidadania responsável e crítica (Carneiro et al. 
2004). 

Gonçalves et al. (2007) ressaltam o destaque feito 
por Amaral (1981) sobre a relevância das Ciências da 
Terra no desenvolvimento de uma visão integrada da 
natureza e na formação de uma consciência planetária. 
Nesse sentido, Pedrinaci et al. (2013) afirmam que en-
tender o funcionamento do nosso Planeta deveria ser um 
objetivo básico da educação obrigatória, já que, na opini-
ão dos autores, o conhecimento das Ciências da Terra é 
imprescindível para dar respostas à muitas das perguntas 
e demandas que a sociedade apresenta no século XXI.  

De acordo com Pedrinaci et al. (2013), para ser con-
siderado alfabetizado em Ciências da Terra o aluno ao 
final da educação obrigatória deveria alcançar os seguin-
tes objetivos:  

Ter uma visão geral de como funciona a Terra e saber como 
usar esse conhecimento básico para explicar, por exemplo, a 
distribuição de vulcões e terremotos, ou as características mais 
gerais do relevo, ou para entender algumas das causas que po-
dem gerar mudanças globais no planeta; Ter uma certa pers-
pectiva temporal sobre as mudanças profundas que afetaram 
nosso planeta no passado e os organismos que o povoaram, 
proporcionando uma melhor interpretação do presente; Enten-
der algumas das principais interações entre a humanidade e o 
planeta, os riscos naturais que podem lhe afetar, sua depen-
dência para obter os recursos ou a necessidade de favorecer 
um uso sustentável deles; Ser capaz de buscar e selecionar in-
formação relevante sobre alguns dos processos que afetam a 
Terra, formular perguntas pertinentes sobre eles, avaliar se de-
terminadas evidências apoiam ou não uma conclusão etc.; Sa-
ber utilizar os princípios geológicos básicos e os procedimen-
tos mais elementares e usuais da geologia e avaliar sua impor-
tância para a construção do conhecimento científico sobre a 
Terra (Pedrinaci et al. 2013, p.118). 

Tendo em vista que a Geologia possibilita compre-
ender o funcionamento do Planeta, favorecendo o exercí-
cio efetivo da cidadania (Carneiro et al. 2004), concor-
damos com Rodrigues et al. (2016) quando afirmam que 
é crucial um foco mais forte na exploração de temas de 
Geologia nos primeiros anos de escolaridade. 

Assim, consideramos pertinente que a alfabetização 
em Ciências da Terra se inicie logo nos primeiros anos 
da Educação Básica e ressaltamos a importância de se 
formar, desde os anos iniciais da escolarização, a ideia 
do Planeta Terra como um sistema integrado e em equi-
líbrio dinâmico e uma noção de ambiente mais abrangen-
te e pluridimensional e menos antropocêntrica.  

Nesse contexto, nos interessamos pela produção 
acadêmica brasileira e portuguesa no sentido de buscar 
identificar o que se tem produzido em termos de teses e 
dissertações sobre Ensino de Geociências para crianças. 
Nos limites desta pesquisa centramos nosso estudo na 
produção acadêmica do PEHCT-Unicamp e da UA. 

Buscamos identificar e analisar os trabalhos direcio-
nados para os anos iniciais da escolarização (Ensino 
Fundamental I Brasileiro e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Português) buscando responder a seguinte questão: O 

que se pesquisa sobre Ensino de Geociências para 
crianças no PEHCT e na UA? Nossos objetivos foram 
identificar dentre os trabalhos produzidos nas instituições 
selecionadas, aqueles que abordaram o Ensino de Geoci-
ências nos primeiros anos (1.º ao 5.º ano) e apontar as 
tendências dessa produção.  

2    Metodologia 

Configura-se como uma pesquisa do tipo Estado da Arte, 
de natureza panorâmica e descritivo-analítica (Soares, 
1989). Pesquisas de Estado da Arte, também conhecidas 
como pesquisas de Revisão Bibliográfica ou pesquisas 
de Meta-Análise, podem ser caracterizadas como inven-
tários descritivo-analíticos e avaliativos da produção em 
determinado campo de conhecimento. Buscam identifi-
car e descrever a produção selecionada, analisar suas 
características e tendências, evidenciar avanços, contri-
buições e eventuais lacunas, enfim, compreender e avali-
ar o campo temático de pesquisa em questão, do ponto 
de vista teórico-epistemológico, histórico e metodológico 
entre outros aspectos (Megid Neto 2011).  

Romanowski & Ens (2006) destacam o papel das 
análises críticas em pesquisas de Estado da Arte, 
afirmando que estas não se restringem à identificação da 
produção, mas a sua análise e categorização, revelando 
múltiplos enfoques e perspectivas. As autoras, destacam 
ainda que: 

Estados da arte podem significar uma contribuição importante 
na constituição do campo teórico de uma área de conhecimen-
to, pois procuram identificar os aportes significativos da cons-
trução da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições so-
bre o campo em que se move a pesquisa, as lacunas de disse-
minação, identificar experiências inovadoras investigadas que 
apontem alternativas de solução para as questões propostas e 
reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de 
propostas na área focalizada. (Romanowski & Ens 2006, 
p.39). 

238



 
Em estudo mais amplo, analisamos a produção aca-

dêmica do PEHCT no período de 1999 a 2017 elaboran-
do um panorama geral da produção. Neste trabalho fo-
camos a análise nas teses e dissertações voltadas para os 
anos iniciais da escolarização e incluímos, além dos 
trabalhos do PEHCT-Unicamp, os trabalhos produzidos 
na UA. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: 
Identificação e seleção dos documentos em Bancos Digi-
tais de Tese e Dissertações; e Análise Documental com 
base em descritores previamente estabelecidos. 

 
2.1 Identificação e Seleção dos Documentos 

Para traçar o panorama desta produção consultamos 
primeiramente a Biblioteca Digital da Unicamp 
(http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/) na qual 
tivemos acesso aos 131 trabalhos desenvolvidos no 
PEHCT no período de 1999 a 2017. Posteriormente 
consultamos o Repositório Institucional da Universidade 
de Aveiro (https://ria.ua.pt/) no qual fizemos a busca 
pelo termo “Ensino de Ciências 1.º Ciclo” resultando 131 
documentos. Após a leitura dos títulos e resumos 
selecionamos aqueles pertinentes ao Ensino de 
Geociências no contexto das Ciências Naturais nos anos 
iniciais (excluindo os trabalhos que tratavam das 
Geociências em aulas de Geografia). Em seguida, 
organizamos as informações em planilhas.  

 
2.2 Análise Documental 

Em um primeiro momento identificamos os dados de 
referências dos trabalhos: autor; grau de titulação acadê-
mica (mestrado ou doutorado); ano de defesa; título. Em 
um segundo momento, identificamos o Foco Temático 
da pesquisa (Conteúdo e Método; Currículos e Progra-
mas; Recursos Didáticos; Formação de Professores), 
adaptados de Megid Neto (1998), o Tópico das Geociên-
cias abordado no trabalho e o Bloco Temático Curricular 
em que ele se enquadra. Para análise do Bloco Temático 
Curricular consideramos os Blocos Temáticos dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCN) para os anos inici-
ais da escolarização (Ambiente; Ser Humano e Saúde; 
Recursos Tecnológicos) para análise das pesquisas brasi-
leiras e os Blocos de Aprendizagem do Currículo Portu-
guês (À descoberta de si mesmo; À descoberta dos ou-
tros e das instituições; À descoberta do Ambiente Natu-
ral; À descoberta das inter-relações entre espaços; À 
descoberta dos materiais e objetos; À descoberta das 
inter-relações entre a natureza e a sociedade) para análise 
dos trabalhos portugueses. Por fim, analisamos as ten-
dências desta produção em relação às características 
metodológicas das práticas pedagógicas com base em 
descritores adaptados de pesquisa anterior (Fernandes 
2015): Método de Ensino e Aprendizagem; Recursos e 
Materiais Didáticos; Tipo de Avaliação; Relações Inter-
pessoais; Referencial Teórico da prática proposta; e 
Modelo Pedagógico da prática desenvolvida, depreendi-
do da análise dos descritores anteriores.  

3    Resultados 

Identificamos doze documentos sobre Geociências nos 
primeiros anos (6-10 anos de idade), sendo cinco da 
Unicamp (três dissertações de mestrado e duas teses de 
doutorado) e sete da UA (seis dissertações de mestrado e 
uma tese de doutorado), defendidos entre 2006 e 2016 
(Fig. 1).  

 
NR Autor Instituição Nível Ano  Título do trabalho 

1 CECCON S.Z. UNICAMP M 2010 

Estudo de Caso do Programa de 
Educação Ambiental Fruto da 
Terra: [...]  

2 FALCONI S. UNICAMP D 2011 

Percursos Formativos na Produção 
de Conhecimento Escolar sobre 
solos [...]  

3 OLIVEIRA L.A.S. UNICAMP M 2012 

O (re)conhecimento das Geociên-
cias nos Estudos do Meio no 
Ensino Fundamental I [...] 

4 PANZERI C.G. UNICAMP M 2006 

Educação Ambiental e Itinerários 
Curriculares no Cotidiano das 
Séries Iniciais [...]  

5 TOFFOLO G. UNICAMP D 2016 

Educação Ambiental e formação 
continuada de professoras dos anos 
iniciais [...]  

6 
GONÇALVES 
M.I. UA M 2007 

Terra em Transformação: propos-
tas didácticas para sua compreen-
são. 

7 OLIVEIRA D.P.C. UA M 2006 

Compreender e proteger as dunas: 
uma abordagem no 1º Ciclo do 
E.B. 

8 QUINA J. UA M 2007 
Educação para o uso sustentável da 
água na perspectiva CTS. 

9 SÁ C.M.M.S.F. UA M 2007 

Energia e sustentabilidade: ativi-
dades para vários níveis no 1º 
CEB. 

10 SÁ P.A.P. UA D 2008 

Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável no 1º CEB: Contribu-
tos da Formação de Prof. [...] 

11 SILVA A.M.A. UA M 2007 

Educação em ciências no 1º CEB: 
desenvolvimento de competências 
em contextos CTSA. 

12 TAVARES F.R. UA M 2007 

Materiais didácticos CTS para o 
estudo da qualidade da água no 1º 
ciclo. 

Figura 1. Quadro das referências dos Trabalhos Analisados Fonte: 
Projeto “Ensino de Geociências nos Anos Iniciais da Escolarização” 

(Fernandes 2017) 

Para a classificação dos trabalhos pelos focos temá-
ticos utilizamos os descritores sistematizados por Megid 
Neto (1998). Nove dos doze trabalhos foram classifica-
dos em dois focos temáticos simultaneamente devido a 
abrangência de assuntos tratados nesses estudos. No 
entanto, os quatro focos temáticos abordados nesses 
trabalhos (“formação de professores”; “recursos didáti-
cos”; “conteúdo e método” e “currículos e programas”) 
correspondem à um conjunto de descritores que, de acor-
do com Megid Neto (1998), estão associados a elemen-
tos mais internos do processo ensino-aprendizagem, pois 
envolvem aspectos relacionados à organização e desen-
volvimento desse processo (como, por exemplo, “currí-
culos e programas”, “conteúdos e métodos” e “recursos 
didáticos”), bem como à características dos sujeitos en-
volvidos nesse processo (como os estudos sobre forma-
ção inicial e continuada de professores, por exemplo). 

Observamos que as cinco pesquisas do PEHCT tra-
taram da “formação de professores” (Ref.1; 2; 3; 4; 5). 
Além de formação de professores, duas pesquisas abor-
daram “conteúdo e método” (Ref.2; 3) e outras duas 
“currículos e programas” (Ref.1; 4). Das sete pesquisas 
da UA, seis abordaram o foco “recursos didáticos” 
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(Ref.6; 7; 8; 9; 10; 12), das quais três também abordaram 
“conteúdo e método” (Ref.7; 8; 9) e uma “formação de 
professores” (Ref.10). Uma pesquisa abordou simultane-
amente “currículos e programas” e “conteúdo e método” 
(Ref.11). 

De acordo com Megid Neto (1998) o descritor “for-
mação de professores” abrange as investigações relacio-
nadas à formação inicial de professores ou os estudos 
voltados para a formação continuada de professores, 
envolvendo propostas e/ou avaliação de programas de 
aperfeiçoamento e atualização, além dos estudos de des-
crição e avaliação da prática pedagógica em processos de 
formação em serviço.  

No contexto da nossa pesquisa, os seis trabalhos que 
trataram de “formação de professores” foram: (Ref.1) 
que realizou um estudo de caso do ‘Programa de Educa-
ção Ambiental Fruto da Terra’ e analisou as estratégias 
de formação de professores desenvolvidas pelo Programa 
junto a 17 escolas públicas; (Ref.2) que buscou identifi-
car, a partir de um curso de formação continuada, como 
os professores participantes estavam trabalhando em sala 
de aula e seus percursos formativos na produção de co-
nhecimento escolar sobre solos; (Ref.3) que narrou um 
processo de formação de professores desenvolvido atra-
vés de um grupo de estudo em Geociências e Educação 
Ambiental ao longo de três anos em uma escola pública, 
e envolveu  discussões e reflexões sobre conceitos de 
Geociências que proporcionaram mudanças nas práticas 
pedagógicas; (Ref.4) que discutiu sobre as contribuições 
teórico-metodológicas do ‘Projeto Acre 2000 de Educa-
ção Ambiental’, um programa de formação continuada 
desenvolvido ao longo de quatro anos que envolvia deba-
tes e reflexões coletivas com professores dos anos inici-
ais; (Ref.5) que buscou identificar a contribuição da 
pesquisa participante na formação continuada de profes-
soras em Educação Ambiental, através da transformação 
do local de trabalho em um espaço de pesquisa e de 
práxis crítica e reflexiva; (Ref. 10) que discutiu sobre os 
contributos da Formação de Professores para a imple-
mentação da Educação para o Desenvolvimento Susten-
tável, através do desenvolvimento (concepção, produção, 
implementação e avaliação) de um programa de forma-
ção de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

“Conteúdo e Método” é o descritor utilizado, segun-
do Megid Neto (1998), nas pesquisas que analisam a 
relação conteúdo-método, a forma como o conhecimento 
científico é difundido por meio de métodos e técnicas de 
ensino-aprendizagem e também os estudos sobre aplica-
ção de métodos e técnicas de ensino, como os trabalhos 
que propõem métodos alternativos ou que descrevem e 
avaliam práticas pedagógicas e a metodologia de ensino 
nelas presentes. 

Em nossa pesquisa consideramos seis trabalhos no 
descritor “conteúdo e método”: (Ref.2) que tratou do 
conhecimento escolar sobre solos, investigando a forma 
como professores desenvolviam esse conteúdo em sala 
de aula e o papel das atividades investigativas na organi-
zação do conhecimento escolar. Este estudo centrou-se 
na organização, planejamento e observação das aulas 
baseadas em uma proposta didático-investigativa baseada 
no Projeto ABC na Educação Científica – Mão na Mas-

sa; (Ref.3) que discutiu sobre o reconhecimento de temas 
e abordagens geocientíficas nos Estudos do Meio, nos 
conteúdos programáticos e nas práticas pedagógicas das 
professoras do Ensino Fundamental I, destacando a me-
todologia do Estudo do Meio como promotora da inter-
disciplinaridade e da integração curricular; (Ref.7) que 
buscou investigar que características que deveriam pos-
suir os materiais curriculares e respectivas metodologias 
de abordagem para possibilitar aos alunos do 1.º Ciclo a 
compreensão do sistema dunar. Apresentou uma propos-
ta didática baseada na abordagem de situações e proble-
mas do cotidiano e elaboração de um guia didático do 
professor e aluno e materiais para uma saída de campo 
organizada em três momentos (preparação, saída, pós 
saída); (Ref. 8) que concebeu e validou uma proposta 
didática de orientação Ciência-Tecnologia-Sociedade 
(CTS) para abordagem da temática “uso sustentável da 
água” tendo por base o projeto internacional da Década 
da Água e da Década da Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável (Ref. 9), que implementou atividades 
de trabalhos práticos com orientação CTS sobre energia 
e sustentabilidade, que envolveu investigação sobre o Sol 
como fonte de energia renovável e pesquisa sobre eco-
nomia de energia; (Ref. 11) que concebeu Propostas 
Didáticas baseada em Atividades de Ensino e Aprendi-
zagem em contexto CTSA para as temáticas “Terra no 
Espaço”, “Terra em Transformação”, “Sustentabilidade 
na Terra” e “Viver Melhor na Terra” que foram valida-
das por um conjunto de professores. 

O descritor “recursos didáticos” abrange, de acordo 
com Megid Neto (1998) os estudos de avaliação de ma-
teriais ou recursos didáticos, tais como textos de leitura, 
livros didáticos, materiais de laboratório, jogos, entre 
outros, e os trabalhos que propõem, aplicam e avaliam 
novos materiais didáticos.  

Na pesquisa foram classificados no descritor “recur-
sos didáticos” seis trabalhos: (Ref.6) focado na elabora-
ção de propostas didáticas para a compreensão do tema 
“Terra em Transformação”, concebeu e validou recursos 
didáticos CTS para o 4.º ano constituído por uma revisão 
bibliográfica para o aprofundamento do tema pelo pro-
fessor e um caderno didático com onze atividades sobre 
o tema “água como agente modelador do relevo”, inclu-
indo protocolo do professor e ficha de trabalho dos alu-
nos; (Ref.12) que concebeu, produziu, validou e aplicou 
materiais didáticos para a exploração da temática “A 
qualidade da água” no 4.º ano , segundo abordagem 
CTS. Os materiais didáticos incluíam Caderno de Ativi-
dades do Aluno, Guia de Apoio ao Professor, Dossiê de 
Pesquisa, Web site, dois filmes e duas apresentações de 
Power Point; os trabalhos (Ref. 7; 8; 9), já comentados 
anteriormente em “conteúdo e método”: (Ref.7) que 
elaborou um guia didático sobre Dunas e materiais de 
saída de campo; (Ref.8) que concebeu e validou uma 
proposta didática CTS sobre o “uso sustentável da água”; 
(Ref.9) que elaborou material didático-pedagógico sobre 
Energia e Sustentabilidade, incluindo jogos, textos, his-
tórias e atividades práticas; e o trabalho (Ref.10), comen-
tado anteriormente em “formação de professores”, que 
concebeu e implementou recursos didáticos com orienta-
ção Educação para o Desenvolvimento Sustentável que 
incluíam jogos didáticos, kits e um Courseware. 
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O descritor “Currículos e Programas”, trata, de 

acordo com Megid Neto (1998), dos estudos sobre prin-
cípios, parâmetros, diretrizes e fundamentos teórico-
metodológicos para o ensino e contempla os diversos 
elementos atribuídos ao desenho curricular. Engloba 
também aqueles trabalhos sobre avaliação de propostas 
curriculares, proposição e desenvolvimento de progra-
mas e propostas alternativas para uma série, disciplina, 
semestre letivo ou ciclo escolar completo. 

Nesta pesquisa localizamos três trabalhos classifica-
dos neste foco temático (Ref.1; 4; 11). O primeiro 
(Ref.1) relatou um Estudo de Caso do Programa de Edu-
cação Ambiental Fruto da Terra e analisou as estratégias 
de formação de professores e de ensino-aprendizagem 
desenvolvidas por este Programa em 17 escolas do Ensi-
no Fundamental I da rede pública de ensino durante o 
período de 2003 a 2008. O segundo trabalho (Ref.4) 
analisou o processo de formação continuada elaborada e 
implementada no âmbito do Projeto Acre 2000 de Edu-
cação Ambiental, realizado entre 2000 e 2004 em quatro 
municípios do Estado do Acre. O trabalho centrou sua 
análise na verificação do papel ocupado pelo Estudo do 
Meio na formação de professores e na construção de 
currículos elaborados e desenvolvidos no cotidiano da 
sala de aula pelos professores envolvidos. O terceiro 
(Ref. 11) destacou a importância de um currículo orien-
tado para o desenvolvimento de competências em uma 
perspectiva CTSA. Nesse sentido, analisou os documen-
tos oficiais do currículo Português, concebeu um docu-
mento integrador das Ciências Naturais no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, articulando as competências gerais, com-
petências específicas e objetivos de Aprendizagem, e 
concebeu e validou atividades de Ensino e Aprendiza-
gem para cada uma das temáticas apresentadas no currí-
culo. 

Em relação aos Tópicos das Geociências, as pesqui-
sas abordaram principalmente temáticas relacionadas ao 
Ciclo da Água (Ref. 3; 4; 5; 6; 8; 12), discutindo sobre 
recursos hídricos, poluição dos rios e conflitos pelo uso 
da água. Foram abordadas também temáticas relaciona-
das à formação e conservação dos solos (Ref. 1; 2; 7), 
discutindo o problema da degradação relacionada à polu-
ição; e temáticas relacionadas aos recursos naturais na 
perspectiva da sustentabilidade (Ref. 8; 9; 10; 11).  

Sobre o Bloco Temático Curricular, observamos que 
as cinco pesquisas brasileiras (Ref. 1; 2; 3; 4; 5), se en-
quadraram no Bloco Temático “Ambiente” dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais. Em relação aos Blocos de 
Aprendizagem previstos no Currículo Português, todas 
as pesquisas portuguesas (Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12) se 
encaixaram no Bloco 3 “À Descoberta do Ambiente 
Natural”, sendo que seis destas (Ref.7; 8; 9; 10; 11; 12) 
também se aproximaram do Bloco 6 “À Descoberta das 
inter-relações entre natureza-sociedade”. Embora todas 
as pesquisas tratem, de uma forma geral, do grande bloco 
temático Ambiente (“Ambiente”; “Ambiente Natural”; 
“Inter-relações entre natureza-sociedade”), observamos 
que enquanto nas pesquisas brasileiras as temáticas das 
geociências são discutidas na perspectiva da Educação 
Ambiental, as pesquisas portuguesas se alinham à pers-
pectiva da Educação para o Desenvolvimento Sustentá-
vel.  

Em relação às características metodológicas das prá-
ticas pedagógicas desenvolvidas a Pedagogia de Projetos 
e o Estudo do Meio foram destacados nas pesquisas 
brasileiras (Ref.1; 2; 3; 4; 5) como métodos de ensino e 
aprendizagem, para os quais foram utilizados diferentes 
recursos e materiais didáticos (como amostras de mine-
rais e rochas, documentos diversos como fonte de estu-
dos, histórias). Destacamos as relações interpessoais 
desenvolvidas entre pesquisadoras e professoras que se 
desenvolveram na forma de parcerias colaborativas, 
buscando a colaboração e a reflexão coletiva durante os 
processos formativos. A partir da análise das característi-
cas metodológicas das práticas pedagógicas relatadas nos 
trabalhos observamos que estas se aproximam dos Mo-
delos Sociocultural (Ref.1; 3; 4; 5) e construtivista (Ref. 
2; 4) (Fernandes 2015). Nas últimas décadas, o constru-
tivismo foi o movimento predominante na educação em 
geral e, em particular, no Ensino de Ciências, que nesta 
perspectiva enfatiza o papel ativo dos alunos no processo 
de construção do conhecimento. O modelo sociocultural 
associa-se às pesquisas que buscam proporcionar, por 
intermédio do ensino, a formação de cidadãos críticos e a 
emancipação. As práticas nesse modelo envolvem a 
análise das implicações sociais do desenvolvimento 
científico e tecnológico, o confronto com a realidade e a 
ressignificação de saberes locais.  

As sete pesquisas portuguesas (Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12) se aproximaram do modelo pedagógico CTS, já 
que as práticas pedagógicas propostas caracterizavam-se 
por ensino por pesquisa a partir de problemas que relaci-
onavam temas do cotidiano na interface Ciência-
Tecnologia-Sociedade. Para a realização das atividades 
foram utilizados recursos didáticos como material para 
experimentos, material de baixo custo, fichas de infor-
mação e de registro de pesquisa, jogos, textos informati-
vos, histórias, documentários. A avaliação da aprendiza-
gem era feita através de atividades, observação dos alu-
nos no desenvolvimento das propostas, avaliações for-
mativas ao longo do processo. O papel do professor nas 
propostas era de mediador do processo pedagógico. So-
bre as relações interpessoais entre pesquisador e profes-
sor há três pesquisas em que o pesquisador planeja as 
atividades e os professores aplicam, três pesquisas em 
que o pesquisador era o próprio professor e uma pesquisa 
desenvolvida na forma de parceria colaborativa entre 
pesquisador e professor. O referencial teórico que susten-
tou as práticas foi apoiado na literatura sobre Ensino por 
Pesquisa (Cachapuz 2000) e Orientação CTS (Martins, 
Vieira, Santos, Tenreiro-Vieira) e também na linha da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável.  

4 Análise e discussão dos resultados 

Observamos a preocupação destes pesquisadores com a 
questão da formação de professores para o ensino de 
Geociências nos anos iniciais. Das doze pesquisas anali-
sadas, seis trataram explicitamente desta questão por 
meio da proposição e análise de processos formativos e 
dos reflexos destes processos nas práticas pedagógicas. 

Rodrigues et al. (2016) ressaltam a importância da 
formação de professores para o ensino de Geociências 
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nos anos iniciais. De acordo com as autoras, esta forma-
ção deveria ajuda-los a desenvolverem e integrarem de 
forma holística a organização do conhecimento geológi-
co. Tendo em vista que a formação inicial do professor 
polivalente nem sempre consegue fornecer os subsídios 
necessários das áreas específicas, como é o caso das 
ciências de uma forma geral, e das geociências especifi-
camente, faz-se necessário investir em programas de 
formação continuada. 

Neste sentido as duas universidades vêm investindo 
esforços, oferecendo programas de formação continuada 
sobre temáticas das Geociências que possibilitam ao 
professor da escola básica refletir e aprimorar sua prática 
pedagógica. 

Um exemplo de programa de formação continuada 
da Universidade de Aveiro foi a formação sobre “Rochas 
e Minerais” desenvolvidas com Professores do Centro 
Integrado de Educação em Ciências de Vila Nova da 
Barquinha (Rodrigues e João 2016; Rodrigues, João e 
Martins 2016). Com esta formação verificou-se que 
todos professores participantes evidenciaram que a for-
mação contribuiu de forma positiva para o seu desenvol-
vimento profissional com implicações nas suas práticas 
pedagógicas, reconheceram e compreenderam a impor-
tância da educação científica desde os primeiros anos de 
escolaridade e valorizaram a importância do ensino inte-
grado das ciências. 

Na Unicamp também foi oferecido um programa de 
formação continuada de professores através do Grupo de 
Estudos “Ensino de Ciência do sistema Terra e formação 
continuada de professores”, desenvolvido mediante pes-
quisa colaborativa no período de 2003 a 2007. De acordo 
com Gonçalves et al. (2007), durante este processo foi 
possível aprofundar a contextualização ambiental do 
ensino e construir inovações curriculares interdisciplina-
res a partir de temáticas como ciclo da água, teoria de 
sistemas, local e cidade e tempo geológico.  

Para os autores, a dinâmica dos trabalhos, que en-
volveu a articulação de saberes oriundos de pesquisas 
acadêmicas e da prática escolar, promoveu a atualização 
de conhecimentos dos professores e a organização de um 
espaço investigativo voltado para a construção do conhe-
cimento escolar e autonomia docente, estabelecendo uma 
mediação entre escola e conhecimento científico. Segun-
do Gonçalves et al. (2007), os resultados deste processo 
possibilitaram acompanhar mudanças no ensino.  

Outra tendência observada é a abordagem do tópico 
Ciclo da Água que apareceu em seis trabalhos. De acor-
do com Gonçalves et al. (2007), o ciclo da água constitui 
um modelo científico de ampla aplicabilidade para estu-
dos ambientais e sua relevância é reconhecida em diver-
sas áreas do conhecimento. No entanto,  

(...) o tratamento mais usual do ciclo da água em materiais 
destinados ao ensino fundamental expõe um modelo exagera-
damente simplificado de ciclo da água que privilegia o subci-
clo atmosférico e, consequentemente, despreza a maior parte 
do ciclo (subciclos subterrâneo, biológico, suas escalas espaci-
ais e temporais, etc.). De fato, esse modelo é nocivo à forma-
ção da consciência ambiental pois não pode ser aplicado ao 
entendimento dos fenômenos naturais, tão pouco ao entendi-
mento de problemas ambientais tais como a contaminação da 
água. (Gonçalves et al. 2007, p.252-253). 

Nesse sentido, os trabalhos analisados apresentaram 
um contributo ao ensino de geociências nos anos iniciais, 
já que buscaram abordar esta temática tão pertinente de 
forma contextualizada, através de temas como “águas 
subterrâneas”; “bacias hidrográficas”; “poluição dos 
rios”; “água como agente modelador do relevo”; “educa-
ção para o uso sustentável da água”, abordando o tópico 
em uma perspectiva ambiental. 

Na mesma direção, outra tendência observada foi a 
proposição de um ensino contextualizado relacionado 
aos problemas do cotidiano do aluno com destaque para 
metodologias que envolvem as crianças na observação 
do entorno e na busca por solução de problemas, através 
do Estudo do Meio, da Pedagogia de Projetos e do Ensi-
no por Pesquisa. Gonçalves et al. (2007) valorizam a 
atividade de campo e destacam a importância do estudo 
do local. Para Piranha e Carneiro (2009), o estudo de 
informações geológicas de ambientes locais e regionais 
convida os alunos a reflexão, pois mostra-os a realidade 
do lugar onde vivem. 

 Em relação ao tratamento das questões ambientais 
observamos duas tendências: As pesquisas portuguesas 
se orientaram pelos objetivos estipulados pela Unesco 
para a Década da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, aproximando-se do que Layrargues & Lima 
(2014) denominam por macrotendência pragmática, que, 
segundo os autores, é aquela que converge com a noção 
de Consumo Sustentável com foco nas mudanças com-
portamentais individuais. Por outro lado, as pesquisas 
brasileiras se aproximaram de uma perspectiva mais 
crítica de Educação Ambiental em sintonia com a macro-
tendência crítica de Layrargues & Lima (2014), que é 
aquela que busca contextualizar e politizar o debate am-
biental através de um viés sociológico e político que 
introduz no debate conceitos-chave como Cidadania, 
Democracia, Participação, Emancipação e Transforma-
ção Social. 

Observamos também duas tendências em relação aos 
modelos pedagógicos: as pesquisas brasileiras se apro-
ximaram dos Modelos Construtivista e Sociocultural e as 
pesquisas portuguesas se alinharam ao Modelo CTS 
(Fernandes 2015; Fernandes & Megid Neto 2012).  

No Modelo Construtivista o conhecimento escolar 
deixa de ser entendido como um produto e passa a ser 
encarado como um processo realizado pelo aluno indivi-
dual ou coletivamente. O ensino é baseado na pesquisa e 
investigação e na solução de problemas, o trabalho em 
grupo envolve jogos, simulações e resolução de proble-
mas, e o professor atua como mediador das situações de 
ensino-aprendizagem. De acordo com Fernandes e Me-
gid Neto (2012), no âmbito do Ensino de Ciências no 
Brasil, este modelo começa a se difundir na década de 
1980 e desde então vem ampliando cada vez mais sua 
presença nas diretrizes curriculares oficiais, nos materiais 
didáticos, nas práticas pedagógicas e, principalmente, no 
ideário pedagógico dos professores e gestores escolares, 
muito embora ainda não seja o modelo hegemônico no 
cotidiano escolar. 

No Modelo Sociocultural enfatizam-se os aspectos 
sociais, políticos e culturais do processo educativo. Seu 
principal representante e difusor, no Brasil, foi Paulo 
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Freire. Nesta perspectiva o homem cria a cultura na me-
dida em que, integrando-se nas condições de seu contex-
to de vida, reflete sobre ela e dá respostas aos desafios 
que encontra. A escola é considerada um local onde é 
possível se desenvolver um processo de conscientização 
progressiva e de emancipação política, socioeconômica e 
cultural. Portanto, a educação deve ser problematizadora, 
objetivando o desenvolvimento da consciência crítica. A 
relação professor-aluno é horizontal, baseada no diálogo 
e na avaliação mútua e permanente da prática educativa. 
Esse modelo assume em algumas práticas situações me-
todológicas próximas às do modelo construtivista, por 
exemplo o método de projetos ou de solução de proble-
mas, e também alguma aproximação ou superposição 
com o modelo CTS do ponto de vista da abordagem 
crítica dos conteúdos de ensino, embora a perspectiva de 
transformação de realidade o distinga dos demais. 

Sobre o Modelo CTS, Vieira (2003) considera que a 
importância desta perspectiva está relacionada à necessi-
dade de encorajar o interesse pelas interações da Ciência, 
Tecnologia e Sociedade como essencial para um ensino 
adequado e para a consciência tecnológica, visando uma 
ampla compreensão pública da ciência e o estímulo à 
cidadania ativa. Os conteúdos de ensino devem ser trata-
dos com o objetivo de confrontá-los com as realidades 
sociais, entendendo que esses conteúdos não são abstra-
tos, mas indissociáveis dessas realidades. Em relação à 
metodologia de ensino, o modelo CTS é pragmático e 
eclético, no sentido de permitir o uso de diferentes méto-
dos, técnicas e estratégias de ensino. Em geral, privilegia 
atividades em grupo, jogos, debates sobre questões soci-
ocientíficas polêmicas e controversas, resolução de situa-
ções-problema, estudo do ambiente real, entre outras 
estratégias de ensino, abrindo-se para metodologias di-
versificadas, ou ainda podendo se associar a outros mo-
delos pedagógicos, como, por exemplo, o construtivista e 
o sociocultural. No entanto, o posicionamento reflexivo e 
crítico com respeito ao conhecimento científico e aos 
modos de produção científica são aspectos que diferenci-
am o modelo CTS dos demais. Neste sentido, Vieira, 
Tenreiro-Vieira e Martins (2011) destacam a importância 
da orientação CTS na valorização do ensino contextuali-
zado, que mobilize conhecimentos na tomada de decisão 
crítica e na resolução de problemas da realidade social.  

5   Conclusão 

As propostas didáticas e processos formativos relatados 
constituem sugestões educacionais que podem ser 
adaptadas por outros professores e contribuem para a 
produção de conhecimento sobre Ensino de Geociências. 

Observamos que em relação ao Foco Temático, as 
pesquisas brasileiras concentraram-se no estudo de temas 
relacionados à “Formação de Professores”, através da 
proposição e análise de cursos de formação continuada 
na área de Geociências, enquanto que as pesquisas por-
tuguesas concentraram seus estudos na proposição e 
desenvolvimento de “Conteúdos e Métodos” de ensino e 
“Recursos Didáticos”.  

Em relação ao Modelo Pedagógico notamos uma 
tendência das pesquisas brasileiras se alinharem à uma 

perspectiva “Sociocultural”, entendida como aquela que 
busca através da educação a transformação da sociedade 
e a resolução de problemas da comunidade do entorno da 
escola e também à Educação Ambiental Crítica. Já as 
pesquisas portuguesas estão alinhadas ao Modelo CTS, e 
à perspectiva da Educação para o Desenvolvimento Sus-
tentável. Em ambas notamos um posicionamento crítico 
em relação à realidade e a busca por um ensino de geoci-
ências contextualizado e reflexivo. 

Tanto a produção brasileira quanto a portuguesa en-
focaram questões ambientais com destaque para discus-
sões relacionadas ao ciclo da água e à conservação dos 
solos e o desenvolvimento ou proposição de um ensino 
relacionado aos problemas do cotidiano do aluno com 
destaque para o Estudo do Meio, Pedagogia de Projetos, 
Ensino por Pesquisa e Solução de Problemas. 

As pesquisas destacaram o Estudo do Meio e ativi-
dades de campo como possibilidade de trabalhar de for-
ma menos fragmentada as questões relacionadas ao am-
biente explorando, não somente as diversas áreas das 
Ciências Naturais, como também as outras áreas curricu-
lares, abordando questões da realidade dos alunos de 
forma integrada.  

Após apresentar as tendências da produção, ressal-
tamos a necessidade de se ampliar os estudos sobre Geo-
ciências para crianças e de se estimular desde os primei-
ros anos o Ensino de Ciências da Terra em uma perspec-
tiva integradora. 
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Abstract This work aims to discuss the use of experiments that simulate geological processes as an important didactic resource in the 

Geosciences education. Activities that make use of experiments should be carried out by students considering themes indicated by the 
teacher. During the activities, students will have as essential role to choose the materials to be used, the execution of the experiment, obser-

vation and recording of the results. The students will be able to experiment in the classroom with professor supervision and/or at home, with 

video recording for later presentation to their classmates and/or other students. These kind of activity allows the development of the student 
in different fields of knowledge, because it allows a better understanding of the geological phenomenon due to the construction of the 

environment by the student and the subsequent observation of the phenomenon based on the experiment. In addition, the student becomes 

more independent, knowledge diffuser and proactive, because it is responsible for all stages of the activity developed, which is interesting 

in a moment that reaffirms the need to centralize the study directly to the student.  

Keywords Didactic resources, experiments, geological processes, meaningful learning. 

Resumo Este trabalho visa discutir a utilização de experimentos que simulam processos geológicos como um  importante recurso didático 

no ensino de geociências. As atividades que compõem esses experimentos devem ser realizadas pelos próprios alunos a partir de temáticas 

indicadas pelo professor. Durante essas atividades os alunos  terão como funções essenciais a escolha dos materiais a serem utilizados, a 

execução do experimento, observação e registro dos resultados. Os alunos poderão fazer o experimento em sala de aula com a supervisão do 
professor e/ou em casa, com  registro em vídeo para posterior apresentação a seus colegas de turma e/ou a outros estudantes. Esse tipo de 

atividade permite o desenvolvimento do aluno em diferentes campos do conhecimento, pois fornece um melhor entendimento do fenômeno 

geológico devido a montagem do ambiente pelo próprio aluno e a posterior observação do fenômeno com base no experimento. Além disso, 
o aluno torna-se mais indepentente, difusor do conhecimento e proativo, pois é responsável por todas as etapas da atividade desenvolvida, o 

que é algo muito interessante em um momento que se reafirma a necessidade de centralizar o estudo diretamente no aluno.  

Palavras-chave Recurso didático, experimentos, processos geológicos, aprendizagem significativa.  

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução  

Uma das maiores dificuldades dos professores durante o 

ensino do conteúdo da geografia física é diminuir o dis-

tanciamento entre aquilo que é discutido em sala de aula 

e a realidade do aluno. Sabe-se que não é simples visuali-

zar e entender os processos geológicos com base em abor-

dagens puramente teóricas. Com isso, surge a necessidade 

do professor de diversificar seus recursos didáticos para 

auxiliar na obtenção de um aprendizado mais significativo 

para o aluno. 

O conceito de aprendizagem significativa foi pro-

posto originalmente por David Ausubel (1963, 1968). Se-

gundo Moreira (2011, p. 56) esse tipo de aprendizagem 

permite que o aluno atribua um significado do psicológico 

para o que é denotado de maneira lógica no material de 

aprendizagem. Um dos pilares básicos para o seu sucesso 

é a utilização do conhecimento prévio do indivíduo na 

construção do seu aprendizado. 

É muito importante que o professor procure aproxi-

mar a teoria dos processos naturais estudados em geogra-

fia e geologia da realidade e da experiência vivenciada pe-

los alunos. Um recurso didático que pode ser utilizado re-

fere-se à exibição de filmes e/ou  documentários que tra-

tam sobre fenômenos geológicos. O professor pode sele-

cionar a partes mais interessantes do material para adequar 

a utilização do recurso ao tempo de aula previsto. É im-

portante que o objetivo da utilização desse recurso seja 

bem definido pelo professor para que o desenvolvimento 

da atividade tenha sucesso. 

Outro recurso didático que pode ser utilizado e que 

apresenta resultados bastante efetivos para o estudo dos 

processos naturais são as aulas de campo. Esse tipo de ati-

vidade pode ser aplicada no ensino escolar básico e no en-

sino superior, sendo parte integrante e obrigatória de mui-

tos cursos de graduação em geografia, oceanografia e ge-

ologia. Nesse tipo de recurso didático o aluno tem a opor-

tunidade de observar o fenômeno natural estudado em 
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campo. Na atividade de campo, o aluno é observador do 

processo e pode associar melhor a teoria estudada dentro 

de sala com aquilo que visualiza, além de aprender a visu-

alizar a paisagem e a identificar fatores humanos e natu-

rais, que integram o espaço geográfico. 

Embora o método anteriormente citado seja bastante 

efetivo, muitas das vezes sua execução não é possível, seja 

devido a restrições financeiras ou a características singu-

lares do processo geológico, que pode ser de difícil obser-

vação durante uma determinada aula de campo. É válido 

afirmar que nenhum recurso didático substitui o outro, 

normalmente a aplicação de uma diversidade de recursos 

didáticos durante o ensino visa a complementação, facili-

tando a aprendizagem do aluno. O presente trabalho tem 

como objetivo discutir sobre a utilização de experimentos 

que simulam processos geológicos, como um tipo de re-

curso didático no ensino de geociências.  

2   Experimentos de simulação de processos geológi-

cos 

2.1 Características da Metodologia 

A utilização dos experimentos de simulação de processos 

geológicos para ensino de geociências pode ser realizado 

em diferentes níveis escolares (ensino básico e superior). 

No caso do ensino básico pode-se utilizar utilizar as aulas 

de geografia para o desenvolvimento da atividade. No en-

sino superior pode-se fazer uso desse recurso didático em 

diferentes cursos de graduação (e.g. Geologia, Geografia 

e Oceanografia) que possuem disciplinas na área de geo-

ciências. 

A atividade consiste na montagem de experimentos 

para simulação de processos geológicos. Os materiais uti-

lizados na montagem do experimento podem ser diversos. 

O importante é que permita a execução do trabalho e que 

seja facilmente adquirido pelo aluno. Isso é um ponto fun-

damental, pois o experimento será realizado com base em 

uma temática proposta pelo professor, que pode separar a 

turma em grupos para os alunos executem essa atividade. 

O material a ser utilizado pode ser sugerido pelo profes-

sor, mas o interessante é que os alunos pesquisem para 

criar seu modelo de simulação próprio e com os materiais 

que julgarem mais interessantes. A atividade pode ser exe-

cutada em sala de aula, durante diferentes aulas reservadas 

para esse fim. Com isso, o professor pode acompanhar e 

supervisionar a elaboração do experimento. Entretanto, o 

professor pode designar que a tarefa seja feita ao longo de 

um determinado tempo na casa dos alunos. Com isso, os 

alunos devem ser reunir periodicamente para o desenvol-

vimento do experimento. Isso permitirá, por meio dos ex-

perimentos, a simulação de processos geológicos que ne-

cessitam de mais tempo para o seu desenvolvimento. 

Nesse caso, os alunos podem registrar em vídeo a execu-

ção do experimento e, posteriormente editar para que os 

momentos mais importantes do experimentos sejam regis-

trados. A apresentação do trabalho pode ser feita em sala 

de aula por meio áudio-visual, com tempo pré-determi-

nado pelo professor, para que todos os outros alunos pos-

sam assistir. Em alguns casos, pode-se procurar repetir a 

execução do experimento em sala de aula. Caso o profes-

sor e os alunos achem interessante pode-se montar uma 

feira de Geociências para divulgação dos experimentos, 

com intuito de divulgar o trabalho realizado pelos alunos 

e aproximar os fenômenos da realidade de outros alunos.  

É muito importante que o professor explique a seus 

alunos que todo o material utilizado no experimento deve 

relatado, assim como a quantidade utilizada. Além disso, 

o procedimento de montagem do experimento também 

deve ser explicado. Isso para permitir que outros possam 

repetir o procedimento. A simulação do fenômeno deve 

ser realizada conjuntamente com a explicação dos alunos 

integrantes do grupo para que o professor possa observar 

a junção da atividade prática com a teoria. Outra questão 

fundamental é que os alunos sejam orientados a mostrar e 

relatar as dificuldades de execução do experimento bem 

como suas limitações para representar o fenômeno estu-

dado.  

A escolha dos fenômenos a serem estudados depende 

do nível escolar em que se está trabalhando. No ensino 

básico, o professor trabalha com a geografia escolar, por-

tanto é muito importante que os fenômenos naturais sejam 

mais próximos da realidade do aluno para que os experi-

mentos tenham um resultado mais positivo e que a apren-

dizagem seja mais significativa. Alguns exemplos de pro-

cessos que podem ser abordados estão ligados a dinâmica 

exógena dos processos naturais, como, por exemplo a si-

mulação das variações nas características morfológicas de 

um rio desde sua nascente até a foz. Entretanto o professor 

também pode tentar trabalhar com temáticas da dinâmica 

interna da Terra, mas é necessário fornecer instrumentos 

para aproximar o aluno dessa realidade. Isso pode ser rea-

lizado por meio da utilização de filmes e/ou reportagens 

que tratam de fenômenos, como terremotos e erupção vul-

cânica. 

No ensino superior a utilização dos experimentos 

pode ocorrer de forma mais ampla e a complexidade dos 

mesmos pode ser bem maior. Além disso, os fenômenos 

estudados podem ser mais específicos, mas é importante 

que sejam passíveis de serem simulados pelos alunos por 

meio de materiais de mais fácil obtenção. Vale ressaltar 

que a utilização do experimento deve ser qualificada como 

uma atividade de ensino, e que a pesquisa é o instrumento 

utilizado pelo aluno para adquirir o conhecimento. O pro-

fessor não pode confundir a atividade proposta com uma 

iniciação científica, pois embora tenham muitas caracte-

rísticas semelhantes os objetivos são distintos. No pre-

sente caso o desenvolvimento do experimento é uma al-

ternativa de recurso didático para facilitar o aprendizado 

do aluno acerca de fenômenos geológicos cujas caracte-

rísticas e consequências não são tão facilmente entendidas 

pelo aluno durante a discussão teórica do assunto. 

2.2 Estudo de Caso 

A metodologia descrita no presente trabalho foi utilizada 

pelo Professor Edgar Batista de Medeiros Júnior durante 

o curso da disciplina Petrologia Magmática para 41 alunos 

do sexto período de graduação em geologia da Universi-

dade Federal do Espírito Santo (UFES) no ano de 2015. O 

professor distribuiu 6 temáticas e separou os alunos em 
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grupos de 3 a 4 pessoas. Com isso, um mesmo tema foi 

desenvolvido por dois grupos distintos. Os alunos tiveram 

um período de três meses para montagem e desenvolvi-

mento do experimento. O resultado da atividade foi regis-

trado em vídeo, com duração de aproximadamente dez mi-

nutos, para posterior apresentação em sala de aula com dia 

e horários antecipadamente marcados. Todos os compo-

nentes do grupo foram orientados a participarem das gra-

vações. O roteiro do vídeo era composto pelo relato do 

fenômeno a ser estudado, descrição dos materiais utiliza-

dos no experimento, montagem e desenvolvimento do ex-

perimento e posterior indicação da disciplina, professor e 

grupo responsável pela atividade. Todo vídeo deveria ser 

constituído de material áudio pertinente, incluindo a ex-

plicação sobre processo geológico simulado. 

A escolha dos temas propostos foi realizada pelo pro-

fessor de maneira a abranger os aspectos gerais estudados 

na disciplina. A sequência proposta para os diferentes gru-

pos teve como objetivo fornecer uma ideia de continui-

dade lógica dos fenômenos. O temas propostos foram: 

1) Tectônica de placas e magmatismo; 

2) Vulcanismo explosivo versus efusivo; 

3) Mecanismos de ascensão e alojamento de magmas; 

4) Tipos de fluxo piroclástico; 

5) Processos de diferenciação magmática em sistema fe-

chado; 

6) Processos de diferenciação magmática em sistema 

aberto: mistura de Magmas. 

Com base nos temas expostos acima os alunos pode-

riam desenvolver experimentos mais abrangentes, que tra-

tassem da temática como um todo, ou realizar experimen-

tos mais específicos, referentes a uma determinada parte 

do assunto. Nesse conjunto de possibilidades, os grupos 

que trabalharam com os temas Tectônica de placas e mag-

matismo e Vulcanismo explosivo versus efusivo optaram 

por uma abordagem mais geral, com o estudo do fenô-

meno abarcando toda a temática proposta. Isso se deve as 

próprias características dos temas em questão, que pos-

suem uma análise mais global. Por exemplo, o experi-

mento realizado por um dos grupos os alunos simulam o 

desenvolvimento da tectônica global e o magmatismo as-

sociado por meio da utilização de farinha de trigo (repre-

sentando a crosta continental) e chocolate em estado lí-

quido em franco aquecido (representando o manto). O 

chocolate foi totalmente coberto por uma fina camada de 

farinha de trigo. Com aquecimento do chocolate ocorreu 

uma ruptura da fina camada de farinha de trigo, o que po-

deria representar o desenvolvimento de um rifte. Sabe-se 

que a evolução do rifte pode permitir o desenvolvimento 

do assoalho oceânico. Isso é representado no experimento 

pelo aumento do distanciamento entre as duas porções de 

farinha de trigo que foram separadas pela ruptura provo-

cada pelo chocolate aquecido. 

Na maior parte dos experimentos os grupos optaram 

por tratar mais especificamente das temáticas. Um dos 

grupos que trabalhou com o tema Mecanismos de ascen-

são e alojamento de magmas resolveu simular o diapi-

rismo de magmas. Essa temática é bem mais específica e 

de certa forma exigiu que os alunos refletissem bastante 

sobre os materiais a serem utilizados, pois era necessário 

que o experimento pudesse simular o processo com maior 

fidelidade possível. Nesse experimento os alunos utiliza-

ram uma vela, parafina, um béquer, óleo de cozinha, um 

suporte para o béquer e álcool etílico hidratado de uso do-

méstico. A vela representa a fonte de calor, que aquecerá 

o béquer. Dentro béquer foi colocada uma camada de pa-

rafina no estado sólido no fundo, seguida de uma camada 

de 300 ml de óleo, que foi coberta por 100 ml de álcool. 

O aquecimento da parafina, providenciou sua fusão e sua 

posterior ascensão ao longo do óleo, que é mais denso. 

Entretanto sua subida foi interrompida na passagem do 

óleo para o álcool, que é menos denso que a parafina. Con-

sequentemente a parafina se acumulou nessa região. Com 

isso, os alunos puderam demonstrar por meio desse expe-

rimento como funciona o processo de ascensão de mag-

mas pelo mecanismo de diapirismo, que é fundamentado 

na diferença de densidade do magma em relação ao en-

torno. Sabe-se que a densidade menor do magma em rela-

ção ao ao meio que o envolve permite a sua subida e seu 

alojamento no interior da crosta está associado a uma re-

gião composta por rochas de densidade maior.   

O volume de experimentos realizados e o empenho 

dos alunos em realizá-los permitiu que parte deles fossem 

apresentados em uma Feira de Ciências do curso de geo-

logia, criada e coordenada pelos Professores Edgar Batista 

de Medeiros Júnior, Caroline Cibele Vieira Soares e Rod-

son de Abreu Marques, aberta a toda comunidade cientí-

fica e realizada simultaneamente a um evento importante 

para o curso de geologia da UFES, a Semana de Estudos 

Geológicos do Espírito Santo, organizada por alunos de 

graduação em geologia. 

2.3 Benefícios para a aprendizagem 

A implementação da prática cotidiana de experimentos 

que simulam processos naturais como um tipo de recurso 

didático pode aproximar mais o aluno do ambiente esco-

lar, pois ele será um agente mais ativo no desenvolvi-

mento da relação ensino-aprendizagem.  Com os experi-

mentos os alunos participam da construção de materiais a 

serem utilizados em aula, aprendem a pesquisar, desen-

volvem a noção de método e escala, pois representam fe-

nômenos naturais com materiais análogos em ambiente la-

boratorial e de forma organizada. Além disso, o aluno 

passa ter a consciência de que a ciência é algo próximo de 

todos e que ela pode ser realizada por todos.  Isso desen-

volve uma consciência mais crítica ao aluno, pois ao cons-

truir um ambiente para simulação ele tem que ter visão do 

todo para que saiba dizer se seu experimento é represen-

tativo ou não do fenômeno estudado. 

A aprendizagem do aluno é bastante facilitada pela 

utilização do recurso didático em questão porque a repre-

sentação do fenômeno por meio de sua repetição em uma 

simulação requer o entendimento das principais caracte-

rísticas do processo natural estudado. Isso transforma a 

utilização dessa metodologia em uma atividade de intensa 

pesquisa e descoberta para o aluno. O aluno se torna mais 

independente, pois o desenvolvimento do experimento é 

de sua responsabilidade. Há possibilidade do aluno, mui-

tas vezes entendido como aprendiz, ser o difusor do co-

nhecimento, pois o aluno tem como função explicar a es-
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colha dos materiais utilizados e as características do fenô-

meno analisado para outras pessoas. Particularidades do 

fenômeno, que não foram vistas em sala de aula podem 

ser observadas pelo aluno, seja como consequência da 

execução do experimento ou como uma ferramenta im-

portante para permitir a execução do mesmo. O aluno po-

derá perceber que o fenômeno natural estudado teve que 

ter seus condicionantes ambientais reduzidos para que 

fosse possível representá-lo por meio de um experimento. 

Isso permite desenvolver no aluno uma consciência para 

distinção de ambiente laboratorial daquele que é o meio 

natural. 

O desenvolvimento da tecnologia exige que o profes-

sor adeque os diferentes recursos didáticos utilizados em 

sala de aula para conseguir atrair a atenção dos alunos. A 

utilização dos experimentos pode auxiliar nesse processo 

de aproximação do ambiente tecnológico em relação ao 

que se trabalha em sala de aula, pois existe um amplo con-

junto de materiais, muitos deles de natureza tecnológica, 

que os alunos podem utilizar para a construção e desen-

volvimento dos seus experimentos. O registro em vídeo 

da atividade é uma forma de aproximação com meio tec-

nológico, pois o aluno pode utilizar sua câmera ou seu 

smartphone para filmar o experimento e posteriormente 

fazer uso de um aplicativo ou programa de edição de ví-

deo. Alguns alunos podem achar interessante e sentirem-

se a vontade para divulgar o experimento na internet. É 

muito importante que o professor tenha consciência do 

mundo que envolve seus alunos para que as atividades 

atendam aos anseios dos mesmos e, consequentemente, 

gere um conhecimento significativo. 

A abordagem realizada coloca o aluno no centro das 

atividades, mas algumas pessoas podem perguntar o papel 

do professor dentro dessa atividade. O professor promove 

a atividade por meio da sugestão dos temas, posterior-

mente ele acompanha o desenvolvimento dos experimen-

tos por meio da orientação e supervisão dos alunos. Com 

isso o professor atua como um mediador, que acompanha  

o desenvolvimento da atividade, analisa a necessidade de 

orientação em relação a algum grupo de alunos, supervi-

siona todas as atividades e possibilita a interação entre os 

diferentes grupos de alunos durante o dia de apresentação 

dos experimentos. O professor pode aproveitar toda a dis-

cussão gerada durante a execução da atividade para suas 

aulas posteriores, fazendo sempre uma ligação entre o 

conteúdo abordado e os experimentos desenvolvidos pe-

los alunos. Ele pode salientar as dificuldades encontradas 

para a simulação de determinados fenômenos, discutir 

questões sobre os fenômenos que ainda permanecem não 

muito claras e citar, quando pertinente, os experimentos 

que mais auxiliaram no entendimento do processo. O pro-

fessor pode aproveitar para discutir sobre o rigor científico 

e a necessidade de controle do ambiente para execução de 

um experimento.  

3   Conclusão 

A utilização de experimentos para simular processos geo-

lógicos como um tipo de instrumento de recurso didático 

permite que o aluno se desenvolva em diferentes campos 

do conhecimento. O aluno se torna mais independente e 

proativo. O seu papel na sala de aula fica realmente cen-

tral, podendo ir além do aprendiz e se transformar em um 

difusor de conhecimento.  

O método pode ser aplicado nos diferentes níveis es-

colares (educação básica e no ensino superior), mas deve-

se respeitar as características e particularidades de cada 

nível escolar em que se esteja trabalhando. 

O recurso didático em questão pode atrair mais facil-

mente o perfil atual de aluno, pois imprimi liberdade e au-

tonomia. Esses sentimentos são muito requisitados pelos 

alunos. Ao mesmo tempo, pode-se verificar o desenvolvi-

mento do seu senso crítico, dos mecanismos adotados para 

pesquisa e da consciência de responsabilidade.  

Com relação ao conhecimento dos fenômenos geoló-

gicos esse tipo de atividade pode proporcionar com que 

aluno entenda o processo geológico estudado como um 

todo, identificando e descrevendo suas principais caracte-

rísticas. Isso é possível, pois o aluno ao montar o experi-

mento tem que ir além da definição do fenômeno. Ele pre-

cisa identificar e entender como as diferentes variáveis en-

volvidas no processo interferem no seu desencadeamento. 
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Abstract The present text, presents a research done with teachers of rural schools, of the municipality of Parintins, Amazonas State. In 
this research, we investigate how Geoscientific contents are worked in schools located on the banks of the Amazon River, periodically 
flooded by river waters. The dynamics of the waters dictate the life of the riverside folk develop ways of life and popular knowledge char-
acterized by a unique culture. In popular knowledge about nature, they are the basis of the cultural meanings of these individuals, but they 
are not used in a direct way to make scientific knowledge available in the classroom. However, it is known that these knowledges are the 
basic element for meaningful learning, leading the learner to find in the articulation between popular knowledge and geoscientific 
knowledge, realization of natural phenomena, and teaching closer to their reality. First analyzes show that these contents are worked in a 
disciplinary way, and they are disconnected from the reality of the students. The research subjects point out the need for a teacher training 
that takes into account the insertion of a theoretical basis on the relationship of popular knowledge with teaching; as well as in-service 
training for those who did not have this training during the graduation period. 

Keywords  Geoscience teaching, popular knowledge, riverside schools, teacher training 

Resumo O presente texto apresenta uma pesquisa feita com professores de escolas rurais, do município de Parintins/AM. Na pesquisa, 
indaga-se como os conteúdos Geocientíficos são trabalhados nas escolas localizadas às margens do rio Amazonas, periodicamente inunda-
das pelas águas dos rios. A dinâmica das águas dita a vida dos ribeirinhos que desenvolvem modos de vida e saberes populares caracteri-
zados por uma cultural singular. Nos saberes populares sobre a natureza, está a base das significações culturais desses indivíduos, porém 
não são utilizados didaticamente para viabilizar os conhecimentos científicos em sala de aula. Contudo, sabe-se que esses saberes constitu-
em o elemento básico para a aprendizagem significativa, levando o educando a encontrar na articulação entre os saberes populares e os co-
nhecimentos geocientíficos, a efetivação da compreensão dos fenômenos naturais, e um ensino mais próximo da sua realidade. Primeiras 
análises mostram que os conteúdos são trabalhados de forma disciplinar, e apresentam-se desconectados da realidade dos estudantes. Os 
sujeitos da pesquisa apontam a necessidade de uma formação de professores que leve em conta a inserção de uma base teórica sobre a re-
lação dos saberes populares com o ensino; bem como uma formação em serviço para aqueles que não tiveram essa formação no período de 
sua graduação. 

Palavras-chave Ensino de Geociência, saberes populares, escolas ribeirinhas, formação de professor 

Linha temática Ensino de Geociências e Ciências Naturais para Educação Escolar e Treinamento de Professores. 

1    Introdução 

Refletir sobre a atuação docente é necessário na contem-
poraneidade. Essa emergência se justifica pela necessi-
dade de um ensino capaz de prover aos alunos não so-
mente noções e conceitos científicos, mas também a 
possibilidade de “fazer ciência”, sendo defrontados com 
problemas autênticos de seu dia a dia e consequentemen-
te, posicionar-se criticamente frente a tais problemas. 

A presente pesquisa faz parte de um projeto de dou-
toramento em Ensino e História de Ciências da Terra, do 
Instituto de Geogiências da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Tem como objetivo compreender 
de que maneira os saberes populares ou da tradição ama-
zônica podem contribuir com o ensino de geociências 
nas escolas ribeirinhas do Amazonas. 

Apesar de não ser definida como uma disciplina no 
currículo da educação básica brasileira, a Geociências 
compõem uma área interdisciplinar que está presente no 

cotidiano de todos os seres humanos. Temas como estru-
tura geológica, o ciclo da água, recursos minerais, for-
mação e conservação dos solos, recursos energéticos, 
dentre outros, é possível encontrar nas disciplinas geo-
grafia ou ensino de ciências, e que podem ser ministra-
dos pelos professores desde as séries iniciais. Porém, 
segundo Toledo et al. (2005), com raras exceções, os 
tópicos geocientíficos são tratados de forma fragmenta-
da, dispersa e desatualizada, não conseguindo promover 
a compreensão da Terra como um sistema complexo e 
dinâmico. 

Dentre os principais motivos apontados por Toledo 
et al. (2005) é que os professores, em sua maioria, não 
estão preparados para discutir esses temas em virtude de 
sua complexidade, o que compromete a compreensão dos 
alunos sobre o funcionamento do Planeta Terra, contri-
buindo com a formulação de conceitos equivocados ou 
superficiais. Outro fator que torna o ensino de geociên-
cias desinteressante para os estudantes está ligado à difi-
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culdade de relacioná-los com questões do seu cotidiano. 
No Amazonas, as escolas ribeirinhas são inundadas peri-
odicamente pelas águas dos rios que definem os modos 
de vida da população local, sendo essa dinâmica propícia 
para motivar os estudos de temas de geocientíficos. Silva 
& Zanon (2000), enfatizam que a escola é o local de 
mediação entre a teoria e a prática, o ideal e o real, o 
científico e o cotidiano. Nessa perspectiva, compreen-
demos que a escola deve atentar-se para essa diversidade 
e buscar a interlocução entre os saberes tradicionais e os 
saberes científicos, levando em consideração aspectos 
culturais da comunidade na qual está inserida. 

Desse modo, se os diferentes saberes de cada indiví-
duo fossem compreendidos e a escola propiciasse a me-
diação entre estes saberes, a capacidade de diálogo entre 
educador e educando se tornaria mais fácil, possibilitan-
do o compartilhamento dos saberes, sempre diversifica-
dos e singulares, “sejam os cotidianos, os empíricos, os 
práticos, os teóricos, os científicos, os tecnológicos, que 
fazem parte do movimento dialético que produz as for-
mas renovadas de saber e gera rupturas conceituais” 
(Silva & Zanon 2000, p. 146). 

Entretanto, quando se trata de escolas ribeirinhas do 
Amazonas, aqueles saberes que os estudantes trazem 
devido à sua formação histórica e social muitas vezes são 
menosprezados ou até negligenciados pela escola, ou 
seja, a conexão entre as vivências dos estudantes e os 
conteúdos geocientíficos são quase inexistente. 

2    O contexto Amazônico 

A Amazônia é a região brasileira que corresponde a 
3.853.397,2 km², aproximadamente 42% do território 
nacional, com um contingente populacional segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 
aproximadamente 15 milhões de habitantes. Essa região 
possui características singulares no que diz respeito as 
suas particularidades físicas, sociais e diversidade cultu-
rais. Essas características contribuem para a pluralidade 
cultural, manifestadas no cotidiano da população por 
meio de danças, crenças, comidas, festas, dentre outros 
aspectos que integram a cultura amazônica, definida em 
termos gerais como a herança social total da humanidade 
(Nunes 2004). Conhecer o que compõe essa cultura é 
uma tarefa árdua porque, a partir dos contatos da popula-
ção nativa com outros povos são agregados valores ao 
sistema cultural amazônico. 

Alguns estudiosos apontam que a originalidade 
amazônica encontra-se em maior proporção no espaço 
classificado por Loureiro (2001) como espaço rural. 
Neste, a sociedade está mais ligada às raízes culturais por 
ter preservado a cultura tradicional construída há muito 
tempo pelo homem amazônico. Compreende-se como 
espaço “rural, os municípios, vilarejos, vilas dos interio-
res da Amazônia onde a urbanização e o desenvolvimen-
to industrial e tecnológico ainda não ocorrem” (Loureiro 
2001, p.47). A área rural é a que mais representa a iden-
tidade amazônica, pois tem uma ligação forte com as 
raízes tradicionais, prevalecendo a manutenção cultural 
através da tradição oral passada de geração para geração 
pelos habitantes mais antigos da região.  

Nessas áreas, a educação do campo se apresenta 
como demanda, por conta da concentração de pessoas 
residentes na zona rural que reivindicam uma educação 
voltada para o atendimento das especificidades do cam-
po, bem como para o desenvolvimento sustentável de sua 
população, o que nem sempre acontece nos cursos de 
licenciatura. 

Somos conhecedores da distância ainda existente en-
tre o que rezam os documentos legais e sua aplicabilida-
de, porém, acreditamos ser pertinente observar como 
estas questões vêm sendo gerenciada na prática, uma vez 
que, as instituições de ensino superior gozam de certa 
“autonomia” para propor e executar propostas diferenci-
adas de formação de professores que contemple as de-
mandas das escolas rurais locais.  

2.1 Reflexões acerca dos saberes da tradição e o ensino 

de Geociências nas escolas ribeirinhas do Amazonas 

Vivemos em um país que, devido à sua dimensão territo-
rial e sua diversidade étnica, apresenta uma variedade de 
crenças, culturas e formas de expressão, o que torna cada 
lugar único e com características próprias. Acreditamos 
que essas especificidades precisam ser consideradas na 
prática educacional local que deve, valorizar e resgatar 
os saberes vindos pela sociedade e que os estudantes 
trazem consigo, fruto de sua vivência cotidiana. Sobre 
essa questão, Gondim & Mól (2009, p.2), contribuem 
dizendo que a escola deve ser “o local de mediação entre 
a teoria e a prática, o ideal e o real, o científico e o coti-
diano”. Seguindo o mesmo pensamento, Chassot (2008ª), 
defende o resgate e a valorização de saberes populares ou 
da tradição, também definido por ele de saberes prime-

vos, como facilitador da aprendizagem. O diálogo entre 
os saberes escolares e os saberes da tradição seria, nesse 
contexto, mediado pelo conhecimento científico, com-
preendido como facilitador da leitura do mundo natural o 
que acreditamos está intimamente ligado ao ensino de 
geociências. 

Quando se trata dos temas dessa área de conheci-
mento no currículo das escolas ribeirinhas, os conteúdos 
geocientíficos não são vistos em uma disciplina específi-
ca, estes são associados à Geografia ou a Geologia, ciên-
cia que estuda a origem e formação do planeta Terra. 
Segundo Guimarães (2009), dentre as funções dessa área 
de conhecimento, destaca-se a busca para solucionar e/ou 
amenizar problemas ambientais ocasionados pela exces-
siva exploração dos recursos naturais que se acirrou à 
partir da revolução industrial em meados do século 
XVIII. Logo, tal conhecimento sempre esteve associado 
ao suprimento das necessidades fundamentais da socie-
dade. 

As Geociências, também conhecidas como Ciências 
da Terra, são uma das áreas do conhecimento que mais 
se insere e influencia no cotidiano da população, pois o 
homem, para suprir suas necessidades é capaz de trans-
formar a superfície do planeta em velocidades maiores 
do que alguns processos naturais (Guimarães 2009). 
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2.2 Conteúdos geocientíficos e os PCNs 

Tendo em vista as mudanças ambientais ocorridas no 
planeta, nas últimas décadas, vê-se uma expressiva dis-
cussão sobre as necessidades de inserção de temas rela-
cionados à Geociências nas propostas curriculares nos 
níveis de Ensino Fundamental e Médio. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), destacam a necessidade 
do trabalho com esses conteúdos a fim de oportunizar os 
estudantes não apenas a sua contribuição científica mas 
principalmente a busca de soluções para os problemas 
gerados pelo homem. Ao analisar os PCNs de Geografia 
e Ensino de Ciências, é possível encontrar conteúdos 
relacionados às Geociências sistematizados nas discipli-
nas de Ciências, Geografia e até mesmo em História. 
Porém, a deficiência nos cursos de formação de professo-
res, nem sempre os habilitam para identificar os conteú-
dos geocientíficos presentes nos PCNs, bem como nos 
currículos escolares, torando-se improvável abordá-los 
de forma adequada as peculiaridades das Geociências. 

As temáticas relacionadas ao estudo da Terra com-
preendida nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 
nas disciplinas de Ciências, História e Geografia, encon-
tra-se principalmente nos conteúdos do 6º ano do Ensino 
Fundamental, podendo ser encontrado em uma análise 
mais aprimorada nos conteúdos do 7º, 8º e 9º anos. Desse 
modo, pode-se pensar que tal conhecimento seja devi-
damente explorado, despertando nos estudantes o inte-
resse pelo funcionamento do Sistema Terra e a compre-
ensão do lugar em que se vive. 

Apesar de numerosas e diversificadas, essas propos-
tas apresentam aspectos em comum que se relacionam, 
principalmente, a visão da importância de formar alunos 
capazes de compreender seu mundo de forma crítica, 
numa perspectiva de elaboração de conceitos científicos 
mais coerentes e relevantes para a vida diária e possibili-
tar ao aluno a problematização e investigação de fenô-
menos vinculados ao seu cotidiano, para que esse seja 
capaz de dominar e usar os conhecimentos construídos 
nas diferentes esferas de sua vida, buscando benefícios 
práticos tanto para a sociedade quanto para o meio-
ambiente, e ao mesmo tempo, aprimorar sua alfabetiza-
ção científica (Lorenetti & Delizoicov 2001). 

Mediante questões apresentadas, a necessidade do 
ensino de geociências nas escolas da Amazônia se faz, 
por ser essa região um laboratório natural, onde os fenô-
menos da natureza se expõem e influenciam cotidiana-
mente na vida dos estudantes, seja por suas manifesta-
ções climáticas, formação dos terrenos de várzea, tipos 
de solo, ou o regime hidrológico do rio Amazonas resul-
tante fundamentalmente do regime pluviométrico que é 
muito irregular espacial e temporalmente na região. 

Essa irregularidade na distribuição das chuvas na re-
gião, segundo Ab’Sáber (2003), principalmente no senti-
do de Norte a Sul é o que provoca uma desigualdade no 
regime fluvial dos rios da margem direita e da margem 
esquerda da Bacia Amazônica. É esse desequilíbrio, 
conhecido como “fenômeno da interferência”, que define 
o regime anual único para o rio Amazonas, caracterizado 
por um período de cheia e outro de vazante, impactando 
diretamente nos modos de vida da população ribeirinha, 
que ao longo dos anos, por meio da observação dos fe-

nômenos naturais, conseguem desenvolver técnicas de 
sobrevivência baseadas nas peculiaridades locais. 

Diante do exposto, é que se aponta a possibilidade 
de fazer uso dos saberes tradicionais amazônicos para 
viabilizar o ensino, visto que estes trazem em sua nature-
za potencial para contribuir com o ensino de geociências 
nessas escolas. Todavia, a maioria dos professores des-
conhecem a natureza deste pensamento e do sistema 
implícito que desenvolve esta linguagem nas culturas 
amazônicas, particularmente na cultura ribeirinha. 
Camuendo (2006, p. 70) colabora dizendo que “o saber 
local é aquele que se adquire ao longo da experiência da 
vida e, é o produto da interação entre seres humanos em 
função de contextos culturais específicos de cada povo”. 
Este saber está intimamente ligado à prática de vivências 
culturais da população, e carregam em si um potencial 
para ensinar e aprender visando à aprendizagem 
significativa dos estudantes. 

 
3    A metodologia adotada 

A pesquisa de cunho qualitativo tem seu contexto em 
três escolas de áreas rurais de várzea de Parintins-AM, 
junto a 10 professores que trabalham com turmas multi-
seriadas, ou seja, turmas formadas por alunos de anos 
escolares diferentes, agrupados em uma mesma sala e 
com um único professor para ministrar as aulas. Tal 
situação encontra amparo legal na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação nacional, lei 9394/96, nos Artigos 23 
e 28, os quais dão aos sistemas de ensino possibilidade 
de se organizarem com vistas a promover adaptações 
necessárias às especificidades da vida rural, incluindo 
adequações curriculares, calendários e metodologias de 
ensino. É importante esclarecer que essa realidade aponta 
para a necessidade de um ensino de cunho interdiscipli-
nar para viabilizar a aprendizagem dos estudantes e faci-
litar o trabalho do professor. 

Como técnica de pesquisa, definimos a observação 
participativa e a Técnica do Grupo Focal, definido por 
Gatti (2005, p.32) como “um conjunto de pessoas seleci-
onadas e reunidas por pesquisadores para discutir e co-
mentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua 
experiência pessoal”, sendo necessário que os participan-
tes tenham alguma vivencia sobre o tema discutido, 
dando-lhes a possibilidade de expor suas opiniões, inqui-
etações e sugestões; nesse estudo, sobre a relação entre 
saberes tradicionais e ensino de geociências. 

As análises interpretativas seguirão o pressuposto 
hermenêutico dialético definido por Oliveira (2008, p. 
123), como “uma metodologia alternativa” que facilita 
entender e interpretar a fala e depoimento dos atores 
sociais em seu contexto, em textos, livros e documentos, 
em direção a uma visão sistêmica da temática em estudo. 

Para assumirmos o desafio de ir além da realização 
dessa pesquisa, é preciso conhecer as realidades locais, 
propor outros estudos e análises de práticas pedagógicas 
que viabilize essa proposta. Iniciar a proposta a partir dos 
saberes já construídos é fundamental, para que de fato, 
promova transformações na práxis desses professores. 
Vale destacar que esse estudo foi motivado pelo princí-
pio fundamental de fazer valer o direito que o estudante 
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de ser educado em um ambiente que o permita apoderar-
se dos saberes produzidos pelos sujeitos de sua comuni-
dade, agregando-os a novos saberes, e dessa maneira, 
construir sua identidade como cidadão. 

No primeiro momento, fez-se necessário a realiza-
ção de encontros periódicos com os com os professores a 
fim de compreender como os conteúdos geocientíficos 
veem sendo trabalhados nessas escolas e como estes 
poderiam ser trabalhados balizados pelos saberes tradici-
onais locais. Como técnica de pesquisa, optou-se pelo 
desenvolvimento do Grupo Focal, que possibilita com-
preender práticas cotidianas, ações e reações, fatos e 
eventos experiênciados por um grupo de pessoas. 

Posteriormente, a observação participativa das aulas 
de Geografia serão necessárias dando especial atenção 
aos assuntos inerente à dinâmica das águas do rio ama-
zonas (enchente e vazante), observando como professo-
res e alunos se portam frente ao conteúdo a ser ensinado 
e aprendido. 

A partir dos posicionamentos feitos, pretende-se 
construir propostas para a elucidação de ações educativas 
que serão desenvolvidas junto aos estudantes, a fim de 
facilitar o entendimento dos conteúdos de geociências, 
contidos no currículo escolar local, tendo como instru-
mento facilitador da aprendizagem os saberes tradicio-
nais locais. 

Mediante esse trabalho, espera-se que as escolas 
possam construir ações educativas para ampliar o univer-
so de conhecimentos, saberes e experiências dos estudan-
tes, tendo os saberes da tradição amazônica, o mote nor-
teador para a compreensão dos fenômenos físicos locais 
e do ensino de geociências. 

Nessa trajetória, temos o intuito de promover o aper-
feiçoamento da educação oferecida pelas escolas, além 
do desenvolvimento de competências e habilidades dos 
professores, visando ao compromisso com a qualidade da 
educação, especificamente, dessa etapa da educação 
básica, por meio de minicurso de formação em serviço. 
Para tanto, a proposta de pesquisa, agregada ao processo 
formativo proposto, contará com seis etapas metodológi-
cas, assim definidas: 

 
• Seminário de apresentação e lançamento do projeto 

para fins de doutoramento, bem como proposta de 
minicurso de formação em serviço, com a intenção 
de conhecer o perfil dos participantes quanto as suas 
demandas e realidades educacionais. Na ocasião, 
expusemos a organização geral do projeto, carga ho-
rária a ser certificado, o planejamento e aplicação de 
ações educativas, utilizando os saberes da tradição 
local, para viabilizar o ensino de conteúdos geocien-
tíficos.  

• Encontros de formação, grupos focal, terá o objetivo 
de conduzir o aprimoramento conceitual, levanta-
mento e reflexão sobre os saberes da tradição en-
quanto elemento motivador para o ensino de geoci-
ências.  

• Encontros de formação, grupo focal, desenvolvidos 
para aprofundar conhecimentos sobre a importância 
do ensino de Geociências e a identificação desses 
conteúdos na proposta curricular da escola. Ressalta-

se que, ao longo da formação, avaliou-se a impor-
tância da participação de professores, especialmente 
para ver na prática, por meio das observações, as 
abordagens teóricas discutidas nos encontros.  

• Encontro de formação, grupo focal, com o objetivo 
de aprofundar conhecimento sobre a teoria da 
aprendizagem significativa, amparada no pensamen-
to de Ausubel (1982). Com essa abordagem busca-
mos reafirmar o protagonismo dos professores en-
quanto sujeitos responsáveis pela efetivação da 
aprendizagem significativa dos estudantes, levando 
em conta a valorização das especificidades locais e o 
enriquecimento de sua prática pedagógica.  

• Encontro para definição do tema geocientífico, que 
servirá de eixo norteador nas atividades desenvolvi-
das, bem como o planejamento das ações educativas 
a serem desenvolvidas junto aos estudantes. Trata-
se, portanto, da valorização de uma vivência, que 
revela ao mesmo tempo uma análise histórica e a 
proposição de novas ações pedagógicas, gestadas e 
analisadas no período deste projeto.  
 
Esta propositura educativa foi pensada mediante o 

esforço de manter o respeito às práticas e à cultura locais, 
e, ao mesmo tempo, promover um diálogo que possa 
ampliar as possibilidades de intervenção e do fazer peda-
gógico. Não se trata de uma proposta de mudança de 
postura. Pelo contrário, o desejo é o de somar olhares e 
reflexões, ampliar possibilidades no fazer pedagógico 
desses professores que enfrentam toda forma de obstácu-
los na realização de seu trabalho. 

Os dados produzidos serão analisados e discutidos 
no contexto da construção da pesquisa, procurando elu-
cidar as reflexões e pontos de vista dos sujeitos sobre o 
os saberes da tradição amazônica e sua relação com o 
ensino de Geociências. Quando se trata do ensino de 
Geociências, as dificuldades são maiores, pois é uma 
área do conhecimento pouco conhecida pelos professores 
e que por isso não conseguem identificar seus conteúdos 
nas disciplinas da proposta curricular. Apesar de não ser 
consenso entre os pesquisadores da área de Geociências 
o desenvolvimento desse ensino à estudantes do 6º ao 9º 
ano, devido à complexidade dos conhecimentos que esta 
área requer, seu ensino pode ser de grande relevância 
para desenvolver nos estudantes suas habilidades cogni-
tivas, aprimorar a percepção sobre os fenômenos da 
natureza, aprimora seu conhecimento sobre o mundo, ou 
seja, colaborar no processo de observação de fenômenos 
para a construção de conhecimentos. 

Os conteúdos geocientíficos, convencionados a se-
rem trabalhados principalmente nas aulas de geografia, 
nem sempre são trabalhados por professores graduados 
nessa área o que dificulta a aprendizagem dos estudantes. 
Esses conhecimentos mesmo não sendo construídos 
automaticamente, eles se dão ao ritmo da convivência 
cotidiana de cada indivíduo, que mantém, respectiva-
mente, contato com os conhecimentos trabalhados na 
escola e aqueles adquiridos no decorrer de sua vida, em 
suas diversas fases, de diversas maneiras, e deriva de 
novos significados que são adquiridos e atribuídos pelo 
aprendiz, através de um processo de interação de novas 
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ideias com conceitos ou proposições já existentes em sua 
estrutura cognitiva, definida por Ausubel (1982), como 
aprendizagem significativa. 

4    Resultados e discussão 

Apesar da investigação encontrar-se em fase inicial, os 
primeiros levantamentos feitos junto aos professores 
demonstram que, faz-se necessário o aprofundamento 
dos estudos sobre a utilização dos saberes da tradição e 
suas implicações no ensino de geociências, visto que, até 
o momento, esses conteúdos são trabalhados por meio de 
um ensino disciplinar (em geografia), e se apresentam 
como conhecimentos soltos e desconectados da realidade 
dos estudantes, deixando de contribuir com a sua forma-
ção plena. 

Os sujeitos da pesquisa alegam que tem dificuldades 
para trabalhar os conteúdos de geociências em virtude de 
sua graduação ter sido em outras éreas do conhecimento 
como: pedagogia, normal superior, física, matemática e 
história; mesmo assim são responsáveis em ministrar 
todas as disciplinas e em turmas multiseriadas. 

Para que suas praticas metodológicas possam utilizar 
os saberes tradicionais amazônicos como ferramenta para 
ensinar os conteúdos de geociências, eles apontam para a 
necessidade de uma formação de professores que leve 
em conta os saberes da tradição em seu processo forma-
tivo, ou seja, uma educação alicerçada no contexto onde 
as questões mais relevantes do conhecimento cotidiano 
dos estudantes sejam tratadas como um processo que 
envolva a sistematização e problematização dos temas 
em estudo.  

Dentre as propostas apontadas para minimizar essa 
questão, citam a necessidade de rever as disciplinas nos 
cursos de formação, nas licenciaturas (alicerçadas na 
compreensão dos fenômenos físicos da Terra) que tem 
deixado uma lacuna quando se trata do ensino de geoci-
ências, e encontrar meios que propiciem a inclusão desse 
estudo como já acontece em outros Institutos de Educa-
ção Superior do Pais. 

Outra medida apontada é a possibilidade da efetiva-
ção de cursos de formação em serviço para aqueles que 
não tiveram essa formação no período de sua graduação. 
Uma formação de acordo com a realidade do contexto 
onde está inserido, e buscar formas de se trabalhar o 
ensino de Geociências de forma mais significativa para 
os educandos, contribuindo para que esta área também se 
torne um instrumento de formação de uma consciência 
mais reflexiva no processo de construção do conheci-
mento dos mesmos, possibilitando ao aluno a construção 
seu próprio conhecimento, tendo o professor como medi-
ador do processo. 

Como se vem observando nos diálogos compartilha-
dos no Grupo Focal, o professor que trabalha com turmas 
multiseriadas sofre imposição de vários fatores negativos 
e por vezes atua sozinho na escola sem interlocutores 
para compartilhar os dilemas da profissão. Esses profes-
sores por sua vez, para atuar nessas escolas recebem 
baixa remuneração e apoio pedagógico insuficiente o que 
dificulta a realização de um trabalho que estimule a 
aprendizagem dos estudantes, tornando deficitários os 

conhecimentos sobre a dinâmica da Terra e os impactos 
causados em decorrência das ações humanas realizadas 
indiscriminadamente. 

5     Considerações Finais 

Levando em consideração o contexto amazônico e sua 
importância para o planeta, é que acreditamos ser perti-
nente a realização de uma educação que valorize o con-
texto e os saberes populares ou tradicionais amazônicos 
como instrumento incentivador da aprendizagem dos 
estudantes das escolas rurais do Amazonas. 

Por ser o homem parte integrante do meio que o cer-
ca, é necessário que esse tenha a compreensão dos co-
nhecimentos geológicos para se beneficiar de forma 
consciente dos recursos que a Terra disponibiliza, sendo 
o ensino e aprendizagem da geociência relevante para a 
compreensão da formação e dinâmica do planeta, bem 
como suas transformações. Porém, essa realidade está 
condicionada a qualidade do processo formativo do pro-
fessor que será o agente mediador dessa aprendizagem. 

Somente o professor que teve uma formação integral 
para esse fim poderá por em prática a proposta do diálo-
go entre diferentes saberes das culturas humanas e cientí-
ficas, abrindo a possibilidade para o encontro de áreas do 
conhecimento que encontram-se separadas mas que por 
vezes compartilham abordagens teóricas, conceituais e 
até mesmo metodológicas. Nessa linha de pensamento, 
as contribuições advinda dos saberes não-científicos 
podem apontar pistas para motivar à aprendizagem na 
escola e consequentemente a produção do conhecimento 
que venha solucionar problemas que a sociedade possa 
enfrentar. 
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Abstract The objective of this work is to show the results of the use of a didactic game for the dissemination and approximation of the scientific 

knowledge of paleontology with elementary students. For this, a didactic game was built based on the fossils of plants collected in the Araripe 

Geopark region, followed by a questionnaire applied before and after the application of the game. To explore concepts of interpretation, biology and 
geosciences in an interdisciplinary way, through logical, associative tips on the history of fossiliferous material, evolution of taxon and the Museum 

of Paleontology of the Regional University of Cariri (URCA) of Santana do Cariri. It is intended, therefore, to contribute to the dissemination, 

conservation and approximation of the fossiliferous heritage of this Geopark. 

Keywords Araripe Geopark, Paleontology, didactic games, scientific divulgation. 

Resumo O objetivo deste trabalho é mostrar os resultados da utilização de um jogo didático para a divulgação e aproximação do conhecimento 

científico de paleontologia junto a alunos do ensino fundamental. Para isso foi construído um jogo didático baseado nos fósseis de plantas coletados 
na região do Geopark Araripe, seguido de um questionário aplicado antes e depois da aplicação do jogo.  Explorar conceitos de interpretação, biologia, 

geociências de forma interdisciplinar, através de dicas lógicas, associativas da história do material fossilífero, da evolução de táxon e do Museu de 

Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA) de Santana do Cariri. Pretende-se, assim, contribuir para a divulgação, conservação e 

aproximação do patrimônio fossilífero desse Geopark. 

Palavras-chave Geopark do Araripe, Paleontologia, jogos didáticos, divulgação científica. 

Linha temática: Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Ao observamos a Paleontologia com um olhar educacional, 

percebemos o potencial para a formação de cidadãos mais 

críticos e atuante na sociedade, seja por ajudar no 

entendimento e compreensão dos processos naturais 

complexos e do meio em que elas vivem, como na 

divulgação do conhecimento científico, ampliando suas 

visões de mundos (Vieira et al 2010), principalmente 

porque na educação básica, a Ciências da Terra articulada 

com o currículo tem como o objetivo o entendimento das 

ações humanas e o encadeamento natural, proporcionando 

uma análise e reflexão das causas e efeitos das degradações 

do meio ambiente como também proporcionando as 

conjunturas para se atingir, ou perder, a sustentabilidade 

planetária Carneiro & Santos (2012). 

Embora entendemos a importância do ensino da 

Paleontologia, sabemos que não recebe a atenção 

necessária, ficando o conteúdo, fragilizado em todas as 

regiões do País. Para reverter esse problema na década de 

90, várias metodologias de ensino começaram a buscar, 

incentivar e divulgar os conhecimentos da Paleontologia 

Dantas & Araújo (2006) 

Izaguirry et al. (2013) apontam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) que, por intermédio de 

atitudes educativas diferenciadas na escola, podem 

proporcionar um melhor entendimento e valorização dos 

conteúdos de Paleontologia. Atitudes como as citadas 

nos PCN podem estar ligadas aos assuntos do Meio 

Ambiente e ser ensinadas em aulas de Ciências Naturais, 

como explicado no currículo (Brasil 1998).  

 

1.1 A importância de jogos educativos na construção do 

conhecimento em Paleontologia: proposta de atividade 

interdisciplinar 

Uma das atitudes educativas diferenciadas que a escola 

ou o professor pode adotar para se ensinar paleontologia 

são os jogos didáticos, servindo como um mecanismo 

que auxilia no processo de ensino e aprendizagem 

principalmente por propor atividades educacionais que 

se tornam estimulantes, cativantes e transformadora 

(Savi & Ulbricht 2009) 

Muitos jogos didáticos são utilizados como forma 

de aprendizado, divulgação científica e até aproximação 

de um determinado conteúdo ou um conceito científico. 

Dentro da divulgação de geociências é comum um 

jogo servir como veículo para ampliar as grandes áreas 

das ciências da terra, como no caso dos jogos voltados 

para a paleontologia. Vieira et al (2010) aponta que nas 
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escolas os conteúdos de fósseis são passados de forma 

restrita aos conteúdos dos livros didáticos. 

Os fósseis têm uma vasta importância para 

conhecimento científico, entendimento e compreensão da 

evolução da vida da terra, como também para a divulgação 

e valorização da região em que foi encontrado (Carvalho & 

Rodrigues 2008, Ruchkys & Mantesso-Neto 2008, Bento & 

Rodrigues 2008).  

Pensando nisso foi construído um jogo didático 

baseado no jogo “PERFIL®”, com um intuito de aproximar 

a comunidade local do Geopark do Araripe (Fig. 1) com os 

conteúdos de paleontologia e dos fósseis de plantas 

coletados na bacia sedimentar do Araripe (Fig. 2). 

O jogo está disponível no site abaixo e consiste 

basicamente em 3 grandes grupos de cartas: 

http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos 

1- Dos fósseis de planta do Geopark do Araripe. 

2- Das plantas atuais correspondentes a estes fósseis. 

3- Localização destes fósseis na atualidade (Museus 

localizados em sua maioria No Museu de Berlim).  

Numa tentativa de lógica de dicas o aluno se depara por 

um percurso a ser trilhado até se tornar um “paleontólogo”. 

O jogo relaciona algumas informações de dicas que leva ele 

ao encontro do fóssil, da planta ou do museu que a ficha 

“mãe” propõe que ele encontre.   

 Os pesquisadores de modo em geral utilizaram, 

questionários, relatos de experiências. Porém entre os 

pesquisadores existe uma dificuldade para avaliar se o jogo 

atingiu o objetivo para o qual foi proposto.  

 

2   Objetivos 

2.1 Objetivo geral:  

O objetivo deste trabalho é promover discussão sobre a 

ludicidade dos jogos didáticos como instrumento 

pedagógico para divulgação, valorização e construção do 

conhecimento científico em Geociências, Paleontologia, 

Paleobotânica. Ao analisar as concepções dos alunos 

adquiridas posteriormente à aplicação do jogo, podemos 

avaliar sua importância como material didático no ensino e 

aprendizagem.  

 

2.2 Objetivos Específicos:  

2.2.1- Avaliar a importância dos jogos didáticos para o 

ensino de paleontologia  

2.2.2 - Promover a divulgação científica e valorização 

do Geopark do Araripe por meio de jogos didáticos.  

2.2.3- Analisar as concepções dos alunos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Monsenhor Joviniano 

Barreto, na cidade de Juazeiro do Norte sobre as temáticas 

da Paleontologia, evolução e do Geopark do Araripe. 

 

3   Resultados e Discussão 

O jogo didático foi apresentado aos professores e aplicado 

aos alunos do ensino fundamental II, da escola Municipal 

de Ensino Fundamental Monsenhor Joviniano Barreto que 

deram apoio e sugestões na aplicação do jogo e dos 

questionários, como também suas respectivas modificações, 

visando o seu aprimoramento e integração da aplicação 

da pesquisa ao projeto político pedagógico da unidade 

escolar.  

 

Figura 1. Mapa de localização do Geopark do Araripe (Fonte: 

http://geoparkararipe.org.br/wp-content/uploads/2015/04/mapa.jpg,  

Acesso 16.01.2018) 

Figura 2. Localização da Chapada do Araripe e da Bacia Sedimentar 

do Araripe (Fonte: http://www.museunacional.ufrj.br/dir/exposicoes/ 

paleontologia/img/1036.jpg. Acesso 22.01.2018) 

 

Antes de iniciar e depois do jogo foi aplicado um 

questionário, com informações básicas, como nome e 

idade (opcional), contendo as seguintes perguntas:  

1. Como você acha que as plantas surgiram no planeta 

Terra? 

2. Há quanto tempo você acha que o planeta terra 

existe? 

3. Você conhece ou já ouviu falar sobre o Geopark do 

Araripe? O que você acha sobre ele?  

4. Você acha que os animais do passado eram iguais 

ou diferentes dos animais de hoje? Porquê? 

5. E as plantas, você acha que eram diferentes, ou 

eram iguais? 

6. E o clima do planeta Terra, você acha que já foi 

diferente do de hoje? 

 

No segundo questionário, após a aplicação do jogo 

foram acrescidas as seguintes perguntas, para verificar 

se o jogo consegue fazer uma aproximação com os 

conteúdos de Paleobotânica e na divulgação dos 

mesmos e se ele serve como um facilitador em sala de 

aula para aprendizagem significativa.  
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1. Você gostou do jogo? Jogaria ele de novo? Por que? 

2. o que você achou mais legal no jogo? 

3. Você gostou de alguma carta específica? ou algum 

grupo de cartas? 

4. Você acha que o jogo pode despertar interesse em 

outras pessoas sobre a região? Por que? 

 

As análises descritas nesse artigo referem-se 

inicialmente a questionários aplicados aos alunos do 9º ano 

da escola (Figs. 3 a 9). Foi escolhido essa série, para avaliar 

os conteúdos curriculares no final do ensino fundamental. 

Buscou-se algumas categorias que pudessem avaliar de 

maneira significativa e qualitativa as respostas dos alunos e 

as perguntas dos questionários, facilitando no entendimento 

e nos resultados obtidos após a aplicação do jogo. Por 

convenção adotou-se que as respostas dos alunos se 

dividissem em três grandes grupos: 1º as respostas que 

foram de cunho positivo, nas quais os alunos conhecem 

plenamente o assunto com a que a pergunta se refere. 2º as 

respostas de cunho mediano e 3º Não conhece nada do 

assunto a que se refere a pergunta. As respostas deixadas em 

brancos não foram consideradas para as análises.  

No primeiro e no segundo questionário responderam 27 

alunos do 9º ano, sendo 37% tem 14 anos (10 alunos), 37% 

tem 15 anos (10 alunos), 3,7% tem 17 anos (1 aluno), 3,7% 

tem 13 anos (1 aluno) e 18,6% tem 16 anos (5 alunos), como 

mostra a Figura 3.  

 

Figura 3. Idades dos alunos do 9º Ano 

 

Figura 4. Relação da diferença entre passado e presente dos animais 

no questionário 1 

 

Figura 5. Relação da diferença entre o “passado” e o “presente das 

plantas - Questionário 1 

 

 

Figura 6. Diferença ou igualdade do clima do passado no planeta do 

questionário 1. 

 

Questionário 2: 

Aqui apresentaremos os resultados das respostas 

dos alunos no segundo questionário após a aplicação do 

jogo 
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Figura 7. Relação da diferença entre passado e presente dos animais no 

questionário 2 

Nesse gráfico podemos observar que 19 alunos (73%) 

responderam que os animais do passado eram diferentes, 4 

alunos (15,4%) disseram que eram iguais e 3 alunos 

(11,5%) não sabiam. Dando exatamente o mesmo resultado 

do primeiro questionário.  

 

 

Figura 8. Relação da diferença entre o “passado” e o “presente das 

plantas, Questionário 2 

Nesse gráfico, podemos observar que 16 

alunos (61,5%) acham que as plantas eram 

diferentes no passado, 6 alunos (23,1%) acham 

que eram iguais e 4 alunos (15,4 %) não sabiam.   
 

 

Gráfico 7: Diferença ou igualdade do clima do passado no planeta do 

questionário 2. 

Em relação ao gráfico do clima do planeta terra 22 

alunos (84,6 %) acham que o clima do planeta terra era 

diferente no passado e 4 alunos não sabiam. 

Além dessas perguntas, era interessante saber se os 

alunos da pesquisa conheciam o Geopark do Araripe. 

Nessa pergunta trabalhamos com 27 alunos. Sendo 

desses 10 já conhecia o Geopark , 13 alunos não sabiam,  

2 já ouviram falar e 3 deixaram em branco. Como mostra 

a Figura 9. 

 

3   Conclusão 

Os resultados parciais apontam para um aumento do 

interesse demonstrado pelos alunos, em relato dos 

educadores da escola, podemos fazer um comparativo 

nas respostas dos alunos, nas relações com os animais 

entre o passado e o presente não ouve alteração nas 

respostas relacionadas aos animais.  

Com relação a respostas relacionadas às plantas 

podemos observar um aumento de quase 30% nas 

respostas dizendo que as plantas eram diferentes as do 

passado.  

Em relação ao clima também ouve um aumento nas 

respostas dos alunos que consideravam que o clima no 

planeta terra era diferente no passado.  

 

Figura 9. Conhecimento dos alunos sobre o Geopark 

Os resultados da pesquisa ainda não estão em fase 

conclusiva, porém os resultados parciais, apontam para 

um aumento do interesse demonstrado pelos alunos, em 

relato dos educadores da escola, que conseguiram 

mensurar parcialmente a inserção de temáticas relativas 

à conservação e preservação de patrimonial associados 

a temas de educação ambiental no cotidiano escolar. As 

primeiras análises dos gráficos a partir dos questionários 

aplicados antes e depois da atividade relacionada com o 

jogo descrito, sinalizam que os alunos tiveram um 

aprimoramento teórico científico. Esta atividade lúdica 

demonstrou ser um apoio interessante no processo de 

avaliação.  

As análises do primeiro questionário, tem um 

potencial como avaliação diagnóstica. A partir da 

segunda etapa podemos desdobrar esta avaliação para o 

replanejamento do curso, bem como sinalizar o 

desenvolvimento cognitivo dos educandos. Os 
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primeiros resultados analisados, apontam para uma 

mudança conceitual de parte do grupo testado. Relatamos 

os sinais mais significativos: 

1- Os alunos quando perguntados sobre possíveis 

mudanças dos animais e plantas durante o passar do tempo, 

depois da aplicação do jogo, uma porcentagem significativa 

passaram a aceitar uma visão mais evolutiva dos animais e 

plantas. 

2- Ao mesmo tempo, quando perguntados sobre origem 

das espécies, antes da aplicação do jogo, quase metade dos 

alunos atribuíram a criação das espécies por 

responsabilidade das forças divinas. Esta visão mudou 

sensivelmente depois da aplicação do jogo. 

O uso de jogos didáticos parece contribuir de forma 

efetiva na construção do conhecimento científico e na 

formulação de conceitos evolutivos.  
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Abstract Between the years of 2013 and 2016, there was a program of in-service teacher training in a basic education school in the city 

of Niterói, Rio de Janeiro State, Brazil. The theme – geological knowledge for children – was made possible through several "divings" in 

the books O Poço do Visconde and Reinações de Narizinho by Monteiro Lobato. The objective was to construct a form of geological edu-

cation with teachers and students, from the union between the Lobato´s literature and its geological contents. The activities carried out 
consisted of theoretical and practical classes with the teachers and then with the classes of elementary school. A complement to the work 

was a visit to museums, concluded with a presentation of the activities and their results for the parents, as a culmination moment at the 

school. Questionnaires were used to evaluate the activities by the teachers; the results corroborate the importance and validity of the activi-
ties carried out. Geology and Literature provided encounters and discoveries involving the whole school community in favor of quality ed-

ucation. 

Keywords Geological education, Lobato, Poço do Visconde, continuing education for teachers. 

Resumo Entre os anos de 2013 e 2016 foram realizados trabalhos de formação continuada de professores em uma escola de educação 

básica no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A temática abordada foi o conhecimento geológico para crianças, via-

bilizada por vários “mergulhos” nas obras O Poço do Visconde e Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. O objetivo foi construir 
uma forma de educação geológica com professoras e alunos a partir da união entre a literatura lobatiana e os conteúdos geológicos da 

mesma. As atividades realizadas consistiram de aulas teóricas e práticas com as professoras, e a seguir com as turmas de ensino fundamen-

tal I. Os trabalhos foram complementados com visitas a museus e concluídos com uma apresentação das atividades e seus resultados para 
os pais dentro de um evento de culminância da escola. Foram aplicados questionários de avaliação das atividades para as professoras, e os 

resultados corroboram a importância e validade das atividades realizadas. A Geologia e a Literatura propiciaram encontros e descobertas 

envolvendo toda a comunidade escolar em prol de uma educação de qualidade. 

Palavras-chave Educação geológica, Lobato, Poço do Visconde, literatura, formação continuada de professores. 

Linha temática: Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Em trabalho publicado sobre Geologia e Educação, Car-

neiro et al. (2004) falam da necessidade de inserção da 

Geologia como uma disciplina formal na educação bási-

ca no Brasil. A ausência de formalização, segundo os 

autores, faz com que a ciência geológica se distancie da 

realidade de professores e consequentemente da de seus 

alunos. 

Os autores deste trabalho pensaram em formas sim-

ples e eficazes para se construir uma educação geológica 

de qualidade em uma escola de educação básica. O desa-

fio foi envolver professores e alunos do ensino funda-

mental I em tal construção. A proposta consistiu na reali-

zação de um trabalho interdisciplinar, unindo a Literatu-

ra, a partir de duas obras de Monteiro Lobato, e o conhe-

cimento de Geologia Geral, seguindo uma estrutura de 

um curso de formação continuada de professores. 

Este trabalho foi realizado entre os anos de 2013 e 

2016 no Espaço Aberto Escola, situado no município de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Envolveu 

cinco professoras e suas respectivas turmas com uma 

média de vinte alunos cada. As atividades constaram de 

aulas teóricas e práticas, abrangendo as obras O Poço do 

Visconde e Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato 

e conteúdos geológicos como rochas e seus minerais, 

estruturas e petróleo, entre outros, conforme Press et al. 

(2006) e Teixeira et al. (2003). A estrutura teve como 

referência o trabalho de Nascimento (2017). 

No primeiro momento as atividades foram direcio-

nadas apenas às professoras (Fig. 1A). No segundo, os 

autores e as professoras aplicaram as propostas com as 

turmas (Fig. 1B). Posteriormente as professoras, alunos e 

os autores deste trabalho visitaram museus que tratam 

especificamente da temática geológica: Museu de Ciên-

cias da Terra (DNPM) e Museu da Geodiversidade 

(UFRJ), ambos na cidade do Rio de Janeiro (Fig. 1C). 
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Por fim, o trabalho foi concluído por intermédio de 

uma apresentação para os pais dentro de um evento de 

culminância dos projetos realizados pela escola. Foram 

aplicados questionários para que as professoras pudes-

sem avaliar as diversas atividades realizadas. 

Os resultados ressaltaram o valor e a importância do 

trabalho realizado, com ampla aceitação por parte de 

alunos e professoras. A aprovação dos pais confirmou o 

êxito obtido. 

2   Materiais e Métodos 

2.1 Materiais 

Os materiais utilizados para as atividades consistiram de 

computadores, projetores de multimídia (Fig. 1A), carta-

zes, livros de Monteiro Lobato (Lobato 1937, 2007) e de 

Geologia (Press et al. 2006, Teixeira et al. 2003), fanto-

ches das personagens do Sítio do Picapau Amarelo (Fig. 

1B), réplicas de fósseis, amostras de rochas, minerais e 

petróleo. 

 

2.2 Métodos 

Os métodos utilizados para realização dos trabalhos 

consistiram de aulas expositivas sobre o autor Monteiro 

Lobato e sua produção literária à luz de ferramentas que 

tratam do processo de construção de conhecimentos, 

considerando experiências e modos de fazer, buscando 

sensibilizar a comunidade escolar para desformatar as 

concepções padronizadas de ensino. Foram assinaladas a 

importância literária e o contexto histórico e social das 

obras O Poço do Visconde e Reinações de Narizinho 

(Fausto 2002, Smith 1978), além de terem sido feitas 

aulas expositivas sobre Geologia e práticas com diversos 

materiais geológicos. O caráter interdisciplinar foi pro-

movido por meio da integração dos dois campos de co-

nhecimento (Literatura e Geologia) de forma a possibili-

tar que professoras e alunos pudessem interagir com 

ambos em prol da construção de conhecimentos.  

As visitas a museus complementaram e constituem 

um fechamento dos trabalhos, consolidando os conheci-

mentos já construídos em sala de aula. 

Os questionários foram os instrumentos de avaliação 

das atividades, consistindo de perguntas fechadas abran-

gendo o trabalho de uma forma global. Por fim, a apre-

sentação para os pais dos alunos foi uma forma de repas-

sar todo o trabalho realizado pontuando os encontros, as 

descobertas e os aprendizados de todos os envolvidos. 

2.3 Resultados 

Os resultados do trabalho podem ser sintetizados a partir 

da análise dos questionários respondidos pelas cinco 

professoras participantes das atividades (Fig. 2).  

Trata-se de questionário constituído por perguntas 

do tipo fechado que procuram abranger de forma mais 

global as diversas etapas realizadas. A estruturação do 

questionário foi baseada em Gil (2008) e Aaker et al. 

(2013). 

No que se refere à primeira etapa, que foi a capaci-

tação das participantes em termos dos conteúdos e temas 

literários e geológicos, a maioria das participantes de-

monstrou desconhecimento da existência de conteúdos 

geológicos na obra O Poço do Visconde (Fig. 2A).  

Em relação às obras literárias utilizadas (O Poço do 

Visconde e Reinações de Narizinho) as participantes 

declararam conhecer apenas uma delas, e uma declarou 

não conhecer nenhuma (Fig. 2B).  

 

 

 

 

Figura 1. A – Capacitação das Professoras. B – Atividade unindo 

Literatura e Geologia, com as Professoras e suas turmas. C – Visita 

ao Museu de Ciências da Terra. 

A 

B 

C 
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Ao opinarem sobre a existência de um caráter inter-

disciplinar no trabalho realizado, e se os conteúdos do 

mesmo contemplaram as metas curriculares propostas 

para o nível de ensino fundamental I, as respostas foram 

unanimemente positivas (Fig, 2C e 2D, respectivamen-

te). Em relação à avaliação que as participantes fizeram 

dos resultados e consequências do trabalho realizado 

com as turmas, a avaliação foi considerada “muito boa” 

(Fig. 2E).  

3   Discussão 

Apesar do desconhecimento dos conteúdos geológicos 

das obras de Monteiro Lobato, as Professoras e suas 

respectivas turmas se projetaram nas obras daquele autor 

vivenciando várias situações descritas nas mesmas.  

O primeiro momento do trabalho que envolveu a ca-

pacitação das professoras teve momentos muito impor-

tantes no que diz respeito aos conhecimentos obtidos 

pelas mesmas sobre as características literárias do autor e 

suas obras, e o contexto histórico, político e social no 

qual estavam inseridos.  

O Poço do Visconde e Reinações de Narizinho são 

obras que apesar da antiguidade ilustram alguns elemen-

tos geológicos com atualidade, como as descrições de 

rochas, estruturas (falhas geológicas e dobras), o petróleo 

e sua prospecção, assim como as ilustrações de ambien-

tes aquáticos onde habitam os mais diversos seres. 

A integração dos campos de conhecimentos estimu-

lou as participantes a conhecerem mais sobre os temas 

tratados, tanto os dos aspetos geológicos como os literá-

rios. A importância do trabalho interdisciplinar foi res-

saltada nos momentos vivenciados pelas professoras e 

suas turmas, pois, “mergulhar” no Reino das Águas Cla-

ras e conhecer uma diversidade de seres aquáticos que 

posteriormente poderiam produzir a matéria orgânica 

necessária para a formação do petróleo, e sair ela escola 

ou pelos museus, à procura do Poço do Visconde, foi 

uma experiência que validou o trabalho baseado na inte-

gração de diferentes campos do conhecimento.  

4   Conclusão 

Conclui-se que o trabalho envolvendo Literatura e Geo-

logia atingiu seus objetivos e foi além, possibilitando a 

construção de conhecimentos a partir do estímulo criado 

nas Professoras e posteriormente nas turmas.  

As interações entre Geologia, Literatura, os livros 

impressos, os materiais geológicos foram de grande valia 

para todos. Com isso atingiu-se a meta de se construir 

uma educação de qualidade, ética e inclusiva. 
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Fig. 2. Resultados dos questionários aplicados. 2A. Sobre o conheci-
mento acerca dos conteúdos geológicos presentes na obra o Poço do 

Visconde. 2B. Sobre o conhecimento ou não das obras utilizadas no 

trabalho, O Poço do Visconde e Reinações de Narizinho. 2C. Se o 
trabalho realizado teve ou não um caráter interdisciplinar. 2D. Se os 

conteúdos trabalhados contemplaram as metas curriculares propostas 

para o Ensino Fundamental I. 2E. Avaliação dos resultados e conse-

quências do trabalho com as turmas 
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Abstract The study of the “Little Ice Age” climatic event, despite some uncertainties about the exact duration, may shed light on current 

issues about anthropogenic global warming. This bibliographical research has collected different interpretations in specialized literature 
about effects and causes of the phenomenon, between the Middle Age and the beginning of the Modern Age – XVI to XIX centuries. 

There was intense cooling in different regions of the northern hemisphere, as well as global effects, such as the expansion of polar caps, 

reduction of average summer temperatures and increase of winter precipitation. The authors sought to evaluate the knowledge and to in-
vestigate aspects of the scientific debate about hypotheses and models of Holocene climatic evolution and the supposed correlation with 

minimum solar activity. Dozens of articles from international journals and book chapters were selected and studied, which made it possible 

to enumerate the mechanisms of abrupt climate change that are mostly independent of human influence. The authors have recognized di-
vergences of interpretations among climatologists regarding dating of glacial records but identified convergent points and central factors 

that determine the current global climate. These elements may inspire the introduction of new school activities for basic schools and higher 

education. 

Keywords Teaching-learning, Geology, Geosciences, Science popularization, climatic change. 

Resumo O estudo do fenômeno da "Pequena Idade do Gelo" pode esclarecer questões atuais acerca do chamado aquecimento global an-

tropogênico, apesar das incertezas quanto à exata duração. Esta pesquisa bibliográfica coletou diferentes interpretações na literatura espe-
cializada sobre causas do evento climático, situado entre a Idade Média e o início da Idade Moderna – séculos XVI a XIX. O resfriamento 

intenso atingiu distintas regiões do Hemisfério Norte, com efeitos globais: expansão de calotas polares, redução das temperaturas médias 

no verão e aumento da precipitação no inverno. Os autores procuraram avaliar o conhecimento e investigar aspectos do debate científico 
sobre hipóteses e modelos de evolução climática do Holoceno e a suposta correlação com mínimos de atividade solar. Foram selecionados 

e estudados dezenas de artigos de periódicos internacionais e capítulos de livros, que possibilitaram enumerar os mecanismos condicionan-

tes de mudanças climáticas abruptas que, em absoluta maioria, independem da influência humana. Além de reconhecer divergências de in-
terpretação entre climatólogos sobre a datação de registros glaciais, extraíram-se pontos convergentes e fatores centrais que determinam o 

clima global na atualidade. Os elementos podem inspirar a criação de novas práticas escolares na educação básica e ensino superior. 

Palavras-chave Ensino-aprendizagem, Geologia, Geociências, mudança climática, climas, divulgação científica. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1 Introdução 

A natureza tem uma imensa quantidade de registros sobre sua 
própria história. Temos de ser suficientemente inteligentes pa-

ra aprender a linguagem em que estão escritos (Reyd Bryson, 

apud Weiner 1988, p.113). 

Diversos fatores determinam o clima global e operam em 

diferentes escalas de tempo. O evento climático global da 

Pequena Idade do Gelo (PIG) ocorreu durante o final da 

Idade Média e início da Idade Moderna. Entre os séculos 

XVI e XIX, várias regiões do globo apresentaram quedas 

na temperatura média, além de ter havido expansão de 

geleiras e outras mudanças ambientais. O fenômeno foi 

registrado na literatura e em imagens artísticas europeias 

da época (Fig. 1). Já que não houve influência humana 

no fenômeno, o estudo do instigante tema ajuda a escla-

recer as causas naturais das variações climáticas.  

Causas naturais e até mesmo a questão da periodici-

dade de épocas frias e quentes no remoto passado terres-

tre são em geral esquecidas ou omitidas no atual debate 

sobre o chamado Aquecimento Global Antropogênico. A 

controvérsia sobre causas da oscilação do clima moderno 

concentra-se no problema da introdução de quantidades 

crescentes de gases-estufa na atmosfera pela ação huma-

na. Convém analisar em profundidade o moderno conhe-

cimento sobre PIG, pois o estudo pode trazer elementos 

úteis para melhorar o entendimento das mudanças climá-

ticas que estão em curso na Terra.  

Este artigo resulta de pesquisa bibliográfica sobre 

mudanças climáticas do Quaternário, no intervalo conhe-

cido como Pequena Idade do Gelo.  

A pesquisa possibilitou reconhecer divergências de 

interpretação entre climatólogos sobre datação de regis-

tros glaciais e enumerar as possíveis causas do evento. 

São pontos muito relevantes para iluminar o debate sobre 

a influência humana no aquecimento global. Os elemen-

tos podem reorientar certos pontos de vista e inspirar 
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novas práticas escolares, na 

educação básica e ensino 

superior. 

2 Evidências de mu-

dança climática  

Pesquisas do naturalista suíço 

Jean Louis Rodolphe Agassiz 

[1807-1873] foram decisivas 

para o desenvolvimento do 

modelo de alternância de 

ciclos glaciais e interglaciais 

no passado terrestre. Agassiz 

reconhecera a ação modelado-

ra de grandes massas de gelo 

nos Alpes suíços, que poliram 

e desgastaram vertentes e 

fundos de vales, formando 

estrias e sulcos lineares nas 

rochas. Junto com a atividade 

erosiva, as geleiras desloca-

ram enormes blocos de rocha, 

deixando-os para trás quando 

se retraíram (Geikie 1976). Os 

chamados “blocos erráticos”, 

que testemunham glaciações pretéritas, foram posterior-

mente identificados em outros locais do globo.  

Para explicar o fenômeno, Agassiz (1838 apud Han-

sen 1970) formulou a hipótese de que, “em lugar de 

terem avançado das montanhas até as terras baixas adja-

centes, geleiras teriam recoberto todas as terras baixas, 

recuando depois para a posição que atualmente ocupam 

no alto das montanhas” (Geikie 1976). O modelo requer 

redução prolongada da temperatura média global, da 

ordem de alguns graus centígrados durante o Pleistoceno, 

período que compreende a maior parte do Quaternário. 

Nas eras glaciais, extensas porções do hemisfério 

norte foram recobertas por vastas capas glaciais. A quan-

tidade de gelo fôra muito maior do que a que se deposi-

tou no século XVII (Weiner 1988). O clímax da era 

glacial mais recente ocorreu há aproximadamente 18.000 

anos, tendo se encerrado há cerca de 10.000 anos.  

2.1  Ciclos e causas naturais de mudanças climáticas 

A Pequena Idade do Gelo estendeu-se do século XVI ao 

século XIX. As variações do clima nessa época, apesar 

de terem tido magnitude global, não afetaram homoge-

neamente as várias regiões da Terra e, do ponto de vista 

da cronologia, foram diacrônicas. Desse modo, diversos 

métodos de pesquisa e diferentes fontes de evidência 

precisam ser empregados no estudo (ver Oliveira et al. 

2015 e Freitas et al. 2017).  

As variações paleoclimáticas resultaram da interação 

de fatores astronômicos, geológicos e atmosféricos. O 

balanço de energia terrestre varia com a energia que 

entra e sai do planeta Terra, regulado por fatores que 

variam com o tempo que são, em ordem sequencial de 

emissor para receptor (Oliveira et al. 2017): 

• Emissão da radiação: fator primariamente de-

terminado pelas oscilações da radiação solar. 

• Recepção da radiação: fator secundário deter-

minado por variações da posição da Terra em 

relação ao Sol. 

• Reflexão, absorção, distribuição do calor e ree-

missão da radiação: fator terciário determinado 

por alterações da composição atmosférica, da 

superfície terrestre e dos oceanos. 

Causas naturais estão presentes em todos os três fa-

tores. A atividade antrópica e os diferentes usos da terra 

podem interferir apenas no terceiro fator, ao alterar as 

concentrações de gases-estufa na atmosfera.  

O engenheiro e matemático Milutin Milankovitch 

[1879-1958] havia comprovado matematicamente que a 

quantidade de radiação solar recebida no topo da atmos-

fera terrestre varia de acordo com os ciclos da órbita. 

Segundo Oliveira et al. (2017),  

(...) a teoria orbital como causa das alternâncias entre as eras 

glaciais e interglaciais é hoje conhecida como ciclos de Mi-

lankovitch, os quais, juntamente com os ciclos de Schwabe, 

evidenciam a influência do Sol no clima da Terra. 

Os ciclos de eras glaciais envolvem a reorganização 

das capas de gelo, do sistema oceano-atmosfera, do oce-

ano profundo e sua interface sedimentar. Influenciam a 

química do oceano, o ciclo do carbono e os ecossistemas 

terrestres e marinhos (Paillard 2001):  

A Terra inteira participa da dinâmica das eras glaciais em um 

padrão complexo, e seus componentes são unidos por meio de 

uma densa rede de retroalimentações (Paillard 2001). 

2.2  Métodos de datação 

Se antes da metade do século XIX nenhuma pessoa cien-

tificamente bem-informada acreditaria em uma Idade do 

 

Figura 1. Pintura “Skaters on a frozen channel” de Hendrik Willem Schweickardt (1779). A imagem retrata 

um lago congelado na Alemanha durante sucessivos invernos rigorosos na Europa do século XVII, bem 
como seus efeitos sobre a vida social. No início da Idade Moderna, a arte europeia foi especialmente afetada 

pela PIG, não somente nas pinturas, mas também na literatura (Fonte: Robinson 2005 e 

http://www.allposters.com.br/-st/Hendrik-Willem-Schweickardt-posters_c128140_.htm) 
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Gelo, na primeira metade do século XX as dúvidas a 

respeito do modelo tinham sido reduzidas a quase zero. 

Faltava, contudo, uma explicação plausível para as cau-

sas dos ciclos. Além disso, existe o problema da preser-

vação dos registros, pois quando se instala uma nova 

glaciação, ela destrói parte dos registros das glaciações 

precedentes. 

A descoberta de que o eixo de rotação terrestre pode 

variar em mais de um grau para mais ou para menos e, 

portanto, não permanece com a inclinação de 23,5º fôra 

considerada por Milankovitch em seus cálculos. O mode-

lo explanatório que desenvolveu prevê a existência de 

três ciclos de glaciação, relacionados com os padrões da 

órbita terrestre: de 100.000, 41.000 e 20.000 anos.  

Entretanto, na época de Milankovitch era “ainda di-

fícil atribuir datas às glaciações” (Weiner 1988). O aper-

feiçoamento das técnicas de datação isotópica transcorri-

da no século XX favoreceu sobremaneira a determinação 

de idades absolutas. É grande a variedade de métodos 

disponíveis para datação de materiais geológicos. Col-

man et al. (1987) reuniram seis métodos de datação do 

período Quaternário (Tab. 1). Freitas et al. (2017) des-

crevem exemplos das técnicas conhecidas.  

A pesquisa sobre métodos de datação inclui desde os 

métodos tradicionais da Geologia, como a Estratigrafia e 

a correlação geológica, até métodos de alta precisão, 

como os radiométricos, que consideram o grau de desa-

gregação de isótopos radiogênicos e a mensuração de 

quantidades de elementos estáveis gerados no processo.  

As técnicas podem introduzir discrepâncias na preci-

são de resultados, devido ao grau de sofisticação analíti-

ca. Em função da natureza e da qualidade dos resultados, 

os métodos podem gerar categorias distintas de exatidão: 

1. Idade Numérica: trata-se de métodos muito pre-

cisos que produzem resultados em escala de anos; 

2. Idade Calibrada: são métodos precisos, diferen-

tes em cada tipo de ambiente e cada tipo de amostra, 

devendo ser “calibrados” para cada tipo de uso a fim 

de conseguir resultados em escala de anos; 

3. Idade Relativa: são métodos que determinam 

sequência temporal de eventos e, eventualmente, 

dando alguma ideia da escala de duração do tempo; 

4. Idade Correlacionada: fornecem idades em rela-

ção a depósitos correlatos previamente datados. 

3 Métodos de investigação do clima terrestre 

3.1  Atividade solar e ciclos de manchas solares 

O melhor indicador de variabilidade solar ao longo do 

tempo é a mudança da quantidade de manchas solares 

(Fig. 2) na metade visível do Sol (Stuiver 1980). Análi-

ses dos níveis atmosféricos de 14C obtidos pelo método 

do radiocarbono em anéis de crescimento em árvores 

(Fig. 3) permitem reconstruir o fluxo cósmico para a 

Terra nos últimos 1.000 anos (Miyahara et al. 2010).  

Tabela 1. Métodos de datação, fontes de dados e exemplos de utilização. Fontes: Colman et al. (1987) e Freitas et al. (2017) 

Métodos O que determinam? Exemplos 

Siderais Datas de calendários 

ou determinações que 

realizam contagem de 

eventos anuais. 

• Dendrocronologia: estudo cronológico pela contagem da quantidade e espessura de anéis 

de crescimento em árvores. 

• Varvecronologia: estudo de camadas sedimentares de silte intercaladas com silte fino e 

argila; cada par de camadas corresponde ao intervalo de um ano. 

• Evidências históricas e fontes provindas de arquivos feitos pelo homem. 

Isotópicos Mudança da composi-

ção isotópica devido a 

decaimento radioativo. 

• Radiocronologia: a desintegração de isótopos de certos elementos radioativos produz 

elementos-pai e elementos-filho cuja quantidade pode ser analiticamente determinada. 

• Estratigrafia de isótopos estáveis, como carbono (razão 13C/12C) e oxigênio (razão 
18O/16O).  

• Curvas de variação de paleotemperaturas pelo estudo de isótopos de oxigênio. Quando os 

organismos marinhos constroem carapaças de carbonato de cálcio, extraem Ca2+ e CO3
2- 

do ambiente; a proporção de δ18O incorporado é função da temperatura da água. 

Radio-

gênicos 

Efeitos não isotópicos 

do decaimento radioa-

tivo, como danos em 

cristais. 

• Estudo de radionuclídeos cosmogênicos: as reações entre gases atmosféricos e raios cós-

micos produzem radionuclídeos que podem ser incorporados aos seres vivos e são passí-

veis de determinação quantitativa. 

• Estudo de cristais pelo método dos traços de fissão, associados a elementos radioativos. 

Químicos e 

biológicos 

Resultados de proces-

sos químicos e biológi-

cos dependentes do 

tempo. 

• Estudo do grau de modificação físico-química de rochas por agentes intempéricos; sob 

determinadas condições climáticas, em geral as rochas mais antigas são decompostas de 

modo mais acentuado. 

• Método de racemização de aminoácidos: as proteínas existentes são compostas de amino-

ácidos levógiros, ou seja, que giram para a esquerda o plano de polarização da luz, porém 

com o passar do tempo, por meio de processos de racemização os aminoácidos levógiros 

(L) são gradativamente convertidos em dextrógiros (D), ou seja, que giram para a direita o 

plano de polarização da luz, até que haja equilíbrio em razão D/L em 1,38. 

Geomórficos Efeitos das oscilações 

do clima registradas no 

relevo. 

• Estudo de processos geomórficos dependentes do tempo e complexamente interligados, 

como terraços marinhos ou fluviais, depósitos coluviais, dunas eólicas, entre outros. 

Correlação Mudança de proprieda-

des com o tempo. 
• Estudo da distribuição de fósseis-guia, fundamentados no princípio da sucessão faunística 
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Durante a Pequena Era do Gelo houve drástica redu-

ção do número de manchas solares nos seguintes perío-

dos (Figs. 2 e 3): Mínimo de Oort [1010-1050], Mínimo 

de Wolf [1280-1340], Mínimo de Spörer [1420-1530] e 

Mínimo de Maunder [1645-1715] (Miyahara et al. 2010).  

A sequência de períodos frios na Terra e o padrão 

correspondente de mínimos de manchas solares indica 

que a atividade solar afeta diretamente o clima terrestre. 

Embora os períodos de mínima atividade de manchas 

solares pareçam estar diretamente correlacionados a 

períodos de resfriamento global, não constituem a única 

causa, pois a atividade vulcânica desempenha importante 

papel no sistema.  

3.2  Atividade vulcânica 

O bloqueio de raios solares devido a erupções vulcânicas 

de grande magnitude diminui a temperatura média da 

Terra em anos subsequentes à erupção.  

No último milênio houve relativa incidência dos 

chamados “anos sem verão”, cujas causas estão primari-

amente associadas à PIG. Quando uma sucessão de pri-

maveras e outonos muito frios combina-se com verões 

frios e úmidos, ocorre grande avanço de geleiras. Depois 

da fase de resfriamento, se ocorrer uma sucessão de 

verões quentes e secos, haverá derretimento das geleiras. 

Paillard (2001) assinala que Milankovitch foi o primeiro 

a reconhecer que a estação do ano crítica é o verão, e não 

o inverno, para desencadear séries de verões frios capa-

zes de favorecer a expansão de geleiras. 

Pelo menos grande parte dos “anos sem verão”, qui-

çá todos, parece estar ligada a intensas erupções vulcâni-

cas nos trópicos, que espalham cinzas vulcânicas, partí-

culas, aerossóis e diversos gases na estratosfera. Nos 

anos subsequentes, ocorre a lenta redistribuição de cinzas 

pela Terra.  

Erupções explosivas são associadas a magmas riolí-

ticos, portanto ricos em sílica. São magmas portadores de 

alto teor de gases dissolvidos, o que contribui para apre-

sentarem Índice de Explosividade Vulcânica muito alto 

(ver Franco et al. 2017). Erupções vulcânicas sequen-

ciais, em intervalos de décadas, produzem resfriamento 

maior que uma única erupção de grande magnitude 

(Schneider 2009).  

No período entre 1630 e 1850 admite-se ter havido 

16 erupções vulcânicas que promoveram eventos de 

resfriamento (Crowley et al. 2008). Em 1667 teve início 

uma sequência, que culminou na intensa erupção tropical 

na Nova Guiné de 1694, e 

que por sua vez coincide 

com o período mais frio da 

PIG. Erupções tropicais 

exercem maior efeito no 

clima global do que as de 

latitudes mais altas, pois os 

aerossóis ácidos emanados 

em erupções polares se 

dissipam rapidamente da 

estratosfera: o vórtex, resul-

tante dos ciclones nas regi-

ões polares, promove sub-

sidência dos gases e molé-

culas na alta atmosfera 

(Schneider et al. 2009). 

A atividade vulcânica, 

por sua vez, é condicionada 

pelos ciclos tectônicos do 

planeta, que controla as 

taxas de movimentação das 

placas litosféricas. A dinâ-

mica interna não se limita 

exclusivamente às erupções 

vulcânicas e, portanto, 

extrapola o escopo deste 

artigo, conforme veremos a seguir. Inter-relações de 

causa e efeito entre a dinâmica interna da Terra e oscila-

ções climáticas, além de serem bastante complexas 

(Faustinoni & Carneiro 2015, p.175), não estão perfeita-

mente estabelecidas (Hay et.al. 1996, p.433). Para Rud-
diman (1997) a principal causa da mudança climática 
é o soerguimento recente de terrenos montanhosos, 
que altera o padrão de circulação atmosférica e cria 
condições favoráveis ao resfriamento. Em contraposi-
ção a esse modelo, Molnar et al. (1990) atribuem o 
soerguimento à “compensação isostática do material 
removido pela erosão, que levanta o terreno rema-
nescente” (p.33). A hipótese é a de que o soerguimen-
to, em vez de causa, constitui efeito do fenômeno 
erosivo desencadeado pela mudança climática.  

3.3  Influência do fluxo de raios cósmicos na galáxia 

Outro aspecto que precisa ser considerado em relação às 

variações do clima no passado terrestre relaciona-se ao 

fluxo de raios cósmicos (FRC) que, segundo Shaviv & 

 

Figura 2. Variações no ciclo-padrão de 11 anos das manchas solares em períodos de décadas a séculos. Registro 

obtido a partir de observações desde o ano 1610. Nos intervalos de 1645-1715 e 1795-1825 houve substancial 

diminuição de atividade solar, reconhecida pela redução no número de manchas solares. Fonte: Hoyt & Schatten 

(1998, apud Miyahara et al. 2010) 

267



 

 

Veizer (2003), são condicionantes decisivos da oscilação 

do clima da Terra durante todo o Fanerozoico. Estes dois 

autores atribuem a provável variação de intensidade de 

FRC à passagem do sistema solar através dos braços 

espirais da galáxia. O papel desse tipo de fenômeno 

celestial se reflete em escalas temporais desde muitos 

milênios até intervalos menores do que a escala anual.  

Shaviv & Veizer (2003) destacam também o papel 

do ciclo da água como termostato da dinâmica climática, 

que atua tanto “como um feedback positivo (vapor de 

água) quanto negativo (nuvens)”. Esclarecem que a 

abordagem do fluxo de raios cósmicos está baseada em 

“estudos independentes de Astrofísica e Geociências” e 

produz uma “imagem surpreendentemente consistente da 

evolução do clima em escalas geológicas de tempo”.  

4 Impactos da Pequena Idade do Gelo 

A Pequena Idade do Gelo provocou em diversos locais 

da Europa quedas na produção agrícola, fome, movimen-

tos migratórios, doenças e congelamento de canais em 

áreas urbanas (Fig. 1). Foi decisiva a influência sobre a 

vida do homem em sociedade a ponto de causar revoltas 

sociais da população mais pobre na França durante in-

vernos mais frios do século XVIII.  

Diamond (2005) atribui à PIG a motivação para que 

os vikings se deslocassem pela Islândia e Groenlândia 

em função de fome e doenças. Geólogos e climatólogos 

concordam que, após o chamado “Período Quente Medi-

eval”, as geleiras do Ártico estiveram maiores no passa-

do recente do que em outros períodos do Holoceno. 

Convém lembrar que a temperatura média nos invernos 

da PIG era cerca de 2°C inferior aos dias de hoje, com-

provando que a temperatura mudou de forma não gradual 

e que a PIG envolve resfriamento moderado, não abrupto 

(Mann 2002). Paillard (2001) admite, contudo, que o 

sistema climático da Terra parece ser muito instável 

podendo “saltar abruptamente entre diferentes estados 

quase estacionários”. Afirma que o forçamento astronô-

mico está agora bem conhecido, “pelo menos para a 

parte superior do Pleistoceno”.  

5 Discussão 

Paillard (2001) assinala que entre o século XIX e início 

do século XX o cálculo de variações dos elementos orbi-

tais da Terra era problema crítico. Até o avanço da Geo-

química na década de 1960, quase inexistiam proxies 

quantitativos, confiáveis e bem datados de mudanças 

climáticas pretéritas. Tais problemas acham-se em gran-

de parte elucidados, mas estamos agora diante do “imen-

so desafio de realizar a modelagem do sistema terrestre” 

(Paillard 2001). O autor pondera que a compreensão da 

dinâmica das idades glaciais tornou-se questão científica 

chave no âmbito do aquecimento global antropogênico, 

pois é nelas que residem “as maiores mudanças recentes 

no sistema climático”. Para o entendimento da complexa 

interação entre os subsistemas e componentes do planeta, 

seria fundamental construir um bom modelo de ciclos 

glaciais-interglaciais, mas para o autor o objetivo “parece 

estar muito longe de ser atingido” (Paillard 2001). 

Trazendo o tema para o contexto educacional, 

Faustinoni & Carneiro (2015) apresentam atividades 

práticas simples para estudantes, que são convidados a 

decidir entre duas visões do problema: a mudança 

climática é causa ou efeito do soerguimento tectônico?  

A controvérsia explora dois modelos distintos: (a) o 

soerguimento de terrenos montanhosos como causa de 

modificações no padrão de circulação atmosférica que 

promovem um resfriamento global (Ruddiman 1997), ou 

(b) a influência decisiva da mudança climática, que 

acelera os processos erosivos e desgasta os terrenos mais 

elevados e portanto determina o soerguimento, como 

efeito da compensação isostática do material removido 

pela erosão (Molnar et al. 1990).  

O moderno conhecimento sobre efeitos e causas da 

PIG permite propor atividades práticas acerca da identi-

ficação dos fatores naturais que determinam longas épo-

cas de resfriamento, a saber: (a) atividade variável do Sol 

ao longo do tempo, embora seja até certo ponto bastante 

regular e previsível; (b) atividade vulcânica, por ocasião 

de episódios de erupção vulcânica explosiva nos trópicos 

ou, principalmente, quando acontece uma somatória de 

eventos pontuais ao longo de anos sucessivos, como se 

verificou no último milênio; (c) fluxo de raios cósmicos, 

cuja variação se deve, dentre outros fatores, à trajetória 

do Sistema Solar nos braços em espiral da galáxia.  

6 Conclusão 

Embora a Pequena Idade do Gelo represente apenas um 

momento na longa história de episódios de expansão e 

recuo generalizado de geleiras na Terra, a compreensão 

do evento continua a desafiar os pesquisadores. Mais de 

150 anos se passaram desde que Jean Agassiz concebeu 

um mecanismo de resfriamento gradual da Terra que 

levaria o planeta a vivenciar o que o naturalista denomi-

nou de “Idades do Gelo”. O progresso dos estudos em 

Astronomia, Geologia, Climatologia, Geofísica, Geo-

química e outros campos da Ciência fornece hoje um 

conjunto de dados muito sólido e abrangente que permite 

 

Figura 3. Registro do conteúdo de carbono-14 em anéis de árvores, 

comparativamente à concentração atmosférica moderna de 14C atmosfé-

rico. Os picos ascendentes indicam ausência prolongada de manchas 
solares e consequente aumento no fluxo de raios cósmicos. Fonte: 

Stuiver et al. (1998, apud Miyahara et al. 2010) 
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interpretar com maior exatidão as variações do clima, 

pelo menos durante o Fanerozoico.  

Os fatores brevemente enumerados neste artigo aju-

dam-nos a compreender melhor os mecanismos que 

determinam a alternância de épocas frias e quentes e que 

condicionaram as cíclicas “idades do gelo” no remoto 

passado terrestre. Por vezes o debate sobre aquecimento 

global antropogênico tem evitado buscar uma explanação 

abrangente dos ciclos de eras glaciais sob perspectiva 

sistêmica, mas esta é cada vez mais necessária, diante da 

complexidade do tema. 
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Abstract The objective of this work is to reflect on the “Earth-World System” in Geography teaching and to point out the interpretative 
possibilities and the necessity of these studies for the solid training of teachers and researcher geographers. The path taken was biblio-
graphical to understand the context that thinks the Earth-World as stage of understanding of the sciences and consequently of the Geogra-
phy. At first what can be pointed out is that there are not so many literatures in Geography that seek to address these epistemic studies 
about the history and natural philosophy of the Earth, which the Geology has already done for a long time. Therefore, it is necessary an 
epistemological repositioning of the geographic science as for the questions and unfolding about this debate that is in interconnection with 
the disciplinary contents of the Geography; but, what is happening is that these debates have been presented in other ways of thinking and 
doing geographic, being fragmented in physical Geography and human Geography; then the point is that it lacks an interface between Ge-
ography and Philosophy and Geosciences to think about the interconnection of the studies of the World system and that of the Earth sys-
tem from an interconnection not separating indispensable elements that form the systematization of the geographic science. 

Keywords Earth System, World System, Geography Teaching. 

Resumo  O objetivo deste trabalho é refletir sobre o “Sistema Terra-Mundo” no ensino de Geografia e apontar as possibilidades inter-
pretativas e a necessidade desses estudos para a formação sólida dos professores e pesquisadores geógrafos. O percurso trilhado foi biblio-
gráfico para entendermos o contexto que se pensa a Terra-Mundo enquanto palco de compreensão das ciências e consequentemente da 
Geografia. A princípio o que pode ser apontado é que não há tantas literaturas na Geografia que busque a se debruçar quanto a esses estu-
dos epistêmicos sobre a história e filosofia natural da Terra, o que a Geologia já faz há um bom tempo. Portanto é necessário um reposici-
onamento epistemológico da ciência geográfica quanto as questões e desdobramentos sobre esse debate que está em interconexão com os 
conteúdos disciplinares da Geografia; porém, o que está acontecendo é que estes debates tem sido apresentados em outros moldes do pen-
sar e fazer geográfico, sendo fragmentados em Geografia física e Geografia humana; então a questão é, que  falta uma interface da Geogra-
fia com a Filosofia a Geociências para-se pensar a interconexão dos estudos do sistema Mundo e a do sistema Terra a partir de um interco-
nexão não separando elementos indispensáveis que formam a sistematização da ciência geográfica.  

        Palavras-chave Sistema Terra, Sistema Mundo, Ensino de Geografia.  

       Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Nas últimas décadas estamos assistindo a debates relati-
vos ao desenvolvimento das ciências, principalmente as 
Ciências da Terra; consequentemente, outras áreas do 
conhecimento como a Geografia também tem passado 
por esse desenvolvimento que deveras contribui para o 
desenvolvimento e compreensão de mundo. A partir de 
processos dialéticos que contribui para esse desenvolvi-
mento tem passado por esses momentos de aprofunda-
mento e especialização em estudos e fenômenos dos seus 
campos de conhecimento, principalmente no que tange 
aos conhecimentos sobre a superfície terrestre, princi-
palmente pelo desenvolvimento técnico-científico-
informacional (Santos 2000). 

Os avanços da big Science, influenciando diretamen-
te as ciências e aqui no texto tratarão da interface da 
Geografia e da Geologia como ciências que estão em 
constante interconexão, por conta das suas abordagens 
metodológicas e de leituras sobre a relação e compreen-
são da natureza enquanto um sistema complexo a ser 

pensado, em conjunto com a produção do espaço e dos 
territórios pela sociedade na superfície terrestre. Porém, 
esse movimento que aqui não trataremos como algo 
pernicioso ou qualquer outra coisa. Busca-se neste ponto 
então, tratar de leituras que podem agregar e buscar apro-
fundamento sobre os conhecimentos históricos, filosófi-
cos que contribuíram para a solidificação das áreas de 
conhecimento que aqui neste trabalho entende-se como 
primordial ao profissional em Geografia. 

Situação que fica mais complicada e complexa, na atual fase 
contemporânea, pois, advindo do forte questionamento da 
Ciência Moderna e de suas racionalidades, cada vez mais a 
sociedade e a comunidade científica vem tomando consciência 
de uma nova teia e de sua dinâmica onde é inconcebível a 
fragmentação e a natureza vem lentamente sendo requalificada 
a partir de questões culturais, sociais e ambientais, onde, a 
antropologia cultural aparece com grande destaque para as 
pesquisas de Geografia Física (Vitte 2011, p. 40). 

Diante dessa realidade, urge uma necessidade de re-
qualificar as pesquisas e o ensino sobre a relação do 
Sistema Terra-Mundo e sua geograficidade dentro da 
academia atualmente. Neste sentido, o objetivo desta 
pesquisa é refletir sobre o “Sistema Terra-Mundo” no 
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ensino de Geografia e apontar as possibilidades interpre-
tativas que leva a entender as necessidades desses estu-
dos para a formação sólida dos professores e pesquisado-
res em Geografia. 

A princípio observam-se no cenário brasileiro algu-
mas lacunas quanto ao debate sobre sistema Terra-
Mundo na academia brasileira, exceto os trabalhos e 
estudos feitos por professores e pesquisadores da Uni-
versidade Estadual de Campinas, através do Instituto de 
Geociências que vislumbrando a importância desta temá-
tica ao propor nas matrizes dos cursos de Geografia e 
Geologia as disciplinas de Sistema Terra I, II que são 
oferecidas desde 1998 (Carneiro et al. 2013). O restante 
da literatura utilizada neste trabalho é estrangeiro que 
nos levará a compreensão conceitual e ao entendimento 
de Sistema Terra-Mundo.  

Portanto, o que a Geografia tem a dizer sobre o Sis-
tema Terra-Mundo? Qual o impacto e a interconexão 
destes conceitos nas pesquisas em Geografia? E as ques-
tões concernentes ao Sistema Terra-Mundo no ensino de 
Geografia, como tem sido trabalhada?  Perante esses 
questionamentos este trabalho propõe levar a partir des-
tes conhecimentos a compreensão do Sistema Terra-
Mundo no ensino de Geografia ressaltando principal-
mente o teor disto para o conhecimento e para a ciência 
geográfica.  

2   O sistema Terra-Mundo e a Geografia 

A princípio para chegar-se há a compreensão de siste-
mas, entende-se como combinações de partes coordena-
das entre si que concorrem para um resultado ou formam 
um conjunto de objetos e ou atributos que consistem de 
componentes ou variáveis (Chorley & Kennedy 1971, 
apud Chistofoletti, 1999). Portanto a ideia de sistemas 
para a geociências e para a Geografia é imprescindível 
para a compreensão de totalidade da natureza e suas 
interconexões com a sociedade, pois, a partir destes dois 
elementos pode-se chegar a leituras dos diversos compo-
nentes e variáveis que pode explicar a partir do sistema 
mundo (sociedade) e sistema terra (natureza), as suas 
interfaces. 

Importante neste momento é apresentar o que esta-
mos entendendo por sistema Terra 

ESS is complex and is based on the idea that the earth can be 
understood as a set of interacting natural and social systems. 
An analytic, metalevel framework is needed to understand the 
complexity. The framework specifies a set of metalevel essen-
tial ideas and analytic concepts that can be applied to under-
stand the substantive structures of ESS—the essential ideas 
describe the general nature of earth systems, and the analytic 
concepts describe types of discipline especific concepts such 
as the materials, processes, and variables of earth systems 
(Finley et al. 2010, p. 1066).  

Para os autores, o sistema Terra aqui citado refere-se 
ao conjunto de interações dos sistemas naturais. Na qual 
indica que o sistema Terra sistematiza as ideias essenci-
ais e geral da superfície terrestre a partir de todos os 
elementos que a formam, mais também, a interconectivi-
dade com o elemento humano, por isso, que os autores 
apresentam que este exercício é complexo, porém, essen-
cial para o desenvolvimento social e das ciências. 

Carneiro et al. (2013, p. 11) ao apresentar as duas 
vertentes essenciais para a urgência da compreensão do 
sistema Terra-Mundo aponta que “o i) aprofundamento 
da crise ambiental que põe em risco a preservação da 
espécie humana e seu alto patamar de civilização” é um 
dos motivos para se construir novas referências de co-
nhecimento desse sistema que Finley et al. (2010), cha-
ma de complexo por conta de vários elementos que for-
mam e constituem, inclusive um dos enfrentamentos 
apontados sobre a dinâmica de uso deste sistema que tem 
levado o mesmo ao desequilíbrio estrutural de seus com-
ponentes e variáveis. O que alguns autores apontam 
como uma crise da razão. 

[...] há uma crise da razão e do projeto fundante da 
modernidade, o que nos obriga a repensar os parâmetros que 
serviram para delimitar os objetos e os campos científicos 
formados a partir da extrema fragmentação do saber; como 
produto imediato desse processo, podemos citar a questão 
ambiental, que está além, mas não exclui as pesquisas voltadas 
ao domínio da matéria e de suas relações causais e de fluxos 
energéticos. A questão ambiental então perpassa por questões 
filosóficas e existenciais (Vitte 2010, p. 22). 

A crise ambiental que se mostra a partir de paisa-
gens cindidas, fragmentadas, degradadas, provoca a 
ciência e as diversas áreas do conhecimento a pensar 
qual o projeto fundante do período moderno da socieda-
de contemporânea?  

Changes in the Earth’s biosphere and geosphere are discussed 
from the perspective of natural variability and impacts of the 
rapid increase in the human population. The failure of humans 
to comprehend and understand the Earth Narrative, especially 
the place of humans in it, presages dire consequences for the 
Earth’s biosphere. The actions  humans take, individually and 
collectively, during the 21st century will likely determine the 
fate of many millions of species, including our own (Williams, 
Jr. 2000, p. 303).  

Pode-se perceber que existe uma lacuna, ou melhor 
dizendo, há falta de conhecimento em grande parte da 
sociedade sobre as narrativas do sistema Terra-Mundo, 
como apontado pelos autores, porém, além desse conhe-
cimento o que pode-se apresentar enquanto desafio é a 
determinação e o destino da espécie humana sobre o uso 
do planeta Terra o que sempre foi apontado, por grandes 
estudiosos como Mendonça (2008), como fragilidades e 
desequilíbrios sociais e consequentemente ambientais 
que estão relacionados aos usos desequilibrados dos 
sistemas, portanto, a desregulamentação total de um 
equilíbrio natural. 

Diante, deste questionamento, o segundo motivo que 
levou a construção de disciplinas e área de pesquisa 
produzida por Carneiro et al. (2013, p. 11) é o “olhar do 
planeta em sua totalidade por meio dos modernos recur-
sos técnicos de levantamento e de comunicação de da-
dos”. Essa possibilidade é essencial para que aconteça 
não somente o reconhecimento das diferentes áreas deste 
sistema Terra-Mundo tão complexo e dinâmico, mas 
também, importante para o planejamento territorial, 
ambiental e também para que isso possibilite uma re-
construção espacial do mundo enquanto entidade física e 
também como discurso (Vitte, 2010). 

Porém, Carneiro et al. (2013), aponta alguns desafi-
os para construir a compreensão do sistema Terra-
Mundo por conta do alto índice que conhecimentos e 
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áreas interdisciplinares que são necessárias para que seja 
aplicado e transmitido este conhecimento. 

 

Interdisciplinaridade implica capacidade para enfrentar 
problemas complexos considerando uma variedade de 
parâmetros e processos. Inclui quesitos de aspectos 
administrativos, legais, socioeconômicos e culturais relativos 
às relações de homem e ambiente. Os estudantes, portanto, 
necessitam conhecer diversas linguagens (outras ciências, 
culturas, políticas etc.) para discutir e explicar seus pontos de 
vista a outros e compreender os elementos sociais e legais. No 
contexto social e cultural, um programa coordenado de 
geografia e geologia necessita ser enfatizado: trata-se de 
excelente oportunidade para promover a comunicação entre os 
profissionais das ciências naturais e sociais (Carneiro et al. 
2013, p. 12). 

Diante, destes desafios apontados pelos autores per-
cebe-se que é necessário a interface da ciência geográfica 
com outras áreas como estamos apontando a possibilida-
de com a Geologia e a interconexão do sistema Terra-
Mundo para o ensino de Geografia. Esse olhar interdis-
ciplinar apresenta-se como instrumento teórico-
metodológico e também pedagógico para a compreensão 
e em seguida a exposição destes conteúdos a partir de 
sua complexidade de contextos e interações entre socie-
dade e natureza. 

3   O Ensino de Geografia e o Sistema  

Terra-Mundo: alguns apontamentos 

Pensar o ensino de Geografia, nos vislumbra a pensar os 
diversos desafios que a própria ciência geográfica en-
frenta, a partir, de movimentos dialéticos e consequen-
temente com o desenvolvimento da ciência, mas tam-
bém, pela dificuldade de encontrar em algum ponto es-
pecífico o objeto ou fenômeno a ser entendido, interpre-
tado e apresentado nas escolas de ensino básico (ensino 
fundamental e ensino médio). Diante deste desafio, Sou-
za (2015) descreve que a partir da bipolarização da ciên-
cia geográfica, em sua dicotomização do conhecimento 
em pensar os elementos sociedade e natureza, como 
elementos que na realidade estão em interconexão e que 
nas pesquisas não estão; e que tem levado  

[...] o esfacelamento dos departamentos de geografia, a tal 
como que o aluno graduando pode confundir o laboratório de 
pesquisa ao próprio curso de graduação, gerando problemas de 
sociabilidade e de convivência, além de uma distorção nos 
pesquisadores, que muitas vezes acabam concebendo a sua 
disciplina como uma ciência autônoma. Ou seja, a 
fragmentação do conhecimento não está apenas enraizada nos 
campos disciplinares, mas, avança sobre o interior de cada 
disciplina, gerando em muitos casos isolamento e a aparente 
concepção de que as disciplinas que compõe a grade curricular 
de um curso, como por exemplo, o de geografia, seria uma 
ciência independente da própria ciência Geográfica (Vitte 
2011, p. 39). 

Os desafios ao se pensar as ciências atualmente, são 
muitos, porém, urge a necessidade de repensar o nosso 
exercício intelectual de se fazer ciência na Geografia o 
que consequentemente tem influenciado o trabalho e a 
formação de professores. Neste sentido, o ensino de 
Geografia passa sim por um processo de descompassos 
na ciência geográfica o que deixa o ensino com fragili-
dades, como o exemplo dos processos apontados por 
Souza (2015), que aponta a bipolarização ou dicotomiza-

ção da ciência geográfica que leva a perca de contextua-
lização ou interconexão dos fenômenos e elementos 
essenciais a Geografia.  

Os exercícios que comumente são utilizados pelos 
professores no ensino de Geografia é a escolha de conte-
údo a partir de seus lócus de pesquisa, ou melhor de suas 
habilidades que se estuda ou estudou. Os professores que 
possuem pesquisas e afinidades dentro da Geografia 
Física ou Geografia Humana que consequentemente, 
trará a sua formação para os conteúdos que serão apre-
sentados sem a preocupação de relacionar os elementos 
que norteiam a Geografia, seja ela, física ou humana. 
Neste sentido, Souza (2015), afirma que é um erro e um 
problema que a Geografia precisa resolver, pois, com as 
novas demandas do mundo contemporâneo existe uma 
necessidade de entender os fenômenos sempre a partir de 
sua totalidade, contextos e processos para que a ideia não 
seja apresentada a partir de uma  

Quanto ao ensino de Geografia no ensino básico au-
tores como Morais (2011), aponta que os conteúdos são 
desafios a serem vencidos pelos professores quanto a 
abordagem das questões físico-naturais, que para a auto-
ra este problema está relacionada com a formação defici-
tária que os professores de Geografia em formação tive-
ram e que consequentemente irá influenciar no exercício 
dos professores de Geografia. 

4   Conclusão 

As provocações feitas acima são fruto de leituras prévias 
a disciplina de “Formação de professores de ciências e 
geociências: tendências das pesquisas e reflexão práti-
cas” do programa do Ensino e História de Ciências da 
Terra da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) no ano de 2016, que problematizou de 
forma clara as dificuldades e práticas que convergem 
com a formação de professores em geociências e que 
provocou a esta pesquisa o olhar sobre as questões con-
cernentes ao sistema Terra-Mundo e a superfície terrestre 
no ensino de Geografia. Até porque, alguns desafios 
tratados em sala pelo grupo apontam anseios da interface 
da ciência geográfica com a geologia, filosofia e outros 
ramos da ciência para possibilitar um olhar mais integra-
do para o ensino de Geografia e em especial para a Geo-
grafia física. 

A interface com outras ciências possibilita ao futuro 
professor e pesquisador em Geografia desenvolver pro-
cedimentos didáticos e pedagógicos no processo de ensi-
no e aprendizagem dos conteúdos sobre sistema Terra-
Mundo como a excelente proposta de interconexão que 
Carneiro et al. (2004 p. 553) apontam que, se o ensino de 
Geologia for empregado no ensino de Geografia, isso 
poderá potencializar ainda mais o ensino de Geografia. 

i) educação em valores sociais; ii) pensamento crítico e a 
capacidade da observação e indagação; iii) reflexão sobre o 
uso racional das aplicações tecnológicas decorrentes dos 
avanços das ciências; iv)  perspectiva temporal das mudanças 
que afeta o planeta terra e os seres vivos que o povoaram; v) 
formação sobre causas dos riscos geológicos e suas 
consequências para a humanidade; vi) descobertas modernas 
da ciência; vii) questão dos recursos disponíveis e versus 
sustentabilidade; viii) preparação e orientação para os estudos 
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posteriores ou para a reflexão crítica da atividade humana do 
planeta. ix) formação sobre variados procedimentos 
científicos; x) formação de perspectiva planetária. 

Esses potenciais indicados pelos autores para a im-
portância do ensino de geologia no ensino fundamental e 
médio, consequentemente pode sim, agregar o ensino de 
Geografia a partir da interface dos conteúdos de geologia 
que são apresentados nos livros didáticos de Geografia 
possibilitando essa interface que chamamos a atenção 
neste ponto do texto que trará uma excelência em forma-
ção de conhecimento e conteúdo que consequentemente 
tratará do sistema Terra-Mundo quando articula a forma-
ção de perspectiva planetária com educação e valores 
sócias, quando também pensa a formação sobre as causas 
dos riscos geológicos e suas consequências para a huma-
nidade. 

E é importante ressaltar que não se pretende neste 
texto descaracterizar a identidade, muito menos os méto-
dos de análise da geologia e da geografia, o que se pre-
tende com esse rápido ensaio é propor um novo posicio-
namento dos professores e pesquisadores em geografia 
para abrirmos o leque e os nossos olhares para o mundo.  

Uma nova teia, um novo Kosmos está em construção e isto 
exige pensa-lo e, para tanto, devemos construir uma nova 
concepção de natureza, de espaço e de substância Geográfica, 
em outras palavras, um novo sentido para o Mundo (Vitte, 
2011, p. 54). 

O novo sentido para o Mundo não seria uma criação 
aqui de uma nova tese ou outro, mas sim de entender que 
a partir do que já se constitui a ideia deste sistema Terra-
Mundo, um novo posicionamento ou requalificação 
quanto aos nossos métodos que injeção as nossas pesqui-
sas, e a possibilidade da interdisciplinaridade que sempre 
é questionada abundantemente na academia. Então, pen-
sar uma nova concepção de natureza não seria deixar 
para trás o que já foi produzido, mas ressaltar a produção 
do espaço e as novas formas e uso e ocupação desta 
natureza a partir de sua totalidade a partir de diversos 
elementos, componentes e variáveis que a forma os sis-
temas para assim, termos posicionamentos coerentes de 
uso, em seguida de transposição de conhecimento e de 
ensino nas ciências da terra e Geografia. 

Urge uma necessidade de contextualização deste co-
nhecimento que como aponta Morais (2014), está muito 
distante da realidade dos alunos e que é o papel primor-
dial da geografia, e em especial da geografia física a 
aproximação dos objetos e fenômenos apontados para a 
melhor compreensão por parte dos alunos. 

Neste contexto, vemos a necessidade de reforçar, na Geografia 
escolar, a abordagem da dinâmica dos elementos físico-
naturais do espaço geográfico e da relação entre eles, diante de 
sua importância para a sociedade. Seu estudo deve ser 
encaminhado com base em problemáticas cotidianas e 
significativas para os alunos (Morais 2014, p. 193). 

O cotidiano, o empírico para o aluno é essencial para 
que haja absorção dos conteúdos, entendendo que a ideia 
de sistema, como conjunto, formação e elementos, com-
ponente, variáveis, independentemente se forma sistema 
Terra-Mundo, ele sempre irá compreender que na reali-
dade os sistemas estarão em interconexão, interligados, 
e, portanto, neste momento o movimento de pensar a 
desconstrução da dicotomia e da bipolarização da ciência 
geográfica. 

Portanto,  
Mais do que nunca, e, seguindo o exemplo da tradição, em que 
a Geografia e a Geografia Física nasceram a partir de 
problemas filosóficos e fundamentaram empiricamente a 
filosofia de um novo mundo e de um Kosmos articulado, 
dialético, harmônico e potencial; agora precisamos retornar à 
filosofia e reconstruir a Geografia, essa rica e bela musa dos 
filósofos iluministas (Vitte 2011, p. 54). 

Neste sentido o retorno da Geografia à Filosofia é 
um exercício que o conhecimento geográfico precisa 
fazer, não simplesmente na base do seu pensamento 
epistemológico, mas sim, a base de sua própria ontologia 
para repensar a essência do ser em um Sistema Terra-
Mundo complexo e dinâmico que se vive atualmente. 
Não que isso despreze a guinada do que foi apontado 
como possibilidade interpretativa e também possibilida-
de metodológica de pensar a natureza e sociedade seja 
lançada por terra, porém, a globalização e o mundo mo-
derno nos fazem questionar e entender sempre um novo 
sentido para o Sistema Terra-Mundo. 
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Abstract This work was elaborated from a systemic, contextual and interdisciplinary approach, since we understand that for the con-
struction of human knowledge it is important to observe the environment in which the students are inserted. Supported by the Collabora-
tive Research Group, coordinated by Prof. Dr. Pedro Wágner Gonçalves, whose purpose is to understand the place as an object of study 
and in this way, it was decided to study the ways of sand as a tool that enables a construction of knowledge for both students, as in the ac-
ademic trajectories of teachers. The integration between the curriculum of human sciences, natural sciences and their technologies leads us 
to an understanding of the changes that have occurred in the environment. In this sense, based on the studies of Geosciences, we under-
stand that the curriculum can be worked in an integrated and differentiated way, making it necessary, therefore, to intersect the contents of 
these disciplines (Geography, Biology and Chemistry). Teachers and students to recognize through photographs of a Port of Sand, that the 
districts can be integrated by means of thematic axes. Thus, for teachers, this work contributes to their ability to learn about places, as ob-
jects of interdisciplinary studies and thus, to develop their contents, as well as to produce didactic materials. For students, too perceive and 
understand from images and photographs, the interrelations between the environment and living beings. 

Keywords teaching of Geosciences, cycle of sand, interdisciplinary approach, teacher training. 

Resumo Este trabalho foi elaborado a partir de uma abordagem sistêmica de natureza, contextualizada e interdisciplinar por entender-
mos que para a construção do conhecimento humano é importante observarmos o ambiente em que os alunos estão inseridos, tendo o local 
como objeto de estudo. Apoiados pelo Grupo de pesquisa colaborativa, coordenado pelo Profº Dr. Pedro Wágner Gonçalves, decidimos 
estudar os caminhos da areia como ferramenta que possibilita uma construção do conhecimento tanto para estudantes, como para as 
trajetórias acadêmicas de professores. A integração entre o currículo de ciências humanas, ciências da natureza e suas tecnologias nos 
conduz a uma compreensão das mudanças ocorridas no ambiente. Nesse sentido, apoiados nos estudos de Geociências, compreendemos 
que o currículo possa ser trabalhado de forma integrada e diferenciada, fazendo-se necessário, portanto, tecer intersecções entre os 
conteúdos das referidas disciplinas (Geografia, Biologia e Química), tendo como objetivo central a condução dos professores e estudantes 
a reconhecer através de fotografias de um Porto de Areia, que as disciplinas podem ser integradas por meio de eixos temáticos. Dessa 
forma, para os professores esse trabalho contribui para que possam tomar ciência sobre locais, como objetos de estudos interdisciplinares e 
assim, desenvolverem seus conteúdos, bem como produzir materiais didáticos. Para os estudantes, perceber e compreender a partir de 
imagens e fotografias, as interrelações entre o ambiente e os seres vivos. 

Palavras-chave Ensino de geociências, ciclo da areia, interdisciplinaridade, formação de professores.  

Linha temática Ensino de Geociências, educação e formação de professores. 

1    Introdução 

Este trabalho busca mostrar um novo traçado na organi-
zação do currículo e enfatizar a importância de um estu-
do interdisciplinar e contextualizado a partir de um cená-
rio ambiental que possa desenvolver habilidades e com-
petências na aprendizagem do aluno e, para o professor, 
contribuir para uma percepção da construção de currícu-
lo, mesmo sabendo das dificuldades em redimensionar as 
práticas pedagógicas. De acordo com Beane (2003) para 
que ocorra integração curricular é necessário que os 
jovens possam explorar suas vivências e que elas possam 
se tornar um recurso para interdisciplinaridade. Sendo 
assim, segundo Sicca (2006), ao tornar um local como 
objeto de estudo, podemos construir com os alunos uma 
visão do passado da história da natureza, trabalhando 
teoria de sistemas e os conduzindo a compreender a 
relação homem, natureza e sociedade e enxergar pontos 
de intersecções entre as áreas do conhecimento. Em 

função dessa busca, foram desenvolvidos esse e outros 
trabalhos, pelos autores, que são fruto da vivência no 
espaço interdisciplinar configurado no âmbito do grupo 
de Estudo de Ensino de Ciências do Sistema Terra e a 
formação de professores do qual fazemos parte desde 
2003. Esses trabalhos possuem uma abordagem ambien-
tal, sistêmica com dados locais e associada aos estudos 
de Geociências. Foram examinados: o ciclo da água, da 
areia e do ferro (nas diferentes formas de produção e 
circulação de materiais junto à superfície da Terra), le-
vantados temas de interesse da cidade e do local para 
serem investigados por alunos e professores. Ligar as 
atividades inovadoras ao entendimento local e transfor-
má-las em recursos didáticos é possível sob a perspectiva 
das Geociências, mas é preciso que ocorram transforma-
ções no currículo. Segundo Beane & Apple (1997), essas 
transformações podem ocorrer desde que o professor 
tenha oportunidade de elaborar o seu próprio currículo, 
para poder trabalhar com os seus alunos. Rodrigues & 
Garzón (2003) enfatizam a relevância da produção de 
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conhecimento local, do estudo feito por professores e 
alunos para compreender as características da cidade. 

Neste artigo, apresentamos um recorte da pesquisa 
realizada sobre o ciclo da areia. Selecionamos como 
objeto de estudo, um porto de areia, na Bacia do Rio 
Pardo (trabalho local), por entender que esse ambiente de 
mineração (areia, bem mineral usado como matéria-
prima em vários setores) traria contribuições de forma 
interdisciplinar aos conteúdos de disciplinas como a 
Biologia, Geografia e a Química.  

O trabalho sobre o ciclo da Areia realizado com alu-
nos nos encorajou a preparar uma oficina para professo-
res pensando em um enriquecimento no currículo, já que 
isso permite interdisciplinaridade entre as áreas. Essa 
oficina se baseia na utilização de fotografias, imagens, 
utilização de marcadores e um conjunto de questões para 
reflexão a cerca do tema. Surgida à oportunidade no 
Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química em 
2017 resolveu-se apresentar e aplicar essa oficina para os 
professores participantes e, posteriormente foi apresenta-
do também em uma escola pública para alunos na Sema-
na da Ciência e Tecnologia do mesmo ano. 

Entendemos que o trabalho com fotografias, ima-
gens e cartas cartográficas são ferramentas que permitem 
desenvolver habilidades nos alunos que levam a compre-
ensão da relação das pessoas com o ambiente e das rela-
ções da sociedade com suas formas de atuação. É preciso 
chamar a atenção dos estudantes ao trabalhar a interpre-
tação de imagens fotográficas, pois, tal recurso didático 
exige a necessidade de um resgate de conceitos já estu-
dados e de uma orientação por parte do professor para 
que eles não tenham uma percepção inadequada e limita-
da desse recurso. 

De acordo com Reynolds e Peacok (1998 apud Ber-
tolini; Carvalho, 2010, p.62): 

As observações por intermédio de fotografias ensi-
nam aos alunos a observar melhor e refletir sobre o meio 
ambiente no qual eles se inserem, a estabelecer as dife-
renças entre observação e interpretação e também aju-
dam a desenvolver habilidades de visualização espacial. 

Com avanços da tecnologia, e o acesso à internet, o 
aluno pode ter contato com imagens de satélite, que o 
levará a uma maior compreensão de ideias, fenômenos e 
a construir analogias sobre o ambiente mais próximo e 
mais distante da sua realidade, sem a necessidade de sair 
da escola.  

Assim como dizem Bacci & Criscuolo (2008): 
As imagens de satélite podem contribuir para que temas de 
conteúdos interdisciplinares sejam trabalhados em sala de au-
la, como recursos hídricos, vegetação, uso e ocupação do meio 
físico, as relações entre cidade e campo, além dos temas de ci-
dadania e formação do indivíduo (Bacci & Criscuolo 2008).  

Esses recursos permitem novas abordagens pedagó-
gicas que facilitam o entender do aluno e do professor na 
sua interpretação, bem como amplia suas reflexões sobre 
o homem a sua relação com a natureza e melhora o seu 
currículo.   

De acordo com Beane & Apple (1997), os alunos 
têm direito a aprimorar, manifestar e acessar conheci-
mentos tendo o professor como o mediador. 

2    Descrição da oficina 

A oficina se baseia na manipulação de fotos permitindo 
observar, descrever, identificar e relacionar diferentes 
ambientes que conduzem aos estudos sobre o ciclo da 
areia. O esforço busca reconhecer que existem objetos, 
bem como locais a nossa volta que podem ser vistos 
como parte da natureza e, de outro, como conhecimento 
científico e tecnológico, podendo assim, ser um estudo 
que englobe natureza, conhecimentos específicos de 
determinada área do conhecimento e tecnologias relacio-
nadas (ou, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, 
CTSA).  

Para os participantes do IX Encontro Paulista de 
Pesquisadores em Ensino de Química (EPPEQ realizado 
em Sertãozinho, SP, de 18 a 20 de outubro de 2017), o 
objetivo da oficina era identificar de que forma a química 
se apresenta em cada uma das fotos, e perceber que o 
mesmo ambiente pode ser tratado por outras disciplinas. 
O aluno de Ensino Médio deveria perceber quais conteú-
dos poderia estudar com os ambientes apresentados nas 
fotografias, tais como, relevo e suas diferenças, impor-
tância da vegetação, transformações químicas, etc. 

As atividades e etapas básicas da oficina foram aná-
logas tanto com professores, quanto com alunos do ensi-
no médio. 

2.1 Atividades  

Parte A: atividade coletiva. 
Questões iniciais para reflexão e debate: 
1. Como a areia aparece na natureza?  
2. Como a química contribui para a formação e 

transformações de diferentes altitudes do relevo? E como 
isso pode criar condições favoráveis ao desenvolvimento 
dos vegetais? 

Parte B: Análise de fotos. 
Material: os participantes dispunham de um kit com 

fotografias de ambientes diferentes numa região de Porto 
de Areia (o estudo de caso adotado foi do porto de areia 
em Serra Azul às beiras do Rio Pardo – atividade de 
campo promovida com alunos do ensino médio para 
integrar Biologia, Geografia e Matemática por meio do 
tema ciclo da areia). Participantes das oficinas analisa-
ram as fotos dos diferentes ecossistemas observando a 
especificidade da geografia, biologia e a química para 
aquele material. 

Na foto panorâmica apareciam (diversos ambientes), 
notadamente, as partes mais altas do relevo como morros 
e as partes mais rebaixadas, que muitas vezes culmina-
ram com o leito do rio e outras partes com o relevo mais 
aplainado, marcado por vegetação nos morros, e uma 
vegetação mais densa nas proximidades do rio. 

O rio no trecho mostrado erode rochas de bacia se-
dimentar intracratônica (Bacia Sedimentar do Paraná) 
correndo sobre arenitos e basaltos (Formações Botucatu, 
Pirambóia e Serra Geral) cuja interação configura a or-
ganização geomorfológica regional com colinas amplas, 
aplainadas. Um relevo fortemente tabular. Esta configu-
ração favorece a formação de depósitos de sedimentos (o 
que inclui areia) nos trechos planos e meandrantes. 
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As fotos menores demonstravam estes ambientes es-

pecíficos existentes na foto panorâmica, tais como, tipos 
de vegetações, vegetais com raízes expostas e acúmulo 
de areia nas margens do rio, relação de fatores abióticos 
no desenvolvimento de vegetais, rochas mais intemperi-
zadas e desagregadas, outra com rochas menos intempe-
rizadas, ocupação do solo e armazenamento da areia e 
por fim uma imagem de satélite mostrando a localização 
do Porto de Areia. 

Observação: 
- Nessa etapa os participantes fizeram observação 

espontânea segundo seus próprios critérios. O objetivo 
foi ajudar os participantes a se familiarizar com as fotos 
e fazerem perguntas guiadas por sua curiosidade, experi-
ências anteriores, etc.  

- Em um segundo momento: foi dada uma foto pa-
norâmica da região em que se encontra o porto de areia e 
foi pedido que observassem a imagem do todo para re-
conhecer os ambientes específicos das fotos apresenta-
das, com a utilização de marcadores numerados de acor-
do com as fotos.  

- Em um terceiro momento: Com base nas observa-
ções e perguntas dos participantes da oficina foi sugerido 
que descrevessem aquilo que estavam vendo, enfatizando 
quais as contribuições da geografia, biologia e da quími-
ca para a formação desse ambiente específico, ou seja, 
nessa etapa busca-se identificar como cada disciplina 
contribui para entender o fenômeno de origem e forma-
ção da areia, bem como as ligações dos conceitos da 
química com as demais áreas de conhecimento explora-
das no fenômeno. 

Parte C: Discussão da oficina.  
O quadro a seguir (Tab. 1) resulta de respostas obti-

das e analisadas das questões propostas pelos autores. 
Ao final da oficina no EPPEQ, os professores parti-

cipantes, relataram a importância da realização de traba-
lhos como este, para o desenvolvimento do pensamento, 
ideias, reflexões, pois contribui para um aperfeiçoamento 
de conteúdo para suas aulas e motiva a preparação por 
eles, de atividades semelhantes com seus alunos. Tam-
bém foi questionado sobre como nós professores conse-
guimos realizar a interdisciplinaridade sobre o tema 
Ciclo da Areia e Geociências, abordando diferentes con-
teúdos e o porquê de estudar este Ciclo. Explicamos as 
contribuições de cada disciplina para o desenvolvimento 
do trabalho, justificando, então, as disciplinas envolvidas 
(Biologia, Geografia e Química). 

Já na oficina realizada com os alunos, em uma esco-
la pública, as discussões foram mais voltadas aos conte-
údos que eles já tinham estudado e que poderiam ainda 
desenvolver em diferentes disciplinas. 

Os estudantes quiseram saber a diferença entre mi-
neral, minério e metais e também a explicação sobre a 
diferença entre cor e texturas de areias em diferentes 
ambientes. Relataram essas diferenças em locais que eles 
já haviam visto. Os alunos ainda nos indagaram sobre 
como estudar outras disciplinas, como matemática e 
inglês, abordando este tema. Mostramos que é possível 
por meio de exemplos, na matemática, estudando medi-
das (áreas, dimensões, proporções), estáticas (médias, 

medianas, desvios e gráficos), e no inglês, interpretações 
de textos. 

Tabela 1. Análise qualitativa das respostas dos trabalhos com fotografi-
as desenvolvidos com os participantes das oficinas. 

PARTE A PARTE B 

Questão 1 Questão 2 Fotografias 

Oficina EPPEQ (professores) 

A areia aparece a 
partir da ação do 
intemperismo nas 
rochas, que 
geram sedimentos 
e posteriormente, 
as rochas sedi-
mentares.  

As interações ocasi-
onadas pela tempe-
ratura, altitude, 
água, seres vivos 
podem interferir e 
alterar o relevo ao 
longo dos anos. Essa 
interação favorece o 
desenvolvimento de 
diversos tipos de 
vegetais que se 
adaptam as condi-
ções do ambiente. 

1- Região distante do rio 
e das árvores; 

2- Região na margem do 
rio; 

3- Interação entre água e 
vegetação; 

4- Região mais próxima 
da mata e do Rio com 
trabalho próximo do 
solo; 

5- Região do Rio lama-
cento.  

Oficina Semana da Ciência e Tecnologia (Alunos) 

Com as rochas, 
chuvas e ventos 
caindo fortemen-
te, são liberados 
pequenos grãos 
de rochas que, 
com o passar do 
tempo, a quanti-
dade de grãos se 
transforma em 
areia. 

Pela desagregação 
da rocha por meio 
da água, seres vivos, 
a rocha vai se des-
gastando e adquirin-
do diferentes forma-
tos. Esses pedaci-
nhos contêm subs-
tâncias que ajudam 
no desenvolvimento 
das plantas.  

1- Granito ou Mármore; 

2- Pedras soltas, com 
textura e cor diferentes 
degradando; 

3- Um barco de pesca, 
margem de rio e árvores; 

4- Material queimado, 
monte de areia junto, 
plantas e rampa para 
acesso de barcos; 

5- Retirada de areia do 
barranco e máquina de 
separação de areia. 

Fonte: Oficina no EPPEQ e Oficina na Semana da Ciência e Tecnolo-
gia (2017). Quadro organizado pelos autores 

3    Conclusão 

Por meio deste trabalho, interpretamos as respostas das 
questões iniciais para concluir que os professores conse-
guiram assimilar conteúdos da química relacionando-os 
com as outras disciplinas, explicando as diferenças de 
relevo e nutrição de vegetais por meio de transformações 
químicas e solubilidade. A oficina realizada gerou inte-
resse e motivação nos professores para avançarem em 
estudos aprofundados de caráter tecno-científico, refle-
xões, e novas estratégias para desenvolvimento de suas 
aulas. 

A interpretação das fotos mostrou que os participan-
tes têm dificuldade de localizar os diferentes ambientes 
na foto panorâmica do Porto de Areia, talvez possa ser 
justificado pela baixa familiaridade de professores e 
alunos em fazer a leitura de imagens, fotografias e ma-
pas, como também o fato da maioria das pessoas não 
terem contato com o ambiente de mineração relacionado 
com areia e temas de Geociências. 
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Figura 1. Oficina com professores no EPPEQ (2017) 

 

Figura 2. Oficina com alunos na Semana de Ciência e Tecnologia, em 
uma escola da Rede Pública de Ribeirão Preto (2017) 

Os relatos e discussões dos professores mostraram 
que eles possuem consciência que a interdisciplinaridade 
e o diálogo entre professores da escola constituem um 
desafio para o ensino. Apesar disso, consideram a inter-
disciplinaridade importante para o trabalho do professor. 

Quanto à atividade desenvolvida com os alunos, pu-
demos notar que tiveram a mesma dificuldade que os 
professores quanto à localização dos ambientes na foto 
panorâmica do Porto de Areia. Alguns alunos consegui-
ram identificar conteúdos de algumas disciplinas nas 
fotos observadas, bem como explicar a origem da areia, 
por conhecimentos prévios obtidos com a disciplina de 
geografia.  

A oficina proporcionou aos alunos uma maior moti-
vação para um olhar diferente para a natureza. Essa per-
cepção vem com o relato de um aluno que disse:  

“a partir de agora, irei olhar para as rochas e o entorno com 
um olhar diferente, vou saber explicar os tipos de ambientes”. 

O desenvolvimento desse trabalho nos possibilitou 
na produção de um material didático (kit com as fotogra-
fias e os marcadores) validado e experimentado por pes-
quisadores, professores e alunos.   

Assim, percebemos a necessidade de ampliar as es-
calas de compreensão dos fenômenos da natureza, das 
inter-relações abordadas pelas diversas disciplinas esco-
lares, além de criar e capacitar pessoas para uma vivên-

cia harmoniosa entre a natureza e o homem e o homem 
com a sociedade, vencendo obstáculos e desafios. 
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Abstract Among the possible educational strategies for science education, we opted in this article for the so-called “structural con-

cepts”. We believe that these concepts are fundamental in the process of teaching and learning of scientific knowledge, especially when 

faced with an educational model that prioritizes a large amount of school content. 

Keywords Structural concepts, Epistemology of Science, Science Education, basic education, public school. 

Resumo Entre as possíveis estratégias educativas para o ensino de ciências, optamos no presente artigo pelos chamados “conceitos es-

truturantes”. Acreditamos que esses conceitos são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem do saber científico, principalmente 

quando se está diante de um modelo educativo que prioriza grande quantidade de conteúdos escolares. 

Palavras-chave Conceitos estruturantes, Epistemologia da Ciência, Ensino de Geociências, educação básica, escola pública. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores.

1    Introdução  

Para ensino das Geociências em sala de aula é importante 

entender que a ciência é resultado da apropriação do 

conhecimento científico pela sociedade ao longo da 

história, e que muitas vezes essa apropriação ocorreu por 

meio de debates, conflitos e intensas controvérsias. Na 

verdade, o que motivou o desenvolvimento da ciência foi 

à busca humana em solucionar problemas. A relação 

entre sociedade e ciência levou à construção de modelos 

científicos e ao desenvolvimento de tecnologias que, 

consequentemente, gerou a necessidade de alfabetização 

científica das novas gerações, como forma de transmitir 

o conhecimento.  

 

2   Conceito Estruturante como estratégia no ensino  

Entre as possíveis estratégias educativas para o ensino de 

ciências, optamos no presente artigo pelos chamados 

“conceitos estruturantes”. Acreditamos que esses concei-

tos são fundamentais no processo de ensino e aprendiza-

gem do saber científico, principalmente quando se está 

diante de um modelo educativo que prioriza grande 

quantidade de conteúdos escolares. Alguns autores como 

Gagliardi (1983, 1986, 1988) e Garcia Cruz (1998) tem 

definido como os conceitos estruturantes aqueles concei-

tos que “transformam o sistema cognitivo dos alunos a 

tal ponto que permitem, de forma coerente, adquirir 

novos conhecimentos, por construção de novos signifi-

cados, ou modificar os anteriores, por reconstrução de 

significados antigos”. Os conceitos estruturantes seriam, 

então, as ideias centrais que estão intrinsicamente ligadas 

às outras áreas do conhecimento científico e do qual 

dependem outros conteúdos de uma mesma área.  

Ensinar Geociências por meio dos conceitos estrutu-

rantes então levariam as partes a ter uma relação harmo-

niosa com o todo, ou seja subsidia a compreensão de 

uma visão sistêmica do Planeta Terra. El Hani et al. 

(2004) defendem a necessidade de se reformular os cur-

rículos de ciências, em todos os níveis de ensino. Segun-

do esses autores, apesar das transformações sociais dos 

últimos anos, com enormes avanços científicos e tecno-

lógicos, que influenciaram a sociedade, os currículos de 

ciência praticamente não mudaram, predominando ainda 

a transmissão de conceitos.  

As disciplinas Geografia e Ciências, que tradicio-

nalmente abordam os conteúdos de Geociências, os tem 

apresentado maneira compartimentada e separada das 

outras áreas do conhecimento, desfavorecendo a compre-

ensão do Sistema Terra. Os conteúdos de Geociências 

nos currículos de Ciências e Geografia podem ser com-

parados a metais de naturezas distintas, os quais não 

apresentam uma ligação e coesão. Uma das críticas que 

se faz ao ensino das Ciências da Terra é que este tem 

sido realizado de maneira estanque e fragmentada. 

 

3   O objetivo dos conceitos estruturantes 

Um dos objetivos dos conceitos estruturantes é conectar 

diferentes áreas do conhecimento e atribuir significado à 

aprendizagem escolar. Essa metodologia possibilita a 

superação da fragmentação existente no currículo esco-

lar, promovendo uma visão mais holística e interdiscipli-

nar. Hernandez (1998) sugere o ensino por meio de idei-

as chaves, ou seja, por meio de conceitos construídos 

historicamente em cada área do conhecimento se organi-

zando por meio de temas problematizadores.  
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Para Pozzo (2000) os conceitos estruturantes ajuda-

ram no estabelecimento de cada ciência. A explicação 

científica sobre a Teoria da Tectônica de Placas foi cons-

truída ao longo da história e passou por intensos debates 

até ser plenamente aceita. Vale ressaltar o que Alfred 

Wegener sofreu por defender a teoria da Deriva Conti-

nental no início do século XX não conseguindo provar o 

mecanismo para a movimentação das placas. Assim, um 

conceito estruturante pode e deve atravessar diferentes 

conteúdos das disciplinas escolares podendo até mesmo 

ser trabalhado na forma de projetos ou temas geradores 

envolvendo diferentes disciplinas. Os conceitos estrutu-

rantes possibilitam, então, ao aluno a compreensão da 

trajetória de uma determinada área científica a partir da 

epistemologia e da história da ciência para a explicação 

de fenômenos ou questões específicas.  

Pelo conceito estruturante o aluno pode acompanhar 

as mudanças de rumos que levaram cientistas na constru-

ção de um conceito científico e até mesmo as controvér-

sias sobre teorias atualmente aceitas. Assim, a escola não 

passa somente a ser uma transmissora de fatos e conteú-

dos históricos, onde o aluno é somente um depositário do 

saber, mas oferece um ambiente de aprendizado signifi-

cativo estimulando o senso crítico. O aluno, por sua vez, 

passa a ter uma postura de intervenção e preservação do 

ambiente em que vive, pois é capaz de entender que 

sociedade, natureza, o planeta e o universo vivem uma 

relação intrínseca de interdependência.  

Alguns autores, como Hernandez (1998), sugerem 

que o conceito estruturante é uma metodologia interdis-

ciplinar porque estaria ligado aos modelos explicativos 

das grandes áreas do conhecimento. Esse tipo de aborda-

gem promove no aluno os seguintes tipos de habilidades: 

questionar toda forma de pensamento único; incorporar 

uma visão crítica; introduzir opiniões diferenciadas. O 

professor que opta trabalhar com os conceitos estruturan-

tes não está preocupado com a necessidade de se passar o 

maior número de informações possíveis de determinada 

área do conhecimento, mas sua preocupação e objetivo 

principal está em trabalhar um conceito estruturador que 

possa levar o aluno a aplicar o que foi aprendido em 

outras áreas do conhecimento e saber formular respostas 

diante de outro e qualquer problema do conhecimento 

escolar ou da realidade vivida. Até mesmo a escola pode-

rá optar por trabalhar os conceitos estruturantes no currí-

culo formando um mosaico amplo e completo para todas 

as áreas do conhecimento.  

É impossível que todo conhecimento seja apreendi-

do na escola, uma boa parte dos saberes acaba sendo 

adquirido por meio de outros meios, seja pelos meios de 

comunicação ou pelas interações pessoais. Como resul-

tado, muitos dos conceitos científicos acabam sendo 

descaracterizados durante o processo de apropriação por 

parte do indivíduo. Ao se trabalhar com conceitos estru-

turantes, os alunos tem a oportunidade de acompanhar o 

levantamento de problemas e construção de solução que 

marcaram o desenvolvimento do dito conceito ao longo 

da história e o educador passa a reconhecer que sua prá-

tica pedagógica mobilizará competências e habilidades 

científico-acadêmicas e também socioculturais.  

Assim, os conceitos estruturantes perpassam a pró-

pria área científica, e podem fundamentar uma grande 

variedade de outros conteúdos. No âmbito do ensino, 

trabalhar conceitos estruturantes visa facilitar um proces-

so de aprendizado compatível com a ambição formativa 

integradora e não compartimentada. É fundamental, por 

isso, que o professor conheça os conceitos que estrutu-

ram as Geociências e a relação com as demais áreas, a 

fim de conduzir o ensino de forma que o aluno possa 

estabelecer as sínteses necessárias para a aquisição e o 

desenvolvimento das competências necessárias. Os con-

ceitos podem ser considerados “as ferramentas com as 

quais executamos a ação de pensar” (Barbosa & Kohl 

1999, p. 43).  

O conceito em si é o elemento estrutural do pensa-

mento, por meio do qual se promove a construção dos 

significados do mundo concreto, circundante, sensorial, 

agrupando categorias da realidade. Abrange, portanto, 

desde as ideias mais simples sobre as coisas até abstra-

ções muito elaboradas e distantes do objeto concreto. Os 

conceitos são formados ao longo da história. Não se pode 

falar em conceitos absolutamente estáticos. Isso não 

significa que os conceitos sejam fluidos a ponto de os 

modificarmos da maneira que nos convém em determi-

nada situação; significa apenas que é necessário entender 

a gênese e a história dos mesmos. Os conceitos estrutu-

rantes são os conhecimentos de grande destaque que 

podem ajudar na identificação e organização do estudo 

do ensino de Geociências na escola, considerada funda-

mental para compreensão de seu objeto de estudo e ensi-

no.  

4   Tectônica Global, um conceito estruturante 

Dentro do ensino de Geociências, a Tectônica Global 

passa a ser considerada um conceito estruturante por 

cumprir a prerrogativa de passar por um processo com-

plexo de desenvolvimento ao longo da História. Para 

Carneiro et al (2005) à medida que a Tectônica de Placas 

consolidou-se como teoria e a crise ambiental foram 

adquirindo destaque, estudos sobre a litosfera, crosta 

oceânica, recursos energéticos e geologia de engenharia 

foram recebendo atenção dentro dessas obras. Talvez o 

elemento mais marcante, pelo alcance pedagógico dessas 

obras, é o de veicular uma ideia de ciência que estuda 

aspectos e fatos singulares por meio de um viés forte-

mente empírico.  

Potapova (2008), de modo muito resumido, apresen-

tava a História da Geologia e defendia que sua trajetória 

foi diferente de outras ciências naturais originadas a 

partir de estudos analíticos, os estudos da Terra começa-

ram tratando de objetos sintéticos – em termos moder-

nos, podemos interpretar que o conhecimento da Terra é 

intrinsecamente complexo e integrado e não pode ser 

reduzido a suas partes, embora haja muitos estudos espe-

cíficos e analíticos em vários campos de conhecimento 

(Geofísica, Mineralogia, Paleontologia etc.).  

Potapova (2008) concluía que a Geologia era a mais 

geral das ciências que estudam a Terra e admitia que 

cada campo particular poderia ter seus próprios estudos 

mas havia necessidade de manter a institucionalização da 
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Geologia. O esquema metodológico apresentado por 

Potapova mostrava os grandes grupos de ciências geoló-

gicas, dedicadas a compreender o tempo (Estratigrafia), a 

estrutura (Geologia Estrutural, Geotectônica), a compo-

sição material (Mineralogia e Petrologia, Paleontologia). 

A aproximação feita revelava a potencialidade integrado-

ra de tratar a Terra e o ambiente, indicava que o caminho 

de avanço para o conhecimento geológico requeria inte-

grar a teoria de sistemas. 

Na educação científica os conceitos estruturantes são 

construídos a partir da historicidade de conceitos cientí-

ficos e visam superar a fragmentação do currículo no 

ensino, além de estruturar a disciplina frente ao seu pro-

cesso de aceleração de especialização do seu objeto de 

estudo e ensino (Lopes 1999). Deve-se considerar a 

relevância do conceito estruturante para o entendimento 

do mundo no atual período histórico em que foi desen-

volvido. Assim, o trabalho desenvolvido na sala de aula 

por meio dessa linha facilitará a integração conceitual 

dos saberes científicos na escola.  

Quando o educador fizer uma intervenção direcio-

nada no processo ensino-aprendizagem no ensino de 

Geociências, o estudante passará a compreender o real 

significado dos conteúdos científicos e escolares e do 

objeto de estudo das Ciências da Terra, visando uma 

aprendizagem realmente significativa para sua vida. É 

importante, tanto os professores como a instituição mos-

trarem ao aluno a evolução histórica para que se chegas-

se a um conceito científico atual como a Teoria da Tec-

tônica Global, utilizando meios que facilitem esse enten-

dimento como materiais didáticos que possibilitem aos 

estudantes terem a percepção dos conceitos gerais que 

podem ser aplicados na resolução de problemas.  

Uma das maneiras de melhorar o ensino é utilizando 

a história e a epistemologia da ciência, realizando uma 

análise crítica da construção do conhecimento científico. 

Segundo Gagliardi (1988) “os conceitos estruturantes são 

aqueles que permitiram e impulsionaram a transformação 

de uma ciência, com a elaboração de novas teorias, a 

utilização de novos métodos e novos instrumentos con-

ceituais.” Os conceitos da Tectônica Global vão ao en-

contro da proposta de Gagliardi, como um conceito es-

truturante, que ao lado de outros, como ciclo das rochas, 

tipos de minerais, solos, origem da Terra entre outros, 

foram fundamentais para o desenvolvimento das Ciên-

cias da Terra.  

Porém essa formulação muitas vezes foi alvo de dis-

putas entre os cientistas da época, como o caso de Alfred 

Wegner. Segundo sua hipótese a Terra não era estática e 

os continentes se movimentaram no passado, formando 

um único continente primordial, que ele chamou de Pan-

geia e que mais tarde teria se partido para formar a con-

figuração moderna de continentes e oceanos (Teixeira 

2014). Para comprovar a Teoria da Deriva Continental, 

buscou feições geomorfológicas e orientações de estrutu-

ras geológicas marcantes em rochas, comparáveis na 

América do Sul e na África. Porém, devido às dificulda-

des que encontrou para demonstrar os mecanismos deste 

fenômeno, a teoria gerou uma série de controvérsias, 

pois os cientistas da época acreditavam que os continen-

tes eram estáticos.  

A evolução da hipótese da Deriva Continental para a 

Teoria da Tectônica Global, nos fornece um bom exem-

plo “da natureza multidisciplinar das Geociências onde 

se contrapõe a atividade manual com a intelectual, o 

microscópico com o macroscópico, o pragmatismo empí-

rico com a especulação teórica” (Chagas 1989). É impor-

tante não nos esquecermos da provisoriedade dos concei-

tos, decorrente das modificações da Ciência resultantes 

dos avanços científicos. O ensino de Geociências em 

todos os seus níveis tem na Teoria da Tectônica Global o 

grande paradigma das Ciências da Terra em razão da sua 

abrangência unificadora para o conceito moderno de 

Geologia e importância fundamental para os fenômenos 

naturais que regem a evolução do Sistema Terra (Teixei-

ra 2014).  

Esse conceito passa a ser considerado um dos “con-

ceitos estruturantes” (Gagliardi, 1988) desta ciência, 

capaz de fomentar ideias estruturadoras do pensamento e 

da atividade dos geólogos e demais geocientistas. O 

ensino e a aprendizagem da Teoria da Tectônica Global, 

tem revelado problemas relacionados à inadequada abor-

dagem desse conceito, bem como outros conceitos das 

ciências da Terra. Estes problemas justificam os resulta-

dos de investigações que mostram que muitos estudantes 

de diversos níveis escolares apresentam concepções 

errôneas sobre os fenômenos geocientíficos, bem dife-

rentes daquelas aceitas cientificamente.  

Entre os problemas identificados destacam-se: as di-

ficuldades de articulação os níveis fenomenológicos e a 

forma de entender a profundidade e complexidade dos 

conceitos relativos à Teoria da Tectônica Global. Outra 

questão é a complexidade envolvida na diferenciação 

entre os fenômenos terrestres e os fenômenos espaciais e 

a não identificação de muitos fenômenos geocientíficos 

como uma construção teórica e instrumental (Lopes 

1992, Justi 1998, Mortimer & Miranda 1995, Schnetzler 

& Rosa 1998).  

O objetivo dessa pesquisa é analisar a importância 

para o aluno de se ensinar um conceito estruturante das 

geociências, mas especificamente o da Tectônica de 

Placas. Diversos autores evidenciam que mesmo tendo 

um avanço após passar por uma alfabetização científica, 

estudantes explicam os conceitos científicos ainda influ-

enciados por ideias prévias e de senso comum. No entan-

to para que o aluno deixe de recorrer às concepções al-

ternativas do cotidiano, o seu processo de aprofundamen-

to do conhecimento científico deve ser constante, ao 

ponto de conseguir utilizar o conhecimento científico 

para resolver situações-problema. Ressalta-se que nem 

todos os conceitos estudados em Geociências terão gran-

de influência para compreensão lógica dos estudantes da 

educação básica.  

A escolha dos conceitos estruturantes mais adequa-

dos nos possibilita a redução quantitativa e expositiva de 

outros conteúdos aos estudantes, diminuindo assim o 

impacto conteudista que predomina no processo de ensi-

no e aprendizagem. Por outro lado, a dificuldade em 

descrever a Tectônica Global como um processo integra-

do, evidencia que muitos alunos ainda utilizam ideias 

aprendidas de forma literal e apresentam dificuldades de 

expressar de uma forma mais coerente os conceitos cien-
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tíficos. Tal situação indica que eles, devem ter a oportu-

nidade de interagir com o mesmo conhecimento em 

outros momentos em outras disciplinas escolares.  

Outro fato importante é a questão da formação dos 

professores que é deficitária na área de Geociências. 

Como as Geociências não aparecem como disciplina 

escolar, assim como a Geologia, ela depende das disci-

plinas escolares como Ciências e Geografia no ensino 

fundamental e Geografia e Física no ensino médio, nas 

quais encontram-se os conteúdos. Porém praticamente 

essas disciplinas escolares não mantém uma relação no 

momento de ensinar conteúdos geocientíficos, fazendo 

com que as Geociências cheguem à escola fragmentada 

sem uma relação com a realidade. O ensino de Geociên-

cias, por meio de conceitos estruturantes relacionado 

com a vivência cotidiana do aluno, favorece a aprendiza-

gem significativa permitindo que ele, ao longo de seu 

processo de escolarização, compreenda a natureza dos 

conhecimentos e a relação entre ambos. 

 

5   Conclusão 

Em suma, a ciência como um todo é resultado da apro-

priação do conhecimento científico pela sociedade ao 

longo da história. O objetivo dessa pesquisa foi de anali-

sar a importância para o aluno de se ensinar por meio de 

conceitos estruturantes nas aulas de Geociências. Assim 

os chamados conceitos estruturantes torna-se uma possí-

vel estratégia educativa na sala de aula. Acredita-se então 

que esses conceitos são fundamentais no processo de 

ensino e aprendizagem do saber científico, principalmen-

te quando se está diante de um modelo educativo que 

prioriza grande quantidade de conteúdos escolares. 
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AbstractThis article deals with a bibliographical research on the teaching of geosciences with teaching materials for the visually im-

paired. Teachers rely on didactic material to teach sighted students, if an understanding for these students is complicated, it makes it more 

difficult for blind students, then a research was done searching in the databases (Google academic, portal Capes and Scielo) of journals, 
checking for projects aimed at these students on geosciences field from 2007 to 2017, being peer reviewed. Making obvious that there is 

still a lack of didactic material from geosciences in different areas besides cartographic geography for the visually impaired. 

Keywords Geosciences, databases, teaching, teaching materials, visual impairment. 

Resumo Este artigo se trata de uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de geociências com materiais didáticos para deficientes visu-

ais. Os professores se apoiam no material didático para ensinar alunos videntes, se a compreensão para esses alunos é complicada para os 

alunos que não possuem esse sentido torna-se ainda mais difícil, então foi feito uma pesquisa procurando nas bases de dados (Google aca-
dêmico, portal Capes e Scielo) de periódicos, verificando se existem projetos voltados para esses alunos no campo das geociências de 2007 

a 2017, sendo revisado por pares. Tornando evidente que ainda faltam no Brasil materiais didáticos de geociências em diferentes áreas 

além da geografia cartográfica para deficientes visuais. 

Palavras-chave Geociências, banco de dados, ensino, educação inclusiva, materiais didáticos, deficiente visual. 

Linha temática Ensino de Geociências na Educação Básica. 

1    Introdução 

As Geociências englobam áreas do saber tais como Ci-

ências Geológicas, Ciências Atmosféricas (Meteorologia 

e Climatologia), Ciências Geodésicas (Geodésia, Carto-

grafia e sensoriamento Remoto), Ciências Geofísicas 

(Geofísica Global e Aplicada), Ciências Geológicas e 

Ciências Oceanográficas (CAPES 2013). O ensino de 

Geociências é um desafio dada a multiplicidade de con-

ceitos e sua fragmentação ao longo do ensino. 

No ensino básico conteúdos de Geociências são da-

dos por professores de Geografia e Ciências, porém a 

grande parte dos professores de ciências é formada por 

biólogos, sem conhecimento aprofundado na área (Junior 

& Pietrocola 2011). Por isso segundo Oliveira (2014), 

eles se apoiam em materiais didáticos para abordar con-

ceitos de Geociências. O principal material utilizado é o 

livro didático, e o ensino é muito visual, baseado em 

textos e imagens e se os alunos videntes têm dificuldade 

para compreender os livros como afirma Oliveira (2014), 

alunos deficientes não são diferentes. 

A escola deve incluir todos os alunos de acordo com 

a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei 13.146/2015, 

inclusive deficientes visuais. O ensino desses alunos é 

outro desafio, pela falta de recursos para apoiar o profes-

sor; mesmo as iniciativas existentes são pontuais e dis-

persas pela literatura, dificultando sua reprodução por 

professores em exercício. 

O presente trabalho faz parte de uma dissertação de 

mestrado em andamento, envolvendo um levantamento 

bibliográfico das iniciativas publicadas entre 2007/2017, 

relativas ao ensino de Geociências para pessoas com 

deficiência visual, levantando-se os materiais publicados 

na última década. 

O objetivo foi agrupar as iniciativas para criar um 

banco de dados de ideias para os professores que necessi-

tam ensinar geociências para alunos com deficiências 

visuais. 

 

2   Materiais e Métodos 

2.1 Desenvolvimento da pesquisa 

A pesquisa utilizou três bases de dados de periódicos, o 

Google acadêmico, portal de periódicos da Capes e Sci-

elo, focando no ensino de Geociências. Empregou-se o 

cruzamento das seguintes palavras-chaves: geociências, 

ensino, deficientes visuais, material didático, geologia, 

deficiente visual, educação inclusiva e cego/cegueira; 

que sejam artigos de revistas dos anos de 2007 até 2017 

e em português, porém o Portal Capes e o Scielo foram 
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assinalados para classificar os periódicos revisados por 

pares, já no Google não possibilita assinalar essa escolha 

de filtragem. Com tudo isso pesquisado, se obteve a 

Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Combinação de palavras e resultado em números de artigos 

ainda não filtrados. 

 

Na tabela 1, pode-se observar o total de artigos que 

apareceram com o conjunto de palavras. Quando procu-

rava Geociências + ensino + “deficientes visuais” + 

“material didático” dava para a base de dados do Google 

acadêmico 100 artigos, porém, não estão filtrados, por-

que desses 235, falta verificar quais são artigos de revis-

tas, que não são anais, teses, monografias, artigos de 

eventos etc. 

 

2 2 Resultados 

Filtrando os artigos encontrados no portal Google aca-

dêmico com os critérios da pesquisa proposta, grande 

parte desse material teve de ser descartado, pois muitos 

dos resultados obtidos não tinham relação com os pro-

posto da pesquisa, materiais de geociências para defici-

entes visuais, restando somente 26 publicações. Ao qual 

pode ser demonstrado na Tabela 2 a seguir: 

3   Conclusão 

Concluímos que apesar de existir materiais em geociên-

cias voltados para deficientes visuais, ainda é muito 

escasso e quase que limitado a área de cartografia, sem 

abordagem as demais áreas dos estudos das geociências.  

Para que possamos realmente incluir esses alunos, 

um maior empenho deve ser feito, buscando soluções 

que proporcionem a inclusão nas demais áreas das Ciên-

cias da Terra. 

Com a pesquisa pode-se concluir que existem mate-

riais e projetos para deficientes visuais em Geociências, 

mas não o suficiente, porque Geociências não se limitam 

só à cartografia, e a grande maioria dos artigos são sobre 

cartografia tátil. Então ainda faltam artigos que vão mais 

além das Geociências e voltados para alunos com defici-

ências visuais para que possa haver inclusão. 

 

 

 

 

Tabela 2. Artigos recuperados que atendem aos critérios buscados. 

Número Título Referência 

1 Cartografia tátil: mapas para deficientes visuais Loch, Ruth E. N.2008 

2 Mapas táteis padronizados e acessíveis na web Nogueira, Ruth E.2009 

3 

Padronização de mapas táteis: um projeto colabo-

rativo para a inclusão escolar e social 
Nogueira, Ruth E.2007 

4 

Levantamento bibliográfico de materiais táteis para 

o ensino de geografia para alunos com deficiências 

visuais 

Harlos et al. 2012 

5 

Astronomia para deficientes visuais: inovando em 

materiais didáticos acessíveis 
Soares et al. 2015 

6 

Cartografia tátil e a elaboração de material didáti-

co para alunos cegos/tactile cartography and 

elaboration courseware for blind students 

Ventorini et al. 2015 

7 A comunicação cartográfica nos mapas táteis Nogueira 2009 

8 O ensino de geografia na ponta dos dedos Pedro et al. 2011 

9 

Representações gráficas e mapas táteis: um estudo 

sobre a apreensão de temas afrobrasileiros por 

alunos com deficiência visual 

Juliasz et al. 2012 

10 

O ensino de geografia para alunos com necessida-

des educacionais especiais: o caso dos alunos 

cegos e com baixa-visão 

Almeida 2008 

11 

Serviços públicos e mapas táteis acessíveis via web 

para usuários deficientes visuais 
Albano& Nogueira 2010 

12 

Maquetes e mapas táteis: diretrizes para projeto, 

seleção de materiais e técnicas 
Dias et al. 2014 

13 

Mapas táteis: orientação e mobilidade em ambiente 

urbano  
Degreas & Katakura2016 

14 

Leitura e escrita do mundo vivido por meio da 

alfabetização cartográfica: possíveis contribuições 

para a educação especial 

Rojas et al. 2013 

15 

Material de ensino bilingue português/libras para 

pequenos curiosos 
Teixeira et al. 2017 

16 

Educação em solos, educação ambiental inclusiva 

e formação continuada de professores: múltiplos 

aspectos do saber geográfico. 

Sena & Perusi 2012 

17 

A utilização de recursos tecnológicos e o apoio 

psicopedagógico no processo de inclusão dos 

deficientes visuais 

Barbosa et al. 2012 

18 

A formação inicial do professor de geografia frente 

à educação inclusiva 
Fonseca & Salvi 2016 

19 

Tecnologias da informação e comunicação (tics), 

inclusão e cartografia escolar 
Nogueira 2012 

20 

Implementação e utilização de maquete tátil sonora 

por pessoas cegas 
Abreu & Martins 2008 

21 

Avaliação do símbolo de orientação na cartografia 

tátil 
Silva & Silva2013 

22 

A geografia escolar e as experiências educativas de 

estudantes com cegueira 
Chaves 2011 

23 

Os desafios do professor frente o ensino de geogra-

fia e a inclusão de estudantes cegos 
Chaves & Nogueira 2011 

24 

Os sete deveres necessários ao ensino da geografia 

e da cartografia escolar como desafios 
Silva et al. 2017 

25 

Imagens da “educação inclusiva”: alguns aponta-

mentos acerca do espaço e do tempo escolares 
Chaves et al. 2012 

26 

Serviços públicos e mapas táteis acessíveis via web 

para usuários deficientes visuais 
Albano & Nogueira2010 
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Abstract This article is inserted in a State-of-the-Art research scope and aims at presenting the historical track of Geoscience Education and 
History Program at the Geosciences Institute at The State University of Campinas (Unicamp) and its academic production trends (PhD and 
MSc works of researches). At Unicamp Digital Library, 131 works, defended from 1999 to 2017, were found and analyzed according to 
institutional basis, educational level and thematic study focus. We observed that 60% of the works are directed to Geoscience Education for 
Basic Teaching and 73% of them present thematic focus associated with internal elements on the teaching and learning process. We realized 
that the favorite work focus reflects two main research approaches of the program in use up to 2016: Geoscience Education Methodology and 
History of Geoscience. The interdisciplinary character of the program on students training and research production stands out. These trends 
show the importance of the program on the preparation for pedagogical proposals for the Basic Education and its contributions for the 
academic production and preparation for teachers and researchers in Geoscience Education area. 

Keywords Graduate Studies on Teaching and History of Earth Sciences, state-of-the-art, academic production.  

ResumoEste artigo insere-se no âmbito de uma pesquisa de Estado da Arte e objetiva apresentar a trajetória histórica do Programa Ensino e 
História de Ciências da Terra do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas e as tendências de sua produção acadêmica 
(teses e dissertações). A partir da consulta à Biblioteca Digital da Unicamp identificamos 131 teses e dissertações, defendidas no período de 
1999 a 2017, que foram analisadas em relação à base institucional, nível escolar e foco temático de estudo. Observamos que 60% dos trabalhos 
são voltados para o ensino de Geociências na Educação Básica e que 73% apresentam focos temáticos associados a elementos internos do 
processo de ensino-aprendizagem. Notamos que os focos privilegiados nos trabalhos refletem as duas grandes linhas de pesquisa do programa 
vigentes até 2016: Metodologia de Ensino de Geociências e História das Geociências. Destaca-se o caráter interdisciplinar do programa na 
formação dos alunos e na produção de pesquisas. Essas tendências revelam a importância do programa na elaboração de propostas pedagógicas 
para a Educação Básica e suas contribuições para a produção acadêmica e para a formação de professores e pesquisadores da área de ensino de 
Geociências. 

Palavras-chave Programa Ensino e História de Ciências da Terra, estado da arte, produção acadêmica.  

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

O Programa de Pós-graduação em Ensino e História de 
Ciências da Terra (PEHCT), é um dos cinco programas 
de pós-graduação oferecidos pelo Instituto de Geociên-
cias da Unicamp e tem como objetivo fundamental a 
formação de profissionais para atuar em três linhas:  
Linha 1, História e Filosofia das Ciências Naturais; Li-
nha 2, Educação, Formação Docente, Tecnologia Educa-
cional e Comunicação em Ciências Naturais; Linha 3, 
Geoética, Geoconservação/Geopatrimônio, Cidadania e 
Legislação Ambiental. 

O PEHCT é o único programa da área de Ensino da 
Capes (Área 46, que em 2016 totalizava 148 programas 
de pós-graduação) voltado para o Ensino de Geociências. 
É também o único programa de pós-graduação da Amé-
rica Latina com este foco de interesse, sendo, portanto, 
reconhecido nacional e internacionalmente como pionei-
ro nos estudos sobre Ensino de Geociências, o que justi-
fica o estudo de sua trajetória histórica e produção aca-
dêmica. 

Neste artigo buscaremos responder a seguinte ques-
tão: Quais são as características e tendências da produção 
acadêmica (teses e dissertações) do PEHCT?  

Após um breve resgate da trajetória histórica do 
PEHCT apresentaremos as tendências de sua produção, 
apontando as contribuições do programa para a produção 
acadêmica sobre Ensino de Geociências no Brasil e para 
a formação de professores e pesquisadores da área. Apre-
sentaremos a seguir a trajetória histórica que deu origem 
ao programa 

. 
1.1 Trajetória Histórica e consolidação do PEHCT 

Para apresentar a trajetória histórica do PEHCT é preciso 
mencionar que o embrião para a constituição desse pro-
grama foi originado durante o movimento de inovação 
no ensino de geociências deflagrado na Universidade de 
São Paulo (USP) na década de 1970, por um grupo de 
professores e alunos voltados para renovação no ensino 
superior de Geologia. O movimento de renovação no 
ensino de Geologia (Amaral 2014), estava em sintonia 
com um movimento internacional mais amplo de inova-
ção no ensino de Ciências. 
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No contexto do ensino de Ciências, as décadas de 

1950, 1960 e 1970 são representativas de intensos 
movimentos considerados inovadores para a época. Para 
Teixeira (2013), tais inovações estavam articuladas a um 
amplo projeto social e às questões políticas e econômicas 
daquelas décadas. De acordo com a autora, desde os anos 
1950 havia influência dos EUA no sistema educacional 
brasileiro devido ao “Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre os Governos do Brasil e dos Estados 
Unidos da América do Norte”. No entanto, foi nos anos 
1960 e 1970 que esta influência se tornou massiva, com 
o objetivo de modernizar o sistema educacional 
brasileiro, a partir dos acordos firmados entre o governo 
brasileiro e a Agência Estadunidense de Planejamento e 
Administração da Assistência Econômica e Humanitária 
Exterior (United States Agency for International 
Development- USAID), os chamados Acordos MEC-
USAID. Para Teixeira (2013), no campo do ensino de 
Ciências, os acordos MEC-USAID tanto financiaram 
diretamente projetos para a área, quanto intermediaram a 
articulação entre órgãos brasileiros e outras agências 
financeiras.  

Alguns órgãos receberam financiamento do acordo 
MEC-USAID, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), a Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciên-
cias (FUNBEC) e o Centro de Ciências de São Paulo 
(CECISP). A partir desses financiamentos, o IBECC 
traduziu, adaptou e introduziu no país os projetos curri-
culares estadunidenses, traduziu os manuais de laborató-
rio e guias para o professor, a FUNBEC produziu equi-
pamentos de laboratório, FUNBEC e IBECC, em parce-
ria, fabricaram e comercializaram os recursos didáticos 
concebidos nos projetos desenvolvidos ou adaptados e o 
CECISP treinou professores para a implementação dos 
novos projetos curriculares e materiais didáticos, entre 
outras ações. De acordo com Fracalanza  

essas três instituições, com a colaboração dos cinco demais 
Centros de Ciências, constituíram a ponta de lança das inicia-
tivas de mudanças no ensino de Ciências, impulsionadas na-
quela época principalmente pelo Acordo MEC-USAID (Ama-
ral 2014, p.163). 

No contexto do ensino de Geociências, de acordo 
com Amaral (2014), a mudança na perspectiva curricular 
ocorria principalmente nas Faculdades em que os profes-
sores responsáveis pelas disciplinas de Geociências eram 
atrelados à equipe técnica da FUNBEC e à tradução e 
adaptação do Earth Science Curriculum Project (ESCP), 
designado no Brasil como Investigando a Terra. De 
acordo com Amaral (2014),  

o início da tradução e adaptação da Versão Final do referido 
projeto curricular, criaram as condições materiais e inspirado-
ras para os primeiros ensaios de mudança no ensino da Geolo-
gia Introdutória, via os cursos de Licenciatura Curta em Ciên-
cias no estado de São Paulo (Amaral 2014, p.164). 

O que despertou a curiosidade e admiração pelo 
modelo curricular do ESCP foram, segundo Amaral 
(2014), suas características interdisciplinares, através da 
reunião de conhecimentos físicos, químicos, biológicos, 
geológicos e astronômicos voltados para o estudo do 
planeta Terra. De acordo com o autor, representava o 
modelo mais avançado de integração dos conteúdos 

curriculares das ciências da natureza e possibilitava uma 
compreensão mais plena e articulada da dinâmica 
terrestre. 

Todo esse movimento histórico de inovação 
curricular repercutiu nas universidades em que os 
docentes envolvidos com o processo de tradução e 
adaptação do ESCP atuavam. De acordo com Amaral 
(2014), no contexto do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo (USP), o centro do processo 
foi a disciplina Geologia Geral. Após a formação e 
preparação de uma equipe docente, um grupo de 
monitores constituído por alunos de pós-graduação e 
graduação em Geologia formaram duplas com os 
docentes do Instituto que se responsabilizaram pelas dez 
turmas que cursariam a disciplina.  

Assim, foram dados os primeiros passos para enfrentar a crise 
do ensino básico da Geologia na USP e para que a GG-121 
[disciplina em questão] viesse a se transformar em um desa-
guadouro do modelo ESCP no ensino superior brasileiro, 
apropriando-se dos conhecimentos extraídos das aplicações 
anteriores do mesmo nas licenciaturas curtas de Ciências 
(Amaral 2014, p.165). 

No entanto, segundo o autor, após cinco anos de de-
senvolvimento da renovação programática e metodológi-
ca na disciplina introdutória de Geologia alguns conflitos 
inviabilizaram a continuidade e expansão da experiência 
renovadora, resultando na saída de toda a equipe.  

Formava-se assim o Grupo de Ensino de Geologia 
(GEG), que, de acordo com Carneiro (2014) objetivava a 
médio prazo contribuir para a introdução de mudanças 
no ensino superior de Geologia no Brasil, obter reconhe-
cimento da comunidade geológica, além de reagrupar os 
docentes que haviam saído da USP. A curto prazo obje-
tivavam finalizar dissertações e teses, oferecer um Curso 
de Especialização em Ensino de Geociências na Univer-
sidade Federal do Pará (UFPA) e manter viva as ações 
do grupo, como a presença ativa na Comissão de Ensino 
da Sociedade Brasileira de Geologia e a realização de 
cursos periódicos de planejamento e ensino (Carneiro 
2014). 

De acordo com Negrão (2014), esse grupo autônomo 
de docentes conseguiu concretizar seus projetos e pes-
quisas juntando esforços com outras universidades e 
sociedades técnico-científicas. Entre elas o autor destaca 
a Sociedade Brasileira de Geologia (SBG) e a UFPA na 
qual o grupo ministrou o Curso de Especialização em 
Ensino de Geologia visando capacitação de docentes 
universitários, em especial os do próprio Departamento 
de Geologia da UFPA. Segundo Negrão (2014), o curso 
realizado em Belém representou a experiência precursora 
das edições seguintes realizadas na Unicamp. 

Para Amaral (2014), a evolução das ideias da equipe 
resultou na produção de uma proposta curricular para a 
Geologia Introdutória, denominada pelo grupo de Projeto 
de Ensino de Geologia Introdutória (PEGI). Segundo o 
autor, circunstâncias oportunas levaram à transferência 
do projeto para a Faculdade de Educação da Unicamp. 
Na Unicamp, esse grupo de professores colaboraram 
intensamente na criação do Instituto de Geociências 
(1979) e foram idealizadores da Área de Educação 
Aplicada ao Ensino de Geociências (AEAG). Segundo 
Negrão,  
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uma das primeiras iniciativas da Área foi a criação regular do 
Curso de Especialização em Ensino Superior de Geociências, 
frequentado em suas diversas ofertas por professores de disci-
plinas geológicas de todo o país (1990 apud Amaral 2014, 
p.167). 

De acordo com Negrão (2014), o Curso de 
Especialização em Ensino de Geociências (CEEG) do 
IG-Unicamp, adotou um modelo inovador no que tange à 
relação teoria-prática na formação continuada de 
professores e foi aplicado nove vezes durante os vinte 
anos de sua história (1979-1998). De acordo com as 
informações disponíveis no site do programa o CEEG 
apresentava uma grade curricular baseada no tripé 
Política Educacional Brasileira, Metodologia de Ensino 
de Geociências e Teoria e História da Geologia, reflexo 
das pesquisas realizadas pelos professores da AEAG.  

Essa experiência serviu de base para abrir a Área de 
Concentração em Educação Aplicada às Geociências 
dentro do Programa de Pós-Graduação em Geociências 
da Unicamp, recebendo em 1996 sua primeira turma de 
Mestrado Acadêmico, e em 2000 os primeiros alunos de 
Doutorado. Com a criação, na CAPES, da Área de 
Ensino de Ciências e Matemática (Área 46 - atual Área 
de Ensino), vislumbrou-se a possibilidade de 
transformação da Área de Concentração em um 
programa de pós-graduação autônomo. Após avaliação e 
aprovação dos consultores da Área 46 da CAPES a Área 
de Educação Aplicada às Geociências (AEAG) foi 
transformada no Programa de Pós-Graduação em Ensino 
e História de Ciências da Terra (PEHCT), recebendo em 
2004 suas primeiras turmas de Mestrado e Doutorado. 

Para Amaral (2014), no Instituto de Geociências da 
Unicamp, as ideias e proposições do PEGI foram 
disseminadas por esse grupo de geólogos que se 
dedicaram à questão da educação em geologia na recém-
criada Área de Educação Aplicada às Geociências 
(AEAG). A criação em 1996 do mestrado e em 2000 do 
doutorado em ensino de Geologia e sua transformação 
em 2004 no Programa de Pós-Graduação em Ensino e 
História de Ciências da Terra (PEHCT), são marcas de 
seu pioneirismo. 

Atualmente, os egressos da AEAG e do PEHCT 
lideram movimentos de melhoria e difusão do 
conhecimento de Ciências da Terra na sociedade, atuam 
em cursos de graduação em Geologia e em diferentes 
programas de pós-graduação, participando ativamente do 
processo de produção e divulgação do conhecimento 
geológico. 

 
2    Procedimentos Metodológicos 

Configura-se como uma pesquisa de Estado da Arte, de 
natureza panorâmica e descritivo-analítica (Soares, 
1989). Pesquisas de Estado da Arte podem ser caracteri-
zadas como inventários descritivo-analíticos e avaliati-
vos da produção em determinado campo de conhecimen-
to. Buscam identificar e descrever a produção seleciona-
da, analisar suas características e tendências, evidenciar 
avanços, contribuições e eventuais lacunas, enfim, com-
preender e avaliar o campo temático de pesquisa em 
questão, do ponto de vista teórico-epistemológico, histó-

rico e metodológico entre outros aspectos. (Megid Neto 
2011).  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é identificar 
as tendências da produção acadêmica (teses e 
dissertações) do PEHCT em relação aos dados 
institucionais, nível escolar e foco temático da pesquisa. 
Buscaremos, assim, apontar as contribuições do PEHCT 
para a produção acadêmica sobre Ensino de Geociências 
no Brasil e para a formação de professores e 
pesquisadores da área. 

Para identificar as tendências da produção do 
PEHCT realizamos busca na Biblioteca Digital da 
Unicamp (http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/) na 
qual tivemos acesso aos trabalhos defendidos no 
programa no período de 1999 a 2017 (1ª semestre). Em 
seguida, organizamos as informações em um banco de 
dados para posterior análise. 

Em um primeiro momento analisamos as teses e 
dissertações do PEHCT em relação ao grau de titulação 
acadêmica (mestrado ou doutorado), ano de defesa e área 
de formação inicial do autor (identificada na Plataforma 
Lattes). Em seguida, utilizamos como base de análise 
uma adaptação dos descritores nível escolar e foco 
temático, utilizados por Megid Neto (1998), para analisar 
as tendências das teses e dissertações em relação ao nível 
escolar abordado no estudo e ao foco temático da 
pesquisa, depreendidos da análise dos documentos. 

3    Resultados 

Localizamos 131 trabalhos defendidos entre 1999 e o 
primeiro semestre de 2017. Desse conjunto de trabalhos, 
32 foram produzidos no âmbito da Área de Educação 
Aplicada à Geociências (defendidos entre 1999 e 2005) e 
99 no âmbito do Programa Ensino e História de Ciências 
da Terra (defendidos entre 2004 e 2017). Em relação ao 
grau de titulação acadêmica, identificamos 86 disserta-
ções de mestrado e 45 teses de doutorado. 

No período analisado identificamos que 112 alunos 
defenderam suas teses e dissertações no programa, dos 
quais 19 realizaram pesquisa de mestrado e de doutorado 
no programa e 8 alunos que cursaram o mestrado neste 
período, encontram-se atualmente matriculados no 
doutorado. 

Em relação à área de formação desses alunos 
identificamos que 31 são formados em Geografia; 13 em 
História; 11 em Ciências Biológicas; 7 em Pedagogia; 7 
em Química; 6 em Geologia; 5 em Geociências e 
Educação Ambiental; 5 em Física; 3 em Ciências da 
Natureza; 2 em Tecnologia em Saneamento Ambiental; 2 
em Comunicação Social. Direito, Gestão Ambiental, 
Ciências Sociais; Engenharia Agronômica; Engenharia 
da Computação; Engenharia Civil; Engenharia 
Geológica; Engenharia Florestal e Engenharia Ambiental 
foram as formações iniciais de um autor cada. 

Em relação ao ano de defesa observamos que na 
primeira fase (AEAG 1999-2005) o número de defesas 
variou entre três e oito defesas por ano. Na segunda fase 
(PEHCT 2004-2017) ocorreu um ligeiro aumento no 
número de defesas por ano, que variou entre cinco e doze 
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defesas por ano, acompanhando o ritmo de expansão da 
produção acadêmica brasileira como um todo. 

 

 
Figura 1: Área de Formação Inicial dos alunos do PEHCT. Fonte: 

Projeto “Programa Ensino e História de Ciências da Terra: trajetória 
histórica e tendências da pesquisa” (Fernandes 2017) 

Figura 2. Produção do PEHCT ao longo dos anos. Fonte: Projeto 
“Programa Ensino e História de Ciências da Terra: trajetória histórica e 

tendências da pesquisa” (Fernandes 2017) 

A partir dos elementos constantes nos trabalhos que 
configuram um direcionamento em relação ao nível 
escolar, identificamos que 42 trabalhos foram voltados 
para o ensino de Geociências no Ensino Fundamental; 41 
trabalhos voltados para o Ensino Médio; 24 trabalhos 
para o Ensino Superior. Identificamos 34 trabalhos que 
não direcionaram análises para público escolar, como os 
voltados para processos não-escolarizados ou ambientes 
de educação não-formal, como Centros e Museus de 
Ciências, ou ainda os voltados para História da Ciência. 
Identificamos ainda 3 trabalhos que abordaram o Ensino 
de Geociências de forma geral, sem definir um nível 
escolar. A soma é maior que 131, pois alguns trabalhos 
abordaram simultaneamente diversos níveis escolares. 

Figura 3. Nível escolar abordado nas teses e dissertações. Fonte: Proje-
to “Programa Ensino e História de Ciências da Terra: trajetória históri-

ca e tendências da pesquisa” (Fernandes 2017). 

Observando o gráfico podemos notar que cerca de 
60% da produção é voltada para a Educação Básica, 
evidenciando a relevância do programa na reflexão sobre 
o Ensino de Geociências nas escolas. 

Para a análise dos focos temáticos consideramos os 
descritores utilizados nos estudos do Centro de 
Documentação em Ensino de Ciência da Faculdade de 
Educação da Unicamp (Megid Neto 1998). Estes focos 
podem ser organizados em três grandes conjuntos:  

O primeiro conjunto aglutina focos associados a elementos 
mais internos do processo ensino-aprendizagem escolar, en-
volvendo aspectos relacionados à organização e desenvolvi-
mento desse processo (currículos e programas de ensino; con-
teúdos programáticos e formas de veiculação⁄ apropriação dos 
mesmos no espaço escolar, recursos didáticos), bem como a 
características dos principais sujeitos envolvidos (característi-
cas dos professores e de alunos, formação de conceitos no 
pensamento dos indivíduos, formação inicial e continuada de 
professores). O segundo conjunto envolve temas de investiga-
ção referentes aos elementos da organização do ma-
cro/microssistema educacional (políticas públicas abrangendo 
o sistema educacional federal, estadual e⁄ou municipal, organi-
zação da instituição escolar ou de instituições educacionais 
não-escolares. O terceiro, reúne os focos temáticos atinentes 
aos elementos históricos e filosóficos da Educação em Ciên-
cias: Filosofia da Ciência, História (e epistemologia) da Ciên-
cia, História do ensino de Ciências em suas diversas modali-
dades (Megid Neto 1998, p.2). 

Com base nessa descrição definimos os seguintes 
descritores: Currículos e Programas; Conteúdo e 
Método; Recursos Didáticos; Características do 
Professor; Características do Aluno; Formação de 
Conceitos; Formação de Professores; Políticas Públicas; 
Organização da Instituição Escolar; Educação em 
Espaços Não-Formais; História da Ciência; História do 
Ensino de Geociências; Outro foco (quando o trabalho 
não encontra correspondência com os focos anteriores). 

Notamos que o foco com maior representatividade 
foi Conteúdo e Método com 40 trabalhos. São aqueles 
trabalhos que analisam a relação conteúdo-método no 
Ensino de Geociências, discutem métodos e técnicas de 
ensino-aprendizagem, como práticas de campo, estudo 
do meio, cartografia, práticas de educação ambiental, 
estudos a partir de controvérsias científicas, ou ainda 
aqueles estudos que descrevem e avaliam práticas 
pedagógicas, como, por exemplo, aqueles que analisam o 
papel da mediação do professor na formação de 
conceitos de “lugar”, de “tempo” ou de “natureza”. 

Em segundo lugar estão os trabalhos voltados para 
análise de Currículos e Programas de ensino, com 25 
trabalhos. São estudos que investigam a presença da 
disciplina Geociências na grade curricular de 
determinados cursos, avaliam propostas curriculares para 
o curso de Geologia ou Geografia ou, ainda aqueles 
estudos que desenvolvem programas ou propostas 
alternativas de ensino como o Projeto Geo-escola ou 
Projeto Ribeirão Anhumas na Escola. 

Em seguida aparece História da Ciência e Recursos 
Didáticos com 23 trabalhos cada. De acordo com Megid 
Neto (1998), o foco temático História da Ciência 
aglutina os estudos de revisão bibliográfica em fontes 
primárias e secundárias, que buscam resgatar 
acontecimentos, fatos históricos, debates e conflitos 
científicos ocorridos no passado, ou circunstâncias da 
produção científica em determinada época. No contexto 
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desta pesquisa, são, por exemplo, os estudos sobre 
Astronomia em tempos remotos, estudos de publicações 
e atividades científicas em determinadas épocas, história 
das expedições de exploração, história da mineração, 
agricultura e siderurgia. 

Os trabalhos sobre Recursos Didáticos são estudos 
de proposição ou avaliação de materiais e recursos, como 
análise de livros didáticos, estudos sobre uso de jogos 
sobre ciclo da água ou ciclo das rochas, uso de mapas e 
imagens geocientíficas, uso de revistas de divulgação 
científica e sobre informática no Ensino de Geociências. 

Formação de Professores foi abordado em 14 
pesquisas. Três pesquisas voltadas para a formação 
inicial e 11 pesquisas voltadas para a formação 
continuada de professores para o Ensino de Geociências. 
São trabalhos que analisam propostas e programas de 
aperfeiçoamento e atualização do professor, ou 
descrevem práticas pedagógicas em processos de 
formação em serviço. 

Educação em Espaços Não-Formais foi abordado em 
11 trabalhos. Quatro pesquisas foram realizadas em 
espaços não-formais de ensino como áreas de risco 
ambiental, áreas de proteção ambiental, unidades de 
conservação, envolvendo agentes de saúde, técnicos da 
prefeitura e moradores de áreas de risco. Três pesquisas 
desenvolveram estudos sobre Centros e Museus de 
Ciências, uma sobre o movimento escoteiro no Brasil e 
outra sobre comunicação e cidadania em uma televisão 
pública. 

Características do Professor foi abordada em 7 pes-
quisas que trataram sobre saberes e práticas docentes, 
trajetórias e reflexões sobre a prática pedagógica, imagi-
nário e discurso, e o papel da mediação do professor no 
Ensino de Geociências. 

A História do Ensino de Geociências foi abordada 
em 7 trabalhos que realizaram estudos sobre aspectos 
específicos do Ensino de Geociências em determinado 
período, como, por exemplo, os estudos sobre os Giná-
sios Vocacionais, estudos sobre práticas de campo, ou 
sobre currículo e formação profissional em determinada 
época. Localizamos ainda um trabalho de Estado da Arte 
da produção acadêmica sobre Ensino de Geociências. 

As características do aluno foram abordadas em 4 
pesquisas que analisaram as concepções dos alunos, 
discurso e imaginário, e a influência da opção religiosa 
no processo de aprendizagem de Geociências. 

Por fim, identificamos seis trabalhos classificados 
em Outro foco. Quatro trabalhos sobre Avaliação, que 
focaram suas análises em questões sobre mudanças cli-
máticas e ciclo do carbono no Exame Nacional do Ensi-
no Médio e análise de questões sobre Ciências da Terra 
no vestibular da Unicamp. Um trabalho sobre Divulga-
ção Científica que analisa o uso da revista Terræ Didati-

ca como difusora do conhecimento de Geociências e 
outro sobre Manuais de Licenciamento Ambiental. 

4    Análise e discussão dos resultados 

Ao analisarmos essas tendências em relação ao foco 
temático das pesquisas, pudemos notar que os focos 

privilegiados nos trabalhos refletem, de uma forma geral, 
as duas grandes linhas de pesquisa do programa vigentes 
até 2016: Metodologia de Ensino de Geociências e His-
tória das Geociências. Podemos dizer que os focos Con-
teúdo e Método e Recursos Didáticos apresentam uma 
relação direta com a Linha 1 – Metodologia de Ensino de 
Geociências e que os focos Currículos e Programas, 
Formação de Professores, Características do Professor, 
Características do Aluno e Avaliação se relacionam 
indiretamente com essa mesma linha. Juntos esses focos 
correspondem à 73% do total de trabalhos. 

Já os focos História da Ciência e História do Ensino 
de Geociências estão diretamente relacionados à Linha 2 
– História das Geociências e juntos correspondem à 19% 
da produção do programa, conforme Tabela 1. 

Observamos que os trabalhos restantes (8%) são 
aqueles cujo trabalho desenvolvido trata da Educação em 
Espaços Não-Formais, como Centros e Museus de 
Ciências, áreas protegidas ou outros espaços de 
Educação Não-Formal e também aqueles trabalhos 
direcionados à Divulgação Científica e Produção de 
Manuais de Licenciamento Ambiental. Em alguns casos 
poderiam se encaixar na Linha 1, quando relacionados às 
metodologias de ensino ou recursos didáticos, ainda que 
em espaços não formais, mas também sinalizam novos 
interesses de pesquisa. 

Cruzamos os dados referentes ao nível escolar e foco 
temático para verificar as tendências em relação às linhas 
de pesquisa por nível escolar, conforme Figura 4. 

No gráfico da Figura 4 podemos notar que as 
pesquisas que se enquadram na Linha 1 são voltadas 
especialmente para a Educação Básica (Ensino 
Fundamental e Médio) e Ensino Superior, o que é 
bastante compreensível, já que nela se enquadram os 
focos temáticos relacionados a conteúdos e métodos de 
ensino, currículos e programas, recursos didáticos, 
formação de professores entre outros focos. 

 
Tabela 1. Linhas de Pesquisa e Focos Temáticos 

 
Fonte: Projeto “Programa Ensino e História de Ciências da 

Terra: trajetória histórica e tendências da pesquisa” 
(Fernandes 2017). 

*100% correspondem ao total de menções de focos temáticos 
(160) e não ao total de trabalhos classificados (131), já que 
alguns trabalhos foram classificados em mais de um foco 
temático.  
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Figura 4. Linha de Pesquisa por Nível Escolar. Fonte: Projeto “Progra-
ma Ensino e História de Ciências da Terra: trajetória histórica e ten-

dências da pesquisa” (Fernandes 2017).  

Por outro lado, na Linha 2 aglutinam-se os trabalhos 
voltados para públicos não-escolares, como, por 
exemplo, os trabalhos classificados em História da 
Ciência. Dos 23 trabalhos classificados nesse foco, 
apenas três abordaram a História da Ciência em contexto 
escolar. Os outros vinte trabalhos sobre História da 
Ciência em contexto não escolar concentraram-se, 
principalmente, no estudo sobre a produção científica 
brasileira na área de Geociências produzidas entre o final 
do século XVIII (três trabalhos), durante o século XIX 
(treze trabalhos) e século XX (cinco trabalhos). São 
trabalhos sobre as expedições científicas que ocorreram 
no Brasil neste período e documentos decorrentes destas 
expedições (memórias de naturalistas, registros escritos e 
iconográficos). Abarcaram também análises da produção 
científica da Comissão Geográfica e Geológica; História 
de Instituições de Pesquisa; e estudos sobre a 
participação do Brasil nas Exposições Universais do 
século XIX. 

Também são especialmente voltados para público 
não-escolar os trabalhos que sinalizam outras linhas de 
pesquisa, como é o caso dos trabalhos sobre Educação 
em Espaços Não-formais (dos onze trabalhos 
classificados no foco temático “Educação em Espaços 
Não-Formais”, oito foram classificados no nível escolar 
“outro”, os outros três, embora tratassem de ambientes 
não-formais, eram direcionados à públicos escolares). Os 
oito trabalhos trataram, por exemplo, sobre Museus de 
Ciências, História da Museologia no Brasil; Movimento 
Escoteiro no Brasil; Comunicação Pública da Ciência; e 
sobre cursos para moradores de área de risco ambiental. 

Embora ainda pontuais, pesquisas sobre 
Licenciamento Ambiental, Formação Profissional e 
Pesquisas de Análise de Produção Acadêmica também 
sinalizam novos interesses de pesquisa. 

Nesse sentido, após um processo de reestruturação 
ocorrido durante o período de 2013 a 2016, o programa 
reformulou suas duas linhas de pesquisa (Metodologia de 
Ensino de Geociências e História das Geociências) 
mantidas desde a fundação do PEHCT, reconfigurando o 
programa a partir de 2016 em três linhas: Linha 1 – 
História e Filosofia das Ciências Naturais; Linha 2 – 
Educação, Formação Docente, Tecnologia Educacional e 
Comunicação em Ciências Naturais; Linha 3 – Geoética, 
Geoconservação/ Geopatrimônio, Cidadania e Legislação 

Ambiental. Com essa reestruturação que é resultante de 
um amplo processo de amadurecimento de ideias e 
proposições dos docentes do PEHCT, visou-se dinamizar 
as atividades dos integrantes, ampliar as possibilidades 
de pesquisa na área de Ensino de Geociências e 
estabelecer bases para a ampliação do programa nos 
próximos anos. 

Evidentemente, análises futuras decorrentes dos 
trabalhos desenvolvidos a partir de 2017 nestas novas 
linhas de pesquisa sinalizarão também novos focos 
temáticos. 

 
5    Conclusão 

Com este estudo pudemos notar que o movimento inter-
nacional de inovação no ensino de Ciências na década de 
1970 repercutiu no Brasil com propostas de renovação 
do Ensino de Ciências, de uma forma geral, e do Ensino 
de Geociências, especificamente. Observamos que a 
constituição de um grupo de professores da USP motiva-
do em realizar mudanças no currículo do Ensino de Geo-
logia Introdutória, inspirado no modelo inovador do 
ESCP, foi essencial para a constituição da Área de Edu-
cação Aplicada às Geociências do IG-Unicamp, e, mais 
tarde para a consolidação do PEHCT, reconhecido naci-
onal e internacionalmente como pioneiro no Ensino de 
Geociências. 

Em relação à produção acadêmica do PEHCT po-
demos dizer que se assenta em um modelo interdiscipli-
nar de produção e difusão do conhecimento, através das 
áreas temáticas das Geociências, Educação e História.  

Notamos que o programa vem se consolidando  ao 
longo dos anos, aumentando o número de teses de douto-
rado defendidas a cada ano e ampliando suas linhas de 
investigação com o ingresso de novos professores-
orientadores. Observamos também que discentes que 
realizaram suas pesquisas de mestrado no PEHCT re-
gressaram ao Programa para realizar suas pesquisas de 
doutorado (27 discentes), assim como alguns doutores 
ingressaram no Programa como professores (4 doutores), 
reforçando a importância do PEHCT na formação de 
pesquisadores para área de Ensino de Geociências.  

Sobre o nível escolar observamos que 60% dos tra-
balhos são voltados para o ensino de Geociências na 
Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio). 
Embora haja um destaque para a Educação Básica como 
um todo, há um maior enfoque para os anos finais do 
Ensino Fundamental (26%) e Ensino Médio (31%). Su-
gere-se, assim, novos estudos voltados para o Ensino de 
Geociências nos anos iniciais (7%) e na Educação Infan-
til (nenhum trabalho), etapas importantes para a forma-
ção do pensamento científico. 

Em relação aos focos temáticos, notamos uma con-
centração maior de trabalhos (cerca de 73%) com focos 
associados a elementos mais internos do processo de 
ensino-aprendizagem, como Conteúdo e Método, Currí-
culos e Programas e Recursos Didáticos. Destaca-se 
também os focos temáticos associados aos elementos 
históricos como História da Ciência e História do Ensino 
de Geociências que juntos correspondem à 19% do total 
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de trabalhos. Os trabalhos voltados para Educação em 
Espaços Não-Formais correspondem à 7% do total.  

Ao observar as tendências em relação ao nível esco-
lar e ao foco temático das pesquisas evidencia-se as duas 
linhas principais do programa, a Metodologia de Ensino 
de Geociências e a História das Geociências, e a preocu-
pação com a Educação Básica refletida nos vínculos 
estabelecidos com professores do Ensino Básico através 
de programas de formação continuada que resultaram em 
pesquisas de mestrado e de doutorado. 

As tendências indicam a importância do programa 
na elaboração de propostas pedagógicas para o Ensino de 
Geociências na Educação Básica e para a produção de 
conhecimento sobre currículo, processos de ensino-
aprendizagem e formação de professores, questões essas 
vinculadas à área de Ciências da Natureza de uma forma 
geral, além de outras questões mais específicas das Ciên-
cias da Terra, como os estudos sobre a importância dos 
trabalhos de campo, por exemplo. Os estudos de caráter 
histórico contribuem para a divulgação do conhecimento 
sobre a História da Geociências e do Ensino de Geociên-
cias no Brasil. 

Além das já mencionadas contribuições do PEHCT 
para a Educação Básica, destacam-se os vínculos estabe-
lecidos entre os integrantes do PEHCT e professores do 
Ensino Básico através da participação de professores da 
rede em grupos de pesquisa ligados ao PEHCT e por 
meio de projetos em parceria com a Escola Básica.  

Destaca-se, por fim, o caráter interdisciplinar do 
programa na formação dos alunos de pós-graduação e na 
produção de pesquisas (teses e dissertações). A interdis-
ciplinaridade é também reflexo da formação acadêmica 
dos pesquisadores que integram o programa, o que enri-
quece suas produções e a formação de professores para o 
ensino de Geociências. 
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PROJETO SOLO NA ESCOLA-GEOGRAFIA-USP COMO MEIO DE 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA DO SOLO  

SOLO NA ESCOLA-GEOGRAFIA-USP AS A WAY OF POPULARIZATION OF SOIL 
SCIENCE 

DÉBORAH DE OLIVEIRA 

Departamento de Geografia-FFLCH- Univ. São Paulo, Av. Prof. Lineu Prestes, 338, 05508-000 São Paulo, SP  

E-mail: debolive@usp.br 

Abstract The Solo na Escola-Geografia-USP project aims to popularize Soil Science through Soil Education. It is located in Parque 

Cientec of USP, where there are didactic experiments on soils, as well as games and workshop of soils. The monitors receive students and 
teachers from Elementary and Middle School as well as individual students. The project is interdisciplinary and involves disciplines such 

as Geography, Chemistry, Biology, Sciences, Arts, etc. Since its inauguration on April 15, 2014, we have received more than 10,000 visi-

tors. 

Keywords Soil, popularization of Soil Science, Soil Education. 

Resumo O projeto Solo na Escola-Geografia-USP tem como objetivo a popularização da Ciência do Solo por meio da Educação em So-

los. Localiza-se no Parque CienTec da USP, onde encontram-se experimentos didáticos sobre solos, bem como jogos e oficina de tintas de 
solos. Os monitores do projeto recebem estudantes e professores dos Ensinos Fundamental e Médio e também visitantes avulsos. O projeto 

é interdisciplinar e envolve disciplinas como Geografia, Química, Biologia, Ciências, Artes etc. Desde a sua inauguração, em 15 de abril 

de 2014, recebemos mais de 10.000 visitantes.  

Palavras-chave Solo, popularização da Ciência do Solo, Educação em Solos. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

O solo, elemento fundamental para a manutenção da vida 

na Terra e recurso natural finito na escala de vida huma-

na, tem sido esquecido e muitas vezes abandonado. De-

vido à sua importância na natureza, o solo deve ser visto 

como componente essencial do meio ambiente e da vida, 

devendo ser conhecido e preservado da degradação 

(Muggler et al. 2006). 

O projeto Solo na Escola-Geografia-USPi surgiu no 

Departamento de Geografia da USP, denominado inici-

almente de Grupo de Educação em Solos-Geografia-

USP, com alunos de graduação, no ano de 2009 com a 

perspectiva de se pesquisar materiais didáticos passíveis 

de serem reproduzidos em sala de aula pelos professores 

que queiram tratar do tema solo. O projeto surgiu da 

necessidade de popularização e divulgação da Ciência do 

Solo na cidade de São Paulo. 

Os alunos do projeto contaram com bolsa Ensinar 

com Pesquisa e Aprender com Cultura e Extensão, todas 

oferecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria 

de Cultura e Extensão Universitária da USP, respectiva-

mente. Eles estudaram os Parâmetros Curriculares Naci-

onais para que pudessem ser preparados para atuar em 

cada ciclo com o tema solo, atendendo as necessidades 

de cada faixa etária. Jogos, oficina de tintas com solo, 

experimentos e livros didáticos foram elaborados nesta 

etapa (Oliveira 2010), contando sempre com a ajuda dos 

estudantes de graduação em Geografia e Licenciatura em 

Geociências e Educação Ambiental. O projeto foi inau-

gurado e aberto à visitação em 15 de abril de 2014, no 

Parque CienTec da USP, em comemoração ao Dia da 

Conservação do Solo. O Projeto Solo na Escola-

Geografia-USP objetiva divulgar e popularizar a ciência 

do solo, tanto para professores, estudantes e público em 

geral (Oliveira 2014) 

2   Experimentos didáticos do projeto 

O Projeto Solo na Escola desenvolve atividades, exposi-

ções didáticas e experimentos relacionados aos seguintes 

temas (Oliveira 2017): 

1. Formação do solo: exposição didática que mostra o 

início da formação do solo, desse a rocha sã até o 

solo com horizontes bem desenvolvidos (Fig. 1). 

 

Figura 1. Etapas da formação do solo 
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2. Perfil de solo: solo com os horizontes A, B, C e D 

ou rocha-mãe (Fig. 2). 

 

Figura 2. Horizontes do solo 

3. Colorteca de solos: os solos possuem cores diferen-

tes, que podem variar do negro ao branco, passando 

por amarelo, vermelho, alaranjado, esverdeado, 

azulado (Fig. 3). 

 

Figura 3. Colorteca de solos 

4. Textura do Solo: amostras de contendo as frações 

do solo: areia, silte e argila (Fig. 4) 

 

Figura 4. Areia, silte e argila presentes no solo, da esquerda para a 

direita 

5. Granulometria do solo: frações granulométricas da 

areia presente no solo (Fig. 5). 

 

Figura 5. Frações granulométricas da fração areia do solo 

 

6. Retenção de Água no Solo: mostra o comportamen-

to de diferentes solos ao reter água (Fig. 6). 

 

Figura 6. Retenção da água pelo solo, da esquerda para a direita: solo 

arenoso, solo do jardim, solo argiloso 

 

7. Filtro do Solo: o solo comporta-se como um filtro, 

pois retém as impurezas a ele adicionadas (Fig. 7). 

 

Figura 7. O solo filtra e retém impurezas. Observar que a água que sai 

está límpida 
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8. Produtos do Solo: diferentes objetos feitos com solo 

(Fig. 8). 

 

Figura 8. Tijolos, telhas e cerâmica são feitos como argila que vem do 

solo 

9. Magnetismo do Solo: alguns solos possuem propri-

edades magnéticas por apresentarem magnetita em 

sua composição, por isso são atraídos por um imã 

(Fig. 9). 

 

Figura 9. Solo com magnetita é atraído por imã (esq.) 

 

10. Microscopia do Solo: por meio de microscópio 

ótico podemos ver como o solo é constituído por 

meio de uma lâmina de solo (Fig. 10). 

 

Figura 10. Em lâminas de solos vemos a areia, o silte, os poros e argila 

11. pH do Solo: com materiais simples podemos esti-

mar o pH do solo, como por exemplo, utilizando 

vinagre e água sanitária (ou bicarbonato de sódio) 

(Fig. 11). 

 

Figura 11. Com um ácido e uma base podemos estimar o pH do solo 

12. Solo como condutor de eletricidade: o solo conduz 

eletricidade para acender uma lâmpada (Fig. 12). 

 

 

Figura 12. O solo conduz eletricidade para acender uma lâmpada 

13. Solo como produtor de eletricidade: a energia que 

está no solo é capaz de acender um relógio digital 

(Fig. 13). 

 

14. Efeito ''Splash'': o solo com vegetação é mais prote-

gido contra o impacto das gotas da chuva, enquanto 

o solo desprovido de vegetação é facilmente erodi-

do (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 13a e 13b. A energia presente no solo é capaz de acender um 

relógio digital 
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Figura 14. O solo protegido com vegetação é mais protegido do impac-

to das gotas da chuva 

 

15. Erosão do solo: o solo protegido com vegetação 

erode menos do que o solo com vegetação morta e 

este erode menos do que um solo exposto (Fig. 15). 

 

Figura 15. O solo com vegetação viva é mais protegido contra a erosão 

do que o solo com vegetação morta e o solo exposto. Notar a cor da 

água que sai do experimento, da esquerda para a direita 

16. Amostras de rochas, minerais e fósseis: minerais e 

rochas que dão origem aos solos (Fig. 16). 

 

Figura 16. Minerais e rochas são o material de origem 

do solo 

3   Conclusão 

O funcionamento do projeto na cidade de São Paulo tem 

sido muito positivo. Os professores que visitam o projeto 

são orientados pelos monitores a confeccionarem em sala 

de aula os experimentos com materiais de fácil acesso e 

baixo custo. Recebemos, até o momento, por volta de 

10.000 visitantes, entre estudantes, professores e visitan-

tes avulsos. Consideramos que o projeto tem contribuído 

para a conscientização das pessoas sobre a importância 

de conhecer o solo e preservá-lo. 
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PROPOSTA DE OFICINA PARA PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA: O CICLO DAS ROCHAS A PARTIR DE ATIVIDADES DE 

OBSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS 

PROPOSAL WORKSHOP FOR TEACHERS OF NATURE SCIENCES: THE CYCLE OF 

ROCKS FROM OBSERVATION ACTIVITIES AND SAMPLE HANDLING 

SOUZA, A.R.J.¹, RODRIGUES, A.² 

1, 2
Doutorandas do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, Inst. Geociências, 

Universidade Estadual de Campinas, Caixa Postal 6152, 13083-970 Campinas, SP, Brasil. 

E-mails: anarosa@ige.unicamp.br, viterbinho@yahoo.com, alessandrar@convex.com.br 

Abstract: This workshop was developed within the activities of collaborative research university and school, in the context of the 
Collaborative Research Group of the Earth System and training of primary school teachers. The group seeks to plan and execute activities 
of integration between the official curriculum and the curriculum planned by teachers of the official school network, through discussions 
between educators of higher institutions and basic education. The basis of the work lies in the concept of geoscientific and environmental 
literacy, supported by Earth Sciences. This leads to studies that depart from the field activity and goes to the laboratory, which looks for 
the fluxes of transformations and materials and also explores dynamics at different time scales. This led to the selection of sites in the city 
that served as the object of research, study and teaching. The water, sand and iron cycle (in the different forms of production and 
circulation of materials near the surface of the Earth) were examined, subjects of interest of the city and the place were raised to be 
investigated by students and teachers. Throughout its trajectory it gathered information from different sources (academic, technical, 
depositions of residents, etc). In this workshop we opted to develop content based on the theme of the rock cycle, since it is about activities 
related to the rock cycle from the conception that we should turn to the environment, making it the object of teaching, research and part of 
the curriculum of the areas of knowledge, such as the CNT. 

Keywords: rock cycle, nature, Geosciences, teacher training, collaborative research. 

Resumo: Esta oficina foi elaborada dentro das atividades de pesquisa colaborativa universidade-escola, no contexto do Grupo de Pesquisa 
Colaborativa Ciência do Sistema Terra e formação de professores do ensino básico. O grupo procura planejar e executar atividades de 
integração entre o currículo oficial e o currículo planejado por professores da rede oficial de ensino, por meio de discussões entre 
educadores de instituições superiores e da educação básica. A base do trabalho acha-se no conceito de alfabetização geocientífica e 
ambiental, apoiadas nas Ciências da Terra. Isso conduz a estudos que partem da atividade de campo e vai para o laboratório, que procura 
os fluxos de transformações e materiais e, ainda, explora dinâmicas em diferentes escalas de tempo. Isso conduz a estudos que partem da 
atividade de campo e vai para o laboratório, que procura os fluxos de transformações e materiais e, ainda, explora dinâmicas em diferentes 
escalas de tempo. Isso conduziu a selecionar locais da cidade que serviram de objeto de pesquisa, estudo e ensino. Foram examinados o 
ciclo da água, da areia e do ferro (nas diferentes formas de produção e circulação de materiais junto á superfície da Terra), levantados 
temas de interesse da cidade e do local para serem investigados por alunos e professores. Ao longo de sua trajetória reuniu informações de 
diferentes fontes (acadêmicas, técnicas, depoimentos de moradores, etc). Nesta oficina optamos em desenvolver conteúdos a partir do tema 
o ciclo das rochas, pois se trata de atividades voltadas ao ciclo das rochas a partir da concepção que devemos nos voltar para o ambiente, 
tornando- o objeto de ensino, pesquisa e parte do currículo das diversas áreas de conhecimento, como as CNT. 

Palavras-chave: ciclo das rochas, natureza, Geociências, formação de professores e pesquisa colaborativa. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores 

1    Objetivos 

O objetivo central da oficina é conduzir os participantes 
a reconhecer que disciplinas diferentes podem ser 
integradas segundo eixos temáticos. Adota-se a 
alfabetização ambiental apoiada em Ciência do Sistema 
Terra como contribuição chave para formar a cidadania. 
A oficina é dedicada a difundir materiais curriculares 
produzidos por dinâmicas colaborativas nas quais cada 
professor deve planejar e repensar atividades de sua 
disciplina e, ao mesmo tempo, buscar aproximações com 
outros campos do conhecimento. 

2    Organização 

A primeira metade da oficina se baseia na observação 
das características de rochas, a partir de manipulação e 
de testes qualitativos, que conduzem à sua identificação 
ou classificação. Pois, entendemos que tudo a nossa volta 
dependem de um lado da natureza e, de outro, do 
conhecimento científico e tecnológico que favorecem a 
transformação de materiais, para o uso humano. Assim, 
elaboramos um questionário inicial para verificarmos as 
considerações e concepções iniciais dos participantes 
sobre o assunto abordado e atividades de observação e de 
análise de materiais, pois entende-se que ao manipular, 
ao classificar e ao discutir sobre a formação, as 
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transformações e a composição dos diferentes tipos de 
rochas estabelecemos relações entre o tempo, as 
alterações (naturais e não naturais) e suas aplicações, ao 
serem extraídas e transformadas pelo homem; além de 
suas implicações CTSA. 

3    Proposta de Atividades 

Para a realização das atividades serão propostos quatro 
momentos. O primeiro, Parte A, é individual, para que 
possamos conhecer os saberes iniciais dos participantes 
da Oficina, ideias iniciais sobre a abordagem de temas 
geocientíficos para o ensino de CNT (Ciências, Biologia, 
Física e Química), pois a Oficina é voltada a professores 
da Educação Básica. Na Parte B, em pequeno grupo, os 
particpantes devem identificar as amostras, de acordo 
com as características e propriedades. E que discutam 
sobre os critérios para a identificação das amostras. 
Assim, ainda trocarão experiências, pois são de 
disciplinas diferentes e atuam em locais distintos, 
geralmente. 

A Parte C, também em pequenos grupos, é sobre os 
vulcões. O que são? Como se formam? Inicialmente, os 
participantes responderão à questão: como se formam os 
vulcões? E depois farão um vulcão de parafina, segundo 
as instruções dos professores da Oficina. Na Parte D, por 
meio das discussões nos pequenos grupos, os 
participantes farão um relatório e apresentarão suas 
concepções sobre o ciclo das rochas. 

Assim, teremos a seguinte sequência das atividades 
propostas aos participantes: 

PARTE A. Individual. 

Responder, inicialmente, ao questionário. 
1. O que você entende por rochas e minerais? 
2. Você costuma usar a cidade ou o lugar para 

ensinar conteúdos científicos, e em particular de 
Química, Física, Biologia e Ciências? 

3. Você costuma abordar temas relacionados aos 
ciclos biogeoquímicos? Quais? 

PARTE B. Em pequeno grupo. 

Análise das amostras de rochas: observação e 
identificação das rochas. 

Cada grupo terá acesso a 1 kit com diferentes tipos 
de rochas/minerais numerados, 1 prego (ferro, dureza de 
5.5) 1 imã (teste de magnetismo); água (solubilidade) e 
solução de ácido clorídrico (10%)Em seguida, cada 
grupo irá averiguar: 

-As diferentes cores das amostras; 
-A presença de ferro; 
-A dureza; 
-A solubilidade em água; 
-A presença de carbonatos com reações com ácido 

clorídrico (10%). 
Anotar as características de cada amostra de rochas e 

minerais numerados. 
A partir das observações e dos dados coletados por 

meio dos testes, cada grupo irá identificar o material, sua 

composição química e propriedades dos minerais. 
Portanto, as amostras serão identificadas, segundo um 
conjunto de características. E cada grupo irá descobrir o 
nome de cada amostra por meio deste conjunto de 
características e propriedades. 

Observação: As amostras são de ardósia, argila, 
mármore, calcário, arenito, hematita e magnetita. 

PARTE C. Atividade prática: simulação com o vulcão de 

parafina 

Responder, inicialmente, como se formam os vulcões?  
Iremos utilizar a parafina vermelha, areia grossa e água. 
Que serão colocados nesta sequência em um bécquer 
(250 mL), sendo aquecidos (lamparina à etanol ou bico 
de Bunsen). Quando a parafina se funde, ela rompe as 
camadas de areia e água, ficando sobre a superfície da 
água, por diferença de densidade. 

Assim, discutiremos com os participantes a 
formação de vulcões e a relação com o ciclo das rochas. 

PARTE D. Discussão nos subgrupos 

Cada subgrupo irá apresentar as suas amostras 
identificadas, segundo o conjunto de características e 
propriedades, mediante os testes realizados e as 
discussões com os colegas do grupo. Ainda, por meio de 
relatórios, irão apresentar as suas concepções sobre o 
ciclo das rochas e a formação de vulcões. 

4    Conclusão  

As atividades propostas nesta oficina, oferecida por 
grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Pedro 
Wagner Gonçalves, ressaltam a importância das rochas 
presentes na cidade (local) ou usadas na construção civil, 
a utilização destas rochas locais para o planejamento e 
execução das aulas, de dinâmicas em grupos de 
estudantes e de atividades diversificadas na Educação 
Básica, usando amostras de materiais, fotografias, vídeos 
e atividades experimentais que podem ser relacionados 
com os conteúdos da área das CNT para o entendimento 
de conceitos diversos, proporcionando uma alfabetização 
ambiental a partir das geociências, como eixo integrador. 
Além de discutirmos conteúdos científicos, como a 
formação e constituição das rochas, as propriedades 
físico-químicas dos materiais, a formação e a extração de 
materiais ao longo dos anos, as concepções de ciclos de 
materiais e as suas relações CTSA.  
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Abstract Organization and systematization shortcomings of a mineralogy laboratory may be detrimental to the progress of classes that 

reconcile theory with practice, although there is still controversy over how to exhibit samples this work proposes to systematically organ-

ize the Mineralogy Laboratory of Mineral Resources Academic Director, Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte, Central Natal campus  (DIAREN, IFRN/CNAT) in order to classify document and systematize minerals according to 
their chemical classes and to obtain statistical control of the frequency of mineralogical species in order to verify demand and potential of 

specimens. This scientific production went through stages of theoretical research and discussion, selection of samples, minerals identifica-

tion per physical properties, tabulation, database elaboration, documentation and framework construction for the collection and documen-
tation of technical visits samples. A total of 316 samples, of which 198 silicates, 23 oxides, 7 sulphides, 1 halide and 3 documentation er-

rors were identified, the deficiency in the collection for some mineralogical classes was verified. This work serves as a basis for organiza-

tion processes of geoscience laboratories. In addition, proposes mineral samples documentation as a way of disseminating mineralogy 

teaching, since proposal stimulates multi and interdisciplinary use of laboratory geosciences spaces. 

Keywords Systematization, laboratory, minerals. 

Resumo O déficit de organização e sistematização de um laboratório de mineralogia pode prejudicar o andamento de aulas que concili-

am a teoria com a prática, embora que hajam controvérsias sobra a forma de expor amostras, esse trabalho vem a proposta de organizar sis-

tematicamente o Laboratório de Mineralogia da Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais, Instituto Federal de Educação Ciência e Tec-

nologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central (DIAREN, IFRN/CNAT), de modo a classificar, documentar e sistematizar os mi-
nerais conforme suas classes químicas e obter o controle estatístico da frequência das espécies mineralógicas para se verificar demanda e 

potenciais de exemplares. A produção científica passou por etapas de levantamento e discussões teóricas, seleção de amostras, identifica-

ção de minerais conforme propriedades físicas, tabulação, elaboração de banco de dados, documentação e, por fim, a construção de fra-
mework de coleta e documentação de amostras de visitas técnicas. Foram identificadas 316 amostras, sendo 198 silicatos, 23 óxidos, 7 sul-

fetos, 1 halóide e registrados 3 erros de documentação, constatou-se a deficiência no acervo para algumas classes mineralógicas. Este tra-

balho serve como base para processos de organização de laboratórios de geociências, além disso propõe a documentação de amostras mi-
nerais como forma de disseminar o ensino da mineralogia, uma vez que a proposta estimula o uso multi e interdisciplinar de espaços de la-

boratórios de geociências. 

Palavras-chave Sistematização, laboratório, minerais.  

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução  

Em meio a aulas externas e práticas de campo realizadas 

pelos alunos dos cursos de Mineração e Geologia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte, no Campus Natal Central 

(IFRN/Cnat), amostras são trazidas e dispostas de uma 

forma dispersa e aleatória no Laboratório de Mineralogia 

da Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais 

(LM/Diaren) causando acumulação de minerais e rochas, 

que poderiam agregar às disciplinas que fazem uso do 

laboratório como ferramenta didática.  

A acumulação desordenada é uma barreira às ativi-

dades teóricas e práticas ali ministradas, colocando à 

tona dificuldades relacionadas a aprendizagem sistemáti-

ca, perda e danificação de amostras e o aparecimento de 

fungos e insetos.  

O déficit de sistematização é um obstáculo didático, 

uma vez que as disciplinas de mineralogia possuem um 

módulo essencial para desenvolver habilidades práticas 

necessárias a identificação de espécies mineralógicas, 
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como colocam Dohaney et al. (2012), e a eventual não-

categorização pode reduzir o nível de aprendizado base-

ada em habilidades comparativas e de observação, além 

de dificultar o andamento das atividades laboratoriais, 

que para Nelson et al. (2010) os estudantes envolvidos 

com as práticas laboratoriais desenvolvem melhores 

performances quando se trata das disciplinas iniciais de 

geociências.  

Tomando como pressuposto o conhecimento do 

acervo de amostras de minerais do laboratório, o estudo 

se justifica, seja para verificar as principais demandas de 

exemplares em classes mineralógicas ou para a constata-

ção e controle estatístico da frequência das espécies 

mineralógicas, sabendo que essas são ferramentas de 

conciliação do conhecimento teórico e prático em mine-

ralogia.  

O presente trabalho propõe uma organização siste-

mática do LM/DIAREN do IFRN/CNAT baseada na 

classificação química dos minerais, referenciando a rela-

ção das propriedades físicas dos minerais com sua cate-

gorização química, documentando e sistematizando os 

minerais conforme nomenclatura sugerida em classes 

químicas. 

 

2   Materiais e métodos 

Os procedimentos necessários para elaboração do que se 

objetiva consistiram em cinco etapas de realização, que 

podem ser descritas nos tópicos seguintes: 

(I) Discussão teórica acerca da relação entre as propri-

edades físicas dos minerais e as classes mineralógi-

cas; 

(II) Seleção de amostras de minerais com significância 

didática de amostras, as rochas foram colocadas em 

estantes à parte e, em seguida, os minerais foram 

separados manualmente por cor; 

(III) Aplicação da metodologia de identificação de mine-

rais com propriedades físicas proposta em Maia et 

al. (2016); 

(IV) Tabulação e elaboração de banco de dados das 

propriedades (intervalo de dureza, cor do traço, cor, 

brilho, sistema cristalino, fratura, clivagem, hábito 

ou agregado e observações referentes a amostra) e 

minerais identificados de forma inferida; 

(V) Emprego de ferramenta metodológica descrita por 

Padilha (2014) de documentação e categorização, 

neste trabalho de identificação de amostras foi es-

colhido o sistema de codificação alfanumérica bi-

partido. As classes mineralógicas ficaram inicial-

mente catalogadas do seguinte modo:  

Silicatos: SIL.YY, no momento em que “SIL” re-

presenta a sigla da coleção, “.” é o símbolo divisor 

e “YY” a numeração sequencial; As demais classes 

seguiram o mesmo modelo de codificação (óxidos – 

OX.YY, carbonatos – CARB.YY, haloides - 

HAL.YY e sulfetos – SULF.YY) sendo impressos e 

colados nas amostras provisoriamente impressos de 

identificação. No entanto, a documentação das 

amostras foi reestruturada na versão definitiva 

(amostra pintada, identificada e esmaltada) para 

uma codificação equivalente, na qual onde se es-

crevia a classe mineralógica passou a ser escrito 

com números romanos de I a V respectivamente às 

classes ditas acima.  

Um destaque tem que ser dado ao processo de mar-

cação da amostra, uma tinta removível é recomen-

dável, a escolha do local onde a amostra será pinta-

da é primordial para não perder um objeto impor-

tante de estudo e, por fim, é importante que a mar-

cação seja selada com esmalte para não haver modi-

ficações no registro;  

(VI) Ainda assim, foi construído um framework de cole-

ta e documentação de amostras em visitas técnicas, 

tal estrutura é baseada na notação BPMN, uma das 

principais utilizadas à nível internacional para cria-

ção de modelos de processos. Primeiramente, foi 

realizada a descrição do fluxo atual (conhecido co-

mo “as is”), com vistas a propor melhorias em cima 

deste. Em seguida, foram adicionadas etapas que 

observam critérios de planejamento de expansão e 

organização do laboratório, além de segurança dos 

discentes na coleta das amostras e foco no processo 

didático de ensino-aprendizagem (conhecido como 

“to be”). 

Na Figura 1 vem um resumo dos fluxos metodológi-

cos utilizados nta produção acadêmica até a fase da do-

cumentação.  

Vê-se em suma que os todos os procedimentos são 

embasados no referencial teórico dos conteúdos de mine-

ralogia, ademais a identificação de minerais procedeu 

por uma seleção para facilitar as classes mineralógicas; 

para as amostras de aparência carbonática foi utilizado 

método químico clássico de solubilidade em HCl (ácido 

clorídrico), em seguida houve a descrição dos minerais 

seguida pelas concomitantes tabulação e documentação. 
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3   Discussões 

Essa parte do artigo foi destinada a trabalhar bases teóri-

cas em mineralogia e química mineral utilizadas como 

parâmetros de agrupamento durante o processo de orga-

nização e documentação do laboratório, foi destinada, de 

igual modo, a trazer elementos geradores de problemas 

obtidos na construção do framework “as is” que origina-

ram e fundamentaram a proposta de organização. 

 

3.1 Propriedades físicas e classes mineralógicas 

O padrão utilizado na classificação química dos minerais 

é determinado pelo grupo aniônico dominante, justamen-

te porque confere aos minerais semelhanças restritas 

quando se fala em propriedades físico-químicas, além 

disso, minerais de mesmo ânion ocorrem em ambientes 

geológicos semelhantes e podem ser submetidos frequen-

temente às mudanças em soluções sólidas. As classes 

mineralógicas podem se subdividir em famílias, essas em 

grupos, que por sua vez é constituído por espécies de 

minerais que podem formar séries entre si. As classes 

mineralógicas usuais e amplas colocam o seguinte o 

conjunto: (a) elementos nativos; (b) sulfetos; (c) sufos-

sais; (d) óxidos e hidróxidos; (e) haletos; (f) carbonatos; 

(g) nitratos; (h) boratos; (i) fosfatos; (j) sulfatos; (k) 

tungstatos; e, (l) silicatos Klein & Dutrow (2009). 

As propriedades físicas dos minerais e dos materiais 

estão intimamente associadas com as condições das 

ligações químicas em escala atômica, Gill (2014) apre-

senta os conceitos para cada ligação, ele relaciona, por 

exemplo, a ligação iônica como aquela que envolve a 

doação e aceitação de elétrons entre cátions e ânions para 

proporcionalmente combiná-los e formar um cristal neu-

tro eletricamente. A ligação covalente também é defini-

da, ela opera compartilhando elétrons, que estão ocupan-

do um orbital sozinhos, entre átomos vizinhos, gerando 

como consequência orbitais híbridos. Esses orbitais mo-

leculares estendidos ao longo de uma estrutura cristalina 

têm elétrons que os ocupam, e os níveis energéticos 

disponíveis para esses elétrons são agrupados em bandas, 

que mediante seu preenchimento definem as proprieda-

des físicas de um cristal, isso em elementos de eletrone-

gatividade similar vem a ligação metálica. 

As ligações químicas operam entre os elementos 

químicos dos minerais conforme o caráter moderável de 

diferenças de eletronegatividade, então sabe-se que não 

existem domínios iônicos ou covalentes completos nas 

espécies mineralógicas da natureza. Linus Pauling foi 

pioneiro em inserir essa ideia, para Pauling existe uma 

correlação entre a diferença de eletronegatividade e o 

caráter iônico dos átomos participantes. A Figura 2 mos-

tra a relação dos tipos e intensidades ligações químicas 

com as classes químicas dos minerais, essa fundamenta-

ção teórica foi incorporada na aplicação prática durante a 

identificação e padronização dos minerais quando foram 

associados propriedades físicas dos minerais com liga-

ções químicas e classes mineralógicas em relações como: 

ligações iônicas, por exemplo nos haletos, originam 

estruturas de alta simetria e nos demais minerais dureza 

de média a alta; metálica gera minerais bons condutores 

e estruturas de alta coordenação (elementos nativos e 

sulfetos); minerais covalentes são frágeis, de alta dureza 

e insolúveis a pouco solúveis (alguns silicatos com exce-

ção de inossilicatos e filossilicatos e diamante); minerais 

com interações atômicas residuais apresentam plasticida-

de e baixa dureza (micas, grafita e enxofre) (Gill 2014). 

 

3.2 Processos de organização e sistematização do labo-

ratório 

A forma de organização do acervo das amostras de mine-

rais e rochas do laboratório de mineralogia passa direta-

mente pelos usuários do espaço. Com o auxílio da meto-

dologia de mapeamento de processos foram agrupadas as 

 

Figura 1. Fluxo dos procedimentos metodológicos utilizados na organização e sistematização do laboratório 
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ações que atualmente são procedidas no LM/DIAREN 

para o armazenamento de amostras. Na Figura 3 está 

retratada a procedência das amostras que chegam ao 

laboratório, as amostras retiradas em aulas externas de 

campo, mais comumente do estado do Rio Grande do 

Norte, são trazidas para o espaço pelos alunos e coloca-

das nas proximidades das bancadas usadas em aulas 

práticas e muitas vezes também sobrepostas nas estantes, 

colocando diversos tipos de amostras sem ordenamento. 

Organizações anteriores por classes mineralógicas foram 

feitas, no entanto sem o controle das amostras que iam 

para cada seção, ocasionando perda e degaste de amos-

tras que necessitavam de cuidados específicos, como 

amostras de evaporitos e rochas friáveis. 

A Figura 4 mostra o processo de armazenamento e 

documentação de amostras que seria apropriado para o 

LM/DIAREN, em que a participação coletiva entre pro-

fessores e colaboradores se faz essencial para manter a 

organização do ambiente. Desde a solicitação e registro 

de disponibilidade para armazenar novas amostras, en-

trega das amostras por um representante de grupos da 

turma, selecionamento das amostras de forma preliminar, 

ao recebimento das amostras e posterior utilização da 

metodologia de identificação e documentação que é 

configurada nesta produção. 

 

 

Figura 3. Mapeamento dos processos atuais (“as is”) do recebimento de amostras no Laboratório de Mineralogia da DIAREN 

 

Figura 2. Correlação da porcentagem do caráter iônico numa ligação 

elementar das classes de minerais com diferença de eletronegatividade 

e a eletronegatividade dos elementos. Adaptado de Gill (2014) 
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4   Resultados 

A associação entre as propriedades físicas dos minerais 

do laboratório, ao longo da sua descrição, com as classes 

químicas representou padrões que podem ser obtidos em 

correlações simples das feições físicas visíveis das amos-

tras. A classe dos silicatos, por exemplo, geralmente 

contava com brilhos não-metálicos e durezas de media-

nas a altas, alguns grupos de minerais como os das micas 

(filossilicatos) puderam ser facilmente familiarizados 

com um brilho particular, no caso das micas o perláceo. 

Os óxidos apresentavam por sua vez um aspecto granular 

nas amostras e colorações características de elementos 

químicos oxidados como o ferro (vermelho, preto e mar-

rom), manganês (preto e cinza) e o alumínio (laranja). Já 

os sulfetos, em sua totalidade, foram relacionados a um 

brilho metálico e durezas baixas a médias, fatos que são 

explicados pelas ligações metálicas que constituem parte 

da totalidade das ligações de um mineral sulfeto, como 

explica a Figura 2. Essas propriedades que se destacam 

na identificação de uma espécie mineral são chamadas de 

aspectos diagnósticos.  

Das 316 amostras de minerais analisadas no 

LM/DIAREN, 198 eram silicatos, 87 eram carbonatos, 

23 óxidos, 7 sulfetos, somente 1 halóide e foram regis-

trados 3 erros de documentação ou de análise durante o 

procedimento, o que resultou na construção do gráfico 

do percentual de amostras do laboratório por classe mi-

neralógica da Figura 3, vale ressaltar que durante a exe-

cução das análises foram separadas as amostras de inte-

resse didático para rochas, que por sua terão outra desti-

nação para fins de aprendizado do laboratório, além disso 

durante o processo de identificação de minerais, mais 

exemplares chegaram ao espaço e não foram utilizadas 

na produção do trabalho. A Tabela 1 ilustra todas as 

espécies mineralógicas identificadas durante as análises 

 

Figura 4. Mapeamento idealizados (“to be”) dos processos do recebimento e metodologia de identificação e documentação de amostras no Laborató-

rio de Mineralogia da DIAREN 

Tabela 1. Espécies mineralógicas identificadas com a metodologia de 

identificação de minerais proposta por Maia et al. (2016) 

Classes 

Mineralógicas 

Minerais 

Silicatos afrisita, ágata, água marinha, biotita, 

calcedônia, caulinita, crisoprásio, criso-

tila, diopsídio, epídoto, espodumênio, 

flogopita, garnierita, grossulária, horn-

blenda, jaspe, K-feldspato (ortoclásio), 

lepidolita, moscovita, plagioclásio, 

quartzo (fumê, hialino, leitoso, prásio e 

rosa), talco, trifilita e turmalina.  

Carbonatos aragonita, calcita, malaquita e rodocro-

sita. 

Sulfetos Bornita, calcopirita, molibdenita e 

pirita. 

Haletos halita. 

Óxidos e Hi-

dróxidos 

gibbsita, hematita, limonita, pirolusita, 

psilomelano e tantalita. 

Total de espé-

cies de minerais 

46 
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práticas, o total de espécies de minerais. 

A existência da predominância de alguns grupos de 

minerais se deve aos locais que são visitados em aulas de 

campo. Os minerais silicáticos como diopsídio, epidoto, 

calcita, malaquita, rodocrosita e aragonita são comuns 

em rochas calcissilicáticas da Formação Seridó, por 

exemplo. Já minerais de como a trifilita, tantalita, beri-

los, feldspatos, quartzos e turmalinas em cristais mais 

desenvolvidos tem proveniência associada a coletas em 

aulas de campo na Província Pegmatítica da Borborema. 

Ademais, a falta de exemplares de minerais pode ser 

justificada pela não coleta ou não visitação pelos cursos 

técnicos de geologia e mineração a determinadas unida-

des litológicas com abundância mineralógica de uma 

espécie, grupo ou classe, ou ainda a não ocorrência no 

estado do Rio Grande do Norte, onde são feitas a maioria 

das atividades de campo.  

 

5   Conclusões 

O trabalho teve como ideia inicial somente propor uma 

organização sistemática do laboratório conforme meto-

dologia de documentação e identificação de minerais. No 

entanto, pôde fundamentar um processo de aprendizado 

com a possibilidade de atividades práticas de mineralo-

gia junto com a documentação, visto que a identificação 

dos minerais junto a documentação por classes é um 

exercício que conduz o aprendizado da relação do conte-

údo químico dos minerais com suas propriedades físicas, 

podem ainda agregar a esse trabalho inovações no ensino 

de mineralogia sugeridas em Dyar et al. (2004). 

A organização também é uma forma de divulgar o 

conhecimento geológico, de maneira que alunos e pro-

fessores de outras áreas do conhecimento básico da insti-

tuição podem usar o laboratório no aprendizado de con-

teúdos associados. A produção científica proporciona a 

possibilidade de a partir do desenho do processo aqui 

configurado utilizar técnicas da filosofia kaizen, para 

melhoria contínua, e lean, metodologia enxuta, havendo 

assim ciclos de aperfeiçoamento contínuo e enxugamen-

to de atividades que possibilite que a atuação dos moni-

tores e colaboradores esteja direcionada a missão do 

LM/DIAREN, um exemplo disso foi a criação de compe-

tências dos participes do laboratório.  

Dificuldades como o recebimento, selecionamento e 

a documentação das amostras foram evidentes, a identi-

ficação do número de amostras minerais também foi uma 

tarefa árdua que contou com a equipe dos monitores da 

disciplina de mineralogia também autores do trabalho. A 

incompatibilidade com a metodologia didática de alguns 

docentes também foi percebida durante a realização do 

trabalho. Outra dificuldade também está relacionada com 

o local de armazenamento das amostras, foi vista a ne-

cessidade de se encontrar outro local para armazenar as 

amostras que podem chegar num possível acervo. 

O escopo do trabalho também tem a intenção de 

aplicar essa metodologia em outros laboratórios de geo-

ciências, de maneira a analisar as diferenças e compatibi-

lidades do método de organização e sistematização para 

que isso facilite o processo de aprendizagem e propaga-

ção da mesma dos discentes e usuários do laboratório. 

Outra ferramenta que agrega no trabalho é a criação de 

um banco de dados virtual das amostras do laboratório.  
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Abstract An interdisciplinary soils education, integrated with society and the National Curricular Programs (NCPs), is not afforded by 
formal education and textbooks, given the distancing of many state education curricula from federal parameters. Non-formal education 
spaces, such as the “Soil in the School Project” from the Department of Geography of the University of São Paulo, offer soil education to 
schools and the general public, filling the existing gap. The mediation is provided by teaching materials and experiments built by the Pro-
ject since its foundation in 2009. Qualitative evaluation questionnaires of the activities by visitors revealed: experiments that were provid-
ed translate pedological processes better; that the project was able to approximate theoretical and practical contents; visitors understood the 
importance of the soil in their lives, and came to perceive it as a living organism, part of the environment. The results allow us to say that 
the Project popularizes scientific knowledge about soils, diffuses socio-environmental awareness, and encourages playful and interactive 
teaching-learning methods. 

Keywords Non-formal education, Soils teaching, Teaching materials, University extension. 

Resumo A educação interdisciplinar em solos, integrada com a sociedade e PCNs, não é atendida pelo ensino formal e livros didáticos, 
dado o distanciamento de muitos currículos de ensino estaduais dos parâmetros federais. Espaços de educação não-formal como o “Projeto 
Solo na Escola” do Departamento de Geografa da USP, ofertam ensino em solos a escolas e público geral, preenchendo a lacuna existente. 
A mediação é feita por materiais didáticos autorais e experimentos construídos pelo Projeto desde sua fundação em 2009. Questionários de 
avaliação qualitativa das atividades junto aos visitantes revelaram: experimentos que traduzem melhor os processos pedológicos; que o 
projeto aproximou o conteúdo teórico e prático; os visitantes compreenderam a importância do solo em suas vidas e passaram a percebê-lo 
como organismo vivo participante do ambiente. Os resultados permitem afirmar que o Projeto populariza o conhecimento científico sobre 
solos, difunde a consciência socioambiental e incentiva métodos lúdicos e interativos de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave Educação não-formal, Ensino de Solos, Materiais Didáticos, Extensão universitária. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores  

1    Introdução 

O solo, um recurso natural dinâmico, e essencial para 
manutenção do ecossistema terrestre e da vida dos seres 
vivos em geral, deve ser pensado a partir dos espaços de 
educação formal e não formal com uma postura respon-
sável e propositiva no sentido de tornar compreensível e 
transmitir aspectos da sua relevância para a sociedade. A 
discussão sobre a produção e o uso de materiais e recur-
sos didáticos na educação em solos é fundamental para o 
exercício do questionamento e aperfeiçoamento das 
práticas pedagógicas de ensino e aprendizagem deste 
tema, tão relevante para a sociedade, e por vezes, tão 
preterido. O conteúdo acerca do solo existente nos mate-
riais didáticos disponíveis na rede educacional brasileira 
normalmente encontra-se desatualizado, fora do contexto 
escolar (Hatum 2000) e descontínuo ao longo das séries 
(o mesmo ocorre com as demais temáticas de Ciências). 

Vieira et al. (2005), em estudo qualitativo do aprendiza-
do de conteúdos de Ciências por alunos de escolas públi-
cas do Rio de Janeiro, mostraram haver descontinuidade 
na abordagem de temas dessa área no conteúdo dos li-
vros didáticos com o avançar das séries. Tal característi-
ca vai contra a orientação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), que indica a organização das discipli-
nas em eixos temáticos e temas transversais (Brasil 
1997), os quais devem continuar a ser tratados nos ciclos 
seguintes, mas dentro de abordagens mais complexas e 
integradas a temas afins. Ainda há, muitas vezes, o des-
preparo quanto ao conteúdo por parte dos professores, e 
este quando tratado se dá por meio de exercícios que 
desenvolvem a habilidade de memorização dos conteú-
dos, impedindo o aluno de compreender o “recurso solo” 
como fundamental para o ambiente natural (Resende 
2007). O tema, apesar de presente nos PCNs, é pouco ou 
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quase nada abordado com sua devida importância pelos 
educadores de forma geral (Machado et al. 2006).  

Garantir que essa temática acesse ambientes de edu-
cação não-formal incentiva a consciência da necessidade 
da conservação, uma vez que o solo está intimamente 
ligado à reprodução da vida humana. A educação não-
formal atua dentro dessa lacuna. 

Autores como Lima et al. (2002, 2005) e Nunes et 
al. (2010) relatam a carência no ensino de solos, também 
sugerem alternativas à esta situação: a criação de proje-
tos desenvolvidos junto às escolas, por meio da elabora-
ção de materiais que despertem o interesse pelos assun-
tos abordados ou pela formação de docentes. A partir de 
tal perspectiva e tendo em vista a importância da inclu-
são e difusão de novos métodos e técnicas de ensino-
aprendizagem de solos para públicos diversos, foi funda-
do o Projeto Solo na Escola do Departamento de Geogra-
fia da Universidade de São Paulo (USP), tendo o apoio e 
parceria de iniciativas já consolidadas, como os projetos 
“Solos na Escola” – da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e da Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, ESALQ-USP. 

O projeto existe desde 2009 e a primeira fase, de le-
vantamento bibliográfico, identificou essa carência a 
nível nacional. A seguir, passou-se então a desenvolver 
materiais didáticos e paradidáticos com o apelo do lúdico 
para o ensino. Na segunda fase, com a conquista de uma 
sede para atendimento a escolas e público em geral, o 
projeto passou a desenvolver e construir experimentos 
científicos para o ensino de solos aos visitantes. A fase 
atual é de continuidade no atendimento ao público e de 
oferta de formação aos novos membros da equipe de 
monitores. Os conteúdos tratados nesses encontros ver-
sam em torno de situar o Projeto dentro dos PCNs, do 
cenário de fragilidade no ensino da temática nas escolas 
e livros didáticos e da linguagem científica através dos 
experimentos lúdicos e interativos. 

O grupo de educação em solos, que apoia o projeto, 
objetiva a produção de pesquisas, materiais didáticos e 
paradidáticos e experimentos que possam ser utilizados 
como suporte à divulgação da educação em solos. As 
atividades do projeto e do grupo de estudos contam hoje 
com voluntários e bolsistas entre alunos da graduação e 
pós-graduação dos cursos de Geografia e Geociências. 
São realizados treinamentos periódicos de estagiários 
uma vez que as metodologias, experimentos e materiais 
didáticos passam sempre por revisão. É também uma 
forma de manter o grupo sempre coeso e integrado. 

 
2    Materiais e Métodos 

Num primeiro momento trabalhamos com uma pesquisa 
bibliográfica e realizamos levantamentos sobre o materi-
al didático e paradidático existente, que abordassem o 
solo, tanto no Brasil quanto em outros países. A partir do 
diagnóstico teórico realizado, pudemos compreender a 
necessidade de criar situações de aprendizagem onde os 
alunos pudessem visualizar os conteúdos que estão sendo 
descritos, dando forma e aplicabilidade a um conteúdo 
abstrato em si, o solo. 

O grande esforço do Projeto foi criar e propor mate-
riais didáticos de fácil execução e baixo custo a fim de 
suprir uma lacuna no ensino-aprendizagem em solos. A 
linguagem adotada para transmissão do conteúdo é aces-
sível, concreta e lúdica, a fim de construir de forma gra-
dativa o conhecimento (Falconi 2004, Falconi 2008). 

 As pesquisas permitiram o desenvolvimento de li-
vros didáticos, paradidáticos, jogos, colorteca, cartilhas e 
experimentos dispostos na sede. São trabalhados com o 
público visitante os seguintes temas: formação do solo, 
conservação do solo, horizontes do solo, rochário, reten-
ção de água pelo solo, filtros do solo, texturas do solo, 
granulometria do solo, produtos do solo, fauna do solo, 
magnetismo do solo, pH do solo, eletricidade do solo, 
erosão do solo e micromorfologia dos solos, além das 
discussões acerca dos atributos e propriedades do solo, 
influência de ações antrópicas, sustentabilidade e conser-
vação do solo.  

São aplicados questionários aos visitantes para le-
vantamento de informações/avaliação da apresentação 
dos conteúdos, experimentos e materiais. Nas visitas à 
sede, são estimulados no público: a participação, a inves-
tigação experimental, vivência empírica, divulgação de 
novos materiais e métodos de ensino que transmitam 
novas práticas de ensino em solos. 
 

3   Resultados 

Segundo levantamento feito pelo grupo de estudos de 
educação em solos, o grande público que visitou a sede 
do projeto Solo na Escola (Fig. 1) no ano de 2014, é 
proveniente de escolas públicas, o que é explicado pelo 
convênio das escolas com a Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação (FDE). Dos 38 grupos que visita-
ram e participaram das atividades do Solo na Escola em 
2014, 24 eram de escolas públicas estaduais conveniadas 
ao FDE. Ou seja, dos cerca de 1520 alunos que passaram 
pelo projeto durante o ano, 960 ou 64% do público total, 
estavam inseridos neste contexto.  

Contudo, é relevante ainda o público participante 
oriundo de escolas públicas, mas não conveniadas. Por 
exemplo, dos outros 36% de visitantes do projeto, 21% 
compreendeu escolas estaduais não conveniadas (2%), 
escolas municipais (14%) e grupos do Centro Educacio-
nal Unificado – CEU (5%). As escolas particulares (8%), 
o Sesi (2%) e os alunos de ensino superior (5%) repre-
sentaram uma parcela bem ínfima do público recebido 
em geral pelo projeto, chegando a apenas 15% do total. 

Neste sentido, podemos resumir que 85% do públi-
co, ou aproximadamente 1280 alunos, que frequentou o 
Solo na Escola no ano de 2014 era oriundo de escolas 
públicas. Além disso, ainda nos cabe realizar um recorte 
quanto à faixa etária do público visitante. Deste total de 
1520 alunos, cerca de 1120 (74%) eram do Ensino Fun-
damental II, que compreende a faixa etária dos 10 aos 14 
anos. O projeto recebeu ainda 280 alunos (18%) do En-
sino Fundamental I (com idade de 5 aos 9 anos). O pú-
blico relativo ao Ensino Médio e Ensino Superior repre-
senta uma parcela de apenas 8% do total de visitantes e a 
educação básica não apareceu nas estatísticas de visita-
ção.  
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Figura 1. Sede do Projeto Solo na Escola no Parque de Ciência e Tec-
nologia da USP (CienTec-USP) 

 
Os resultados apresentados a seguir limitam-se a 

discussão teórica e conceitual dos conteúdos e processos 
envolvidos na dinâmica do solo, que mais chamaram a 
atenção de alunos e professores, segundo resultado dos 
questionários aplicados. 

Os experimentos demonstrados a seguir foram de-
senvolvidos tanto na sede do Projeto como no livro para-
didático - João Torrão: um pedacinho de solo-, destinado 
às crianças do Ensino Fundamental I. Uma história lite-
rária, narrada e ilustrada, e que conta com o auxílio de 
jogos interativos e exercícios para a realização de expe-
rimentos. As ilustrações foram feitas à mão, procurando 
se aproximar da linguagem da criança e, posteriormente, 
receberam um trabalho de edição. 

Na experiência sobre infiltração de água no solo, 
propomos que a tarefa seja efetuada apenas com a utili-
zação de garrafas pets, filtros de papel, e diferentes 
amostras do solo (Fig. 2). Três garrafas são cortadas e 
montadas a fim de funcionarem como funis, os filtros de 
papel são encaixados em cada funil, e dentro de cada um 
deles é colocada uma amostra diferente de solo: com 
muita areia, outra com muita argila, e a última com “terra 
de jardim”. Após esta montagem, o aluno deverá jogar 
água nas amostras e observar os resultados. Será possível 
perceber, por exemplo, qual a diferença entre os compo-
nentes do solo, qual a quantidade de água que é retida e 
que passa por cada amostra e quais as consequências 
disso para um solo destinado à agricultura. 

A experiência sobre erosão hídrica também pode ser 
realizada apenas com garrafas pets e amostras de solo. 
Novamente, três garrafas devem ser cortadas de forma a 
simularem uma bandeja, e cada uma delas deve ser pre-
enchida, respectivamente com uma amostra de solo con-
tendo grama (vegetação rasteira), outra com “terra de 
jardim”, com folhas e restos vegetais, e a última apenas 
com o solo exposto (Fig. 3). Neste exercício, o aluno 
também despejará água em cada uma das bandejas e 
observará qual a quantidade e a qualidade da água que 
escorre para o recipiente captador. É necessário que esta 
experiência desperte nos alunos a compreensão da im-
portância da cobertura vegetal na proteção do solo e na 
retenção da água. 

 

Figura 2. Desenho no livro paradidático sobre a experiência de infiltra-
ção e retenção de água no solo 

 

Figura 3. Desenho de Erosão Hídrica no livro paradidático 

Neste experimento é possível observar como solos 
com diferentes coberturas reagem à ação da água, simu-
lando a atuação da água da chuva. A vegetação é uma 
proteção natural do solo contra a ação direta das gotas de 
chuva. Além disso, ela produz poros no solo, devido a 
ação das raízes, o que auxilia o aumento da infiltração 
hídrica e da capacidade de retenção pela estruturação do 
solo através da incorporação da matéria orgânica.  

No experimento do efeito splash (Fig. 4), nota-se 
como o impacto das gotas de chuva ocorre sobre o solo e 
como elas contribuem significativamente para o processo 
de erosão. É possível perceber a diferença do impacto 
que a água representa em um solo com, e outro sem, 
cobertura vegetal.  

No experimento sobre a formação do solo e horizon-
tes dos solos (Fig. 5), é possível perceber, observando as 
diversas etapas de formação, que ele é o resultado da 
decomposição e alteração das rochas, processo que ocor-
re de cima para baixo. A primeira divisão do aquário 
simula a “rocha-mãe”, que origina o solo. A sequência 
construída no experimento demonstra que a partir do 
processo de intemperização, a rocha vai, aos poucos se 
decompondo e transformando-se em solo formando-se 
camadas de solo com diferentes características. Às ca-
madas de solo, chamamos de horizontes do solo, e ao 
conjunto de horizontes, perfil de solo.  
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Figura 4. Efeito Splash na sede do projeto Solo na Escola 

 

Figura 5. Formação e horizontes dos solos do projeto Solo na Escola 

Na demonstração dos Produtos do Solo explica-se 
sobre a importância das argilas, usadas inclusive para 
fins medicinais e produção de cerâmicas como tijolos, 
telhas e artesanatos. Na Colorteca, por exemplo, os parti-
cipantes fazem desenhos com as cores dos solos, expos-
tas na sede, demonstrando que o solo pode possuir cores 
variadas, tais como vermelho preto, amarelo, branco, 
cinza, rosa, verde etc. Essa diversidade de cores depende 
tanto do material de origem do solo, como da sua posi-
ção na paisagem, do conteúdo de matéria orgânica, e 
mineralogia, dentre outros fatores.  

No magnetismo do solo (Fig. 6) observam-se como 
determinadas amostras de solo reagem em contato com 
um imã e, consequentemente, será possível supor quais 
amostras possuem mais ou menos propriedades magnéti-
cas. No experimento sobre o Ph do solo, os visitantes 
aprendem que o termo pH define a acidez ou a alcalini-
dade relativa de uma solução. O grau de acidez ou de 
alcalinidade do solo é influenciado pelos tipos de materi-
ais que o originaram. Os solos desenvolvidos de rochas 
de origem básica (basalto, diabásio, gabro) geralmente 
possuem valores de pH mais altos do que aqueles forma-
dos de rochas ácidas (granito, riolito). Neste experimento 
poderemos descobrir se um solo possui um pH ácido ou 
básico observando sua reação com uma solução ácida 
(vinagre), e/ou com uma solução básica (Bicarbonato de 
Sódio - NaHCO3). A reação irá produzir a emissão de 
gás e a amostra borbulhará. 

 

Figura 6. Magnetismo na sede do projeto Solo na Escola 

No experimento da eletricidade do solo (Fig. 7), o 
público aprende que o solo possui cargas negativas, e 
que por conta disso pode conduzir energia elétrica pelo 
processo da condução. Isto porque ele possui cargas. No 
caso dos solos, as cargas denominam-se íons negativos. 

 

Figura 7. Eletricidade do solo do projeto Solo na Escola 

No experimento da Micromorfologia e Fauna do so-
lo (Fig. 8), é possível observar as areias (2 a 0,05mm), os 
grãos de silte (0,05 a 0,002mm), as argilas (menores do 
que 0,002mm) e os poros, que são os vazios e têm forma 
irregular. Não conseguimos ver um grão de argila, mas 
um conjunto deles, pois são muito pequenos. São grãos 
tão pequenos que teríamos que dividir um milímetro por 
mil para chegar ao seu tamanho. É intrigante visualizar a 
forma, cores, tamanhos e características morfológicas 
como pelos, antenas, asas, patas e mandíbulas dos orga-
nismos que compõem a fauna do solo. Muitos professo-
res e alunos relataram ser a primeira vez que tiveram 
acesso a um microscópio, seja para manuseio, seja para 
observância de elementos do solo. 

 
Figura 8. Micromorfologia e Fauna do solo do projeto Solo na Escola 
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Outros experimentos estão expostos na sede, entre-

tanto os descritos acima foram eleitos pelos professores, 
como os de mais fácil adaptação e desenvolvimento em 
sala de aula, e pelos alunos, como os que melhor expli-
cam o funcionamento e a importância do solo. 

 

4   Conclusões 

Os questionários aplicados desde 2014 demonstraram 
que os experimentos de infiltração, erosão hídrica, efeito 
splash, formação de horizontes, produtos, colorteca, 
magnetismo, pH, eletricidade do solo, micromorfologia e 
fauna do solo foram melhor assimilados pelo público, 
por serem considerados mais lúdicos.  

Através do resultado dos questionários, o grupo de 
pesquisa chegou a conclusão de que o projeto permite o 
contato entre o conteúdo teórico e o prático, possibilitan-
do que os visitantes em geral entendam, desde cedo, a 
importância do solo em suas vidas, e que o percebam 
enquanto organismo vivo, participante do meio ambien-
te. Por fim, é possível observar, que o “Solo na Escola” 
populariza o conhecimento científico acerca do solo e 
incentiva métodos lúdicos de ensino-aprendizagem. 

Dados do levantamento e pesquisas realizadas pelo 
grupo de educação em solos apontam que de um lado, 
parte do conteúdo acerca de “pedologia”, “solos” ou 
“educação ambiental” contido em diretrizes de ensino 
estaduais apresentam certa inadequação ou insuficiência 
técnica e, por muitas vezes, o conteúdo sequer foi expos-
to. Em contrapartida, os PCNs apresentam conteúdo da 
temática em solos melhor explicado e descrito. Existe a 
necessidade então de reavaliação dessas diretrizes esta-
duais de ensino em Ciências, assim como o estabeleci-
mento de parcerias entre projetos e poder público para 
sanar em parte essas problemáticas, tendo como objetivo 
comum a difusão do conhecimento em solos. Com a 
ampliação da jornada escolar do ensino básico, funda-
mental e médio, a inclusão de atividades extracurricula-
res e ações para melhoria do ensino, tornam a atuação 
dos vários centros de ciência, como o parque onde está 
sediado o Projeto Solo na Escola (CienTec-USP) não 
apenas uma alternativa, mas uma necessidade. 

Nesse cenário também é urgente oportunizar a nível 
de Brasil, mediante apoio de governos e Universidades, 
espaços físicos para novas iniciativas de educação não-
formal voltadas a temática de solos. A difusão desse 
conhecimento para a conscientização e mudança de ati-
tude são cruciais para que a desinformação não continue 
alimentando o avanço da degradação do solo e seus 
componentes. 
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Abstract In the teaching process, a theoretical-practical posture is required. One possible path is the search for strategies that favor the 

improvement of quality. And such strategies begin in the classroom, linked to the engagement of the student's family environment, extend-
ing school problems to university. The theoretical reference of this research dealt with the quality of teaching, verified some difficulties of 

the current scenario. It focused on educational practices, learning theories for systematizing the strategy of producing new knowledge en-
vironments, through meaningful and dialogic learning, which allowed broadening the scope of interpretation of the data observed in the 

schools attended by the Helena Antipoff Foundation. The materials and methods demonstrate the research trajectory, the approach and the 

methodological strategy used. The production of learning environments was sought in a reflexive way, aiming at quality. 

Keywords Teaching quality, meaningful learning, dialogicity, meaningful learning and dialogicity convergence. 

Resumo No processo de ensino, é exigida uma postura teórico-prática. Um caminho possível é a busca por estratégias que favoreçam a 

melhoria da qualidade. Tais estratégias começam em sala de aula, atreladas ao engajamento do entorno familiar do aluno, ampliando os 
problemas da escola e chegando à universidade. O referencial teórico desta pesquisa tratou da qualidade do ensino, verificando algumas di-

ficuldades do cenário atual. Debruçou-se sobre as práticas educativas para a sistematização da estratégia de se produzirem novos ambien-

tes de conhecimento, por meio do aprendizado significativo e dialógico, que permitiram ampliar o escopo de interpretação dos dados ob-
servados nas escolas atendidas pela Fundação Helena Antipoff. Os materiais e métodos demonstram a trajetória investigativa, a abordagem 

e a estratégia metodológica utilizada. Buscou-se a produção de ambientes de aprendizagem de forma reflexiva, visando à qualidade. 

Palavras-chave Qualidade do ensino, aprendizado significativo, dialogicidade, convergências entre aprendizado significativo e dialogi-

cidade. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

A presente pesquisa tem como tema a qualidade do ensi-

no por meio da convergência entre o aprendizado signifi-

cativo e a dialogicidade freireana; o estudo de caso foi 

realizado na Fundação Helena Antipoff (FHA)1, no mu-

nicípio de Ibirité-MG, e fez parte da dissertação de mes-

trado de um dos autores deste artigo. O interesse pelo 

tema surgiu a partir da hipótese de que a dialogicidade e 

o aprendizado significativo são caminhos possíveis para 

favorecer a qualidade do ensino. O cenário das escolas 

públicas em geral não é construído a partir do que se 

preconiza nas abordagens freireana e de David Ausubel. 

Esta pesquisa empenhou-se em problematizar o des-

compasso entre a forma de ensinar, os recursos existen-

tes e o engajamento de professores, que são entraves à 

                                                           
1 A FHA tem um polo de Educação Integrada que se iniciou em setem-
bro de 2015 com participação de três escolas: Escola Sandoval Soares 

de Azevedo, Escola Estadual Yolanda Martins e Escola Estadual 

Antônio Pinheiro Dinis, com 400 alunos beneficiados nos seus contra-
turnos. Atualmente, a FHA também conta com a participação da Escola 

Estadual do Palmares e da Escola Estadual Gislaine de Freitas, inte-

grando 850 alunos.  

qualidade do ensino. A partir desse cenário, pretendeu-se 

aplicar o método da dialogicidade abordado no livro 

Pedagogia do Oprimido, capítulo 3: “A dialogicidade: a 

essência da educação como prática da liberdade”. Outra 

estratégia adotada nesta pesquisa foi o uso do aprendiza-

do significativo de David Ausubel.  

A pesquisa teve por objetivo desenvolver, como 

produto técnico, um site2, que favoreça a troca de experi-

ências, a publicização de dificuldades e sucessos entre os 

professores e alunos atendidos pelo Projeto Granjinhas 

Escolares da Fundação Helena Antipoff, por meio do 

método de ensino embasado na corrente freireana com o 

uso do aprendizado significativo e da Pedagogia por 

projetos. 

Tais objetivos de pesquisa justificam-se diante da 

conjuntura educacional, que passa por um processo de 

significativas reflexões e discussões sobre o tipo de edu-

cação que precisamos e desejamos para o século XXI. 

Embora aumentar o acesso à educação continue a ser um 

importante desafio, a melhoria da qualidade e da rele-

vância da educação ganha destaque.  

                                                           
2 URL: http://vivipascoal7.wixsite.com/granjinhaescolar/inicio. 
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É importante ressaltar que o site criado para o Proje-

to Granjinhas Escolares contribui para uma formação 

integral dos alunos. A adoção desta estratégia viabiliza a 

comunicação entre os envolvidos, bem como favorece o 

domínio da pedagogia por projetos e minimiza a distân-

cia entre professores, alunos, pais e comunidade escolar. 

Tal produto, fomenta a prática investigativa e considera 

as experiências imediatas dos envolvidos para a constru-

ção do conhecimento de forma dialética. 

A educação abarca os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 

no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. Dessa forma, deve-se fo-

mentar nos alunos as habilidades cognitivas para pensar 

de forma crítica, sistêmica e criativa, incluindo a adoção 

de uma abordagem de multiperspectivas que reconheça 

as diferentes dimensões, perspectivas e ângulos das ques-

tões (UNESCO 2015). 

O arcabouço teórico deste trabalho justifica-se tam-

bém a partir das intenções de se produzir conhecimentos 

que possam contribuir na maneira de ensinar, para a 

transformação da realidade, preocupando-se também 

com a formação docente. A práxis da investigação temá-

tica vai contra a hegemonia. Assim, existe uma busca da 

ressignificação do conhecimento fundamentada na peda-

gogia freireana.  

A pesquisa teve por objetivo desenvolver uma refle-

xão sobra a qualidade do ensino; e, como produto técni-

co, um site3 que visa favorecer a troca de experiências, a 

publicização de dificuldades e sucessos entre os profes-

sores e alunos atendidos pelo Projeto Granjinhas Escola-

res da Fundação Helena Antipoff, por meio do método 

de ensino embasado na corrente freireana, com o uso do 

aprendizado significativo e da Pedagogia por projetos.  

Lado outro, sob uma perspectiva freireana, necessá-

rio potencializar a ação transformadora da realidade 

vivida a partir da compreensão dessa realidade, tendo a 

educação dialógica papel fundamental nesse desiderato. 

É importante ressaltar que o site criado para o Proje-

to Granjinhas Escolares contribui para uma formação 

integral dos alunos, pois proporciona a ampliação dos 

conhecimentos e visibiliza a ação dos educandos. A 

adoção dessa estratégia torna viável a comunicação entre 

os envolvidos, bem como favorece o domínio da peda-

gogia por projetos e minimiza a distância entre professo-

res, alunos, pais e comunidade escolar. O produto técni-

co desta pesquisa fomenta a prática investigativa e con-

sidera as experiências imediatas dos envolvidos para a 

construção do conhecimento de forma dialética.  

A pesquisa perpassa pela reflexão sobre a qualidade 

do ensino e o entendimento do conceito de qualidade e 

aplicação deste no contexto imediato e analisa como o 

produto técnico (site) pode ser uma importante ferramen-

ta para diminuir as distâncias entre escola, pais, alunos e 

comunidade. Os autores buscaram discutir aproximações 

entre Ausubel e Freire, para favorecer a qualidade do 

ensino para o público do Projeto Granjinhas Escolares 

realizados na FHA.  

                                                           
3 URL: http://vivipascoal7.wixsite.com/granjinhaescolar/inicio. 

 

2   Revisão Bibliográfica 

2.1 Aprendizagem Significativa 

A teoria cognitiva de aprendizagem parte da ideia central 

da teoria de Ausubel,4 na qual o fator isolado mais im-

portante é aquilo que o aprendiz já conhece. O conceito 

mais relevante na teoria de Ausubel é o de aprendizagem 

significativa,5 processo pelo qual uma nova informação 

se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de 

conhecimento do indivíduo. Nesse processo, a nova 

informação interage com uma estrutura de conhecimento 

específico, a qual Ausubel define como conceitos sub-

sunçores, ou simplesmente subsunçores, existentes na 

estrutura cognitiva6 do indivíduo (Moreira 1982). 

A definição de aprendizado significativo estabeleci-

da por Ausubel (1978) e adaptada por Moreira (1982) 

propõe que a aquisição de novos significados pressupõe 

a existência de conceitos e proposições relevantes na 

estrutura cognitiva. E a predisposição para aprender é 

uma tarefa de aprendizagem potencialmente significati-

va. Para Ausubel, o aprendizado mecânico é exatamente 

o oposto, é a aprendizagem de novas informações com 

pouca ou nenhuma associação, com conceitos relevantes 

existentes. O conhecimento é armazenado de forma arbi-

trária (Moreira 1982). 

Ausubel recomenda o uso de organizadores prévios,7 

que sirvam de âncoras para a nova aprendizagem e levem 

ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facili-

tem a aprendizagem subsequente. A estratégia visa ma-

nipular a estrutura cognitiva, a fim de facilitar a aprendi-

zagem significativa. 

Deve-se fornecer ao aprendiz um material introdutó-

rio, que sustente o novo conhecimento e possibilite: 

identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva; 

elucidar a relevância do conteúdo para subsidiar a nova 

aprendizagem; favorecer uma visão geral do material em 

nível mais abstrato, ressaltando o que é importante. De 

acordo com esta teoria, não se pode esperar que os orga-

nizadores facilitem a aprendizagem de informações “sem 

significados”. A essência do processo de aprendizagem 

significativa está nas ideias simbolicamente expressas, 

sendo estas relacionadas de maneira não arbitrária e 

substantiva (não literal) ao que o aprendiz já sabe (Mo-

reira 1982). 

Do ponto de vista de Ausubel (1968) apud Moreira 

(1982), a evidência da aprendizagem significava está 

condicionada a significados claros, precisos, diferenciá-

                                                           
4 David Paul Ausubel nasceu em 1918, em Nova Iorque. Frequentou as 

Universidades de Pennsylvania e Middlesex, graduando-se em Psi-

cologia e Medicina. Fez três residências em diferentes centros de 
Psiquiatria, doutorou-se em Psicologia do Desenvolvimento na Uni-

versidade de Columbia, onde foi professor por muitos anos no Tea-

chers College. Foi professor também das Universidades de Illinois, 

Toronto, Berna, Munique e Salesiana de Roma. Ao se aposentar, 

voltou à Psiquiatria. Nos últimos anos de vida, dedicou-se a escrever 

uma nova versão de sua obra básica Psicologia Educacional: uma 
visão cognitiva. Faleceu em 2008 (Moreira 2013). 

5 Ocorre quando a nova informação se ancora em conceitos relevantes 

preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende.  
6 Estrutura hierárquica de conceitos que são abstratos da experiência do 

indivíduo. 
7 Ponte cognitiva entre o que já sabe e o que precisa saber.  
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veis e transferíveis. Uma maneira de verificar este apren-

dizado é utilizar problemas e questões que sejam novos e 

requeiram máxima transformação do conhecimento exis-

tente. Outra possibilidade é pedir ao aprendiz que relaci-

one e diferencie ideias relacionadas (Moreira 1982). 

Para facilitar o entendimento do processo de aquisi-

ção e organização de significados na estrutura cognitiva, 

Ausubel introduz a hipótese da assimilação. Neste pro-

cesso, mesmo após o aparecimento de significado, as 

ideias-âncoras e as assimiladas permanecem na estrutura 

cognitiva.  

Para Ausubel, a assimilação ou ancoragem tem um 

efeito facilitador na retenção. As novas informações 

recentemente assimiladas permanecem disponíveis du-

rante o período de retenção. Este período de tempo é 

variável, elas permanecem dissociáveis de suas ideias-

âncoras e, portanto, reproduzíveis como entidades indi-

viduais: (A’a’ ←→ A’ + a’) (Moreira 1982). 

O processo de subsunção diferencia-se em dois ti-

pos, a subsunção derivativa (transforma o conhecimen-

to), que ocorre quando a aprendizagem é entendida como 

um exemplo específico de conceitos relevantes preexis-

tentes e estabelecidos na estrutura cognitiva. A subsun-

ção correlativa (amplia o conhecimento) é um tipo de 

subsunção ou aprendizagem subordinada, na qual novas 

ideias na tarefa de aprendizagem são extensões, elabora-

ções, modificações ou qualificações de uma ideia rele-

vante existente na estrutura cognitiva (Moreira 1982). 

Outro conceito importante desta teoria é a aprendi-

zagem superordenada (mais vertical), a aprendizagem do 

significado de um novo conceito a partir de ideias ou 

conceitos particularmente relevantes menos inclusivos da 

estrutura cognitiva (Moreira 1982). 

À medida que a aprendizagem significativa ocorre, 

conceitos são desenvolvidos, elaborados e diferenciados 

em decorrência de sucessivas interações. Do ponto de 

vista ausubeliano, o desenvolvimento de conceitos é 

facilitado quando os elementos mais gerais, mais inclusi-

vos de conceitos são introduzidos em primeiro lugar e, 

posteriormente, então, este é progressivamente diferenci-

ado, em termos de detalhe e especificidade. Segundo 

Ausubel, o princípio da diferenciação progressiva deve 

ser levado em conta ao se programar o conteúdo. As 

ideias mais gerais e mais inclusivas da disciplina devem 

ser apresentadas no início para, somente então, serem 

progressivamente diferenciadas, em termos de detalhe e 

especificidade (Moreira 1982). 

Esta teoria baseia-se em duas hipóteses: 

a) é mais fácil para os seres humanos captar aspectos diferen-

ciados de um todo mais inclusivo previamente apresentado, do 
que chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas; b) a 

organização do conteúdo de uma certa disciplina, na mente de 

um indivíduo, é uma estrutura hierárquica na qual as ideias 
mais inclusivas estão no topo da estrutura e, progressivamente, 

incorporando proposições, conceitos e fatos menos inclusivos 

e mais diferenciados. (Moreira 1982, p. 21) 

Entretanto, a programação do conteúdo deve não só 

proporcionar a diferenciação progressiva, mas também 

explorar, explicitamente, relações entre proposições e 

conceitos. Deve-se chamar a atenção para diferenças e 

similaridades e reconciliar inconsistências reais e aparen-

tes. Ausubel nomeia este processo de reconciliação inte-

grativa, princípio pelo qual a programação do material 

instrucional deve ser feita para explorar relações entre 

ideias, apontar similaridades e diferenças significativas, 

reconciliando discrepâncias reais ou aparentes (Moreira 

1982). 

Os organizadores devem mobilizar todos os concei-

tos válidos da estrutura cognitiva potencialmente rele-

vantes para desempenhar papel subsunçor com relação 

ao novo material. Este recurso permite grande economia 

de esforços de aprendizagem, evitando o isolamento de 

conceitos similares e desencorajando a proliferação de 

esquemas múltiplos e confusos para representar ideias 

essencialmente equivalentes (Moreira 1982). 

Ausubel sustenta o ponto de vista de que a disciplina 

acadêmica deve ter uma estrutura articulada e hierarqui-

camente organizada de conceitos que constitui o sistema 

de informação dessa disciplina. Acredita-se que esses 

conceitos estruturais são identificados e ensinados ao 

aluno, constituindo para ele um sistema de processamen-

to de informação, um mapa intelectual que pode ser 

usado para analisar o domínio particular da disciplina e 

nela resolver problemas (Moreira 1982). 

Para atingir a reconciliação integrativa de forma 

mais eficaz, deve-se organizar o ensino “Fluxo da infor-

mação – descendo e subindo” nas estruturas conceituais 

hierárquicas, à medida que a nova informação é apresen-

tada (Novak 1977, apud Moreira 1982). 

A aprendizagem significativa é um importante re-

curso na maneira de se mediar o processo ensino-

aprendizagem. E, quando se aproxima esta teoria aos 

pilares de Freire na construção de um ensino libertador, 

permite desenvolver no aprendiz a “consciência”, pois se 

utiliza do recurso que este já possui para a construção de 

um novo conhecimento totalmente transformado e, prin-

cipalmente, acrescentando uma postura dialética, utili-

zando o erro como uma importante ferramenta de apren-

dizado. 

 

2.2 Qualidade do Ensino  

A qualidade da educação deve ser encarada de forma 

sistêmica. O sistema educacional é composto de muitas 

partes inter-relacionadas, interdependentes e interativas, 

e a educação só pode melhorar no seu conjunto. Gadotti 

(2010) sustenta que a qualidade é um conceito dinâmico, 

que deve se adaptar a um mundo que experimenta pro-

fundas transformações (Gadotti 2010). 

Qualidade associa-se ao valor, à excelência, àquilo que é dig-

no de reconhecimento, à obra bem-acabada. A palavra quali-

dade pretende-se outorgar um selo de garantia e de reconhe-
cimento à realidade à qual se aplica. Qualidade é também um 

anseio, um desejo de perfeição, um objetivo do qual se apro-

ximar, mas nunca consegue totalmente. [...] O objetivo de qua-
lidade está presente em todas as utopias contemporâneas. [...] 

Sob o conceito de qualidade coexistem motivações, estratégias 

e finalidades diferentes. A ênfase na excelência dos alunos 
mais capazes visa melhorar a qualidade do ensino. (Marchesi 

& Martín 2003, p. 20) 

Ainda sobre qualidade:  

é a categoria central deste novo paradigma de educação sus-

tentável, na visão das Nações Unidas. Mas ela não está sepa-

rada da quantidade. Até agora, entre nós, só tivemos, de fato, 

uma educação de qualidade para poucos. Precisamos construir 
uma “nova qualidade”, como dizia Paulo Freire, que consiga 
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acolher a todos e a todas. [...] “a qualidade se transformou em 

um conceito dinâmico que deve se adaptar permanentemente a 

um mundo que experimenta profundas transformações sociais 
e econômicas. É cada vez mais importante estimular a capaci-

dade de previsão e de antecipação. (Gadotti 2010, p. 2) 

Segundo Marchesi & Martín (2003), um caminho 

para alinhar o conceito de qualidade na educação é con-

siderar os objetivos que se colocam à educação. Esclare-

cer essa finalidade facilita a aproximação da definição de 

qualidade. Numa visão ampla da qualidade, Mortimore 

(1991) define escola de qualidade: 

A escola de qualidade é aquela que proporciona o progresso 

dos alunos em uma ampla gama de êxitos intelectuais, sociais, 
morais e emocionais, levando em conta seu nível socioeconô-

mico, seu meio familiar e sua aprendizagem anterior. Um sis-

tema escolar eficaz é aquele que maximiza a capacidade das 

escolas de alcançar esses resultados. O que supõe adotar a no-

ção de valor adicionado na eficácia escolar. (Mortimore 1991 

apud Marchesi & Martín 2003, p. 21) 

A partir da exigência da elevação da qualidade dos 

sistemas educacionais, surge a necessidade de sua verifi-

cação, os indicadores são uma das possibilidades na 

averiguação da realidade dos sistemas educacionais. Eles 

aferem o funcionamento da educação, detectam os pro-

blemas que viabilizam a elaboração de estratégias de 

mudança (Marchesi & Martín 2003). 

 

3   Desenvolvimento  

O caminho metodológico trilhado debruçou-se sobre a 

formação de educadores, na tentativa de encontrar possi-

bilidades na melhoria da qualidade do ensino, por meio 

da dialogicidade e do aprendizado significativo. 

Optou-se por referências e métodos que possibilitas-

sem responder a esta inquietação de articular uma prática 

de ensino libertador, na esperança de conseguir alcançar 

os professores em seu papel transformador da realidade, 

sendo esta a maior motivação da pesquisa. Deve-se per-

seguir uma produção do conhecimento de forma reflexi-

va, para gerar ações conscientes com a melhoria das 

práticas pedagógicas, considerando as especificidades do 

processo. 

O método da dialogicidade aplica-se como a lingua-

gem deste processo de produção de conhecimento. A 

ideia central do produto desta pesquisa foi utilizar o site 

como produto inacabado e em constante transformação, 

um produto vivo. O público-alvo são os alunos que per-

tencem ao contraturno da FHA no Projeto Granjinhas 

Escolares (apenas um dos diversos projetos realizados na 

Escola de Helena8), os professores do turno, pais dos 

alunos e a comunidade em geral. 

Esta pesquisa tentou fazer uma aproximação com o 

aprendizado significativo da Teoria cognitiva de apren-

dizagem, segundo a qual o fator isolado mais importante 

é aquilo que o aprendiz já conhece na produção de um 

novo conhecimento, partindo deste ponto para a nova 

construção. Ressalta-se uma possível conexão entre a 

Teoria de Ausubel e a dialogicidade de Freire: o aluno 

vai utilizar o conhecimento que já possui para simplificar 

a leitura de mundo, o que exige refazer o caminho no 

                                                           
8 Polo de Educação Integral da Fundação Helena Antipoff. 

processo dialógico, garantindo o conhecimento mais 

sólido.  

A partir do exposto, é possível discorrer sobre os 

passos da pesquisa, a qual foi dividida em seis etapas, da 

escolha do tema até o produto final e o retorno dos resul-

tados para a Fundação Helena Antipoff (FHA). Optou-se 

pela pesquisa de campo na FHA por ser um caso positi-

vo; a filosofia dessa fundação é pautada no diálogo e 

busca uma formação integral a partir do contexto imedia-

to do aluno. A FHA, juntamente com a Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG),9 realiza o Projeto 

Granjinhas Escolares.  

O “Projeto Granjinhas Escolares: contribuições da 

‘Pedagogia Antipoffiana’ para a formação integral de 

crianças do Projeto Escola de Helena” teve suas ativida-

des retomadas no mês de abril de 2016. São atendidas 54 

crianças, na faixa etária de 10 anos, de seis escolas esta-

duais,10 no município de Ibirité/MG. A escolha do Proje-

to Granjinhas Escolares alinha-se com os objetivos desta 

pesquisa, pois os saberes envolvidos em seu conteúdo 

programático possibilitam a abordagem das temáticas 

ambientais. 

A Granjinha Escolar possibilita uma boa intercone-

xão para uma educação integral, moldada nos pilares 

estabelecidos pela UNESCO (2015). Para Antipoff 

(1963), a Granjinha não consiste apenas em uma horta, 

pode-se lançar mão de outras atividades; este é um ambi-

ente de laboratório com ações pedagógicas inovadoras, 

pois permite ao aluno experimentar em pequena escala as 

interações do espaço vivido e, assim, minimizar a frag-

mentação do ensino. 

A equipe de trabalho das Granjinhas Escolares conta 

com: professores e estudantes da UEMG/Unidade de 

Ibirité; pesquisadores do Programa de Pós-Graduação 

pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (FaE/UFMG); pesquisadores da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), 

nas áreas de Educação e Ensino; funcionários do Memo-

rial Helena Antipoff e do Departamento de Agricultura 

da Fundação Helena Antipoff (FHA). 

A escolha do campo de estudo da pesquisa, como já 

ressaltado, foi feita por ser o Projeto Granjinhas Escola-

res (no Polo de Educação Integral da Fundação Helena 

Antipoff) um caso positivo da educação pública e favo-

recer a criação do produto técnico no desenvolvimento 

da pesquisa. 

Assim, outra fase da pesquisa foi o momento da cri-

ação do produto técnico da dissertação, o site.11 Tal fer-

ramenta é um material didático que poderá ser utilizado 

em atividades voltadas para o ensino de ciências, sejam 

estas formais ou não formais, favorecendo um trabalho 

mais integrado. 

O site viabiliza a troca de experiências, reduzindo a 

distância entre os professores envolvidos com os alunos 

das escolas atendidas pela Escola de Helena; o intuito é 

                                                           
9 Por meio do Projeto de Extensão do Programa de Apoio Institucio-

nal à Extensão/PAEx do Curso de Pedagogia. 
10 E. E. Sandoval Soares de Azevedo; E. E. Professora Yolanda Mar-

tins; E. E. Antônio Pinheiro Dinis; E. E. Gyslaine de Freitas Araújo; 
E. E. dos Palmares; Projeto de Educação Integral Polo (Escola de 

Helena). 
11 Disponível em: http://vivipascoal7.wix.com/granjinhaescolar. 
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promover o envolvimento dos professores do turno e do 

contraturno, para diminuir o descompasso entre eles. 

 

Figura 1 - Página Inicial do Produto Técnico. Fonte: Autoria própria 

(2016) 

O site parte de uma ideia simples: ser um canal de 

comunicação no tripé professores do turno e contraturno, 

pais destes alunos e todas as demais partes interessadas. 

Apesar de partir de uma ideia simples, existe um arca-

bouço teórico que sustenta essa ideia na aproximação de 

duas correntes de pensamento. 

O principal propósito da criação do site foi no senti-

do de minimizar o descompasso entre a forma de ensinar 

e os recursos existentes, com a criação de uma ferramen-

ta que favorecesse o trabalho dos professores, para a 

melhoria da qualidade do ensino dos atendidos pela 

Granjinha Escolar da FHA. O site é uma ferramenta para 

a aplicação do método da dialogicidade abordado no 

livro Pedagogia do Oprimido, capítulo 3: “A dialogici-

dade: a essência da educação como prática da liberdade”. 

Outra estratégia adotada nesta pesquisa foi o uso do 

aprendizado significativo de David Ausubel, como base 

teórica para a criação do site. 

A quinta fase do trabalho foi um momento de pro-

funda reflexão sobre a forma integral da pesquisa, mo-

mento de emergência dos resultados positivos e negati-

vos, dificuldades e fatores limitantes. Nessa etapa, des-

creve-se: o caráter educativo e científico da pesquisa; 

como se alinhou o referencial teórico e metodológico à 

prática em campo; como se percebe a pesquisa de forma 

contextualizada à filosofia da Fundação Helena Antipoff; 

e como se percebe o envolvimento dos alunos e profes-

sores dessa instituição na construção de seu conhecimen-

to de forma autônoma e integral. 

Entre a quinta e a sexta fase da pesquisa, pôde-se in-

teragir com toda a rede docente envolvida na Fundação 

Helena Antipoff, participando do II Seminário de Educa-

ção Integral realizado pela FHA. Este foi o momento de 

concluir a quinta fase, juntamente com a sexta fase da 

pesquisa, com retorno dos resultados do domínio do site, 

desenvolvido para ser adotado como uma ferramenta de 

integração, à Fundação Helena Antipoff. Ao final desse 

trabalho, fez-se a redação, respeitando-se todas as fases 

da pesquisa alinhadas ao arcabouço teórico, em busca de 

se realizarem os objetivos da pesquisa. 

 

4   Conclusão  

Conforme já foi salientado, pesquisar com base no 

aprendizado significativo é utilizar o conhecimento que o 

aluno possui como ponto de partida para o novo conhe-

cimento. Ao longo da pesquisa, buscou-se, também, 

debruçar sobre os ensinamentos de Paulo Freire, Ausu-

bel, entre tantos autores. Trilhou-se um caminho metodo-

lógico preocupado com a formação de educadores, na 

tentativa de encontrar possibilidades para a melhoria da 

qualidade do ensino, por meio da dialogicidade.  

Uma preocupação relevante foi a delimitação do 

conceito de qualidade na educação, pois tal temática é 

abordada sob várias perspectivas. Buscaram-se estraté-

gias para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

para o avanço no sentido da igualdade. A qualidade da 

educação deve ser vista de forma sistêmica, e o pensa-

mento complexo favoreceu a compreensão do sistema 

educacional em toda a sua completude, pois este é com-

posto de muitas partes inter-relacionadas, interdependen-

tes e interativas. Dessa forma, apenas é possível melho-

rar a qualidade trabalhando o seu conjunto. 

A estratégia para a melhoria do sistema passa pela 

configuração de uma sociedade de aprendizagem, ou 

seja, aumentar os lugares e tempos de aprendizagem, 

promover debates educativos e espaços para delibera-

ções. É, ainda, papel do sistema educacional a busca 

constante de condições de igualdade e a realização de um 

esforço na mudança da cultura das escolas, com o intuito 

de maior colaboração, promovendo o diálogo com as 

partes envolvidas.  

Entre todos os desafios encontrados, o mais impor-

tante, para a melhoria da qualidade de ensino na perspec-

tiva sistêmica, inicia-se pela redescoberta e ressignifica-

ção da aprendizagem na sala de aula. O professor é um 

importante agente transformador, pois ele é capaz de 

envolver o aluno, para um ensino libertador. Portanto, o 

uso da dialogicidade e o aprendizado significativo são 

importantes estratégias para superar os desafios.  

Reduzir o descompasso entre a forma de ensinar e os 

recursos existentes, alinhado ao engajamento dos profes-

sores, são soluções possíveis para os entraves à melhoria 

do cenário atual. Do mesmo modo, foi válido entender 

algumas das principais dificuldades e qual é o papel da 

universidade na formação docente. Percebe-se a dificul-

dade que as universidades enfrentam na valorização dos 

cursos de licenciatura, em mantê-los e atrair novos alu-

nos para essas áreas do conhecimento. Existem dificul-

dades em direcionar investimentos para a melhoria da 

formação profissional, por decorrência das questões 

supracitadas. Dessa forma, conclui-se, também, que a 

universidade tem como missão promover a formação de 

qualidade dos cursos de licenciatura e garantir a boa 

formação do professor. 

Associada à crise docente temos outra questão im-

portante: o modelo atual de escola. Tal modelo continua 

influenciado pelo paradigma tradicional, com o pensa-

mento fragmentado, entrave que necessita ser superado 

por meio da construção do conhecimento de forma inte-

grada.  
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A partir da identificação da dificuldade na comuni-

cação entre as partes envolvidas, surgiu a demanda da 

criação de um ambiente que mitigasse tais lacunas. O 

escopo do produto técnico desta pesquisa foi buscar 

soluções que favoreçam o diálogo entre a Escola de 

Helena, as Escolas atendidas pela FHA, professores, 

alunos e o entorno familiar dos estudantes, com base no 

referencial teórico e metodológico. 

Assim, o site produto da pesquisa está em contínua 

construção, sendo possível: aos alunos, deixar recados no 

mural; aos professores, alimentar suas ementas de ativi-

dades; aos pais, acessar fotos do projeto; aos professores 

das escolas atendidas pela FHA, manter comunicação; e, 

à comunidade, conhecer a equipe de trabalho, os telefo-

nes de contato, um pouco sobre a história da FHA e do 

Projeto Granjinha Escolar. O diferencial do site é ser um 

ambiente vivo e inacabado. Entretanto, o sucesso deste 

produto depende do engajamento das pessoas envolvi-

das.  

Estamos distantes de um cenário ideal, no que tange 

à qualidade do ensino. É preciso mais investimento, para 

oferecer boas condições de trabalho, infraestrutura e 

mitigação dos entraves aqui apontados. É importante ter 

em vista a melhoria sistêmica da conjuntura do ensino, e 

espera-se que esta pesquisa possa trazer contribuições 

para essa melhoria. 
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RELATO DO USO DO TRABALHO DE CAMPO, NA DISCIPLINA 

GEOGRAFIA NO CURSO NORMAL EM RESENDE, RJ 
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Abstract This article presents the results of field activities in Cidade Alegria in Resende-RJ and in the Itatiaia National Park, 
in the teaching of Geography, in the Normal Course, as a valuable learning resource. The two field activities were developed and 
compared in terms of characteristics of the physical environment, forms of occupation, environmental degradation etc. The 
methodology used was qualitative and characterized a participant research in raising and describing the components that are part 
of the pre-field, field and post-field phases, as well as dealing with the dynamics of geographic space (generated by accelerated 
urbanization and the creation of the unit of conservation), and by the dynamics of the physical environment.During the school 
year, the activities carried out (classroom and field) sought to value the students' previous knowledge and those provided by the 
field activities. The latter were affected by different factors (site attractiveness, pre-trip preparation, et.) And, if reduced, could 
lead to a more meaningful learning of the discipline. 

Keywords  Field activities, teaching, Geography, limiting factors, normal course. 

Resumo Este artigo expõe os resultados de atividades de campo na Cidade Alegria em Resende-RJ e no Parque Nacional de 
Itatiaia, no ensino de Geografia, no Curso Normal, modalidade Ensino Médio como um valioso recurso de aprendizagem. As 
duas atividades de campo foram desenvolvidas e comparadas em termos de características do meio físico, formas de ocupação, 
degradação ambiental etc. A metodologia empregada foi qualitativa e caracterizou uma pesquisa participante ao levantar e des-
crever os componentes que fazem parte das fases pré-campo, campo e pós-campo, bem como ao tratar da dinâmica do espaço 
geográfico (gerado por urbanização acelerada e pela criação da unidade de conservação), e pela dinâmica do meio físico. Duran-
te o ano letivo, as atividades realizadas (de sala de aula e de campo) procuraram valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e 
aqueles proporcionados pelas atividades de campo. Estas últimas foram afetadas por diferentes fatores (atratividade do local, 
preparo prévio da excursão, et.) e, se reduzidos podem conduzir a uma aprendizagem mais significativa da disciplina. 

Palavras-chave Atividades de campo, ensino de geografia, Fatores limitantes, Curso Normal. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução  

As atividades de campo dentro da escola são vistas, 
em muitos casos, com grande ceticismo por professo-
res e diretores. Independente de acreditarem na sua 
potencialidade como ferramenta didática, temem pe-
las questões de segurança dos alunos e questionam o 
real valor educacional desta atividade.  

Dessa forma, uma das primeiras batalhas que o 
professor deve vencer é a resistência de parte da co-
munidade escolar e provar não só aos educadores 
mais céticos, como aos próprios alunos que as ativi-
dades de campo têm uma grande valor na aprendiza-
gem. Para Rabelo et al. (2011) os professores, em sua 
maioria, realizam um número escasso de atividades 
em ambientes exteriores às aulas (AESA) e assim não 
potencializam adequadamente todas as vantagens que 
eles propiciam aos alunos e, segundo os mesmos au-
tores, as investigações realizadas nessa área oferecem 
indicadores positivos em relação ao seu valor educa-
tivo. 

Os trabalhos de campo para Justen-Zancanaro e 
Carneiro (2012) são um recurso educacional que faci-
litam a aprendizagem e para tal devem ser planejados 
de acordo com uma proposta pedagógica, partindo de 
um estudo local, mas sem esquecer da relação lo-
cal/global.  

Nidelcoff (1979), afirma que o trabalho de cam-
po, ou o estudo do meio, como a autora denomina a 
atividade, deve analisar a realidade, fomentar a curio-
sidade nas crianças e na medida em que crescem se-
rão capazes de ampliar a noção de estudo do meio 
(no qual as atividades em geografia são muito co-
muns), propiciando um olhar mais interdisciplinar. 

Segundo Falcão e Pereira, (2009) a prática do 
trabalho de campo é como uma alternativa metodoló-
gica para o ensino de geografia, tornando as aulas 
mais atraentes e interessantes para os alunos, além de 
possibilitar ao estudante uma maior participação no 
seu aprendizado, tirando o foco do professor e do 
livro didático. 

Matheus (2005) afirma que a Geografia sempre 
usou a atividade de campo, mas que há diferentes 
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olhares e apropriações dessa prática de acordo com 
as trajetórias metodológicas utilizadas. 

Orion et al.(1994) afirmam que muitos alunos 
enxergam nas atividades de campo uma novidade, 
uma oportunidade de aprendizagem, de maior intera-
ção com um ambiente externo à sala de aula.  

Para Brusi (1992) o trabalho de campo permite 
ao aluno captar a dimensão, a diversidade e a com-
plexidade do meio, na medida em que permite a ob-
servação de uma grande quantidade de variáveis en-
volvidas e, se realizada segundo objetivos pedagógi-
cos, permitirá articular conhecimentos, habilidades e 
atitudes segundo Brusi et al. (2011) 

Compiani e Carneiro (1993) escreveram um arti-
go de Ensino em Geologia que discutia os papéis 
didáticos das atividades de campo (não se prender-se 
a um determinado nível educacional) e podendo ser 
aplicado à outras áreas do conhecimento. Sua propos-
ta metodológica aprofundou os papeis didáticos das 
aulas de campo segundo critérios como os objetivos 
das atividades, a visão do ensino, os modelos cientí-
ficos existentes, a relação aluno-aprendizagem e a 
lógica predominante na aprendizagem e classificou as 
excursões em cinco tipos: ilustrativas, indutivas, mo-
tivadoras, treinadoras e investigativas. 

Este artigo, baseado na dissertação de mestrado 
da autora sobre trabalho de campo, pretende relatar a 
própria experiência docente com atividades de campo 
em Geografia no Curso Normal Modalidade Ensino 
Médio (CNMEM), a partir das quais pretende-se 
aumentar o interesse pela Geografia (quiçá buscando 
a construção de uma proposta pedagógica valendo-se 
de trabalhos de campo), destacando a proximidade 
dos temas geográficos para o processo de alfabetiza-
ção das crianças no Ensino Fundamental (EF), de-
senvolvendo a observação de campo, considerando 
os saberes geográficos dos alunos e incentivando e 
valorizando atitudes de respeito ao meio ambiente. 

Para alcançar tais objetivos educacionais acom-
panhei uma turma do segundo ano do Curso Normal, 
modalidade Ensino Médio durante um ano letivo, ao 
mesmo tempo em que refletia sobre as práticas e es-
tratégias educativas que seriam adotadas. Essa abor-
dagem coloca a pesquisa no contexto do professor 
pesquisador de Bogdan & Biklen (1994) como aque-
la realizada dentro de métodos quantitativos de pes-
quisa social. 

Foram realizadas duas atividades de campo uma 
em área urbana na Cidade Alegria em Resende-RJ e 
outra em área natural no Parque Nacional do Itatiaia 
(P.N.I.) -RJ. Para ambos os casos foram produzidos 
dois roteiros de atividades de campo e para a última 
atividade de campo, cadernetas de campo dos alunos 
e a apresentação de painéis permitiram detectar o 
raciocínio dos alunos nas atividades de campo por 
meio da classificação dos níveis de raciocínio de 
Bloom (1977). 

 

2    O trabalho de campo e os indicadores de aná-

lise das atividades dos alunos 

Antes da realização dos trabalhos de campo, durante 
o ano letivo de 2014, os alunos do segundo ano desse 
curso fizeram várias atividades em sala de aula: res-
ponderam um questionário sobre atividade de campo, 
produziram pequenos textos a respeito do bairro da 
Cidade Alegria, observaram imagens do Google 

Earth do local, pesquisaram na internet alguns artigos 
referentes à urbanização do bairro, leitura de revistas 
referentes à questão dos diferentes usos da água na 
região do Médio Vale do rio Paraíba (RJ), usaram 
audiovisuais sobre processos erosivos locais etc.  

Para a investigação fez-se uso das recomenda-
ções e de indicadores de Orion et al. (1994), Brusi et 
al. (2011), Rebelo et al. (2011) os quais direcionaram 
a pesquisa a avaliar a influência dos fatores pré-
campo, campo e pós-campo no processo de aprendi-
zagem dos alunos por meio de perguntas feitas aos 
alunos e a mim mesma. Para cada fator, a intenção 
foi verificar o interesse e a autonomia dos alunos, os 
principais conceitos/atitudes e valores apreendidos, o 
domínio de habilidades, a criação de atividades didá-
ticas, o desenvolvimento do raciocínio etc. 

Orion et al. (1994) destacaram os fatores que in-
fluenciam a aprendizagem dos alunos na atividade de 
campo como a falta de preparo para a excursão, de 
familiaridade com o local ou o desconhecimento das 
atividades que seriam realizadas no local. 

Brusi et al. (2011) desenvolveu um artigo para 
uma atividade de campo dominantemente geológica, 
contudo pela proposta de desenvolvimento de com-
petências de trabalho de campo, ela pode ser aplicada 
também para outras áreas.  

Rebelo et al. (2011) preocupam-se em seu artigo 
com a organização da excursão, os conteúdos e con-
ceitos abordados, a área de estudo, a sequência de 
paradas e a elaboração de materiais didáticos segun-
do as faixas etárias e, em função delas, adequar o 
percurso, o tempo de duração, as condições meteoro-
lógicas e a abordagem temática.  

Para descrever a aprendizagem dos alunos du-
rante a segunda atividade de campo fez-se a análise 
de palavras, expressões, frases e assuntos citados nas 
cadernetas de campo os quais foram agrupados em 
diferentes níveis de raciocínio abstrato segundo a 
abordagem de objetivos de Bloom (1977) desde o 
mais elementar como a citação simples de termos 
como “rochas” e “ plantas” até o nível mais alto que 
representa informações que chegam ao nível das con-
clusões como “Em áreas mais elevadas, há mais ro-
chas e menos vegetação”. 

 
3    Apresentação das atividades de campo 

Foram propostas tarefas prévias aos alunos para o 
primeiro trabalho de campo a fim de reduzir os im-
pactos que o desconhecimento do lugar e dos assun-
tos poderiam ocasionar, certos problemas se tornaram 
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claros, como a insatisfação com o cheiro de esgoto 
do local escolhido: um loteamento popular e, o desin-
teresse pelo bairro que representava uma realidade 
que muitos viviam. 

Diante da frustração que foi a primeira atividade 
de campo, e para não correr o risco de tornar essa 
atividade responsável pela doença que se pretendia 
curar (o desinteresse pela Geografia), optou-se após 
refletir sobre a insatisfação dos alunos, pela realiza-
ção de uma nova atividade de campo, desta vez o 
Parque Nacional do Itatiaia. 

O entusiasmo dos alunos ao receberem o anúncio 
da nova atividade de campo ficou evidente. A esco-
lha do P.N.I constitui um contraponto ao espaço ur-
bano em que vivem os alunos porque possui atribu-
tos, em seu meio físico, desconhecidos pelos estudan-
tes, sendo então uma atividade de campo comple-
mentar àquela realizada na Cidade Alegria, já que 
abordará aspectos poucos expressivos daquele espaço 
urbano como o relevo, a geologia, a vegetação e a 
legislação de parque envolvida. 

Durante a excursão, a impressão deixada pelos 
alunos era de grande satisfação por estarem ali. Inde-
pendente do conhecimento possuído sobre o local, ou 
dos aspectos naturais desconhecidos os alunos esta-
vam envolvidos pelo ambiente e começaram a fazer 
perguntas. Não houve nenhum incidente ou reclama-
ção sobre o local. 

 
4    Discussão das atividades de campo 

Como atestam Orion et al. (1994), em suas atividades 
de campo realizadas em Israel, a experiência com 
outras atividades de campo por parte dos alunos torna 
outras atividades semelhantes posteriores mais satis-
fatórias. Assim, sucedeu-se com a primeira excursão 
feita para a Cidade Alegria, nas quais dificuldades 
surgiram, mas foram importantes para que muitos 
alunos se dedicassem na excursão seguinte a observar 
e anotar suas observações sobre o relevo, o clima, a 
geologia, a vegetação e o parque, além da maior inte-
ração entre os alunos presenciada. 

A criação do roteiro de campo para ambas as ex-
cursões visava orientar o olhar para aspectos do local 
que passariam despercebidos e garantir uma certa 
autonomia dos estudantes na observação tanto na 
primeira como na segunda excursão. 

Na primeira parada, durante o trajeto na Cidade 
Alegria, o roteiro foi seguido pelos alunos; o mesmo 
procedimento, na segunda parada, não foi mantido. 
Apáticos, diante do desleixo público nesse outro tre-
cho do bairro, poucos seguiram o guia proposto ou 
fizeram alguma anotação livre. A pouca atratividade 
do local foi um fator que reduziu o empenho dos alu-
nos que esperavam um lugar mais agradável. 

Na segunda atividade de campo no P.N.I. (RJ), 
no final do segundo semestre os alunos se colocaram 
na posição de docentes para imaginar como seria 

possível ajudar as crianças a compreenderem a rede 
de relações que interligam clima, vegetação, animais, 
solos, relevo e a geologia do Parque. O roteiro de 
campo era constituído por textos de apoio e pergun-
tas que orientavam a observação e a caderneta foram 
usadas por quase todos os alunos, cujas anotações 
foram mais produtivas em relação aos da primeira 
excursão, anotadas em folhas separadas.  

 Não houve nessa segunda excursão paradas pré-
determinadas para observação, descrição e análise. 
As perguntas orientavam as observações como: “O 
que ocorre com as árvores nesse ambiente? Por que 
aconteceria isso? Compare com os locais aonde vi-
vemos.” Os alunos questionaram a ausência local de 
drenagens, naquele trecho do Parque, as condições 
que determinavam o desenvolvimento de plantas e a 
presença de animais, a adaptação da vegetação às 
condições locais e ao clima etc. Finda a excursão, os 
alunos ficaram satisfeitos e cansados, enquanto al-
guns comparavam as anotações feitas, outros lancha-
vam e se preparavam para o retorno à escola. 

 
5    Discussão dos resultados 

 As duas visitas de campo ocorreram em momentos 
distintos de reflexão, de entrosamento e amadureci-
mento dos alunos, isto posto a disposição dos alunos 
nos dois trabalhos de campo foi diferente.  

Cotejando as duas atividades de campo segundo 
os indicadores Orion et al. (1994), Brusi et al. 
(2011), e Rebelo et al. (2011) referentes aos fatores 
limitantes pode-se verificar que no caso da Cidade 
Alegria a falta de atratividade do local, a ausência de 
maior discussão do roteiro, das atividades de campo, 
e a falta de preparo psicológico dos alunos em rela-
ção aos imprevistos foram determinantes no desen-
canto dos alunos com a atividade nesse local. A aná-
lise dos dados coletados na Cidade Alegria mostra 
que, talvez, por causa das limitações apontadas aci-
ma, não tenham visto nas aulas e campo elementos 
mais evidentes das transformações do processo de 
urbanização recente de Resende. 

No caso do P.N.I., a visita gerou maior envolvi-
mento dos alunos com o local, atraindo a atenção dos 
alunos não só para o ambiente natural, mas também 
para questões que envolvem a preservação do Par-
que. Observou-se a participação dos alunos com per-
guntas, ideias, hipóteses que podem ser atribuídas à 
experiência de campo da C.A., a uma melhor prepa-
ração dos estudantes para a segunda excursão, envol-
vendo atividades didáticas que retomaram conteúdos 
conceituais e procedimentais e o fato de ser um local 
conhecido, valorizado e considerado turístico, ou 
seja, um local atrativo, o que é fundamental segundo 
Orion et al. (1994), para o sucesso de uma viagem de 
campo do ponto de vista da aprendizagem. 
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5 Conclusões 

Os trabalhos de campo foram o ponto central das 
duas atividades desenvolvidas com os alunos durante 
o ano de 2014 ao permitir-lhes vivenciar uma situa-
ção nova de aprendizagem tendo como ponto de par-
tida suas próprias experiências. 

As visitas feitas ao Parque Nacional do Itatiaia e 
ao bairro da Cidade Alegria, locais bem distintos 
quanto ao uso da terra, possibilitaram a observação 
de como a intervenção humana construiu um espaço 
protegido por lei e valorizado pelos alunos e, de ou-
tro lado, um espaço social no qual o mascaramento 
da natureza pelo processo de urbanização a partir dos 
anos 1990 acha-se aparentemente controlado  

As duas viagens criaram expectativas nos alunos 
que esperavam estratégias de ensino menos tradicio-
nais como as atividades de campo em um local mais 
conhecido e que demandaram uma atitude mais ativa 
do aluno.  

Do ponto de vista do professor, o trabalho de 
campo envolve muitas variáveis e tarefas que o so-
brecarregam; da execução até a conclusão do traba-
lho. No campo, o professor deve estar atento à dis-
persão dos alunos frente a outros interesses que pos-
sam surgir e preparar, alertar e avisar aos alunos so-
bre acontecimentos imprevistos, como mudanças nas 
condições meteorológicas etc.  

A estratégia pedagógica adotada em particular, 
na segunda atividade de campo foi chamar os alunos 
a refletir sobre perguntas e dúvidas que as crianças 
teriam caso estivessem presentes na aula de campo e, 
para tal precisaram imaginar o que as crianças per-
guntariam. Isto foi uma estratégia para forçar o olhar 
e a observação focada dos alunos. A observação dos 
processos naturais in loco pelos alunos tornou mais 
palpável a estratégia, a despeito das limitações dos 
conhecimentos prévios.  

Ao tomar contato com ambientes preservados, os 
alunos reconheceram a importância de preservar situ-
ações paisagísticas particulares como as do Parque, 
que podem se tornar possíveis laboratórios de apren-
dizagem e que, se forem protegidos e valorizados, 
podem tornar-se mais acessíveis a todos. 

Sobre a pesquisa realizada e a respeito de alguns 
dos resultados apresentados, conclui-se que o traba-

lho de campo é um grande motivador do ensino de 
geografia para os alunos do Curso Normal e que os 
obstáculos apontados nas duas atividades de campo, 
não diminuem o valor dessa importante ferramenta, 
mas sim exigem do professor que se propõe a fazer 
essas atividades o melhor controle possível dos fato-
res que reduzam o interesse dos seus alunos.  
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Abstract The scope of this work is to present the development of a Continuing Training workshop offered to Primary Teachers. We 
organized three workshops: a pre fieldwork, using didactic tools to make a field guide; the trip, where we discuss about local geology, the 
atmosphere, the biosphere and the hydrosphere; and the pos-trip, when we applied a test to identify and discuss about the positive and 
negative aspects of the trip. We conclude that the continuous training through field trips enabled the Primary Teachers to think about the 
need of to know the geology of the region where they live, as well as their evolutionary history to insert new pedagogical practices in the 
curriculum of natural sciences. 

Keywords Environmental Education, Continuing Education, Fieldwork, Natural Sciences Teaching. 

Resumo O âmbito deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de uma oficina de Formação Continuada ofertada a Professores Poliva-
lentes. Inicialmente, procedeu-se à preparação da viagem com os professores, que foi organizada em três oficinas, sendo: pré-saída de campo, 
na qual foram utilizados materiais didáticos específicos para a realização da criação de um roteiro de campo, seguindo-se da saída de campo, 
que possibilitou que o professor observasse em cada paragem os aspectos relativos à geologia existente ao longo do percurso, a atmosfera, 
a biosfera e a hidrosfera. Na pós-saída, foi aplicado uma avaliação para identificação e reflexão dos aspectos positivos e negativos da viagem. 
Com os dados analisados, podemos concluir que a formação continuada por meio de oficinas de saídas de campo, possibilitou que os Pro-
fessores Polivalentes realizassem uma reflexão sobre a necessidade de conhecer a geologia da região em que residem, bem como a sua 
história evolutiva, a compreensão dos fenómenos científicos associados e a inserção de novas práticas pedagógicas no currículo de ciências 
naturais. 

Palavras-chave Educação Ambiental, Formação Continuada, Saídas de Campo, Ensino das Ciências Naturais. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Discussões sobre a necessidade de temas geológicos a se-
rem abordados nos níveis do Ensino Fundamental e Médio 
vem se fortalecendo pouco a pouco no Brasil. Tal consci-
entização é observada também em outros países devido à 
crescente interação das atividades humanas com a dinâ-
mica do meio natural e o aumento populacional ocorrido 
no século XX (Carneiro et al. 2004). 

Analisando o Currículo de Ciências dos anos inicias 
do Ensino Fundamental no Brasil, observamos que este é 
apresentado de forma fragmentada, prejudicando a visão 
do ambiente como um todo. Conteúdos como o Ciclo das 
Rochas, fósseis poderiam auxiliar a compreensão da Terra 
enquanto um sistema, contribuindo para a integração dos 
conteúdos propostos pelos eixos. No entanto, esses conte-
údos geralmente são abordados nos anos iniciais do ensino 
fundamental por um Professor Polivalente, que costuma 
ser um pedagogo com pouco conhecimento de conteúdos 
das ciências naturais. E por não conhecer apropriadamente 
os conteúdos a ser trabalhado, o professor fica com poucas 
opções de abordagem além da reprodução acrítica dos 

conteúdos apresentados pelos livros didáticos, o que po-
derá afastar o interesse do aluno por essa área disciplinar.  

Autores como Fracalanza et al. (1986), defendem que 
o Ensino de Ciências deve contribuir para desenvolver o 
pensamento lógico e científico, e estes devem ser desen-
volvidos desde o nível elementar educacional. 

Nesta perspectiva, este trabalho é parte de pesquisa 
de Doutorado que está sendo realizado com professores 
polivalentes, que ministram aulas nos 4º e 5º anos, no mu-
nicípio de Santa Rosa de Viterbo/SP. O município possui 
quatro Unidades Escolares do Primeiro Segmento do En-
sino Fundamental (1º ao 5º ano), sendo sete classes de 4ºs 
anos e dez classes de 5ºs anos, totalizando dezenove clas-
ses com vinte alunos em cada classe e dezenove professo-
res polivalentes. No entanto, participaram desta oficina 
sete professores polivalentes e uma coordenadora pedagó-
gica, ou seja, 37% dos professores atuantes no município. 

Trabalhar com professores polivalentes por meio de 
Oficinas de Formação Continuada relacionadas à área das 
Geociências poderá auxiliar a abordagem de conteúdos ci-
entíficos de forma integrada, contribuindo para o desen-
volvimento da Educação Ambiental como Tema Trans-
versal.  
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Esta abordagem científica levará o aluno/professor a 

conhecer, interpretar e aplicar o seu conhecimento a novas 
situações e a solucioná-las com sucesso (Cachapuz et al. 
2000). De acordo com Bacci (2013), sair da rotina do qua-
dro negro e abrir possibilidades de aprendizagens, formas 
de abordagem de um conceito que estimula o raciocínio 
lógico do indivíduo e a interação dele com o grupo, pos-
sibilitará a formação de um cidadão participativo. 

Saídas de Campo nos proporcionam visualizar e fazer 
uma leitura de como era o ambiente em épocas passadas. 
Além do mais, mobiliza, no grupo envolvido, competên-
cias variadas e essenciais para o ensino da Geologia e da 
Educação Ambiental, pois apresenta como finalidades: 
mobilizar conhecimentos geológicos prévios; construir re-
presentações a partir da interpretação de fenómenos geo-
lógicos; suscitar problemas partindo de dúvidas e ques-
tões; estruturar hipóteses para posteriormente confrontar 
com os conhecimentos adquiridos e desenvolver atitudes 
e valores inerentes ao trabalho em ambiente natural (Mar-
ques et al. 1997). 

Uma saída de campo, de acordo com Orion (1989), 
permite uma análise dos vários conceitos e possibilita per-
cepção dos processos geológicos e biológicos.  

Ainda que saídas de campo possam apresentar limi-
tações a nível logístico, de transporte e de alimentação 
Orion (2003), elas promovem o desenvolvimento de con-
ceitos mais abstratos a partir de conceitos concretos pre-
viamente adquiridos. 

Assim, o âmbito deste trabalho, que está em fase de 
análise de dados coletados no ano 2016, é apresentar o de-
senvolvimento de uma Oficina de Formação Continuada 
ofertada a Professores Polivalentes, no modelo de saídas 
de campo de Orion (1993), a qual teve o objetivo de en-
volver os professores e a, coletivamente, auxiliá-los a: 
• Idealizar, realizar e avaliar uma saída de campo; 
• Construir roteiro de campo;  
• Conhecer metodologias de trabalho de campo;  
• Atualizar-se cientificamente, de forma a estarem mais 

aptos a realizar atividades de campo na sua articula-
ção com o conhecimento científico. 
Com esses objetivos pretendemos identificar se: a 

formação continuada focada em conteúdos de Geociên-
cias voltadas às Saídas de Campo contribui para que os 
professores conheçam a geologia da região em que resi-
dem, bem como a sua história evolutiva e se esta possibi-
lita a compreensão dos fenômenos associados, para inclu-
são no currículo escolar em novas práticas pedagógicas?   

 
2   A importância das Saídas de Campo 

À elaboração da preparação da viagem com os professores 
(pré-saída), inicialmente foi organizada uma pré–viagem, 
realizada pela formadora e uma professora participante 
das oficinas de formação. O objetivo desta, foi o de co-
nhecer e registrar o local que posteriormente seria visitado 
pelos professores e também, definir as paragens, as quais 
orientaram na elaboração do Guião de Campo. Segundo, 
Orion (1993), é necessário que ocorra a planificação, cri-
ação, e a utilização de materiais didáticos. A planificação 
organizou-se em três etapas: pré–saída de campo, saída de 

campo e pós-saída de campo. A pré-saída, foi organizada 
por meio de uma oficina, a qual apresentou alguns slides 
de imagens sobre os pontos de paragens, os objetivos e as 
tarefas a serem realizadas durante o trajeto e também um 
vídeo sobre a paragem. De acordo com Marques et al. 
(2009), é necessário que ocorra a consciencialização para 
o novo.  

Para a saída de campo, construiu-se um Guião de 
Campo específico, composto por: foto aérea, identifi-
cando os três pontos de paragens da viagem (Google 
Earth) e questões, para que o professor analisasse em cada 
paragem os aspectos relativos à: geologia, à Atmosfera, a 
hidrosfera e a biosfera existente ao longo do percurso; re-
gistrassem o local por meio de esboço ou de fotografia. 

A saída de campo ocorreu no município de Santa 
Rosa de Viterbo, localizada na região nordeste do Estado 
de São Paulo e teve a duração de quatro horas, organizada 
em três paragens que permitiu o contato do professor com 
o meio que o envolve, no entanto participaram desta ofi-
cina 32% dos professores. Ao redor dos três pontos de pa-
ragens havia o plantio da monocultura Cana de Açúcar.  

 
2.1 Paragem 1: Morro do Cruzeiro 

 Local de maior altitude no entorno do roteiro da aula de 
campo, onde encontramos lajes e rochas de basalto, algu-
mas espécies de árvores da mata atlântica e sem a presença 
de água. No entorno ocorre plantio da monocultura Cana 
de Açúcar.  

                       
2.2 Paragem 2: Colônia Baixa 

 Local de baixa altitude no entorno do roteiro da aula de 
campo, onde encontramos árvores da mata atlântica, frag-
mentos de basalto e água salobra. 
 
2.3 Paragem 3: Mineração de calcário PH7 

Local que se encontra estromatólitos gigantes, formados 
em condições praianas durante Permiano Médio. Segundo 
Ricardi et al. (2006), o local é de grande importância, de-
vido ao registro paleoambiental para os estudos da bacia 
do Paraná, o que torna imperativa a sua delimitação como 
sítio paleontológico. Ressalte-se que os donos são favorá-
veis à preservação, pois apresentam registros do litoral do 
mar Irati. Neste local havia algumas lagoas e vegetação. 
                         

3   Resultados 

 A oficina Pós-Saída de Campo foi organizada em duas 
etapas; na primeira foram respondidas questões que fica-
ram em aberto na viagem. Na segunda etapa, foi aplicada 
uma avaliação, para identificar a interpretação de cada 
professor polivalente sobre os aspectos observados na vi-
agem de campo em relação à atmosfera, biosfera, hidros-
fera e a geosfera e se realizaram relações entre os aspectos 
observados e a sua história evolutiva.  

As respostas foram utilizadas como instrumento de 
coleta de dados e eficiente espaço de reflexão (Tab. 1). 
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Tabela 1. Resultados nos pontos de paragem 

Pontos de Paragens 1 2 3 

Categoria 1: Mencionaram 
apenas um aspecto, e realiza-
ram comentários. 

43% 43% 100% 

Categoria 2: Mencionaram 
dois ou mais aspectos, mas, 
não realizaram comentários. 

57% 57% 0% 

  

4    Conclusão 

 

Ao analisar as categorias de cada paragem, constatamos 
que as respostas foram diferenciadas e relevantes nos pon-
tos de paragens. 

Categoria 1: Observa-se na tabela um grande desta-
que à categoria 1, onde cem por cento das respostas dos 
professores se referiram à menção voltada ao aspecto de 
ordem geológica, o qual foi observada na paragem 3 (Mi-
neração de calcário PH7). Essa menção foi identificada a 
partir das observações realizadas em vários fragmentos de 
rochas de calcário, que se seguem: 

• A classificação das rochas; 
• A identificação de diferentes minerais; 
• Presença de fósseis; 
• Palavras de entusiasmo ao realizarem referências 

sobre os estromatólitos gigantes, momento este 
em que registraram as relações com a escala do 
Tempo Geológico. Apesar de todas as observa-
ções registradas, os professores não realizaram 
referência sobre a hidrosfera, à biosfera e a at-
mosfera presente no local. 

Categoria 2: Nesta categoria ocorreu a mesma por-
centagem de citações referente a paragem 1 (Morro do 
Cruzeiro) e a 2 (Colônia Baixa). No entanto, as menções 
referiram-se a dois ou mais aspectos distintos nos dois 
pontos de paragem.  

• Ponto 1: realizaram apenas comentários sobre a 
geosfera e biosfera, não mencionaram a hidros-
fera e a atmosfera.  

• Ponto 2: as citações se restringiram aos aspectos 
da hidrosfera, biosfera. 

Em conclusão, o trabalho de campo teve resultados 
positivos quanto à melhoria dos conhecimentos, pois se 
verificou evolução muito mais significativa de aprendiza-
gem na paragem 3, na qual os professores, embora menci-
onando apenas o aspecto voltado à geologia local, fizeram 
reflexões com o tempo geológico e sua história evolutiva.   

Com os dados analisados, podemos concluir que a 
formação continuada por meio de oficinas de saídas de 
campo possibilitou aos Professores Polivalentes uma re-
flexão sobre a necessidade de conhecer a geologia da re-
gião em que residem, bem como a sua história evolutiva, 
a compreensão dos fenómenos científicos associados, e 
também a possibilidade de inserirem novas práticas peda-
gógicas no currículo de ciências naturais.  
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Abstract – Urban space is an outside classroom environment recognized by researchers and teachers as a very much appropriate setting 
for learning. When a cultural dimension is developed at this environment, this may promote curricular content approaches and reinforce 
the articulation of Science-Technology-Society (STS). This can promote, for example, urban heritage. This teacher education program fo-
cus on tiles covering the front wall of the buildings at the town of Ovar, in the northern part of Portugal as the core of the program. The 
raw materials, manufacture, application, conservation and restoration techniques were part of the project, that has been designed, imple-
mented and assessed. The program emphasized the role played by interdisciplinary in science education, the potential of diversity of learn-
ing environments - the classroom, the streets and squares, the visits to companies and to a School of Arts and Crafts - and the information 
provided by different professionals involved. Twenty-one teachers of Physics/Chemistry and Biology/Geology were selected as the target 
audience. This presentation intends to discuss the main issues related to design and implementation of this education program. The as-
sessment carried out by the trainees reveals important indicators. 

Keywords – Teacher training, Geoscience education, Tile heritage, Interdisciplinary. 

Thematic line – Education, Teaching of Geoscience and Teacher Training. 

1    Introduction 

This paper aims to report and evaluate an interdiscipli-
nary experience – in-service teacher education pro-
gramme – developed with Geology and Chemistry 
teachers that was carried out in Portugal, in 2016. The 
study lasted 25 hours, within a Science-Technology-
Society (STS) context. Taking into account the relevance 
of the teachers´ preparation level the authors wrote a first 
section overview about teacher education. A second one 
related to the description of the concrete case under anal-
ysis, i.e., the use of tiles covering the front wall of build-
ings in a city in northern Portugal. The last section exam-
ines the impact of the interdisciplinary experience on 
teachers´ preparation.  
 

2   Teachers professional development 

Due to the interaction between school and society, teach-
ers are involved in a role essentially oriented to the per-
sonal and social development of each student: “teachers 
can be true social agents, planners and managers of 
teaching-learning” (Benedito & Imbernón 2000, p.75). 

Research and reflection on practice are therefore two 
decisive factors that drive the professional success of the 
teacher and the effective learning of the students. Bene-

dito & Imbernón (2000) defined professional develop-
ment, according to a specific perspective of the teaching 
activity, as “a systematic interaction of improving the 
professional practice and professional knowledge of the 
teacher, in order to increase the quality of his [or her] 
work” (p. 43). Personal and professional development 
implies growth, change, improvement and adequacy, 
with regard to own knowledge as well as attitudes at 
work and to work. 

Imbernón (2011) argues that a good teacher should 
be defined by a set of general qualities: i) high level of 
autonomous capacity; ii) diagnosing the development 
and learning rhythm; iii) striking ability to balance be-
tween understanding and observing individual differ-
ences in the class; iv) knowing how to diagnose the situa-
tion of the class; v) knowing how to diagnose the re-
quirements of disciplinary and interdisciplinary academ-
ic knowledge; vi) ability to incorporate social issues into 
educational programs; vii) knowing how to diagnose 
peculiarities of educational processes; viii) knowing how 
to diagnose the situation of each student. 

According to recent contributions of cognitive psy-
chology, neuroeducation, new philosophy of science and 
science education, the teacher must know and put into 
practice the theories and proposals of these areas in order 
to develop processes of meaningful learning, fostering 
intrinsic motivation, enthusiasm and commitment of the 
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student in the permanent learning and construction of 
meanings. This type of work involves contrasting with 
other colleagues: ideas, observations, results, problems 
and concerns and developing an in-depth reflection about 
the work done. Some authors criticize the view of the 
professionalism of the teacher, denying it, whilst others 
advocate it. Apple (1986) warns that abuse of the con-
cept of professionalism in teaching may lead to a process 
of time-consuming technicality and that the gradual 
increase in impoverishment of teachers may be wrongly 
identified as a symbol of the growth of professionalism. 
In the same way, Popkewitz (1990) draws attention to 
the risk of professionalism leading to a depoliticized and 
technocratic view of teachers’ own work. The same 
author also recalled that some bureaucracy and loss of 
autonomy by teachers, diminishing their social participa-
tion in education, are a consequence of the processes of 
professionalization used to introduce rationalization in 
educational systems. 

Recalling the ideas of Schön (1987), a model of the 
reflexive professional is proposed, based on a reflexive 
triangulation: i) knowledge in action; ii) reflection in and 
during the action; and iii) reflection about action and 
about reflection in action. In the model of the reflexive 
professional, recommended by Schön (1987), the student 
learns with the guidance of an experienced teacher. This 
is a crucial question: experienced teachers and mentors 
help future teachers to build new knowledge through a 
process that Schön (1987) called “reflection on reflection 
in action”. It is a process that refers to the metacognitive 
ability of teachers to cooperate with future teachers to 
think about their own reflection in action, that is, to ex-
press the thoughts that guide their actions and to evaluate 
whether or not they are appropriate. Feeling like a mem-
ber of the teaching class, and being able to use the avail-
able resources of the profession itself is the great chal-
lenge. The teaching recommended by Schön produces 
“practical situations”, low risk actions, where the future 
teacher can learn by doing things and receiving abundant 
feedback, through a transaction between senior teacher-
future teacher. The teacher’s role should be contributory 
for developing a “reflexive conversation” about the expe-
riences of future teachers. Ortega (1990) has argued that 
characteristic elements of the current profile of the teach-
ing profession are the theoretical and ideological defini-
tion of teaching action, the structure of the profession 
and the expectations and social values of the functions 
that compete with the teacher. Based on the identification 
of the functions that the teacher must fulfil, Ortega 
(1990) considered that teaching leaves the professional 
competence reserved to the subject that educates, to 
assume as a responsibility shared by institutions and 
various educational agents. According to Ortega (1990), 
this generates a general distrust of some practices and 
some actors, and it is necessary to change the scenario, 
especially at the level of the teacher's self-image, for 
which he advocates six measures, as follows: i) to create 
a new professional mentality that does away with fun-
damentalisms, adjusting a little more to reality; ii) to 
radically change initial teacher education; iii) to approve 
the academic level for all teachers of higher education; 
iv) to ensure that public opinion is modified for improv-

ing the teaching profession and its importance; v) to 
fulfil cultural content, relating it to social interests and 
concerns; vi) to increase concern about knowledge and 
intellectual development. 

Continuing teacher training is therefore a structuring 
element in their professional development, requiring 
innovative formulations to respond to the specific char-
acteristics of the profession (Lupión & Martín 2016). 

Perrenoud (2000) proposed an inventory of compe-
tencies that contribute to redefine the teaching activity, 
as guidelines, adopted in Geneva in 1996 for continuous 
formation, defining that the teacher should be the one 
who administers its own continuous formation. The spec-
ificity of continuous training is to reflect on what has 
been done and not so much about what is going to be 
done or about what should be done. Roth (1989) present-
ed a set of criteria as a reflection of the processes of 
teachers' reflective practice.  

The notion of reflective teacher leads to a new con-
ceptual framework in the form of understanding for-
mation and, at the same time, changes the dialectic theo-
ry-practice: (1) question what, why and how to do it; 
(ask yourself what, why and how others do); (2) empha-
size research as a means of learning; (3) do not make 
judgment (wait until you have enough data or self-
assessment); (4) search for alternatives; (5) keep an open 
mind; (6) compare and contrast; (7) find theoretical basis 
of reasoning, conduct, methods, techniques, pro-
grammes; (8) observe from several perspectives; (9) 
identify and experience progress made (own or others); 
(to seek uncertainties in conflict; (10) situate yourself in 
different contexts; (11) enquire; (12) ask others for ideas 
and points of view; (13) adapt and adjust to instability 
and change; (14) work with uncertainty, complexity and 
variety; (15) formulate hypotheses; (16) consider conse-
quences; (17) validate what is given or believed; (18) 
synthesize and contrast; (19) seek to identify and solve 
problems (“problem situation”, “problem solving”); (20) 
act after considering alternatives; (21) analyse: “what 
makes it work” and “what would work in what con-
text?”; (22) evaluate: “what worked? What did not 
work? What is the cause?”; (23) use prescriptive models 
only when the situation requires them; (24) make deci-
sions about professional practice (knowledge generated 
by the use). 

Training of Geosciences teachers should promote a 
deepening of knowledge in different themes of the sci-
ences, particularly those specific to Geosciences, and 
provide teachers with teaching resources that enable 
them to mobilize such knowledge in the context of the 
classroom or other learning environments – laboratory or 
learning environments outside the classroom (LEOtC) 
(Clark & Carpenter 2006, Pecore et al. 2007), as well as 
to integrate interdisciplinary approaches in topics rele-
vant to students. It is based on this framework that teach-
er training is developed in the present study. 
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3   Practical case: “The houses facade titles in Ovar 

(Portugal)” 

In this section we will start to make a brief characteriza-
tion of the tile heritage of Ovar city and the context that 
framed the training programme. Next, we present the 
training programme, the objectives and methodology 
adopted and, finally, the impact of the training on the 
participating teachers.  
 
3.1 The facade tiles in Ovar 

Ovar is a small Portuguese city, with about 30,000 in-
habitants, located in Aveiro, in the sub-region of Baixo 
Vouga (Region of Aveiro). It is the seat of a municipali-
ty. It is known as the city-museum of the tile, since most 
of the facades of the houses of the urban centre are deco-
rated by a great variety of traditional tiles (Figure 1), 
contributing to its valuable urban heritage. 

According to Ferreira (2009), there seems to be a re-
lationship between the high emigration rate of the popu-
lation of the municipality of Ovar to Brazil (from the 
second half of the nineteenth century) and the tiling of 
the buildings of the city. The facade tile, although known 
in Portugal in the first half of the nineteenth century, was 
little used or appreciated, unlike what had already ap-
peared in Brazil, where it was used as an element of civil 
architecture. Thus, the commercial exchanges with Bra-
zil and the return of Portuguese emigrants to their coun-
try, in the third quarter of the nineteenth century, should 
have contributed to the use of the facade tile on buildings 
and dwelling houses of this region and, therefore, the 
increasing number of ceramic factories in the northern 
region of Portugal (Porto and Vila Nova de Gaia). 

 

  
Figure 1. Examples of facade tiles from the urban center of Ovar. 
 

 The richness of the tile heritage of Ovar led the mu-
nicipality to create, in the year 2000, a Conservatory and 
Restoration of the Tile (ACRA), with the purpose of 
reserving the built heritage and investing in the divulga-
tion of its heritage, creating the “Route of the Tile of 
Ovar”. 

 
 

3.2 The training program 

The training course: “Interdisciplinarity in Experimental 
Sciences in a STS perspective” lasted 25 hours and was 
developed by two teacher trainers, who were also De-
partment Coordinators – one of Biology / Geology and 
another of Physics / Chemistry. The course was attended 
by 21 teachers of Biology / Geology and of Physics / 
Chemistry of different schools of the Aveiro region. The 
training course was intended to contribute to a deep 
reflection of the trainees on the STS perspective in the 

sciences teaching and to promote interdisciplinarity in 
experimental science classes. 

The way in which this training course was structured 
and the presentation of a great diversity of scientific and 
didactic foundations was intended to contribute to a 
reflection of the trainees about their role in promoting 
approaches using STS perspectives on favourable con-
texts for student learning. Situated near the schools, the 
studied places help to promote interdisciplinarity and the 
sessions were concealed in a formative context empha-
sizing teamwork as recommended by Korthagen (2010) 
and Sá-Chaves (2011). STS orientation allows the inte-
gration of the social dimension of science and technolo-
gy in the teaching of science, as a connection between 
science and the real world. It also allows a better under-
standing of the nature of science and technoscience 
(Acevedo Díaz 2004). These are the reasons “The Ovar 
Tile Route” was selected as a training context. The 
framework was familiar to the trainees and was easy to 
adapt to the educational context, allowing an approach to 
experimental sciences from an interdisciplinary perspec-
tive. 

Besides Department coordinators, the training was 
attended by trainers with different academic and profes-
sional experiences (two restoration technicians, a collab-
orator of a kaolin exploration). It was considered that the 
“look” of these technicians on the scientific contents 
could be an added value in the teachers training (Sá-
Chaves 2011), in order to promote a better articulation 
between the experimental sciences (Geology, Biology, 
Chemistry and Physics), technology and society. 

The training programme took place during six ses-
sions, articulated among themselves, in which diverse 
contents were approached and different training envi-
ronments were used (exploration of kaolin, School of 
Arts and Crafts, streets of the city of Ovar, classroom). 
The methodologies adopted are based on a reflexive 
practice of critical orientation and contemplated diverse 
activities, carried out in a small group and in plenary. 

Table I presents the contents explored in each of the 
training sessions, their duration and participants. 

Similar to what is expected for the students, the vis-
its made to kaolin exploration (Figs. 2 and 3) and the 
School of Arts and Crafts (Figs. 4 and 5) were guided by 
the visit script, preceded by a preparation in which the 
objectives of the visit, the methodology to be adopted 
and the place to be visited were presented and discussed. 
A reflection on the lived experiences was then construct-
ed. The visits sought to provide a training environment 
that would enable trainees to: 

• Know the perspectives, knowledge and experi-
ences of specialists with different backgrounds; 

• Deepen scientific, technical and technological 
knowledge associated with the exploitation of 
geological resources and their social and envi-
ronmental implications, 
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Table 1 - Contents and trainers per training session 

Sessions Trainers Training contents 

1.st session 
(5 hours) 

Department 
coordinators 

• Didactic conceptualization underly-
ing the programs / curricular goals 
of the subjects of Biology and Ge-
ology and Physics and Chemistry. 

• Practical activities and skills devel-
opment. 

• Exploration and treatment of 
geological resources: preparation of 
a visit to a kaolin exploration. 

2.nd session 
(4 hours) 

Collaborator of 
a kaolin explo-
ration 

• Exploration and treatment of geo-
logical resources: visit to the kaolin 
exploration in São Vicente Pereira 
Jusã (Ovar). 

3.rd session 
(4 hours) 

Department 
coordinators 

• Reflection on the pertinence of the 
visited place and the information 
gathered for the curricular ap-
proach of contents of sciences. 

• Kaolin: social importance and 
educational potential. 

• Geological resources in the con-
struction and ornamentation of 
buildings. 

• Visit script presentation and dis-
cussion “Learning sciences in the 
Tile Route”. 

4.th session 
(4 hours) 

Restoration 
technician 

• Visit to the School of Arts and 
Crafts of Ovar: raw materials used 
in the facade tiles; social and his-
torical framework; anomalies and 
main causes; conservation and res-
toration. 

5.th session 
(4 hours) 

Department 
coordinators 

• Visit to the "Ovar Tile Route" to 
discuss the educational potential 
and feasibility of the script “Learn-
ing sciences in the Tile Route”. 

6.th session 
(4 hours) 

Department 
coordinators 

• Reflection and discussion on the 
pertinence of the places visited and 
the information gathered for the 
curricular approach of science con-
tents. 

 
• Relate such knowledge to the conservation and 

restoration of traditional facade tiles. 
 
3.3 Impact of training 

The trainees elaborated, following the proposals of 
Roth (1989), for the processes of reflective practice of 
the teachers. After completing the training course they 
wrote their reflections and were invited to express their 
opinions on the following aspects: i) reasons of interest 
in the training action; ii) critical appraisal of the theoreti-
cal and practical aspects of the training; iii) work done 
during training; iv) difficulties encountered; v) overall 
appreciation of the training action. Due to the content 
analysis of the individual reflections elaborated by the 
trainees we can highlight the following points. 

The visit to the “Ovar Tile Route” was aimed at dis-
cussing the educational potential and feasibility of the 
script presented in the third session. It also sought to 
reflect on procedures that might contribute to the design 
and implementation of STS matrix curriculum materials. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Kaolin extraction 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 2. Kaolin extraction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Kaolin treatment unit. 

 
Concerning the reasons for interest in the training 

action, most of the trainees reported that they lagged in 
the acquisition of scientific and didactic knowledge that 
would help teachers to value collaborative work, inter-
disciplinarity, practical work, learning in context and 
STS perspectives. The aim was to contribute to improv-
ing the quality of students’ learning and helping them to 
exercise more active citizenship. 

In the critical appraisal of the theoretical and practi-
cal aspects of the training course, we highlight: the scien-
tific basis for how interdisciplinarity can be applied in 
the experimental sciences, valuing the practical work, the 
STS perspective and the activities in LEOtC; the visit to 
sites that helped to understand the aspects associated 
with the exploration of geological resources (visit to the 
São Vicente de Pereira Jusã kaolin exploration); the 
manufacture, construction, use and restoration of tiles 
(visit to the School of Arts and Crafts of Ovar) and to the 
knowledge of a pedestrian route in a part of the “Route 
of the Tiles of Ovar”. 
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Figure 4. School of Arts and Crafts auditorium. 

Figure 5. School of Arts and Crafts restoration atelier. 

 
With regard to the work carried out during the train-

ing, the trainees highlight the topics addressed by the 
theoretical sessions, in which scientific contents related 
to the exploration of geological resources (kaolin) and to 
the transformation and use of them in the manufacture of 
tiles, as well as the preparation of the exits of field. They 
also highlight the dynamics implemented in the training 
sessions, namely the group work, the plenary discussions 
and the sharing and debate of ideas between the trainees 
and the trainers. The sharing of curricular materials by 
the trainers is also an aspect highly valued by the train-
ees. 

With regard to the difficulties experienced by the 
trainees, they come mainly from their pedagogical prac-
tice, namely: i) the lack of interdisciplinary articulation 
and collaborative work among the trainees; and ii) the 
ignorance of curricular programmes of other disciplines 
than those they teach. However, most trainees are willing 
to change their pedagogical practices, taking into account 
these aspects. 

In an overall assessment, the different areas of for-
mation of the trainees - Biology, Geology, Physics and 
Chemistry - provided a space for joint reflection and 
clarification of doubts. The use of innovative curricular 
materials, which use the “Ovar Tile Route”, is a privi-
leged space for learning programmatic contents from 
different disciplines, facilitating the promotion of educa-

tion for citizenship and the valorisation and preservation 
of these places. 

It seems that the training has followed the true spirit 
of continuous education courses for, and with, teachers, 
taking into account the indicators obtained, from the way 
the trainees reacted along the training course and as 
expressed in the individual written reflections. We be-
lieve that the design and implementation of curricular 
materials from an interdisciplinary perspective can play a 
key role in teaching and learning and in promoting citi-
zenship education. 

The design and implementation of curricular materi-
als from an interdisciplinary perspective can play a key 
role in teaching and learning and in promoting citizen-
ship education In order for this to occur, the materials 
must integrate diverse practical activities for different 
learning spaces (classroom, laboratory, LEOtC, virtual 
space), articulated among themselves and conceived 
from an STS perspective, valuing interdisciplinarity. It 
allows developing problem solving skills, attitudes and 
skills that contribute to a significant improvement in the 
quality of student learning. 

We consider, therefore, in the line of Ortega (1990), 
a need for the teachers to increase concern with their 
knowledge and intellectual development, creating a new 
professional mentality, adjusting a little more to the 
reality. It is important that teachers continue to join con-
tinuing education courses and engage in research-action-
reflection projects so that they can become aware of the 
need to open up new teaching and learning orientations. 
We advocate guidelines that value greater knowledge of 
the regions in which schools are integrated, who promote 
the study of the natural resources therein and their ex-
ploitation, processing and use. These can contribute to 
the implementation of activities in an interdisciplinary 
and STS perspective. We also consider that the interdis-
ciplinary modality assumed in this training course, which 
sought to attenuate the existing disciplinary barriers 
between different disciplinary groups – Biology / Geolo-
gy and Physics / Chemistry, should be extended to teach-
ers of other disciplinary groups, preferably teaching in 
the same school. 

It will also be appropriate for schools to create spac-
es for reflection and discussion, through the exchange of 
experiences among teachers, independently of the disci-
plinary group, and ones that are consequent in the en-
richment of the pedagogical practices of all the teachers. 
The spaces should also contribute to the development of 
scientific, disciplinary and interdisciplinary competences 
and didactic skills necessary to the design and implemen-
tation of new didactic materials, supported by STS per-
spectives. In addition they should enhance the quality of 
teaching and learning in all areas of knowledge, in build-
ing a better world. 

The curricular materials built by the trainees, within 
the framework of the training, were implemented with 
their secondary students (12th grade). The results of the 
implementation of the materials are still being analysed. 
However, the first indicators show that the students were 
very involved in the accomplishment of the proposed 
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tasks and produced works that surpassed the expectations 
of one of the teachers involved. 

This training also had repercussions at the local 
community level. At the invitation of the Municipality of 
Ovar, the trainers’ guided tours on “The sciences on the 
Tile Route” aimed at the general public. 

4   Final considerations 

Teachers realize that the training programme on “The 
facade titles of houses in Ovar, Portugal” has contributed 
to their professional development and argue that the 
school management should provide conditions for the 
accomplishment of collaborative work, facilitating inter-
disciplinary evaluation in their teaching practices. 
These results reinforce the importance of teacher educa-
tion for teachers’ professional development, especially in 
the design of teaching materials for outside learning 
environments. Such curricular materials promote interac-
tions between Geosciences, Technology and Society, 
even allowing the definition of a new acronym – GTS. 
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Abstract Science education has great potential to include people in a world full of information and discoveries, but is lost in the school 
environment when it leaves the student in passivity, creating disinterestedness in understanding the role and importance of the sciences in 
their space of life. Thus, this research had as objective to reflect on the articulation between the science teaching and the preexisting 
knowledge in the life history of the riverside students; considering that we believe that it is a great mistake to think of the teaching of sci-
ence only in the traditional way, which disregards the students' previous knowledge and knowledge. This research allowed us to perceive 
the need to open spaces for deconstruction dialogues and thus to collectively construct a multicultural and multidimensional curricular 
proposal to recover the lived and practiced knowledge in order to strengthen the cultural identity of each student of the riverside school of 
várzea, from the knowledge of the place of life, enabling them to better understand their space, building and rebuilding their knowledge 
within the natural laboratory that is the floodplain. 

Keywords  Scientific education, Education, Knowledge, Lowland School, riverside community. 

Resumo   O ensino das ciências tem grande potencial para incluir as pessoas em um mundo repleto de informações e descobertas, mas, 
se perde no âmbito escolar quando deixa o aluno na passividade, criando desinteresse em compreender o papel e a importância das ciên-
cias no seu espaço de vida. Assim, esta pesquisa teve por objetivo fazer uma reflexão sobre a articulação entre o ensino das ciências e os 
saberes preexistentes na história de vida dos estudantes ribeirinhos; tendo em vista que acreditamos ser um grande equívoco pensar o ensi-
no das ciências apenas nos moldes tradicionais, que desconsidere os conhecimentos e saberes prévios dos alunos. Esta pesquisa nos permi-
tiu perceber, a necessidade de abrir espaços de diálogos de desconstrução e assim construir coletivamente uma proposta curricular multi-
cultural e multidimensional para recuperar os saberes vividos e praticados, no sentido de fortalecer a identidade cultural de cada estudante 
da escola ribeirinha de várzea, a partir do conhecimento do lugar de vida, oportunizando os mesmos a compreender melhor seu espaço, 
construindo e reconstruindo seus saberes dentro do laboratório natural que é a várzea. 

Palavras-chave   Ensino das ciências, Educação, Saberes vividos, Escola de Várzea, Comunidade ribeirinha. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

Sempre tivemos contato com espaços e a vida ribeirinha, 
muitas vezes de maneira frequente e outras só de passa-
gem, mas, todas com um prazer e encantamento pelos 
aspectos geográficos do lugar, pelos saberes e modo de 
vida simples, no entanto, rica em conhecimentos que são 
vividos e reconstruídos diariamente mantendo viva a 
identidade do ribeirinho amazônico. Esse contato com os 
ribeirinhos não foi só de fundamental importância para 
nossa formação como cidadão, mas também por incitar-
nos a buscar compreender as lacunas, dificuldades e 
possibilidades da educação na escola de várzea. Assim, 
este artigo contém apenas recortes de saberes e conheci-

mentos adquiridos durante pesquisa de mestrado1 na qual 
buscamos reunir informações sobre a Comunidade Nossa 
Senhora de Nazaré, lugar sede da escola, lócus da pes-
quisa.  

Para direcionar o olhar dentro do universo da escola 
e comunidade ribeirinha de Parintins foi necessário ali-
cerçar a pesquisa na fenomenologia, pois, cada lugar na 
Amazônia apresenta múltiplas relações e que só podem 
ser sentidas e percebidas quando forem vividas, mesmo 
que seja por pequenos espaços de tempo. Desatracar o 
casco e navegar nos percursos da pesquisa para descorti-

                                                           
1 Este artigo é parte da dissertação de mestrado intitulada “O ensino 

das ciências e os saberes vividos: Um estudo do ensino a partir do 
currículo da Escola Ribeirinha de Várzea no município de Parin-
tins/AM”, desenvolvida sob orientação da Prof. Dr. José Camilo Ramos 
de Souza e defendida em 2016, no Programa de Pós-Graduação no 
Curso de Mestrado em Educação em Ciências na Amazônia, da Uni-
versidade do Estado do Amazonas, UEA, Manaus. 
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nar um pequeno universo comunitário e escolar ribeiri-
nho parintinense nos fez chegar a escola de várzea do 
Paraná do Limão de Baixo, de Parintins, e cada remada 
se deu por entrevistas, observação livre e participante, e 
o uso de mapas mentais; estes procedimentos permitiram 
visualizar o processo de ensino na escola estudada. 

O lugar da pesquisa escolhido para a realização des-
se estudo é amplamente cheio de saberes, portanto, tor-
na-se um grande laboratório de possibilidades e aprendi-
zagem, rico no ensinar e no aprender por meio dos co-
nhecimentos construídos no percurso da história.  

2   Ensino das ciências no lugar de vida: entre o coti-

diano e os saberes vividos em uma comunidade ribei-

rinha no município de Parintins/AM. 

2.1 O lugar de vida e os saberes vividos. 

Os saberes vividos possibilitam a construção de múlti-
plas formas de ensinar ou aprender no lugar de vida. É 
um mundo de saberes que constroem através de gestos, 
olhares, relações sociais e experiências cotidianas adqui-
ridas nas vivências, por isso, podem se tornar ótimos 
vetores para os alunos conhecerem e compreenderem 
melhor os conceitos científicos que são trabalhados nas 
escolas ribeirinhas.  

Vislumbrar e problematizar a realidade ribeirinha, 
seu cotidiano e saberes são essenciais para ajudar a pre-
encher as lacunas existentes entre os saberes vividos e os 
saberes científicos. A partir do momento que as práticas 
pedagógicas trabalhadas e o currículo se voltarem para as 
necessidades do lugar, os estudantes identificaram-se e 
acreditaram que também podem fazer ou construir ciên-
cia, tornando-os ativos no processo de produção de co-
nhecimento. 

No entanto, tais saberes são vistos muitas vezes co-
mo comuns, rotineiros, mas, na verdade são complexos e 
sempre articulados com a realidade de onde se fazem 
presente, criando e recriando conhecimentos através da 
construção diárias; é um fazer presente nos trabalhos, nas 
construções no meio escolar ou fora dele, nas ruas ou 
rios saberes que são bastante fortes nas comunidades 
ribeirinhas. 

A despeito disso Alves (2003), afirma que o fazer 
cotidiano inclui de modo inseparável o fazer pensar, a 
teoria e a prática, em movimentos que se misturam no 
agir, dizer, criar, lembrar, sentir, o referido autor reforça 
a ideia de que há modos de fazer e de criar conhecimen-
tos no cotidiano, o que se aprendeu ou se aprende no 
fazer ciência, foi criado em um movimento que precisou 
superar e negar a si mesmo na busca de compreender a 
realidade dos saberes. 

A relação de cada sujeito com o lugar onde vive é 
dinâmica, e embora seja feita em escala local, o processo 
de saberes atinge contextos mais amplos do que é efeti-
vamente vivido por cada um. De acordo com Santos 
(2000),  

“os lugares são, pois, o mundo, que eles reproduzem de modos 
específicos, individuais, diversos. Eles são singulares, mas são 

também globais, manifestações da totalidade-mundo, da qual são 
formas particulares” (Santos 2000). 

Sob esse olhar, o lugar é cheio de vivencias, relações 
com o espaço e a sociedade, assim, no momento que se 
torna visível e claro no ensino das ciências, os conheci-
mentos vividos ultrapassam a teoria trazida somente 
através dos livros, fazendo com que as possibilidades do 
ensinar e do aprender se amplie. 

Valorizar os saberes que se constrói na relação do 
homem com o lugar é ao mesmo tempo valorizar os 
conhecimentos que foram e são adquiridos pelas crianças 
como saberes válidos e importantes. Essa valorização do 
lugar foi observada nas crianças ribeirinhas da Escola 
Nossa Senhora de Nazaré, que sabem descrever aspectos 
geográficos, ambientais e socais de onde vivem. Saber 
esse, que é repassado pelos pais em cada remada, na 
busca de alimentos, em seus afazeres cotidianos e na sua 
ligação com a natureza que os rodeia.  

O exercício diário de aprendizado é descrito por No-
gueira (2014), quando discorre que em cada homem ou 
cada grupo, existe uma imagem diferente do lugar, e que 
esta imagem não é somente fantasiosa, pois são apreen-
didas a partir de como cada sujeito percebe o mundo que 
o rodeia através das suas experiências de vida. O espaço 
vivido, também é concreto, uma vez que é analisado por 
sujeitos concretos inseridos no tempo e no espaço.  

Assim, todo o saber do lugar de vida não é resultado 
de imaginação, mas é fruto das constantes leituras do que 
se viveu e se vive nas frequentes descidas e subidas do 
rio, levando e trazendo conhecimentos. A partir do mo-
mento em que se começa a desvendar os saberes de um 
lugar através de um olhar amplo, com um sentimento de 
participante da construção e reconstrução, o processo de 
composição do conhecimento tornasse mais próximo. Na 
escola ribeirinha é de fundamental importância que esses 
conhecimentos que outrora eram vistos somente através 
dos livros sejam associados ao conhecimento prévio de 
cada um, alargando as possibilidades da construção do 
ensino das ciências. 

É nessa percepção que Merleau-Ponty (2011), traba-
lha o lugar como o mundo vivido, o autor afirma que 

 “a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo (lugar) e 
nesse sentido uma história narrada pode significar o mundo 
(lugar) como tanta ‘profundidade’, quanto um trabalho de filo-
sofia [...]” (Merleau-Ponty 2011, p.19). 

 O autor supracitado ainda afirma que a partir do mo-
mento que compreendemos o mundo das ciências como 
saber secundário, abrimos as portas para a inserção do 
ensino das ciências nas escolas, para que nesse processo 
tanto professores quanto alunos percebam-se como cons-
trutores de inúmeras possibilidades de interpretar sobre o 
lugar o qual os cerca. 

Se, considerarmos cada aluno como um possuidor de 
conhecimentos, quais foram adquiridos na sua vivência, 
pode-se usar esses saberes como meios para se discutir 
os saberes científicos tendo como partida o seu lugar e 
ampliando esses saberes em escalas, regionais, nacionais 
e globais, estaremos construindo meios para o desenvol-
vimento de um ensino alicerçado à realidade e às neces-
sidades de cada grupo social, levando o aluno à melhor 
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compreensão do seu papel como sujeito ativo na constru-
ção do seu lugar de vida e de seus conhecimentos. 

2.2  Conhecendo o lugar da Pesquisa: Comunidade 

Nossa senhora de Nazaré 

Nossa travessia em busca do conhecimento continua nas 
margens do rio, nas idas e vindas entre canos e cascos 
movidos pela força de um motor rabeta2. Trilhamos 
nossa jornada, em busca de reflexões sobre o lugar da 
pesquisa, sua geografia, seus saberes e conhecer a reali-
dade escolar da Comunidade Nossa Senhora de Nazaré 
no Paraná do Limão de Baixo.  A Comunidade Nossa 
Senhora de Nazaré no Paraná do limão de Baixo, situada 
no município de Parintins (Fig. 1), no Estado do Amazo-
nas, com as seguintes coordenadas geográficas: 2°36’ 
48” de latitude sul e 56°44’ de longitude oeste, a 50 
metros acima do nível do mar. 

Figura 1. Localização do lócus da pesquisa 

O município de Parintins por estar banhado pelo rio 
Amazonas, possui uma característica bastante singular na 
sua hidrografia: no lado oeste, no início do município o 
rio Amazonas é um rio de características anastomosado, 
destacando-se as ilhas: do arco, das onças, dos guaribas e 
do arquinho. Na margem direita estão localizados os 
seguintes afluentes: Paraná do Urucurituba, Paraná do 
Limão e Paraná do Ramos – depositando água no Paraná 
do Ramos tem o rio Uaicurapá, rio Mamuru, lago do 
Tracajá, lago do Máximo e Lago do Zé Açu. 

Podemos observar a importância das águas, como 
caminhos ou estradas fluviais para a circulação do ribei-
rinho, que, no município de Parintins, se verifica como 
um dos grandes transportadores da produção agrícola. 
Com ele também se transportam sonhos e experiências 
de vida, navegando na busca de melhorias enfrentando a 
cada dia novos obstáculos.  

O lugar no qual aplicamos nossa pesquisa encontra-
se em uma área de várzea baixa, na qual é sujeita a inun-
dações periódicas na época de chuvas. Vale ressaltar, que 

                                                           
2 Canoas ou cascos de madeira adaptadas na parte de trás para recebe-
rem motores movidos a gasolina. O nome rabeta é dado através da 
estrutura do eixo de ferro alongado que distancia a máquina da hélice 
localizado na parte de traz da embarcação. 

os processos de inundação das terras de várzea fazem 
com que os solos fiquem mais férteis, devido à deposição 
da matéria orgânica submersa, que mediante a elevação 
da temperatura e ação de bactérias e fungos ajuda a ferti-
lizar a terra da várzea, assim, é uma terra altamente pro-
dutiva se compararmos aos solos terra firmes. Nestes 
lugares estão estabelecidas fortes relações entre o homem 
e natureza, onde há, de certa forma, compreensão das 
diversas ações do produtor ou criador para manter duran-
te a sazonalidade do rio. 

A Comunidade Nossa Senhora de Nazaré é uma das 
grandes produtoras de hortaliças e fornecedora para a 
cidade de Parintins, cada família retira em média 700 a 
800 maços de cheiro verde semanalmente o que mantem 
o seu sustento além de uma pequena parte que desenvol-
ve trabalho com bovinos e pesca. A utilização dos bal-
cões suspensos (Fig. 2) na área da comunidade pode ser 
vista do início ao término. Por ser área de várzea, sua 
construção está ligada à dinâmica dos rios, períodos de 
cheia e vazante, já que o solo fica submerso por uma boa 
parte do ano, portanto, a plantação e construção dos 
balcões são vistas como um meio de vencer as barreiras 
naturais impostas. 

Figura 2. Balcões suspensos – Cultivos de hortaliças 

As casas dos moradores da comunidade são todas de 
madeira com assoalhos elevados para não serem submer-
sos pelas águas no período das cheias, porém, muitas 
vezes os mesmos são surpreendidos com grandes cheias 
e precisam se mudar para as áreas de terra firme. Os que 
ficam usam seus conhecimentos para se adequarem a 
natureza através da criação de marombas3. A estrutura da 
comunidade conta com um templo, um centro social, 
utilizado como escola, localizado em uma área de restin-
ga4, pois, a antiga escola foi desmontada pelos morado-
res, já que a mesma se encontrava em uma área de risco 
devido ao fenômeno das “terras caídas”5 e com sua estru-

                                                           
³ Assoalho feito de pau roliço ou madeiras que servem tanto para 
proteção dos objetos da casa como na proteção dos animais para que os 
mesmos fiquem longe da água do rio. 
4 Restinga é o solo de várzea que é frequentemente coberto por vastas 
áreas de vegetação herbácea nativa, no caso da Amazônia a predomina-
ção do capim mori. 
5 Este fenômeno natural fêz com que a terra da área da comunidade 
reduzisse, aproximando as casas dos moradores cada vez mais perto 
dos barrancos, bem como modificou a estrutura física e geográfica, 
fazendo com que o rio aumentasse sua largura. 

 

Figura 1. Localização da sede municipal Parintins/AM e do Paraná 
do Limão de Baixo lócus da pesquisa. 
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tura de madeira totalmente comprometida. No total são 
22 famílias vivendo nesse local. A figura 3 mostra o 
interior do prédio escolar. 

Figura 3. Centro Social: Estrutura do prédio utilizado como escola  

É importante dizer que todas as escolas de áreas de 
várzea no Amazonas vivem adaptadas a sazonalidade e a 
dinâmica dos rios com um calendário escolar diferencia-
do. Nas escolas de várzea o ano letivo teve seu início no 
dia 12 de agosto de 2016 e o término previsto para o mês 
de maio de 2017. O calendário foi feito dessa forma para 
que a escola funcione no período em que as águas do 
Amazonas estão baixas (período da vazante) e sua estru-
tura conta somente com um salão para o desenvolvimen-
to das aulas, uma turma multisseriada de 20 alunos e 
uma professora formada em História. 

O prédio onde está instalada a escola tem estrutura 
muito precária, não possui paredes, as telhas estão em 
sua maioria cheias de buracos, a estrutura cedida não 
possui vaso sanitário adequado para as crianças (Fig. 4); 
o mesmo não possui porta, somente um pano improvisa-
do pelos alunos. O banheiro fica próximo da escola e o 
cheiro que exala é insuportável. A precariedade das esco-
las ribeirinhas é uma realidade das comunidades de vár-
zea, pois a maioria das instituições escolares não possui 
prédios públicos, o que significa dizer que tais “escolas” 
funcionam em locais inapropriados e, muitas vezes pre-
cários, como é o caso da instituição aqui pesquisada. 

                                                                                             

Figura 4. Banheiro da escola na comunidade 

 

2.3 A Escola Nossa Senhora de Nazaré e os saberes 

vividos: Fonte de conhecimentos das ciências. 

Como dissertado anteriormente a Escola Nossa Se-
nhora De Nazaré, funciona em um prédio social da co-
munidade, pois a mesma estava localizada em área de 
risco e totalmente comprometida. A estrutura física da 
escola, assim como da maioria das localidades rurais é 
bastante precária, sem as condições mínimas para funci-
onamento. 

Outra peculiaridade da escola ribeirinha é a organi-
zação pedagógica em classes multisseriadas. Este modelo 
é predominante nestes espaços e apresentam-se em resi-
dências ou salões comunitários que são estabelecimentos 
educacionais, geralmente, do sistema municipal de ensi-
no que abrangem o nível fundamental incompleto (1ª a 4ª 
série), proporcionando o convívio de estudantes com 
diferentes estágios de aprendizagem (Mota & Neto 
2004). 

Ainda nesta mesma linha de considerações, concor-
damos com autor quando este declara que as escolas 
ribeirinhas possuem condições precárias, tanto físicas 
quanto pedagógicas e apresentam dificuldades no acesso 
e continuidade dos estudos, provocadas, principalmente, 
pela distância e deslocamento até os lugares das aulas, a 
estrutura do local da escola, falta de professores, cons-
tante rotatividade dos docentes e baixa autoestima dos 
educandos.  

Mesmo diante desse cenário, afirmamos que a escola 
não é tão somente um lugar esteticamente descontextua-
lizado dos padrões urbanos em sua estrutura física e 
funcionamento pedagógico, mas, por trás desse banzeiro 
de entraves e dificuldades, há um lugar de relações do 
ensinar, determinadas pela construção dos saberes vivi-
dos, por pais, alunos e professores, um lugar de possibi-
lidade e interações com a vida local. 

O ambiente escolar da comunidade é rodeado de na-
tureza, de aspectos físicos repletos de conhecimento para 
o desenvolvimento de práticas do ensino das ciências, 
sua fauna, flora, seu rio com sua sazonalidade, as cons-
truções e a própria transformação do lugar pelos morado-
res são cheios de saberes que podem ser construídos e 
reconstruídos conjuntamente entre professores e alunos. 
Podemos dizer que a escola ribeirinha de várzea é dotada 
de conhecimentos, significados e conteúdo. 

Para começar, a Escola Nossa Senhora de Nazaré, 
tem o rio como referencial e o diferencial na organização 
espaço-temporal e cultural dos povos nas construções de 
seus saberes vividos. Segundo Ribeiro (2006, p.51) os 
rios “são referências de múltiplas vivências, experiências 
e relações cotidianas”, onde estes, além de principal 
“acidente geográfico” é o principal “referente geográfi-
co” do modo de vida ribeirinho. Por exemplo, o processo 
do ir e vir dos estudantes todos os dias pelas águas do 
rio, permite que os mesmos o percebam da mesma forma 
que Loureiro (1995), como um fator dominante, confe-
rindo um ritmo à vida regional. 

Os educandos, a comunidade, guardam saberes que 
são fertilizados na sazonalidade do rio, possibilitando a 
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reprodução dos conhecimentos a partir das experiências 
vividas no lugar.  

O saber presente nos alunos por meio da pesca está 
na localização dos cardumes, na contagem de peixes, na 
observação dos lagos, atividades na qual se parte da 
percepção dos sentidos; a visão, na pesca permitiu perce-
ber os mais suaves movimentos na água, demostrando 
que na parte de baixo dos capins flutuantes estão os pei-
xes, se alimentando ou se abrigando; o olfato, que permi-
te o pescador sentir o cheiro dos peixes e onde estão 
localizados os cardumes, a audição também é importante 
na pesca pois possibilita o pescador ouvir os movimentos 
e barulhos que os peixes fazem na água. Todo esse co-
nhecimento de pesca pode ser visto com uma verdadeira 
engenharia, repleta de cálculos, analise de ângulos, ta-
manho e peso de um peixe, a quantidade do cardume 
através da observação, conhecimentos que são repassa-
dos de pai para filhos.  

A própria mata que os rodeia, é cheia de possibilida-
des e conhecimento, caminhar nesses lugares ajuda a 
conhecer o tipo de vegetação, a identificação dos frutos 
que podem ou não ser consumidos pelo ser humano, as 
árvores que fazem parte dessa vegetação, quais os ani-
mas que ali estão estabelecidos e como se mantém tanto 
no período da cheia quanto da vazante. 

Outra prática repleta de saber é a produção de horta-
liças, de acordo com o morador mais velho da comuni-
dade esse processo de produzir alimentos em balcões 
suspensos foi implantado juntamente com a fundação da 
comunidade aproximadamente há 30 anos e vem sendo 
repassado para os filhos na ajuda mútua na produção 
familiar. Os conhecimentos não estão somente na prática 
do plantar as hortaliças, mas na distância de uma muda 
para outra, na quantidade a ser planta, da profundidade 
das raízes no solo, da produção dos balcões, no manejo 
dos adubos, quais adubos podem ser utilizados, quais 
hortaliças tem maior resistência no período das chuvas, 
na maneira como cultivar. 

Esses aspectos apresentados como saberes vivido, 
tanto na relação da produção familiar quanto na realidade 
geográfica das comunidades ribeirinhas, servem para 
mostrar as inúmeras possibilidades que existem para 
serem aproveitadas como conteúdos trabalhados e prati-
cados no espaço escolar. Cabe à escola, se mostrar como 
um elo que liga os saberes vividos através da natureza, 
das práticas familiares, das observações como possibili-
dades de ensinar esses conhecimentos e resignificá-los 
através do ensino das ciências na sala de aula. 

Esta construção de percepções possibilita mostrar o 
lugar vivido em seus amplos aspectos: em casa, na pro-
dução de hortaliças, na condução de uma canoa, na pes-
caria, no caminho casa escola, sendo esses, alguns ele-
mentos que compõe a vida do estudante ribeirinho da 
escola pesquisada, a qual se mantem como formadora do 
espaço e da construção de saberes associados à vida 
ribeirinha e por consequência implantando nas crianças 
um sentimento de identidade através das múltiplas rela-
ções das crianças com seus pais e inúmeros afazeres 
sociais, ambientais, econômicos e culturais. 

Emergir conhecimentos científicos, através do lugar 
de vida e dos saberes construídos neles, é uma maneira 
de evidenciar a construção histórica da ciência, não é 
apenas informar, mas, construir conhecimento, onde cada 
informação do estudante modifique e auxilie na sistema-
tização no aprendizado sobre as ciências (Chassot 2003). 

A relação da escola com os saberes vividos e o co-
nhecimento no processo de ensino e aprendizagem foram 
analisados por Souza (2013), que procurou penetrar no 
universo dos ribeirinhos para nas suas práticas, entender 
como socializam seus saberes com os filhos, o que é 
importante para manter vivo o conhecimento aprendido 
com as experiências pretéritas e que se manterá no futu-
ro. Os saberes passam a ser base estruturante de manter 
vivas culturas, sonhos, religiosidade e práticas que po-
dem desaparecer, se esses saberes não forem vistos como 
um coração que pulsa mantendo viva a força e revigo-
rando a energia do povo ribeirinho.  

Uma das inquietações que deram objetivo à pesquisa 
está na forma tradicional de se ensinar nas escolas ribei-
rinhas. Através de conteúdos disciplinares que tão pouco 
contribui para os estudantes nas suas relações diárias, 
nos seus afazeres e em tudo o que ele vivência, tudo que 
eles aprendem geralmente aos olhos deles fica muito 
distante de todo o saber praticado no seu dia a dia. 

Nesse sentido, Nogueira (2014) menciona que a ci-
ência procura dar resposta ao saber construído nas inú-
meras experiências, por tanto, falta à escola se apoderar 
ou se aproximar desses conhecimentos e fazer deles 
conteúdo a serem trabalhados na sala de aula e por sua 
vez serem utilizados nas relações diárias pelos estudan-
tes. Logo, a escola passa a ser não somente mais um 
lugar de reproduções de conteúdos vindo a ser repassado 
como prontos e acabados, mas um lugar que pode ressig-
nificar novos conceitos através de uma perspectiva didá-
tica existente na comunidade. Aliás, é evidente que os 
estudantes dispõem de uma gama de saberes relaciona-
dos às águas, terra e mata com os quais é possível consti-
tuir um diálogo interessante.  

A esse respeito concordamos com Freire (1996) 
quando este aponta como um dos saberes necessários à 
prática educativa exatamente, respeitar os saberes com os 
quais os educandos chegam à escola; o qual, contudo 
deve acontecer sem negligenciar conteúdos e sem perder 
a rigorosidade, ajudando o educando a superar o que o 
próprio Freire chama de saber ingênuo por uma curiosi-
dade epistemológica. 

Nesse processo de fomentação de saberes, os profes-
sores podem instigar e sistematizar novas estratégias 
para que os alunos percebam que os saberes e conceitos 
das ciências fazem parte de seus cotidianos e que podem 
utilizar esse saber em todos os momentos. 

3   Conclusão 

Pesquisar, refletir, analisar sobre o que propomos nesta 
pesquisa foi mergulhar em águas turvas; foi intenso, 
cansativo, mas ao mesmo tempo satisfatório, entre mo-
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mentos de estranheza de um lugar tão perto da cidade e 
ao mesmo tempo tão distante, com saberes maravilhosos, 
e que se mantem submersos nas águas do conhecimento. 

Vimos na pesquisa como a comunidade ribeirinha 
tem meios e possibilidade de avançar na construção e 
reflexão do ensino, tanto das ciências quanto de seus 
saberes, basta buscar a relação e reconstrução do que é 
ensinado de maneira tradicional tornando o estudante um 
construtor independente na construção de si mesmo e dos 
saberes que fazem parte de sua vida.    

Um dos grandes problemas evidenciados durante a 
pesquisa foi a precariedade da escola Nossa senhora de 
Nazaré. A escola, quanto estrutura física não existe mais, 
não há um espaço para leitura, refeitório, material didáti-
co adequado, banheiro, e nem água potável para as crian-
ças, tornando este um desafio para o convívio humano e 
o desenvolvimento de um trabalho pedagógico promis-
sor.  

De acordo com os argumentos e reflexões que foram 
apresentados no desenvolvimento da pesquisa, pode-se 
concluir que realmente é necessário que se ampliem as 
possibilidades do ensino das ciências por meio do currí-
culo, e de todos os saberes vividos pelos estudantes, mas 
também é de fundamental importância dar meios para 
que o trabalho seja desenvolvido; além de estruturar 
melhor, apoiar o professor, capacitando-o para trabalhar 
em uma escola multisseriada, para que encontre ferra-
mentas adequadas para construir junto com os alunos os 
saberes científicos pela ressignificação dos saberes vivi-
dos. 

Construir ou redimensionar o currículo para atender 
a realidade das comunidades ribeirinhas de várzea é mais 
que um desafio, é dar validade através do currículo aos 
saberes vividos para estudantes ribeirinhos. É também 
um grande desafio político, de fazer valer os direitos a 
essa população de uma educação de qualidade a um povo 
que muitas das vezes foi ignorado pelas políticas públi-
cas de educação.  

Queremos deixar claro que não defendemos, aqui, a 
separação entre urbano e rural, como se um fosse superi-
or ao outro; defendemos é que haja uma complementari-
edade entre os conhecimentos socializados neles. A esco-
la pode/deve ser o espaço para essa interação e valoriza-
ção. No entanto, mais que pensar e construir esse currí-
culo é imprescindível que se dê também as condições 
necessárias, tanto de infraestrutura física, técnica e de 
pessoas, para que ele funcione e não exista apenas no 
papel ou na teoria, como acontece com o currículo esco-
lar atual. Se for para cria-lo, que todos os envolvidos e 
responsáveis, deem condições para que ele seja pratica-
do.  

Com as discussões e reflexões aqui apresentadas, 
esperamos que novas pesquisas sejam feitas para contri-
buir no desenvolvimento do ensino das escolas ribeiri-
nhas, e que os saberes vividos sejam pensados e inseri-
dos na proposta curricular, como saberes condutores e 
indispensáveis para o desenvolvimento do ensino das 
ciências em escolas de várzea.  
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Abstract−−−−−−−−−−−−    The limestone of the Piauí Formation found in the city of José de Freitas (PI), exhibit a diversity of fossilized organisms that 
allow the reconstitution of the paleoenvironment of the Pennsylvanian (318-299 Ma). A workshop on these fossils addressed the importance 
of teaching Paleontology in teacher education. The graduates answered a questionnaire, which helped to measure that before this workshop, 
75% of the students had no interest in paleontological studies and did not see how they related to their course, while 25% liked to study in 
order to understand the evolution of historical processes. After the workshop, the interest of the participants changed considerably, so that 
75% reported having a great desire to deepen their knowledge in this area, for application to their teacher training, while only 25% said they 
have moderate interest. This methodology contributes to the training of Biology teachers, developing skills, competencies and interests. 

Keywords−−−−−−−−−−−− Bio-geosciences, Paleontology teaching, didactic resources, teacher training. 

Resumo−−−−−−−−−−−−Os calcários da Formação Piauí encontrados na cidade de José de Freitas-Piauí (PI), apresentam uma diversidade de organismos 
fossilizados que possibilitam a reconstituição do paleoambiente do Pensilvaniano (318-299 M.a.). Criou-se uma oficina sobre estes fósseis, 
abordando a importância do ensino de Paleontologia na formação docente. Os graduandos responderam um questionário, em que foi possível 
mensurar que antes desta oficina, 75% dos alunos não tinham nenhum interesse em estudos paleontológicos e não viam ligação desta com 
seu curso e outros 25% gostavam de estudar para entender a evolução dos processos históricos; após a oficina, o interesse dos participantes 
mudou consideravelmente, agora 75% relatam ter grande vontade de aprofundar os conhecimentos nesta área, para aplicações à sua formação 
docente, enquanto somente 25% dizem ter interesse mediano. A partir dos questionários comprovou-se que a utilização de fósseis é uma 
metodologia que contribui para formação de professores de Biologia, desenvolvendo habilidades, competências e interesses. 

Palavras-chave−−−−−−−−−−−−Bio-Geociências, Ensino de Paleontologia, recursos didáticos, formação docente. 

Linha temática−−−−−−−−−−−−Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores.

1    Introdução 

A evolução do conhecimento paleontológico da Bacia do 
Parnaíba e demais bacias sedimentares brasileiras seguia 
as pesquisas realizadas pela Petrobras em busca de novos 
jazigos petrolíferos. Para Anelli (1999), a deficiência ou 
fortalecimento das pesquisas paleontológicas no Brasil 
envolveu o sucesso na prospecção de petróleo e outros 
compostos minerais, no entanto, muitas pesquisas foram 
realizadas na área das Bacias do Amazonas e Paraná, onde 
foram encontrados jazigos petrolíferos, levando a um 
maior desenvolvimento de estudos científicos quando 
comparado à Bacia do Parnaíba, que passou por longos 
períodos sem pesquisas, assim caracterizando tudo que 
viria a ser estudado como algo novo e não catalogado 
anteriormente, pois na região houve insucesso na busca 
por petróleo, assim, marginalizando o campo de estudos.  

Dentre as pesquisas iniciais na Bacia do Parnaíba, 
cita-se a fauna carbonífera, cujo pioneiro em estudos foi 
Duarte (1936); este e trabalhos posteriores de Kegel 
(1951, 1952) e Kegel & Costa (1951) revelaram 
consistentes faunas nas formações Poti e Piauí. 

A formação Piauí, particularmente, possui assembleia 
diversificada, contendo grande número de espécies 
representativas de pelo menos cinco filos de invertebrados 
(Anelli 1999). 

Os fósseis da Formação Piauí, Bacia do Parnaíba, são 
conhecidos desde o início de 1940 e apenas recentemente 
estudados com mais detalhes (Campanha & Rocha-
Campos 1979, Anelli et al. 2002, 2006, 2009, 2012). Entre 
os microfósseis descritos por Campanha & Rocha 
Campos (1979) são foraminíferos, conodontes, 
briozoários, ostracodes, micro gastrópodes e micro 
bivalves. Entre os macro-invertebrados, a fauna bivalve é 
a segunda mais variada do Paleozoico Superior da 
América do Sul (Anelli et al. 2009), gastrópodes, 
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cefalópodes, braquiópodes, briozoários e trilobitas 
também estão presentes, mas em menor número de 
espécimes (Anelli 1999; Anelli et al. 2009; Zabini et al. 
2017). 

Os fósseis são reconhecidos como parte do 
patrimônio cultural. Conforme Soares (2003, p. 24), “a 
preservação do patrimônio paleontológico faz-se 
necessária uma vez que ao preservar tal patrimônio 
mantemos viva a história dos seres vivos, bem como os 
fenômenos ligados à evolução da vida na [T]erra”. Uma 
forma de propiciar o entendimento e valorização dessa 
riqueza paleontológica são as ações educativas. Tais ações 
podem ser implementadas através do ensino de Ciências 
Naturais, especialmente em temas ligados ao estudo do 
Meio Ambiente, conforme explicitado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL 2000).  

De acordo com os PCN, o ensino das Ciências 
Naturais deve abordar conhecimentos de Química, Física, 
Geologia, Paleontologia e Biologia, entre outras áreas. 
Apesar disso, é nítido que tanto a Geologia quanto a 
Paleontologia são temas pouco considerados dentro dos 
cursos de formação para professores de Ciências e 
Biologia.  

Geralmente o que se observa em Geologia são 
informações gerais sobre nosso planeta e, mais 
recentemente, problemas ambientais decorrentes da 
interação homem-litosfera. A Paleontologia, por sua vez, 
é abordada por meio dos dinossauros e, apenas 
esporadicamente, permeia outros assuntos (Mello et al. 
2005). 

As discussões em torno da formação de professores, 
em geral, pautam-se na forma como o ensino está sendo 
desenvolvido com foco no melhor desempenho dos alunos 
no processo de ensino-aprendizagem, no sentido de 
repensar e reformular os vários níveis de ensino e suas 
modalidades, isso ocorre por conta de que se tem buscado 
discutir o enfoque teórico e prático da formação de 
professores, tanto nos dispositivos legais como nos 
dispositivos normativos das várias instâncias decisórias.  

Os estudos ligados à Paleontologia são considerados 
interdisciplinares, pois permeiam áreas distintas, assim 
considerando as principais áreas de envolvimento com 
esta ciência cita-se a Geologia, Biologia, Geografia, 
Arqueologia, dentre outras. Ao analisar a grade curricular 
de cursos de Licenciatura em Biologia de Instituições de 
Ensino Superior do Estado do Piauí, foi possível notar que 
há uma compilação de conteúdos ligados às geociências 
(Geologia e Paleontologia), além de serem ofertados aos 
futuros professores somente próximo ao fim do curso, 
portanto, o egresso desses cursos possui conceitos muito 
superficiais e não condizentes com sua região. 

O presente estudo teve como objetivo a criação de 
uma oficina sobre fósseis de invertebrados em análise 
tafonômica e taxonômica no Laboratório de Geologia e 
Paleontologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Piauí/Campus Teresina Central (IFPI-
CTC), abordando a importância do ensino de 
Paleontologia durante o curso de formação de professores 
de Ciências e Biologia, como também divulgando a 
riqueza paleofaunística do estado Piauiense, ainda muito 
restrita à comunidade científica.  

 2   Fósseis do Piauí: Um mar de descobertas 

2.1 Metodologia da oficina 

A pesquisa possui caráter quanti-qualitativo, conforme 
Bauer et al. (2002) onde é possível analisar um quadro de 
evolução do processo de ensino-aprendizagem dos 
participantes a partir de experimentos propostos com a 
utilização de imagens e sons. O estudo foi realizado com 
24 alunos do curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do IFPI-CTC, que estavam cursando o módulo 
2, que ainda não haviam tido contato com a disciplina de 
Geologia e Paleontologia. Os alunos foram recebidos no 
Laboratório de Geologia e Paleontologia do IFPI-CTC e 
divididos em duplas para que houvesse uma dinâmica 
durante a realização da oficina, sobre a mesa foram 
organizados os fósseis de invertebrados (Fig. 1) 
provenientes da cidade de José de Freitas-PI.  

A oficina foi iniciada com perguntas de levantamento 
de conhecimentos prévios sobre fósseis, como se formam 
e onde podem ser encontrados, após a fase de 
levantamento foi feita uma exposição oral sobre o 
processo de fossilização, a fim de auxiliar no processo foi 
utilizado ainda massa de modelar, carimbo com imagens 
de animais, papéis e conchas de moluscos. 

Figura 1. Fósseis utilizados durante a oficina com os graduandos do 
curso de Licenciatura em Biologia do Instituto Federal do Piauí. A) 

Etheripecten trichotomus; B) Oriocrassatella piauiensis; C) 
Bellerophon sp.; D) Wilkingia terminalis; E) Straparolus sp.; F) 

Phyloporidinae sp. 

Após a explanação e dinâmica sobre os processos de 
fossilização e uso dos fósseis como recurso, os alunos 
participantes responderam um questionário avaliativo da 
oficina e de desempenho destes, a fim de compreender a 
evolução geral sobre a temática abordada. 

2.2 A síndrome de Jurassic Park e a cegueira 

paleontológica’: Conhecimentos gerais dos alunos 

O ensino de Paleontologia na educação básica é 
geralmente atrelado a um tópico resumido abordando 
evidências da evolução biológica em que os alunos pouco 
compreendem os processos paleontológicos. Durante a 
primeira etapa de levantamento dos conhecimentos 
prévios mais da metade dos participantes disseram não ter 
estudado no ensino médio algo relacionado à 
Paleontologia, nem como tópico de evolução biológica, 
no entanto, as referências mais fortes discutidas por esses 
futuros professores foram sobre os dinossauros a partir da 
visão contida nos filmes de Jurassic Park, em que o pouco 
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que conhecem se resume aos dinossauros, como também 
o interesse e curiosidade em um processo de 
hipervalorização desse grupo de animais que tem sido 
chamado informalmente de síndrome de Jurassic Park. 

Cerca de 75% não compreendem o processo de 
fossilização e não veem motivação para estudarem esses 
aspectos, assim a formação docente torna-se 
comprometida, não havendo interesse de estudo na área 
por parte dos alunos. Relacionado ao patrimônio 
paleontológico no Estado do Piauí (PI) todos os 
participantes citaram o mesmo exemplo: A Serra da 
Capivara, em São Raimundo Nonato, no entanto, não sabe 
comentar sobre que tipos de animais ou vegetais fósseis 
são encontrados, assim como sobre a relevância do Parque 
para o Estado e para a Sociedade. O principal foco que 
deram aos estudos paleontológicos não estava ligado 
diretamente ao curso de Biologia, pois comentaram que 
não havia relação entre os estudos da vida com essas 
rochas e cerca de 15% dos participantes ainda falaram 
sobre questão histórica e cultural contida nos fósseis da 
Serra da Capivara. 

Além do Parque Nacional da Serra da Capivara o 
Estado do Piauí possui muitos outros pontos com 
exploração de fósseis e publicações nacionais e 
internacionais. No perímetro urbano da cidade de 
Teresina, por exemplo, há o Parque Floresta Fóssil, com 
rico acervo de troncos fósseis de cerca de 280 milhões de 
anos atrás (M.a.), todavia, este parque tem sido 
negligenciado e não é conhecido pela maioria dos alunos 
que chegam à graduação, assim pode-se observar a partir 
da fala dos discentes o fenômeno que informalmente aqui 
descrevemos como ‘cegueira paleontológica’, em que 
estes não conseguem enxergar os fósseis como objeto de 
estudos para compreensão da vida, não conseguem 
reconhecer fósseis, processos de formação e em 
consequência passam a não enxergá-los ou negligenciar 
sua presença. 

 
2.3 A oficina e os fósseis como recurso do processo de 

formação docente 

O processo de formação docente não deve ser algo 
técnico, ou seja, com padronização da forma de 
transmissão de assuntos e métodos de ensino-
aprendizagem, como afirma Rubem Alves (1994). A 
partir dessa concepção são necessários mecanismos que 
visem auxiliar o processo de formação docente, em que 
seja possível ter os conceitos corretos e assimilação da 
temática. 

Ao responderem o questionário os discentes 
relataram que a oficina auxilia muito no processo de 
formação, preparando-os para uma realidade, pois a 
oficina oferece uma metodologia de trabalho que pode ser 
adotado por um professor do ensino básico, além disso, 
50% dos pesquisados disseram que a oficina gerou muita 
curiosidade, fazendo com que eles busquem outras 
informações para consolidar ainda mais o conhecimento 
discutido. 

Sob a perspectiva metodológica os participantes 
(33,3%) concluíram que o uso de fósseis como recurso 
didático é essencial ao longo do curso (Fig. 2), pois gera 
aprendizado e novas experiências para o futuro professor, 

contribuindo para a construção metodológica, outros 
33,3% afirmaram que por meio desse recurso foi possível 
compreender o processo de evolução da vida e a 
importância do registro fóssil, como também a 
compreensão da origem dos seres humanos e contexto do 
atual cenário ecológico, por conta da matriz geológica; já 
o último grupo de alunos (33,3%) mencionou que o uso 
dos fósseis auxilia e minimiza as perdas que ocorreram no 
ensino básico, pois muitos alunos chegam sem saber nada 
sobre os fósseis e levam essa dificuldade por todo o curso, 
às vezes gerando reprovação por falta do conhecimento, 
então auxilia aos alunos que possuem dificuldades. 

 

Figura 2. A importância do uso de fósseis como recurso didático no 
curso de Licenciatura em Biologia 

A utilização dos fósseis como recurso didático foi 
essencial, pois dirimiu ainda mais a deficiência que estes 
discentes trazem consigo. A partir da observação dos 
fósseis no acervo do laboratório foi possível discutir sobre 
o processo de evolução, a diversidade de formas e 
caracteres morfológicos presentes em cada amostra, 
explicitando sobre um sistema ecológico intrinsecamente 
ligado, onde cada espécie possui seu papel, assim a 
morfologia dos espécimes preservados auxilia a 
compreender o tipo de ambiente que estes seres vivos se 
encontravam. 

Foi possível identificar que o Estado do Piauí durante 
o Pensilvaniano (380 M.a.) possuía um ambiente marinho 
raso, conforme evidenciado por Medeiros (2015), com 
uma rica fauna de invertebrados de diversas classes tais 
como: bivalves, gastrópodes, briozoários e outras classes 
de moluscos e artrópodes marinhos, portanto, 
confirmando que 91,6% dos participantes consideraram 
os recursos como boa fonte para discussões em aulas. 

Antes do início da oficina e utilização dos fósseis 
como recurso didático 95% dos alunos disseram ter 
conhecimento em Paleontologia em torno de 0-6, 
considerados conhecimentos defasados e pouco 
estruturados; após a utilização da metodologia os alunos 
responderam novamente à mesma pergunta, foi observado 
que 41,7% auto avaliaram seu conhecimento entre 7 e 8 
pontos, levando à concepção de que houve estruturação de 
conceitos e melhoria na formulação de ideias sobre os 
fósseis, enquanto que 58,3% disseram ter melhorado seu 
conhecimento sobre fósseis de 9 a 10 pontos. 

338



 
Os dados acima podem ser confirmados ao serem 

confrontados com as respostas sobre o interesse desses 
alunos em estudar e conhecer mais sobre os fósseis antes 
e após a oficina (Fig. 3), anteriormente à aplicação 75% 
disse não ter nenhum interesse em fósseis, enquanto que 
25% diziam que só viam fósseis como uma forma de 
estudar sobre história e nunca ligaram às ciências naturais. 
Após a aplicação o índice de interesse dos alunos subiu, 
assim como na nota de auto avaliação do conhecimento do 
item anterior, onde 75% disseram que gostaria de 
aprofundar e estudar mais a fim de ter uma compreensão 
bem definida para que pudesse levar aos seus futuros 
alunos algo que não foi ofertado a eles e que os alunos não 
merecem ser privados de conhecimento sobre isso por 
desfalques de conhecimento do professor, outros 25% 
demonstraram interesse mediano em aprofundar e 
continuar lendo sobre fósseis e Paleontologia. 

Figura 3. Interesse dos discentes em estudar sobre fósseis antes após a 
oficina com utilização de fósseis como recurso metodológico 

2.4 Divulgação científica por meio de oficina 

As oficinas são um meio eficiente de disseminar 
conhecimentos, assim ao analisar a possibilidade de 
Oficinas de Divulgação Científica para alunos de ensino 
fundamental e médio, como também para a população. 
Todos os discentes participantes concordaram que a 
melhor maneira de divulgação científica sobre os fósseis 
é uma oficina voltada para a comunidade não-científica, 
mas ao perguntar sobre a que público deveria atender 
8,4% disseram não ter certeza se seria bom para toda a 
comunidade, já outros 91,6% disseram que a oficina 
atende bem ao público geral.  

Os participantes comentaram sobre a necessidade de 
melhorias e adaptações para melhor compreensão da 
temática trabalhada, em que foi destacada a utilização de 
materiais mais alternativos como experimentos rápidos, 
com ênfase em slides com imagens (25%), utilização de 
argila (25%) e recursos satisfatórios (50%). Além disso, 
8,3% dos entrevistados falaram em aumentar o tempo da 
oficina para aprofundar mais e ter mais tempo para 
debates, além de aumentar o número de equipamentos 
para visualização dos fósseis.  

As oficinas como meio de divulgação podem não só 
culminar com o conhecimento científico, mas também 
com o processo de apropriação cultural, em que a 
comunidade passa a conhecer seu patrimônio cultural, 
assim considerando 66,6% dos entrevistados disseram que 
o conhecimento científico pode chegar a todos de uma 
maneira democrática, já 25% consideram que a 

divulgação está atrelada à divulgação da riqueza fóssil 
presente no estado e na região metropolitana de Teresina, 
PI, enquanto que 8,4% dizem que as oficinas propiciam o 
ensino (Fig. 4).  

Figura 4. Importância de promover oficinas como meio de divulgação 
científica à comunidade em geral 

3   Conclusão 

A utilização de fósseis em oficinas constitui excelente 
ferramenta didática durante o curso de formação docente, 
por aproximar o discente de um material que, muitas 
vezes, o aluno não conhece. O contato com o fóssil auxilia 
uma compreensão experiencial em que é possível 
compreender como ocorre o estudo desse material pelos 
pesquisadores responsáveis. 

A formação de professores de Ciências e Biologia 
torna-se mais completa a partir da interação direta, muitos 
egressos do curso, não participantes da pesquisa, contam 
que se sentem presos aos livros didáticos, pois não tiveram 
contato com esse tipo de material. Assim, fósseis tornam-
se não só elementos didáticos, como também elementos 
propulsores do processo de interdisciplinaridade e 
compreensão global de conhecimentos. Os fósseis são 
responsáveis por uma gama de conhecimentos produzidos 
a partir da observação, quantificação e elaboração de 
metodologias que visam compreender os ambientes 
antigos, aos quais não temos mais acesso, buscando 
compreender com uma visão biológica os processos 
evolutivos, ecológicos e anato-morfo-fisiológicos dos 
sistemas naturais, como também a contribuição desses 
ambientes antigos para a atual forma de Biodiversidade 
que temos na Terra. 
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Abstract The understanding of geosciences contents by people contribute for their citizen training. In times of questioning about human 
degrading actions on the environment through the science and technology advances, the understanding of the systemic dynamics occurring 
in the planet bring to the individual the action empowerment and criticism about culture and society which he lives. The Permaculture has 
as its base the environmental systemic view exercise, bringing the person closer to the geosciences contents and conscientious and efficient 
use of the spaces and natural resources for human keep and well-being. Based on this work we want to support the idea that the Permaculture 
can take a powerful motivational action in stimulating curiosity and learning related to geosciences. And due to its practicableness, the 
geoscience teaching through the Permaculture becomes stimulating and effective. 

KeywordsPermaculture, geoscience teaching, formal and non-formal education. 

Resumo A compreensão dos conteúdos de geociências pelas pessoas contribui para sua formação cidadã. Em tempos de questionamentos 
sobre as ações humanas degradantes sobre o meio ambiente através do avanço da ciência e da tecnologia, o entendimento das dinâmicas 
sistêmicas que ocorrem no planeta traz para o indivíduo o empoderamento de suas ações e críticas sobre a cultura e a sociedade em que vive. 
A Permacultura tem em sua base o exercício da visão sistêmica do ambiente, aproximando a pessoa dos conteúdos de geociência e das 
técnicas de uso consciente e eficiente dos espaços e dos recursos naturais para o sustento e bem-estar humano. Com esse trabalho queremos 
sustentar a ideia que a Permacultura pode ter uma poderosa ação motivacional para estimular curiosidade e aprendizagem relacionadas as 
geociências.  

Palavras-chavePermacultura, ensino de geociências, ensino formal e não-formal.  

Linha temáticaGeociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

1    Introdução 

Já há algumas décadas a sociedade global vem discutindo 
questões ambientais em seus diversos aspectos e a impor-
tância da segurança ambiental para a permanência da es-
pécie humana. Desta forma Orion (1996) destaca a neces-
sidade de fornecer à população o conhecimento e familia-
ridade sobre o funcionamento sistêmico da Terra, propor-
cionando um olhar atento e crítico dos cidadãos sobre a 
relação sociedade-natureza ao longo da história e especi-
almente na vida cotidiana.  

Os conteúdos de geociências no currículo escolar são 
objeto de discussão em diversas nações. Na educação bá-
sica brasileira esses conteúdos são distribuídos de forma 
fragmentada e não aprofundada. Divididos por tópicos 
como água, solo e ar limitam a compreensão do aluno e 
dificultam que o professor ensine sobre o mundo onde vi-
vemos (Campos 1997 apud Carneiro et al. 2004). 

Em diversos momentos na sociedade o conhecimento 
do conteúdo de geociências é fundamental para desenvol-
ver atividades cotidianas de produção e bem-estar hu-
mano. Desta forma, o foco na atividade prática gera uma 
motivação indireta para aprender este conteúdo. Partindo 
desta observação, neste trabalho vamos apresentar os prin-
cípios propostos pela Permacultura como elementos que 
estimulam a aprendizagem significativa do conteúdo de 

geociências, em particular nos seus aspectos mais sistêmi-
cos. Em pouco mais de trezentos anos a humanidade vi-
venciou grandes transformações em sua organização so-
cial. As revoluções industriais e a revolução verde trouxe-
ram grandes avanços tecnológicos para aumentar a produ-
ção de bens e alimentos, porém isso, na maioria das vezes, 
foi a custo de contaminação ambiental e exploração do 
trabalho. Ocorreu a transição da população rural em massa 
para as cidades, e hoje mais da metade da população mun-
dial reside de forma precária em área urbana, convivendo 
com a degradação ambiental e a poluição. 

No início da década de 1960, a publicação do livro 
Primavera Silenciosa, foi um marco para a popularização 
do debate sobre a responsabilidade da ciência sobre a ci-
vilização mundial e o meio ambiente. 

Rachel Carson gerou grande polemica com seu livro 
na comunidade científica e contribuiu para o início de um 
grande debate mundial quando denunciou e alertou sobre 
o uso abusivo de produtos químicos, em especial na agri-
cultura, e das ações de degradação ambiental no planeta.  
Mostraram a urgência de se questionar os resultados das 
ações humanas sobre a vida no planeta, demonstrando a 
relação sistêmica e frágil que estava sendo afetada de 
forma inconsequente pelo avanço tecnológico e o pensa-
mento da prosperidade econômica. 

Para Carson, estes produtos químicos eram resultado 
do grande avanço tecnológico alcançado pelos Estados 
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Unidos no pós-guerra e visto pelo governo e pela popula-
ção como um grande orgulho nacional e a solução para 
diversos problemas de controle de pragas. Porém não ha-
viam estudos sobre os efeitos negativos na humanidade e 
para o ecossistema. A partir deste período diversas inicia-
tivas que buscavam alternativas para a produção agrícola 
livre de insumos químicos surgiram. Houve o resgate de 
técnicas ancestrais que ganharam força e foram aperfeiço-
adas, visando produção permanente e regenerativa, evi-
tando a poluição e a degradação ambiental. 

Na década de 1970, Bill Mollison e David Holmgren, 

apresentaram em um curso na Austrália algumas técni-
casde design ecológico para áreas agrícolas, chamadas por 
eles como “Permanent Culture”. 

A preocupação inicial de Mollison e Holmgrem era a 
produção de alimentos por meio de uma base agrícola per-
manente, não degradante e mais harmônica (Mollison, 
1981). Entretanto, houve uma grande aceitação nas socie-
dades por onde Mollison passou divulgando seu trabalho, 
e estas técnicas evoluíram e extrapolaram sua aplicação 
somente na agricultura. 

Desta forma tornou-se um sistema técnico-filosófico, 
que busca conduzir as pessoas para formas diferentes de 
agir em áreas fundamentais da sociedade, da cultura e con-
sequentemente da interação ambiental. 

A Permacultura é uma ciência holística que induz à 
visão sistêmica da paisagem e do ecossistema local. E à 
partir desta observação propõe planejamento ecológico, 
cujo enfoque é a criação de sistemas eficientes, produtivos 
e autossustentáveis para suprir as necessidades das comu-
nidades humanas (Soares, 1998). 

Um dos princípios fundamentais que norteiam a im-
plantação do planejamento ecológico é a observação e a 
interação com a paisagem local, uma visão integral da 
Terra e suas interações entre seus sistemas. Então, torna-
se necessário observar as influências das energias externas 
e internas à área a ser trabalhada. 

As energias externas são, por exemplo, a incidência 
de luz solar, o regime de chuvas, dos ventos, a poluição e 
como elas influenciam durante as estações do ano. Tam-
bém, as características internas do terreno, através da aná-
lise do relevo, das características e das condições atuais 
do solo, e sobre a água nos aspectos da drenagem superfi-
cial, qualidade, localização e a oferta durante as estações 
secas e chuvosas. 

Somente a partir da sistematização destes dados, 
identificando-os como parte de um sistema cíclico, será 
possível projetar onde os elementos da propriedade vão 
ser implantados. Um exemplo simples é a posição da horta 
e a incidência adequada de exposição solar diária, para 
que se desenvolva plenamente e tenha maior produtivi-
dade com menor trabalho.  

O sistema técnico permacultural é composto por um 
sistema integrado que inclui, entre outros elementos, a bi-
oarquitetura, a agroecologia, mas principalmente, um po-
deroso movimento de empoderamento comunitário ativo, 
baseado na cooperação e no respeito nas comunidades, e 
busca levar em consideração o equilíbrio ecológico pro-
fundo (Naess 1973 apud Braun 2008). 

Segundo Soares (1998), existem institutos de Perma-
cultura em mais de cem nações, distribuídos por todos os 

continentes. Neles se praticam a filosofia e as técnicas ini-
ciadas por Mollison (1981), e oferecem formações em De-
sign em Permacultura. 

A prática da Permacultura consiste primeiramente em 
observar, identificar uma adversidade e propor uma solu-
ção criativa dentro dos princípios estabelecidos. Não 
existe um modelo, pois cada área deve se adaptar a sua 
particularidade de relevo, clima, solo e cultura local. 

Desta forma, o indivíduo aprende profundamente os 
conteúdos de Geociência de forma empírica, pois não 
pode simplesmente reproduzi-lo de um manual ou de uma 
aula expositiva. Estes conteúdos podem acentuar o senti-
mento de que o indivíduo pertence ao lugar onde vive 
(Carneiro et al., 2004), pois passa a conhecer melhor o 
ambiente, desenvolvendo um diálogo deste com os modos 
de vida e a cultura existente.  

A aprendizagem acontece durante a elaboração de um 
projeto, onde desenvolve o pensamento crítico, normal-
mente em um sistema de colaboração em grupo, onde a 
comunicação clara e efetiva é essencial para as ações, e os 
Feedbacks necessários para o sucesso do projeto.  

Podemos relacionar esse modo de trabalho com os 
princípios básicos do sistema Project Based Learning 

(PBL), uma técnica muito conhecida de ensino-aprendiza-
gem, na qual o indivíduo toma a frente de suas necessida-
des de conhecimento com um objetivo claro, resultando 
em uma aprendizagem profunda. 

O International Geoscience Syllabus, utilizado como 
referencial nesta pesquisa, é um documento elaborado 
com a contribuição de profissionais de várias nacionalida-
des, com a organização de Chris King, do Reino Unido. 
Foi redigido em nome da Organização Internacional Ge-
oscience Education (IGEO) e a União Internacional de Ci-
ências Geológicas e Comissão de Educação em Geociên-
cias (IUGS-COGE). Baseado em currículos de vários lu-
gares do mundo, tem por objetivo criar um currículo nor-
teador, que possa ser aceito e utilizado pelos professores.  
É composto de 29 temas ao qual se sugere que compo-
nham os diversos currículos de ensino de geociências pelo 
mundo, e atenda aos estudantes até 16 anos de idade. 

Para entender a abordagem da educação em ciências 
do sistema Terra utilizada nesse documento, nos remete-
mos a Orion & Libarkin (2014).  

 
2    Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa exploratória que analisa e com-
para documentos e bibliografia referente a permacultura 
com os conteúdos de geociências tendo o International 

Geoscience Syllabus como referência. 
Os documentos sobre permacultura utilizados na 

comparação são Mollison (1981) e Soares (1998). 
 

3    Resultados 

Analisando os documentos sobre permaculturaé possível 
encontrar numerosas referencias e conceitos, que são pró-
prios do paradigma da abordagem sistêmica ao estudo do 
planeta Terra que são presentes no InternationalGeoscien-
ceSyllabus. 
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Podemos apontar como principais temas comuns as 

águas continentais e sua dinâmica; o ciclo da água, das 
rochas e do carbono; as interações entre geosfera, hidros-
fera, atmosfera e biosfera; clima e meteorologia e por fim, 
os riscos das ações humanas pela degradação e pelo uso 
excessivo dos recursos naturais. 

A permacultura propõe a observação e utilização dos 
elementos da paisagem, o manejo do solo, da água e da 
biodiversidade para produção agrícola, construção de mo-
radias, de conforto e lazer de forma consciente e auto ali-
mentada.  

Conhecer as características do solo, se ele é argiloso 
ou arenoso, se tem muita matéria orgânica, e se as rochas 
presentes no local são resistentes às ações do sol, vento e 
chuva, é fundamental para a construção de sua moradia. 
Pois deste conhecimento depende seu conforto e segu-
rança. Os estudos do solo e das rochas estão presentes no 
International Geosciences Syllabus. 

Conhecer o Sol como único elemento energético ex-
terno ao planeta e sua influência na biodiversidade nas di-
versas regiões, faz parte da proposta do International-

Geoscience Syllabus e relacionando às propostas da per-
macultura, podemos inferir que para decidir a localização 
da moradia a ser construída é necessário que se observe a 
variação climática da região durante as estações, a inci-
dência de luz solar nos cômodos da casa durante o ano, 
para assim potencializar o conforto térmico no verão e no 
inverno. 

4   Conclusões 

A relação entre os itens que compõem o International-

Geoscience Syllabus e a prática da permacultura foi o ele-
mento que deu origem a este trabalho, que tem por obje-
tivo pensar práticas que levem os estudantes e as comuni-
dades a perceberem e entenderem como a Geociência está 
presente na vida cotidiana, e contribui para a melhor rela-
ção com os elementos naturais disponíveis. 

Com a análise foi possível verificar que a permacul-
tura oferece a oportunidade de trabalhar 19 dos 29 itens 
do International Geoscience Syllabus. Por meio dela se 
apresentam situações concretas que podem ser problema-
tizadas e investigadas mediante o método de ensino Pro-

blem Based Learning. 

Sugere-se, portanto, o emprego de atividades de per-
macultura na escola para estimular e motivar o ensino, vi-
sando a apreensão dos conteúdos de geociências de forma 
mais efetiva, por meio das atividades práticas, e que pos-
sam ser replicadas no cotidiano da comunidade. Possibili-
tando um avanço da autonomia, do empoderamento da ci-
dadania local e sua interação com o meio ambiente. 
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Abstract - This article intends to present the partial results of an activity of analysis of the chemical composition of several brands of min-
eral water, carried out with students of the EJA (Teaching of Youths and Adults), during chemistry classes, in a school of periphery of the 
city of Ribeirão Preto / SP, in 2017, which sought to develop chemical contents related to formation, physicochemical properties, extrac-
tion and water use. This activity was planned through the conception of a systemic nature, in an interdisciplinary and contextualized way, 
since the city of Ribeirão Preto is supplied by the Guarani Aquifer and due to the poor use of water, the population, mainly from the pe-
ripheries, often suffers with the lack of water in their homes. Thus, the activities were elaborated and supported in discussions in the Group 
of collaborative research1, which makes of the place and nature, objects of research, study and teaching, assuming the Sciences of the 
Earth System as axis of connection between the concepts and scientific contents. This activity is related to the water cycle in the city of 
Ribeirão Preto and we will analyze the nature of the students of the EJA on the processes of formation of water courses, the properties and 
characteristics of the water we consume and the extraction of the natural resources, as well as the problems of their misuse and the conse-
quences for the environment and for living beings, such as man. Students 'reports during Chemistry classes (twice a week 45-minute les-
sons during a semester) will assist in assessing students' learning about solubility, conductivity, material transport, water-related chemical-
physical properties, formation of watercourses, the processes of extraction and use of this resource over the years through natural or man-
made phenomena. 

Keywords Water cycle, nature, chemistry teaching, earth system science and collaborative research. 

Resumo Esse artigo pretende apresentar os resultados parciais de uma atividade de análise da composição química de diversas marcas 
de água mineral, realizada com estudantes da EJA (Ensino de Jovens e Adultos), durante as aulas de Química, em uma escola de periferia 
da cidade de Ribeirão Preto/SP,  em 2017, que buscou desenvolver conteúdos químicos relacionados à formação, às propriedades físico-
químicas, à extração e ao uso da àgua. Tal atividade foi planejada por meio da concepção de natureza sistêmica, de maneira interdisciplinar 
e contextualizada, pois a cidade de Ribeirão Preto é abastecida pelo Aquífero Guarani e devido ao mau uso da água, muitas vezes, a 
população, principalmente das periferias, sofre com a falta de água em suas residências. Assim, as atividades foram elaboradas e apoiadas 
em discussões no Grupo de pesquisa colaborativa1, que faz do local e da natureza, objetos de pesquisa, estudo e ensino, assumindo as 
Ciências do Sistema Terra como eixo de ligação entre os conceitos e conteúdos científicos. Tal atividade está relacionada ao ciclo da água, 
na cidade de Ribeirão Preto e  analisaremos as concepções de natureza dos estudantes da EJA sobre os processos de formação dos cursos 
de água, as propriedades e características da água que consumimos e da extração dos recursos da natureza, bem como os problemas de seu 
mau uso e as consequências para o ambiente e para os seres vivos, como o homem. Os relatos dos estudantes, durante as aulas de Química 
(2 aulas de 45 minutos por semana, durante um semestre) nos auxiliarão na avaliação da aprendizagem dos estudantes sobre solubilidade, 
condutividade, transporte de materiais, propriedades físco-químicos relacionados á água, desde a formação dos cursos de água, os 
processos de extração e de uso deste recurso ao longo dos anos por meio de fenômenos naturais ou produzidos pelo homem. 

Palavras-chave Ciclo da água, natureza, ensino de química, Ciência do Sistema Terra, pesquisa colaborativa. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1 Introdução 

No contexto da participação no Grupo de estudos: Ciên-
cia do Sistema Terra e Formação Continuada de Profes-
sores 1, trabalhamos com o tema água, buscando conhe-
cer as concepções sobre a composição química de águas 
minerais e de natureza de estudantes da EJA (com faixa 
etária entre 18 e 55 anos) que são mais experientes e 
apresentam histórias de vida distintas dos estudantes do 
Ensino Médio Regular.  

Inicialmente, realizamos a coleta de embalagens de 
diferentes marcas de águas minerais que pudéssemos 

utilizar em aulas de Química, buscando as relações entre 
a composição química e a fonte das águas, discutindo os 
aspectos da exploração da água, das suas propriedades 
físico-químicas e das transformações ambientais da natu-
reza e das provocadas pelo homem durante a formação, a 
extração e o uso desse recurso natural (água).  

No contexto do Grupo de pesquisa colaborativa e 
formação de professores, planejei e elaborei atividades 
com o manuseio e a análise das embalagens pelos grupos 
de estudantes das 1ª, 2ª e 3ª. Séries da EJA. E nesse tra-
balho apresentarei os resultados obtidos durante as aulas 
de Química, em 2017, com a utilização destas embala-
gens e das observações e discussões travadas pelos estu-
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dantes. Que constam da origem/fontes das águas até seus 
usos. Estabelecemos assim, etapas a serem desenvolvidas 
pelos estudantes, que foram divididos em grupos de até 4 
pessoas. 

Inicialmente, os estudantes foram instigados a res-
ponder, individualmente, a questão: 

“A água é conhecida como solvente universal, pois 
dissolve e transporta substâncias diversas”. Você acha 
que isso é bom ou é ruim? Justifique a sua resposta. 

Os materiais didáticos utilizados pelos estudantes 
apresentam a água como solvente universal, mas não 
discutem as consequências e as propriedades físico-
químicas da água, desde a sua formação, extração e usos. 

Após recolher as respostas dos estudantes, dividimos 
os mesmos em grupos de até 4 pessoas para que manu-
seassem, analisassem e discutissem alguns aspectos das 
diferentes marcas de águas minerais, como as concentra-
ções de sais, os resíduos de evaporação, o local de extra-
ção (fonte), as propriedades físico-químicas, como pH, 
condutibilidade elétrica, entre outras. Assim, foram in-
cumbidos de se atentarem às diferenças, buscando expli-
cações para tais diferenças. E cada grupo de até 4 estu-
dantes tinha que elaborar um relatório, contendo estas 
explicações e apresentá-lo, discutindo aspectos relacio-
nados à formação, extração, propriedades e usos da água. 

Destacamos que antes da realização das atividades 
com os estudantes, analisamos os materiais didáticos 
utilizados pelos alunos, na Unidade Escolar, durante as 
aulas de Química. E notamos falhas em imagens do ciclo 
da água, que aparece de forma bem reduzida; geralmente 
não promovem reflexões e discussões sobre a formação 
das águas subterrâneas, como o Aquífero Guarani, por 
exemplo, o que são áreas de recarga e como ter mais 
eficiência e qualidade nos processos de extração e de uso 
da água. Por isso, buscamos estabelecer relações entre os 
conteúdos químicos e Geociências para que os estudan-
tes entendessem conceitos e as interferências da natureza 
e do homem nos recursos naturais ao longo dos anos. 

A partir das situações de aprendizagem (Cadernos 
dos alunos 2011) e das unidades e dos capítulos relacio-
nados ao ciclo do ferro presentes nos livros didáticos 
(Pequis, 2013), planejamos e elaboramos estas atividades 
de análise, de reflexão e de discussão sobre a água. Neste 
artigo, iremos apresentar os resultados parciais e as dis-
cussões sobre as relações entre a sua origem, a extração 
de recursos naturais, as suas propriedades físicas e quí-
micas e seu uso. 

 
2   Análise de Resultados Parciais 

Utilizamos as respostas dos estudantes dadas à questão 
“A água é conhecida como solvente universal, pois dis-
solve e transporta substâncias diversas”. Você acha que 
isso é bom ou é ruim? Justifique a sua resposta; os rela-
tórios dos grupos de estudantes que apresentaram as 
concepções para as explicações e as discussões sobre os 
aspectos relacionados à formação, extração, propriedades 
e usos da água pelo homem. Além de suas concepções de 
natureza e de ciclo de materiais, como a água. 

As propostas dos estudantes para as relações feitas 
sobre a origem, transformações (naturais e provocadas), 

a extração e o uso da água apresentam indícios de natu-
reza, mas ainda percebemos muito a ideia da relação de 
extração e uso de recursos para a melhoria da vida do 
homem. Os conteúdos de química relacionados à solubi-
lidade, à concentração, aos sais presentes nas águas, 
dependendo de sua fonte, foram entendidos pela maior 
parte dos estudantes.  

A seguir, apresentamos algumas concepções dos es-
tudantes de acordo com as suas observações, por meio do 
uso de embalagens de diferentes marcas de águas mine-
rais.  E quanto às respostas dadas à questão “A água é 
conhecida como solvente universal, pois dissolve e 
transporta substâncias diversas”.  

“Bom, com o elemento diluído em água, ele não fica tão forte 
(concentrado). Mas, a água misturada exageradamente, por 
exemplo, em postos de combustíveis, o produto perde a sua 
essência... ficando mais fraco (diluído)” (S.O, 3ª. Série). 

“Em alguns momentos podemos usar a água para dissolver al-
go, como um teste... Serve como base para testar outros mate-
riais e [...] podendo encontrar o solvente para aquele material 
que queremos dissolver” (PC, 3ª. Série). 

“Eu acho que isso é bom, porque o nosso planeta é composto 
de água por toda parte e a água beneficia de várias maneiras, 
até limpando o nosso organismo do excesso de sais...” (J.B, 3ª. 
Série). 

“A água é de grande importância para todos nós, desde os 
tempos antigos até os dias atuais. [...] Nas indústrias, ela tam-
bém é importante, pois a maioria dos produtos a inclui... Tam-
bém é importante para a nossa saúde” (H.V, 3ª. Série). 

“... durante o processo algumas partículas que estão sendo dis-
solvidas acabam se misturando com a água, a deixando con-
taminada”. (J.J, 3ª. Série) 

“Ela pode dissolver coisas contaminadas que fazem mal pra 
gente, e dissolvida a substância fica praticamente invisível a 
olho nu”. (C.F, 3ª. Série).  

“A água é um equilíbrio, nas reações químicas... se tem muito 
sal a água dissolve”. (V.B, 3ª. Série).  

“Pois, a água se infiltra (filtro natural) e também acaba dis-
tribuindo minérios...  Levando alguns componentes a todos os 
lugares; sendo responsável por toda a forma de vida’. (A.R, 1ª. 
Série). 

“Acho que isso é bom. Pois, a água com o seu poder de dis-
solvimento consegue diluir e modificar a outra matéria”. (C.P, 
1ª. Série). 

“Bom, porque a água é um dos elementos mais importantes 
para o ser humano.  O corpo humano necessita de água...” 
(G.R, 1ª. Série). 

 “A água é o solvente mais importante na Terra, pois é o mais 
usado por nós, seres humanos” (I.R, 1ª. Série). 

“Ruim, pois tudo que a água dissolve pode ter bactérias e isso 
contamina toda a água. Mas, tem a Estação de tratamento de 
esgotos que limpa a água” (L.F, 2ª. Série) 

“Tudo tem seu lado bom e ruim. Sem água e alimento não so-
brevivemos. Porque a água é o meio de sobrevivência de todos 
nós’ (M.V, 2ª. Série). 

“Na minha opinião é ruim a água poder dissolver os sais e tu-
do mais. Pode causar poluição porque tudo que jogamos na 
água pode ser dissolvido...” (R.V, 2ª. Série). 

“Acho bom, pois através da mistura da água com outras subs-
tâncias, temos a formação de vários componentes químicos...” 
(S.A, 2ª. Série). 

“Eu acho bom, pois assim a gente descobre várias misturas 
químicas, reações, podendo dessa maneira descobrir novas 
matérias-primas para usar...” (I.P, 2ª. Série). 

“A água é boa, pois tem várias utilidades e bem utilizada for-
ma componentes fantásticos, pois sem água não haveria vários 
componentes químicos”. (C.D, 2ª. Série).  
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“É bom, nos dá facilidade e segurança para ingerir os alimen-
tos e nos ajuda no preparo de refeições, ou até mesmo para ou-
tras reações químicas”. (C.S, 2ª. Série)  

Notamos em alguns relatos dos estudantes a preocu-
pação com a sobrevivência do homem, e concepções 
sobre concentração, diluição, infiltração. Outros apontam 
para a importância da água nas reações químicas e na 
formação de substâncias e na alimentação. 

 

 3    Conclusão 

Ao analisarmos os resultados das observações  dos estu-
dantes sobre a água, verificamos que alguns dos estudan-
tes apresentam concepções sobre conceitos como con-
centração e diluição de substâncias. Ainda percebemos a 
preocupação com a sobrevivência do homem e as rela-
ções entre a água, a sua exploração e uso de acordo com 
as necessidades do homem: a saúde, a alimentação, a 
industrialização, entre outros.  Alguns estudantes falam 
da infiltração e de como a água dissolve e carrega os 
minérios. 

Durante as aulas, após analisarmos as respostas dos 
estudantes à questão “A água é conhecida como solvente 
universal, pois dissolve e transporta substâncias diver-
sas”. Você acha que isso é bom ou é ruim? Justifique a 
sua resposta, discutimos os aspectos positivos e negati-
vos desta característica. Ressaltando as consequências 
para o Aquífero Guarani da poluição, da retirada desen-
freada de água pelo homem e de seu mau uso. E notamos 
que ao  utilizarmos diferentes marcas de águas minerais, 
ressaltando as suas diferenças quanto à concentração de 
sais, o local das fontes, entre outros, despertamos o inte-
resse dos estudantes para uma abordagem mais ampla do 
tema água e proporcionarmos discussões entre os grupos 
de alunos, obtendo  resultados mais eficientes e respostas 
mais complexas e de acordo com os conceitos e conteú-
dos químicos, sobre a composição das águas, as diferen-
tes propriedades dos matérias,  a formação e a origem 
dos materiais e seus diversos usos. 

O que entendemos que tenha contribuído para que o 
estudante compreendesse aspectos relevantes da Química 
atrelados ao ciclo da água e a alguns conceitos geocientí-
ficos, como a infiltração de água, os minerais presentes 
na água, as fontes desses minerais, entre outros. Notamos 
as concepções sobre as transformações provocadas pela 
água nos materiais e sua capacidade de transporte. 

Ressaltamos ainda a realidade desaes estudantes que 
nos remete ao fato de muitos deles terem parado os seus 
estudos para ingresso no mundo do trabalho e de estarem 
retornando após anos.   

 
1 Grupo coordenado pelo prof. Dr. Pedro W. Gonçalves  
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APLICAÇÃO DE MAPA COMUNITÁRIO EM ÁREA DE RISCO DE 

ENCHENTE E ALAGAMENTO NA REGIÃO DO OURO VERDE, EM 
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Abstract   This article is a methodology about the application of the Community Risk Map by the population of Jardim São Pedro, located 

in the District of Ouro Verde, in the city of Campinas, São Paulo. The scope of the Map refers to the occurrences of flooding of the Viracopos 
Stream, a tributary watercourse of the Rio Capivari Basin. The elaboration of the Map is based on the residents' perception of the risks of 

disasters in that part of the territory, as well as the identification of the solutions regarding the logistics necessary for the rescue, abandonment 

of the site, and an area for sorting, camping and points of support, with a view to increasing resilience, reducing environmental impacts and 

ensuring the reorganization of the territory. 

Keywords Map of risk, flood, risks, territory, resilience. 

Resumo   Este artigo descreve uma metodologia sobre a aplicação do Mapa de Risco Comunitário de Risco pela população do Jardim 

São Pedro, localizado no Distrito do Ouro Verde, no município de Campinas, São, Paulo. O escopo do Mapa refere-se às ocorrências de 

inundação e alagamento do Córrego Viracopos, curso d’água tributário da Bacia Rio Capivari. A elaboração do Mapa parte da percepção 

dos moradores quanto aos riscos de desastres naquele fragmento do território, bem como o apontamento das soluções quanto à logística 
necessária para o salvamento, abandono do local e apontamento de área destinada à triagem, acampamento e pontos de apoio, com intuito 

de elevar a resiliência, diminuir os impactos ambientais e assegurar a reorganização do território. 

Palavras-chave  Mapa de risco, enchente, riscos, território, resiliência. 

Linha temática   Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

1    Introdução 

O objetivo deste trabalho é provocar uma reflexão sobre a 

aplicação do Mapa Comunitário de Susceptibilidades no 

Jardim São Pedro, em um fragmento do território do Dis-

trito do Ouro Verde, no município de Campinas, SP, Bra-

sil. A aplicação do Mapa remete às estratégias e logística 

pensadas pela comunidade afetada por alagamento e en-

chente do Córrego Viracopos. 

Tratou-se de reunir a Comunidade em oficinas obje-

tivando promover o debate sobre a temática da Redução 

de Riscos e Desastres – RRD, bem como o aumento da 

resiliência e sustentabilidade naquela área de ocupação. 

Após uma série de visitas e encontros realizados ao longo 

do segundo semestre de 2017 com membros da Comuni-

dade, decidiu-se que a vulnerabilidade do território diante 

dos riscos de desastres merecia maior atenção naquele 

momento, levando em conta a existência de casas constru-

ídas irregularmente às margens do córrego, sem respeitar 

o plano diretor do município. Dessa forma, os debates du-

rante as oficinas e o preenchimento do formulário após as 

mesmas foram pensados segundo a lógica das enchentes e 

transbordamentos que a comunidade sofre, considerando 

também as estratégias de resgate, e a mobilização dos ser-

viços públicos municipais e estaduais como suporte de 

salvamento.  

No processo de construção do mapa comunitário de 

susceptibilidades, a coleta dos dados, a avaliação dos ris-

cos e a tomada de decisão constituem iniciativas voltadas 

ao ordenamento territorial, incrementando ações de resili-

ência e sustentabilidade pensadas pela própria comuni-

dade. Assim, procurou-se promover a ideia de reduzir os 

efeitos negativos dos impactos sofridos, de maneira que 

os riscos latentes na região fossem minimizados por uma 

série de medidas propostas pela comunidade com acom-

panhamento de um pesquisador-mediador das tarefas ao 

longo das oficinas. 

A proposta metodológica deste trabalho reside na 

aplicação junto à comunidade mencionada do formulário 

desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia de Empre-

endimentos – LABORE, durante as aulas ministradas pelo 

professor André Argollo na disciplina de pós-graduação 

Ordenamento Territorial, nas dependências da Faculdade 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Univer-

sidade Estadual de Campinas (Unicamp), durante o se-

gundo semestre de 2017. 
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O critério adotado para selecionar o território para 

aplicação do Mapa partiu de experiência anterior adqui-

rida pelos autores deste artigo, durante trabalho de recu-

peração da mesma área com vegetação nativa, auxiliado 

por essa mesma comunidade e mediada pelo professor da 

disciplina Ordenamento Territorial. O Mapa foi disponi-

bilizado à Comunidade para os apontamentos das fragili-

dades do território e as soluções através da governança, 

considerando que aquela população vive em situação de 

vulnerabilidade social. 

O questionário contido no Mapa, na opinião da comu-

nidade, forneceria os meios necessários para o abandono 

do local, abrigo, apontamento da logística médico-hospi-

talar, triagem de vítimas, grupos de decisão e acesso ao 

hospital e unidades de saúde locais, criando um cenário 

com as respectivas variáveis para tomadas de decisão – 

indispensáveis, coordenadas e hierarquizadas. 

 

2   Caracterização da região, o valor da terra, compo-

nentes naturais e culturais 

O Distrito do Ouro Verde está localizado na região Sudo-

este de Campinas, fazendo limites ao município de Indai-

atuba a Sul; ao Distrito do Campo Grande ao Norte; ao 

município de Monte Mor, a Oeste; ao município de Cam-

pinas, a Leste. 

A região tem por limites trecho do Rio Capivari, tre-

cho da Rodovia dos Bandeirantes e do Aeroporto Interna-

cional de Viracopos. Concentra o Distrito Industrial de 

Campinas, o Complexo Hospitalar Ouro Verde, o Shop-

ping Spazio, a Faculdade Anhanguera e a Comunidade 

Alemã Friburgo. 

No aspecto econômico a região se destaca por um im-

portante comércio em franco crescimento, com lojas, su-

permercados, redes de fast food, rede bancária, serviços 

públicos, inúmeras instituições de ensino privadas e pú-

blicas, escolas de idiomas e de cursos profissionalizantes. 

Entretanto, a região também se destaca pelas desi-

gualdades sociais, sobretudo por ocupações irregulares, 

autoconstruções, precarização do transporte público e 

falta de saneamento básico nas áreas de ocupação clandes-

tina. Esses fatores agravam a inequidade na Região, o em-

pobrecimento da população, a proliferação de doenças e a 

perda da qualidade de vida em função da falta de infraes-

trutura em áreas nas bordas do distrito. 

As ruas e avenidas principais não foram projetadas 

para atender a demanda da frota de veículos, o que contri-

bui para os congestionamentos nos horários de rush, agra-

vando a poluição atmosférica e aumentando o tempo de 

deslocamento ao centro da cidade, principalmente pelo 

transporte público, cuja qualidade contribui para o es-

tresse dos passageiros que o utiliza diariamente. 

A forte urbanização local é marcada pela especulação 

imobiliária, pela multiplicação de residências insalubres e 

o comprometimento do meio ambiente devido aos altos 

níveis de poluição do ar, geração de resíduos domésticos, 

industriais e contaminação dos rios. Trata-se da região 

mais povoada de Campinas, formando um território com-

plexo do ponto de vista econômico e ambiental, cuja teia 

de relações vem provocando sucessivos conflitos ao longo 

dos anos. 

O caso do Jardim São Pedro é emblemático no que se 

refere ao engajamento da população quando solicitada a 

elaborar o seu Mapa Comunitário de Susceptibilidades, no 

intuito de resgatar a governança diante dos riscos de en-

chentes e alagamento do Córrego Viracopos, que afeta-

riam cerca de cento e cinquenta famílias pela invasão da 

água da chuva em suas casas, sem contar os riscos subse-

quentes de doenças infectocontagiosas devido à presença 

de agentes químicos e biológicos na água. 

Assim, o cerne da questão da elaboração do Mapa Co-

munitário de Susceptibilidades não se encerra no próprio 

documento, mas como produto subjetivo de uma série de 

questões de ordem econômica, dos processos culturais, da 

história local e regional, conforme analisa Ferrão (2016). 

Além disso as representações simbólicas, objetivas e sub-

jetivas, marcam a região por suas características particu-

lares relacionadas com a cor e o cheiro das águas, e as di-

nâmicas locais. 

 Assim, a análise do ordenamento territorial não se 

realiza de forma isolada e cartesiana, considerando que o 

território é complexo e organizado segundo a lógica do 

capitalismo e padrões políticos, econômicos, culturais e 

ideológicos. 

De acordo com Castells (1996), os fluxos da econo-

mia global conectadas pelo comércio, serviço, indústria, 

cultura e telecomunicações se espalham pelas periferias, 

em particular nas aldeias globais, incluindo os países 

emergentes, onde as desigualdades socioeconômicas são 

mais visíveis, fazendo com que a terra sofra uma valori-

zação imposta pela localização e pela renda muito desi-

gual nos países em desenvolvimento. 

Segundo Marx (1867) é na renda fundiária que a terra 

passa a assumir condição de valor e flutuações de mercado 

como produto da mais-valia, criando, assim, espaços se-

gundo a lógica das classes sociais, cujo intuito é categori-

zar a moradia de acordo com a posse do dinheiro. Villaça 

(1985) observa que a terra em si não possui valor diferen-

ciado entre um lugar e outro, mas a sua localização torna-

se crucial para atribuição de valor e, portanto, uma merca-

doria agregada pelo processo da imposição da mais-valia. 

A mais-valia é concebida e produzida exclusivamente 

pelos homens, empregada pelas facilidades de redução do 

tempo dos deslocamentos humanos e de mercadorias entre 

as áreas de produção capitalista incorporadas. O valor ad-

vém do emprego dos meios de produção como investi-

mento em infraestrutura e por meio do relacionamento so-

cial e físico com o processo produtivo, seja ele pela força 

de trabalho, seja pela riqueza produzida pela ação humana 

em escala territorial ou pela homogeneização do espaço 

em escalas regionais e nacionais. 

Assim, o lucro produzido pela valorização das ativi-

dades sociais e econômicas é concebido pelo trabalho ex-

cedente exercido pelos homens, cuja importância se rela-

ciona com a valorização da terra imposta pelo proprietário 

baseado em investimento agregado. Embora não se possa 

ignorar o valor da terra de acordo com os investimentos 

públicos empregados, a sua localização é ainda mais im-

portante, assim como o trabalho incorporado. 

Nesse sentido, o fragmento do território tomado para 

este estudo é um lugar onde o poder público encontra-se 

ausente, constituindo um espaço descontínuo do ponto de 
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vista do Mercado, e segregado – espacialmente em relação 

às áreas vizinhas providas de infraestrutura adequada e 

mais valorizada. 

Para compreender a relação da comunidade com o 

córrego que limita o seu território, há que se destacar a 

dinâmica do espaço fragmentado, porém articulado, numa 

dimensão espacial mais ampla, integrada e sistêmica, de 

acordo com Corrêa (1995). O território em franco pro-

cesso de mudança transcende os elementos da natureza 

inanimada, para uma natureza envolvendo a sociedade, 

com suas potencialidades, remetendo a outras dimensões 

de relação entre indivíduos tendo em vista a harmonização 

com os sistemas territoriais, incluindo os fenômenos do 

imaginário e do inconsciente coletivo. 

Para compreender tais fenômenos no Jardim São Pe-

dro (Distrito do Ouro Verde, em Campinas) sob a pers-

pectiva dos alagamentos e enchentes, é necessário um co-

nhecimento mais acurado das conexões dos recursos da 

natureza, como a vegetação, o solo, as rochas, a morfolo-

gia do terreno, os recursos hídricos como produto da com-

preensão integrada, desconstruindo as dicotomias e isola-

mento, incluindo a paisagem, como fator interpretativo do 

recorte daquele território. 

A proposta de delimitação do território por Bertrand 

(1971) referente a escala de análise, visa apresentar uma 

tipologia dinâmica da paisagem que represente a hierar-

quia de seus elementos, classificando em unidades superi-

ores (zona, domínio e região). Para o autor não se separa 

o território da paisagem, onde os fatores climáticos, re-

levo, hidrografia, rochas, vegetação, declividade, unida-

des de conservação, fatores químicos, e outras forças com-

binadas entre sociedade e natureza se conectam, o que cor-

robora com as ideias de Milton Santos (1991), na sua obra 

A Natureza do Espaço, que aborda o espaço como um con-

junto indissociável de sistema e objetos. Além dos ele-

mentos econômicos, como o capital e os bens de produ-

ção, essa abordagem estabelece uma conexão em torno do 

conceito paisagem, pois considera os elementos da natu-

reza imprescindíveis para a sua compreensão. 

Portanto não se pode ignorar que as dinâmicas soci-

ais, as lutas de classe, os aspectos culturais estão presentes 

no entendimento da paisagem, pois trata-se de um con-

junto de elementos interconectados, sistêmico e indissoci-

ável, entendendo-se que os aspectos culturais, os valores, 

o racionalismo e o materialismo dialético interferem na 

produção de conhecimento e outras formulações da ciên-

cia pragmática. 

Seguindo o pensamento de Humboldt (1874), os ele-

mentos da natureza e da sociedade convergem, criando 

identificações e sistemas complexos. Desse modo, o cór-

rego Viracopos em relação ao Jardim São Pedro, assim 

como outros sistemas da paisagem, deve ser estudado a 

partir das dinâmicas do território e suas potencialidades, o 

que pode promover a governança da comunidade, con-

forme analisa Jacobs (1961). 

Nesse sentido, a infraestrutura urbana existente (ou, 

muitas vezes inexistente) no Distrito do Ouro Verde, 

mesmo que impactada por ações antrópicas, não resulta de 

uma ação isolada, mas faz parte de um sistema mais amplo 

de mudança e transformação, carregado de significados 

estéticos, de uma experiência regionalizada dentro de um 

contexto universal. 

 

3   Percepção da comunidade sobre o seu mapa de 

suscetibilidades e os apontamentos de logística 

Foram realizadas duas abordagens na Comunidade repre-

sentada pela Associação de Amigos de Bairro do Jardim 

Planalto de Viracopos. Num primeiro momento a ideia era 

a mobilização da comunidade exclusivamente para dialo-

gar sobre as suas susceptibilidades, explicitando-as com o 

preenchimento do formulário que resultaria no Mapa. No 

entanto, a presença de moradores em áreas de risco foi re-

duzida devido à falta de uma comunicação mais eficiente 

por parte da presidência da Associação de Amigos de 

Bairro, e também pela dificuldade de reunir um número 

representativo de moradores para uma reunião, qualquer 

que seja ela. 

No entanto, dois grupos da Comunidade foram abor-

dados e tiveram contato com o Mapa-base (mapa do terri-

tório sem a aplicação do formulário, neste caso, o mapa 

do bairro Jardim São Pedro), porém não foi possível o seu 

preenchimento em virtude de suas ocupações nas ativida-

des culturais naqueles momentos (o que denota uma 

grande falta de interesse da Comunidade por questões re-

lacionadas ao ordenamento do seu território). 

Dessa forma, o mediador expôs a proposta e a meto-

dologia do documento, de modo que o tema risco fosse 

debatido e analisado, visando a instrumentalização do 

aparato e providências em caso de desastres. Em ambos 

os momentos foi realizada a leitura do formulário aos gru-

pos e suas respostas imediatas iam sendo sistematica-

mente plotadas sobre o Mapa-base. 

Após análise, a Comunidade elegeu como eixo as 

suas preocupações com os efeitos das enchentes e alaga-

mentos numa área de ocupação irregular e os riscos a que 

estavam expostos nos períodos chuvosos. Embora as in-

formações prestadas pelos grupos fossem importantes, 

apresentavam algumas inconsistências pelo fato de nem 

todos os presentes residirem na área de risco. Porém, to-

dos conheciam os transtornos provocados pelos transbor-

damentos do córrego e os relatos de incidentes envol-

vendo a comunidade. 

A sede da Associação de Amigos de Bairro Jardim 

Planalto de Viracopos, em Campinas está situada a cerca 

de 30 metros da margem do córrego Viracopos, próximo 

da área de risco, porém em lugar seguro, devido à declivi-

dade do terreno, não havendo histórico de enchente ou ala-

gamento naquele local. Do prédio da Associação pode-se 

observar as casas situadas a aproximadamente 2 metros 

acima do leito do córrego em nível normal, as quais so-

frem com alagamentos em um Tempo de Concentração 

pequeno durante a ocorrência de chuvas intensas. Devido 

a conformação do seu leito de estiagem, o córrego Vira-

copos pode, naquele local, tomar a forma de leito de cheia 

em poucos minutos de chuvas mais volumosas. 

Parte das residências possui muro de arrimo, porém 

sem uma base consistente por serem precariamente cons-

truídos sobre terreno arenoso e de aluviões, não impe-

dindo os desmoronamentos de terra e consequentes danos 

nas edificações. 
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Embora a área de risco seja relativamente pequena, 

pode provocar prejuízos econômicos e ambientais signifi-

cativos em caso de enchentes, principalmente quando se 

enfoca a susceptibilidade às doenças como leptospirose, 

hepatites A e B, febre tifoide, cólera, dengue, além de ou-

tros agentes biológicos nocivos à saúde humana, desenca-

deando uma série de doenças e demandando outras neces-

sidades de logística que nem sempre estão à disposição 

dos indivíduos afetados. 

Com base no seu Mapa Comunitário de Susceptibili-

dades, a comunidade do Jardim São Pedro percebeu que a 

área sujeita a enchentes e alagamentos corresponde apro-

ximadamente 1,2 km de extensão ao longo do córrego cor-

respondendo a 150 residências. 

O questionário contido no mapa discutido forneceria 

os meios necessários para o abandono do local, abrigo, lo-

gística médico-hospitalar, triagem, grupos de decisão e 

deslocamento para o hospital e unidades de saúde locais, 

sob a perspectiva da comunidade. 

 

4   Mapa comunitário de susceptibilidades e as ori-

gens das enchentes e alagamentos na região 

O Mapa Comunitário de Susceptibilidades não se trata de 

uma peça com emprego de técnica rigorosa ou um docu-

mento formulado segundo os critérios da Defesa Civil, 

amparado por normas e procedimentos técnicos. Trata-se 

de um formulário baseado em questionário didático onde 

a população debate o tema de interesse de acordo com 

seus conhecimentos empíricos, vivência e experiências, 

inclusive pessoais acumuladas no território, o que consti-

tui um saber não acadêmico, agregador de formulações 

não pragmáticas. 

As contribuições populares através do Mapa contri-

buem para a formulação de políticas, ações ou providên-

cias a serem adotadas em eventuais ocorrências de en-

chentes e alagamentos no Córrego Viracopos, local onde 

a suas casas foram construídas. 

De acordo com os depoimentos da comunidade con-

tidos no Mapa Comunitário de Susceptibilidades, o vo-

lume d’água no Córrego Viracopos ocorre por conta da 

drenagem das águas das chuvas da pista de pouso e deco-

lagem do Aeroporto Internacional de Viracopos, medindo 

3090m de comprimento por 45m de largura, produzindo 

um volume de água importante, o qual desagua no Cór-

rego Viracopos. 

Além do aeroporto, as fábricas localizadas à mon-

tante da ocupação também despejam volumes de água sig-

nificativos que se acumulam no vale. Os relatos dos mo-

radores durante as Oficinas motivaram uma visita técnica 

nos locais abordados a fim de se verificar tal fato. Os pá-

tios e estacionamentos das indústrias localizadas à mar-

gem direita do córrego acumulam grandes volumes de 

água que drenam o drenam, além dos resíduos químicos e 

sólidos que provocam assoreamento e desequilíbrio à ju-

sante do curso d’água, onde estão localizadas as moradias 

afetadas. 

O Córrego Viracopos encontra-se no vale entre dois 

importantes divisores de águas de terreno de planalto. A 

leste do córrego, encontra-se a Avenida Mercedes Benz, 

no Distrito Industrial, cuja drenagem é intensa, passando 

por tubulações despejando as águas das chuvas no cór-

rego. Outras empresas possuem comportas para captação 

da água da chuva para reuso. Quando os reservatórios se 

encontram saturados, as águas residuais também correm 

para o mesmo córrego. A situação pode se agravar com o 

rompimento desses reservatórios ou com acidentes na tu-

bulação onde a água recebe energia, provocando sérios 

impactos nas áreas habitáveis. 

A Oeste da área de estudo, há uma outra área de alta 

densidade demográfica, com ruas pavimentadas e bastante 

inclinadas, que contribui para com o agravamento das 

cheias repentinas do Córrego Viracopos, podendo resultar 

em alagamento das moradias susceptíveis do Jardim São 

Pedro. Além disso, as águas de drenagem da pista de 

pouso e decolagem do aeroporto escorrem para o mesmo 

lugar, contribuindo para com as cheias periódicas, em par-

ticular nos verões. Outro impacto envolvendo inundações 

importantes do córrego diz respeito a possíveis acidentes 

com o rompimento dos reservatórios de água da concessi-

onária de abastecimento da cidade. 

A origem do volume de água no Córrego Viracopos 

está associada às condições físicas do terreno à sua mar-

gem, levando em consideração a sua morfologia, declivi-

dade, densidade e drenagem do excedente dos pátios e es-

tacionamentos impermeabilizados das indústrias à ju-

sante. 

A comunidade apontou no Mapa Comunitário de Sus-

ceptibilidades as áreas sujeitas a eventuais transborda-

mentos e alagamentos, e os locais mais adequados para 

triagem de vítimas, posto de comando, base de apoio, he-

liponto, espera de socorro, abrigo e área de concentração 

de vítimas, segundo a sua visão. Além disso traçou as vias 

isentas dessas ocorrências, de modo que veículos como 

ambulâncias, viaturas, veículos de suporte avançado pos-

sam circular até aos locais determinados pelas equipes da 

Defesa Civil, como Corpo de Bombeiros, ambulâncias e 

autoridades de salvamento. 

O local de suporte avançado e apoio às vítimas está 

localizado à 100 metros da margem direita do córrego em 

relação à comunidade. No entanto, o contato entre os pon-

tos de alagamento e de triagem, obrigatoriamente deve 

ocorrer pelas vias isentas de enchentes, cuja distância é de 

aproximadamente 400 metros, tendo como referência a 

Escola Estadual Prefeito Antonio da Costa Santos e no seu 

entorno.  

Além da identificação das áreas inundáveis apontadas 

no Mapa Comunitário de Susceptibilidades, a comunidade 

considerou importante eleger as unidades de atendimento 

médico na região para eventual necessidade de remoção 

de vítimas aos centros de atendimento. Foram menciona-

das duas unidades de saúde em funcionamento de segunda 

à sexta-feira, das 07h00 às 18h00, sendo uma localizada 

no Jardim São Cristóvão, a 500 metros do córrego e outra 

unidade no Distrito Industrial de Campinas, a um quilô-

metro de distância da região considerada no Mapa Comu-

nitário. Por último, o Complexo Hospitalar Ouro Verde, 

distante a dois quilômetros, funcionando 24 horas de se-

gunda a domingo, dotado de facilidades de atendimento 

de urgência, leitos para cirurgias e tratamento de alta com-

plexidade.  
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O traçado das vias entre a área de enchente e as uni-

dades de atendimento médico permite o deslocamento de 

veículo entre cinco e dez minutos, considerado um tempo 

rápido para remoção de possíveis feridos e vítimas de afo-

gamento. 

 

5   Conclusão 

O Mapa Comunitário de Susceptibilidades aponta que a 

exposição da comunidade residente às margens do Cór-

rego Viracopos a eventuais desastres é um produto das 

ações antrópicas e não propriamente uma ocorrência ale-

atória da natureza. As intervenções humanas na paisagem 

e a forma de apropriação do território provocam uma re-

flexão sobre a melhoria da qualidade de vida, mesmo em 

áreas mais carentes de infraestrutura e investimento dos 

serviços básicos. 

 Muito embora a área de ocupação humana nesse am-

biente seja imprópria à moradia, a confecção do Mapa Co-

munitário apresentou-se como uma iniciativa promissora, 

apontando possibilidades de mudança através da gover-

nança, possibilitando um processo de inclusão através da 

reivindicação dos itens indispensáveis aos interesses co-

muns. 

Assim sendo, a Comunidade apontou com proprie-

dade a capacidade de resiliência daquele território social, 

através do ordenamento territorial em particular das ba-

cias hidrográficas regionais e políticas de inclusão. 

Durante o período de convivência com a Comunidade 

apurou-se que o Mapa Comunitário de Susceptibilidades 

constitui uma ferramenta inovadora, abrindo possibilida-

des para que o poder público repense suas posições sobre 

a sociedade e ambiente, com relação aos riscos de aciden-

tes e desastres.  

Embora o propósito do Mapa não tenha sido o de 

apresentar elementos para reverter o quadro das enchentes 

e alagamentos, as informações básicas das famílias que 

habitam o local, bem como as propostas para a implanta-

ção da logística para salvamento, constituem um passo 

importante para implementação de tais elementos, vi-

sando suprir as necessidades mais prementes, apontadas 

pela própria comunidade. 

Uma solução ideal para a comunidade seria a adoção 

de um programa de remanejamento habitacional que ga-

rantisse a desocupação e recuperação ambiental daquela 

área. A construção do Mapa Comunitário de Susceptibili-

dades levou a uma reflexão por parte da comunidade na 

tentativa de reduzir os efeitos dos desastres provocados 

pelas enchentes e alagamentos.  

Os benefícios do documento apontam para uma maior 

participação na vida política, visando o ordenamento do 

território, constituindo um novo modelo de ações popula-

res, exigindo do poder público a disponibilidade de logís-

tica em sua região, bem como a infraestrutura e o gerenci-

amento buscando a Redução dos Riscos de Desastres.  

Não obstante às dificuldades em agregar a comuni-

dade em números expressivos na Associação de Amigos 

de Bairro para discussão do Mapa Comunitário, a contri-

buição dos participantes foi produtiva e importante não 

apenas para o apontamento do risco de enchente e alaga-

mento, mas também na construção de um sistema susten-

tável, onde os meios físicos, biológicos e socioculturais se 

constituam em direito difuso regional. 

A organização da comunidade no debate das questões 

que levaram à construção do “seu” Mapa aponta para uma 

proposta de cidade integrada, resiliente e sustentável. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS E INDICAÇÃO DO PLANTIO DO CAPIM 
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HIGH RISK RESIDENCES IN ALEGRE (ES) 

ÉDER C. MOREIRA, RAPHAEL S. LANDI, ANDRÉ V. CORRADO, RAMIRYS L. DOS SANTOS 

Departamento de Geologia, Universidade Federal do Espírito Santo. Prédio da Geologia,  
Alto Universitário. Alegre ES, Brasil.29500-000. 
 E-mails: edercmoreira@hotmail.com, 

avcorrado@hotmail.com,raphaellandi@hotmail.com,ramirysbarros@gmail.com 

Abstract The Municipality of Alegre (ES) presents a serious history related to numerous cases of landslides. Due to the high costs of 
geotechnical works, the use of green containment works are being implemented with great results and becoming an efficient and viable 
choice. The Vetiver Chrysopogon zizanoides (L) grass is used as a great alternative in Bioengineering. Although its growth is satisfactory 
as a plant species, Vetiver grass needs adequate characteristics so that it assumes its maximum potential for slope stabilization. This work 
seeks to mitigate the effects of landslides in poor communities in the municipality by means of soil analysis, questionnaire application, and 
characterization of residences in high risk situations and, finally, indicate the planting and monitoring of Vetiver grass. 

Keywords downhill, vetiver grass, landslides. 

Resumo O Município de Alegre (ES) apresenta um grave histórico relacionado a inúmeros casos de deslizamentos de encostas. Devido 
aos custos elevados das obras geotécnicas, a utilização de obras de contenções verdes vem sendo implantadas com ótimos resultados e se 
tornando uma escolha eficiente e viável. O capim Vetiver Chrysopogon zizanoides (L) é utilizado como uma ótima alternativa na Bioen-
genharia. Apesar de seu crescimento ser satisfatório como uma espécie vegetal, o capim Vetiver necessita de características adequadas pa-
ra que ele assume seu máximo potencial de estabilização de taludes. Este trabalho procura mitigar as causas de deslizamentos em comuni-
dades carentes no Município por meio de análise de solos, aplicação de questionários, caracterização de residências em situação de alto 
risco e por fim, indicar o plantio e monitoramento do capim Vetiver.  

Palavras-chave Encostas, capim vetiver, deslizamentos. 

Linha temática Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

1    Introdução 

O Município de Alegre (ES) possui, em seu registro, um 
trágico histórico relacionado a desastres naturais associ-
ados a processos geológicos, sendo que a interação de 
alguns fatores como a geologia, geomorfologia, concen-
tração de chuvas em determinados períodos durante o 
ano e ocupação urbana acelerada nos últimos anos ser-
vem como agravantes para episódios de escorregamentos 
de massa. 

O atual modelo socioeconômico acaba por promover 
e intensificar a desigualdade social, de modo que resta 
aos grupos mais carentes procurar os terrenos de menor 
valor que inevitavelmente se encontram em encostas 
íngremes ou áreas alagadiças, impróprias à ocupação. 
Deste modo, os assentamentos criados neste regime estão 
sob ameaça do risco inerente a escorregamentos de mas-
sa ou inundações (Carvalho et al. 2006). 

Escorregamentos de massa são súbitos episódios que 
culminam na movimentação com plano de ruptura bem 
definido, onde fica destacado o material resistente e o 
que escorregou. Os materiais suscetíveis aos esses mo-
vimentos correspondem a solos, colúvios, rochas detritos 
e lixo doméstico Fernandes et al. (1996). Devido à im-

portância, relacionado à sua gravidade e impactos soci-
ais, este fenômeno é desassociado de outros fenômenos 
de menores escalas. Segundo Bigarella (2003), é um 
evento que ocasiona queda de um grande volume de 
material talude abaixo sendo solo ou rocha sob ação da 
gravidade e a interferência direta de outros fatores e 
agentes, como água, gelo ou ar. 

A cobertura vegetal na face do talude é de extrema 
importância para atenuar os efeitos diretos causados pela 
chuva, amenizando o impacto dos pingos no solo, conse-
quentemente diminuindo a erosão e o escoamento super-
ficial. Além disso, as raízes oferecem reforço ao solo 
devido ao aumento da resistência ao cisalhamento confe-
rido por elas Barbosa (2012). 

O capim vetiver, hoje classificado como “Chrysopo-
gon zizanioides (L) Roberty”, é uma planta eficiente no 
controle de erosão, estabilização de taludes e reforço do 
solo. Além de seus atributos morfológicos e ecológicos, 
é caracterizada por não ser uma espécie invasora o que 
leva a ser recomendada pelo Banco Mundial e órgãos 
ambientais em todo o mundo (Barbosa, 2012). 

O objetivo geral deste trabalho é mapear as áreas es-
pecíficas de alto risco de instabilidade no Bairro Vila 
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Alta e Comunidade Morro do Querosene, de modo a 
indicar soluções para a estabilidade do terreno.  

Esse trabalho vem trazer mais segurança e dignidade 
a pessoas que moram em áreas de alto risco nos bairros 
Morro do Querosene e Vila Alta no Município de Alegre 
(ES). 

De forma metódica para a Identificação de residên-
cias em situação de alto risco visou o que segue: Aplica-
ção de Questionários, de forma a obter informações dos 
moradores acerca do risco presenciado por eles; Análise 
de solos para averiguação de suas características físicas e 
químicas, de modo a entender sua fragilidade, Realização 
de Palestras nas comunidades alvos com intuito de cons-
cientização sobre ocupação do solo e informações sobre 
o capim Vetiver, Indicação do plantio do capim Vetiver 
nos cortes de taludes das residências sob risco e também 
em ruas paralelas a encostas. 
 

2   Desenvolvimento 

2.1 Materiais e Métodos 

O método de trabalho consistiu em três etapas: etapa pré 
campo, etapa de campo e etapa pós campo. A etapa pré 
campo consistiu na elaboração do questionário e da aná-
lise de mapas contidos na Ação Emergencial para Deli-
mitação de Áreas de Alto a Muito Alto Risco a Enchente 
e Movimentos de Massa realizado pelo Serviço Geológi-
co do Brasil-CPRM CPRM (2012). Houve também a 
consulta do Plano Municipal de Redução de Risco Geo-
lógico e Plano Diretor de Águas Pluviais e Fluviais do 
Município de Alegre (ES) que está disponível no sítio 
digital da Prefeitura Municipal de Alegre. Os materiais 
utilizados nesse trabalho, na etapa de campo, foram: 
mapas, trenas, GPS, cavadeira e enxada. A etapa de 
Campo foi dividida em três momentos distintos: O pri-
meiro momento ocorreu nos dias 20 e 21 de abril de 
2017 no Bairro Querosene, Município de Alegre (ES). A 
equipe escalada foi composta por Landi (2017) e mem-
bros voluntários do CREA-Jr (ES). A primeira observa-
ção ocorreu em pontos estratégicos a fim de realizar o 
planejamento e a análise da situação alvo. Isto é, a ob-
servação se deu em morros vizinhos onde os alvos foram 
visualizados de uma melhor forma. No Bairro Campo de 
Aviação, foi avistada a comunidade Morro do Querose-
ne, sendo que, foram anotados e fotografados os pontos 
de maior interesse para essa pesquisa, a saber: Pontos 
com estrias de deslizamento, águas pluviais (correntes) e 
lixo exposto. Posteriormente, a visita ao referente bairro 
ocorreu para a aplicação do questionário, amostragem de 
solos e levantamento das residências que estão em áreas 
de alto risco que optaram em participar do projeto.  

O segundo momento foi realizado nos dias 29 e 30 
de abril de 2017, no Bairro Vila Alta com uma equipe 
composta por Landi (2017) e colaboradores voluntários. 
Uma análise geral da situação foi realizada a partir de um 
ponto de observação do alto do Morro do Cruzeiro. Logo 
depois, ocorreu a aplicação do questionário, a amostra-
gem de solos e o levantamento das casas situadas em 
áreas de alto risco que participaram do projeto. 

A análise dos questionários permitiu uma visualiza-
ção dos alvos para a indicação de plantação do Capim 

Vetiver. As respostas dos questionários permitiram iden-
tificar as residências que carecem de cuidados especiais 
devido a enxurradas de lama e proximidade com locais 
propensos a deslizamentos. 

O terceiro momento compreendeu a realização das 
análises dos solos no Laboratório de Sedimentologia do 
Departamento de Geologia, no Centro de Ciências Exa-
tas, Naturais e da Saúde (CCENS), no campus Alegre da 
Universidade Federal do Espírito (UFES). Houve tam-
bém a indicação de plantio do Capim Vetiver nos locais 
programados (Alvos Planejados). 

A etapa pós campo é dada pelo monitoramento e de-
senvolvimento do capim Vetiver nos locais de aplicação. 

 

2.2  Localização e Vias de Acesso 

A área de Estudo (Fig. 1) está localizada em dois bairros 
periféricos na área urbana do Município de Alegre, situ-
ado ao Sul do Espírito Santo, vizinho dos Municípios de 
Guaçuí, Jerônimo monteiro e Muniz Freire, ficando a 
200 km da capital Vitória. 

Figura 1. Localização das áreas de estudo 

2.3  Questionários 

O Questionário consiste em uma abordagem direta sobre 
o conhecimento das pessoas em relação a realidade pre-
senciada por elas, envolvendo conceitos climáticos, geo-
lógicos e sociais. 

O primeiro momento ocorreu nos dias 20 e 21 de 
abril de 2017 no Bairro Querosene, Município de Alegre 
(ES). A primeira observação ocorreu em pontos estraté-
gicos, a fim de realizar o planejamento e a análise da 
situação alvo. Isto é, a observação se deu em morros 
vizinhos para que os alvos fossem visualizados de uma 
melhor forma. No Bairro Campo de Aviação, foi avista-
da a comunidade Morro do Querosene, anotados e foto-
grafados os pontos de maior interesse para a aplicação do 
questionário. 

No segundo momento, o foco se deu na porção norte 
localizada na escadaria principal (escadão) da comunida-
de que fica próxima a uma imensa cicatriz de antigos 
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deslizamentos, hoje vegetada, mas o histórico não é nada 
bom, moradores relataram que casas já desmoronaram, 
foram interditadas e até mesmo foram demolidas pela 
prefeitura, desocupações foram realizadas, dentre outros 
problemas apontados e observados em campo pelos 
autores. 

As casas que apresentavam maior instabilidade fo-
ram o foco para a aplicação do questionário que resultou 
num total de 18 pessoas abordadas e 12 residências em 
risco aderiram ao projeto (Fig. 2). 

 

Figura 2: Casas atribuídas de alto risco compreendidas pelo projeto 
juntamente com a aplicação do questionário na Comunidade Morro do 

Querosene 

De forma análoga, ocorreu também o levantamento 
das residências e a aplicação do questionário no Bairro 
Vila Alta (Fig. 3), nos dias 28 e 29 de abril com os cola-
boradores do CREA-Jr Núcleo Alegre. A situação dos 
moradores é bem semelhante ao da comunidade Morro 
do Querosene. Aqui se encontram relatos por parte de 
moradores de deslizamentos e desocupações de residên-
cias em risco. A aplicação resultou na entrevista de 14 
moradores e 13 residências aderiram ao projeto. 

O resultado foi um total de 32 moradores entrevista-
dos em ambas as comunidades. De uma forma geral, as 
respostas foram homogêneas caracterizando um pensa-
mento semelhante entre os moradores a respeito do as-
sunto. Um bom exemplo é que a grande maioria concor-
da que está ocorrendo uma variação climática e ambien-
tal a nível mundial. Com relação à causa das variações 
climáticas, os entrevistados em sua maioria acreditam 
que o grande causador é o homem e uma pequena parce-
la acredita que essas mudanças ocorrem de forma natural 

ou não souberam responder. De acordo com eles, os 
maiores afetados serão a população mundial e todos os 
seres vivos.  
 

 

Figura 3. Casas atribuídas de alto risco compreendidas pelo projeto 
juntamente com a aplicação do questionário no Bairro Vila Alta 

Quando questionados sobre o regime de chuvas, no-
venta por cento dos entrevistados acreditam que essas 
variações climáticas e ambientais influenciam na distri-
buição das chuvas durante o ano, trazendo insegurança 
quando ocorrem chuvas fortes na região com o temor de 
deslizamentos e enxurradas. As explicações referentes ao 
motivo do risco percebido por eles em sua comunidade 
foram: deslizamentos, falta de drenagens, construções 
irregulares e desmatamento (Fig. 4). 

Quando questionados sobre o que poderiam contri-
buir para melhorar a situação, o resultado foi que 50% 
indicaram a conscientização da comunidade. Em contra-
partida, quando abordados sobre o conhecimento que 
possuem acerca de outras técnicas que possam auxiliar 
na estabilidade do terreno, 50% informou que não tem 
conhecimento, 30% indicou o plantio de árvores e 20% 
apontou a construção de muros de contenção e outras 
técnicas construtivas. 

2.4 Caracterização dos Solos 

Para realização do ensaio de granulometria foram sepa-
rados 884 g e 1000 g de material arenoso seco coletado 
na comunidade Morro do Querosene e Bairro Vila Alta 
respectivamente. Posteriormente, as amostras foram 
colocadas em estufa a 50ºC por 10 dias. Em seguida, 
esse material foi peneirado em agitador de peneiras por 
10 minutos na frequência de 15 Hz em peneiras de aber-
turas de 9#; 14#; 28#; 35#; 48#; 100#; e 200#.  
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Figura 4. Gráfico que descreve causas do risco conforme percebido 
pelos moradores. 

Após o peneiramento, as amostras de cada uma das 
peneiras e do fundo foram colocadas separadamente no 
béquer e medidas suas massas em balança digital. Foram 
calculadas as porcentagens da fração retida em cada 
peneira e os valores encontrados foram plotados em 
gráfico monolog sendo que as amostras foram classifica-
das como Areia grossa a muito grossa com presença de 
cascalho. Além disso, observou-se pelas curvas granu-
lométricas que o solo é mal graduado (com pouco silte). 
O teor de umidade foi calculado para todas as amostras 
analisadas (em torno de 7%). Foi utilizado o aparelho de 
Casa Grande para determinar o limite de liquidez. Os 
valores encontrados foram plotados no gráfico monolog 
para obtenção do limite de liquidez do material analisa-
do. O valor de limite de liquidez encontrado para a amos-
tra da Comunidade do Querosene foi de 29% e o IP (ín-
dice de plasticidade) foi igual a 3,54%. Já para a análise 
do solo do Bairro Vila Alta, os valores encontrados fo-
ram plotados no gráfico monolog para obtenção do limite 
de liquidez do material analisado, conforme. O valor de 
limite de liquidez encontrado foi de 21,5% e IP = 2,06%. 

2.5 Geologia e tipos de solos 

Segundo o levantamento realizado pelo CPRM (2015), 
de 1993 a 1997, a região de estudo está inserida nas 
folhas Cachoeiro de Itapemirim, sendo representada pela 
unidade (Pps9), pertencente ao Complexo Paraíba do 
Sul.  

A definição feita por Lima et al. (1981) acabou sen-
do redefinida e enquadrada como uma das quatro novas 
unidades da nova definição do complexo dado por Ma-
chado Filho et al. (1983) em levantamentos posteriores 
que abrangeram as Folhas SF 24 e SF 23 corresponden-
tes a Vitória e Rio de Janeiro respectivamente. As novas 
unidades são: i) unidade indivisa, composta por gnaisses 
e migmatitos; ii) gnaisses granitoides; iii) rochas ender-
bíticas e charnockíticas; e iv) gnaisses granatíferos e 
kinzigitos. 

Segundo Silva (1996) o Complexo Paraíba do Sul é 
composto por rochas extremamente migmatizadas e 
granitizadas, no qual diversas unidades de menores pro-
porções foram associadas com litologias predominantes. 

Vieira (1997) organizou o complexo Paraíba do Sul 
de duas maneiras distintas, uma baseada em aspectos 

petrográficos e a outra relacionada com o ambiente geo-
tectônico de formação podendo ser correlacionáveis. 

De acordo com Silva (1996), Pps9 representa o lito-
tipo na região do Município de Alegre (ES) que pode ser 
descrita como: Pps9 (Anfibólio)-biotita gnaisse granítico, 
gnaisse granatífero, quartzitos e quartzitos-micaxistos. A 
maior ocorrência é de biotita gnaisses com ocorrência ou 
não de anfibólio, granadas, porfiroblastos de microclima 
e, por vezes, podem apresentar feições graníticas e mig-
matíticas. 

Segundo as características geográficas constatadas 
no sitio digital do Município Alegre (2018) os solos se 
caracterizam por boa porosidade, drenagem eficiente, 
baixa profundidade, pouco erodíveis e baixa fertilidade 
natural onde possam associar-se com solos susceptíveis à 
erosão de drenagem mediana e de baixa reserva mineral 
(latossolo vermelho amarelo e cambissolo). Há ocorrên-
cias também de terra roxa estruturada (manchas) e solos 
podzólicos vermelho-amarelo e litólicos. 
 

3   Conclusão 

Com todos os aspectos envolvidos, o mais importante 
está relacionado com o conhecimento dos moradores. As 
variáveis intempéricas mostram um grande período tem-
poral de insolação seguido por período com chuvas tor-
renciais que implica na retirada de sedimentos dos talu-
des, na Vila Alta. Este runoff é transportado para dentro 
dos terrenos, inclusive para dentro das residências, devi-
do à falta de planejamento do uso do meio. Não há vias 
de drenagem ou vielas instaladas ou regulamentadas pelo 
órgão público municipal. As residências não possuem 
sistemas de drenagem ou captação de águas pluviais. No 
morro do Querosene, o ponto mais significativo do le-
vantamento dos questionários é o medo associado a perí-
odos chuvosos intensos ou de períodos chuvosos contí-
nuos e lentos, pois a comunidade já presenciou um desli-
zamento rotacional de grande proporção na encosta. Há 
também uma preocupação de parte de moradores a res-
peito de esgoto não canalizado que corre morro abaixo, 
em direção à cicatriz do deslizamento; bem como há 
preocupação com o lixo descartado na encosta. 

Sobre o domínio geológico (geologia local e tipos de 
solos presentes) tem-se a conclusão que se apresenta a 
seguir: a unidade Pps9 representada por gnaisses mostra 
um perfil de solo amadurecido que por vezes apresenta 
alta porosidade e horizontes intensamente caulinizados. 
A alta porosidade aliada a cortes de taludes mal elabora-
dos, a retirada de vegetação nativa e uma prática malsu-
cedida de se escavar vias de drenagem diretamente no 
próprio terreno torna a camada de solo mais friável. 

O solo é mal graduado, com composição arenosa a 
cascalhosa, não permitindo a estabilidade dos terrenos, 
ainda mais com a degradação da vegetação. Outros fato-
res como a inclinação dos planos de foliação e o mal-uso 
do solo (representado pelo lixo lançado nos taludes e 
esgoto lançado nos taludes e perda de água das tubula-
ções) que facilitam o escorregamento. 

A vegetação tem sido retirada dos terrenos há muito 
tempo, provavelmente, devido a indústria agropecuária 
utilizar tais terrenos como pasto. Nos terrenos em que a 
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vegetação ainda é preservada, é notável a maior estabili-
dade dos taludes. De modo geral, a morfologia dos terre-
nos apresenta vales encravados em talvegues de inclina-
ção significativa (é comum a inclinação maior que 30° 
na maioria dos terrenos). A combinação da retirada da 
vegetação com taludes inclinados mostra um aumento 
diferencial na erosão superficial. 

A erosão superficial é acelerada devido a esses fato-
res: retirada da vegetação e taludes com alta inclinação. 
A escavação dos terrenos, seja para a realização de obras 
quaisquer, representa uma problemática para o aumento 
da erosão superficial, pois muitos terrenos ficam desco-
bertos. Um problema bastante visualizado é o início dos 
ravinamentos quando se realiza a construção de uma via 
de drenagem diretamente no solo, porque essa linha 
escavada no solo permite a infiltração de águas com 
maior intensidade no talude, fazendo um plano preferen-
cial de escoamento ao longo do talude que pode vir a 
representar uma cunha de deslizamento.  

As recomendações que podem ser designadas aqui 
são as seguintes: a cobertura vegetal deve ser mantida 
primeiramente. Se houver a retirada da vegetação, uma 
forma simples e barata para a revegetação é a semeadura 
espontânea realizada pela comunidade de espécies nati-
vas ao longo da encosta. A fauna de pássaros pode pro-
mover a semeadura de forma natural, uma vez incentiva-
da pelo plantio de árvores ou arbustos atrativos de espé-
cies. A revegetação dada de forma científica (Truong 
2006) utilizando o capim vetiver pode ser uma alternati-
va eficiente, mas que apresenta um certo custo. Nos 
casos específicos aqui relacionados, isto é, Vila Alta e 
Morro do Querosene, foi realizado um orçamento no 
valor de R$ 5.200,00 para a compra das mudas. O traba-
lho tem a intenção de dar continuidade no plantio do 
vetiver nas encostas aqui citadas, com a ajuda financeira 
do CREA Jr núcleo Alegre (ES) e a ajuda colaborativa 
da equipe que trabalhou na aplicação dos questionários e 
voluntários. A densidade de plantio pensada é de realizar 
três linhas de plantio espaçadas igualmente (aproxima-
damente 33,33 cm) numa faixa de um metro de largura, 
na região logo acima das residências na Vila Alta; já no 
Morro do Querosene, utilizando a mesma densidade, a 
faixa de plantio deverá ser em torno da cicatriz de desli-
zamento já ocorrido e com atenção a algumas residências 
no entorno da mesma cicatriz. 

Os autores do trabalho entendem que o objetivo de 
mapear as áreas mais suscetíveis a deslizamento e enxur-
radas nesses locais foi alcançado. A continuidade envol-
ve a intenção do plantio do capim vetiver com a finalida-
de de trazer conforto e humanidade para as pessoas que 
vivem nessas áreas. É notório que a troca de informações 
foi significativa em primeiro plano para os autores, mas 
também para a comunidade. 
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Abstract Due to the creation of Law 12.305/2010, responsible for establishing the National Solid Waste Policy, the existence of open-
pit dumps in Brazil came into question, since these became prohibited. From this perspective, the Association of Collectors of Recyclable 
Materials (ASCAT) was established, responsible for carrying out various activities with waste. In São Gabriel da Palha,City, ASCAT is in-
stalled in the old outbuildings of the open dump. With the enactment of Law 12,305 / 10, the site underwent changes, and the solid waste 
was destined for trenches that were later grounded. Although this is done, it can be seen from a street-based approach that a significant part 
of the population believes that ASCAT still has the old open dump. In this way, this article proposes to present a synthesis about the rea-
sons that cause the lack of knowledge of the citizens on subjects related to the correct destination of garbage in the municipality itself, as 
well as a presentation of the work of ASCAT and, finally, a study of the area where the waste was dumped. 

Keywords Solid waste, sustainable development, recycling. 

Resumo Devido à promulgação da Lei 12.305/10, responsável por instaurar a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a existência dos 
lixões a céu aberto no Brasil entrou em xeque, já que estes tornaram-se proibidos, o que, consequentemente, trouxe a necessidade de mudar 
a forma de tratamento de resíduos no país. Sob esta ótica, instituiu-se a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAT), res-
ponsável por executar diversas atividades com os resíduos. Em São Gabriel da Palha, a ASCAT está instalada nas antigas dependências do 
lixão a céu aberto. Com a entrada em vigor da Lei 12.305/10, o local passou por mudanças, e os resíduos sólidos destinaram-se a trinchei-
ras que posteriormente foram aterradas. Embora feito isto, pode-se observar, a partir de uma abordagem realizada nas ruas, que uma parte 
significativa da população acredita que no local em que funciona a ASCAT ainda exista o antigo lixão a céu aberto. Desta forma, este arti-
go se propõe a apresentar uma síntese acerca dos motivos que acarretam a falta de conhecimento dos cidadãos sobre assuntos relativos à 
correta destinação do lixo no próprio município, bem como uma apresentação do trabalho da ASCAT e, por fim, um estudo da área do li-
xão em que os resíduos foram aterrados. 

Palavras-chave Resíduos sólidos, desenvolvimento sustentável, reciclagem. 

Linha temática Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

1    Introdução 

A questão do descarte dos resíduos sólidos no Brasil 
nunca esteve em tamanho destaque como nos últimos 
anos, muito em função da promulgação da Lei 
12.305/10, responsável por instaurar a Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos. A partir desta, tornou-se mais 
claro a responsabilidade de cada membro da cadeia pro-
dutiva para com o seu resíduo sólido, bem como, por 
meio da referida lei, determinou-se a extinção dos lixões 
a céu aberto no país e, consequentemente, a instauração 
de novas instalações (Brasil 2010). 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê que 
os resíduos sejam coletados para posterior reaproveita-
mento, enquanto os rejeitos devem ser encaminhados 
para aterros sanitários, onde serão dispostos corretamen-
te. Portanto, a correta definição destes termos se faz 
necessária para o entendimento dos tópicos e que a Soci-
edade faça o seu papel, sejam os atores docentes e dis-

centes, bem como todos os atores da Comunidade. Isto é, 
é extremamente importante separar o que é resíduo do 
rejeito desde o lar de cada um, desde o momento do 
entendimento do ser para tal. Segundo Brasil (2010), 
entende-se por resíduo sólido, o material, substância, 
objeto ou bem descartado por meio de atividades huma-
nas em sociedade, cuja destinação final deve se proceder 
em estado sólido ou semissólido, assim como gases con-
tidos em recipientes e líquidos cujas características parti-
culares inviabilizam o seu lançamento em redes públicas 
de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para tal, 
soluções inviáveis do ponto de vista econômico e técni-
co, mediante as melhores tecnologias disponíveis. Já 
rejeitos, são resíduos sólidos que, esgotadas todas as 
possibilidades de reaproveitamento por processos tecno-
lógicos até então conhecidos e acessíveis financeiramen-
te, e, não havendo outra alternativa, são destinados para 
um determinado local, cuja disposição não afete as carac-
terísticas ambientais da região.  
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Em outras palavras, os resíduos sólidos podem ser 

reaproveitados e os rejeitos não.  
O Município de São Gabriel da Palha (ES), bem 

como o restante do país, precisou se organizar de modo a 
cumprir as exigências da Lei 12.305/10, já que até então, 
o descarte dos resíduos sólidos era realizado sem qual-
quer preocupação com o passivo ambiental, sendo desti-
nado em áreas sem qualquer preparo para recebê-los, um 
exemplo de lixão a céu aberto. Com o advento da Políti-
ca Nacional dos Resíduos Sólidos, as dependências do 
antigo lixão se modificaram: os resíduos sólidos foram 
aterrados em trincheiras e houve a criação da Associação 
dos Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAT) em 
2014, responsável por realizar processos como os de 
triagem e prensagem de resíduos no local.   

A existência de uma legislação específica que de-
termina a extinção dos lixões a céu aberto no Brasil é 
recente. Ao contrário da maioria dos países da Europa, 
que segundo Brollo & Silva (2001), existe há pelo menos 
40 anos. Este fato mostra o quão atrasado nosso país está 
no gerenciamento dos resíduos e rejeitos gerados diaria-
mente. 

Como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi 
criada apenas em 2010, é de se esperar que grande parte 
da população não compreenda totalmente termos como 
resíduos e rejeitos, o que influencia diretamente na desti-
nação final dos mesmos e que, consequentemente, inter-
fere negativamente na ideia de logística reversa, entendi-
da por Brasil (2010), como o mecanismo de  

(...) desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios que procuram tor-
nar viável a coleta e restituição de resíduos sólidos no setor 
empresarial, seja em seu ciclo produtivo ou em outrem, ou 
qualquer outro meio que torne a destinação final ambiental-
mente adequada (Brasil 2010).  

Ao se observar isto, torna-se necessária uma consci-
entização por parte da população, seja esta por meio de 
veículos de mídia como rádio e TV ou mesmo por uma 
abordagem na rua. Essa abordagem foi realizada e os 
resultados obtidos serão debatidos adiante neste artigo. 

2    Metodologia de trabalho  

A elaboração deste artigo tornou-se possível após a divi-
são dos trabalhos em etapas, cada qual com o seu objeti-
vo principal. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa 
acerca das bibliografias anteriores, cujo objetivo fora a 
compreensão de temas relacionados à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, bem como de conceitos direciona-
dos à área da Geologia Ambiental. Na sequência, reali-
zou-se uma visita às instalações da ASCAT, cujo propó-
sito foi o de obter informações relevantes sobre as ativi-
dades exercidas pela associação, desde a coleta dos resí-
duos em domicílio até a triagem, pesagem, prensagem e 
venda dos mesmos. Nesta etapa do trabalho, também foi 
possível conhecer a antiga área de disposição de resíduos 
de São Gabriel da Palha, assim como a zona de transbor-
do, local onde atualmente ocorre o transporte dos rejeitos 
para Colatina. Segundo comunicação oral com a Secreta-
ria de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Gabriel 

da Palha, os resíduos encontram-se enterrados em trin-
cheiras desde 2014. 

Após as informações adquiridas junto à ASCAT, 
iniciou-se a terceira etapa do trabalho, cujos objetivos 
foram aplicar um questionário visando traçar um perfil 
da população gabrielense no que se refere a assuntos 
básicos relacionados ao resíduos e rejeitos gerados diari-
amente; e tornar mais acessível a Lei 12.305/10, por 
meio da explanação de dúvidas corriqueiras relacionadas 
ao descarte de resíduos e rejeitos, cujas respostas são 
encontradas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 
O questionário aplicado constituiu-se de quatro questões, 
cujas respostas foram catalogadas como “Sim” ou 
“Não”. Foram elas:  

“Você sabia da existência da ASCAT?” 
“Você sabe a diferença entre rejeito e resíduo? 
“Você sabia que no município há coleta seletiva?” 
“Você separa o lixo na sua casa?” 
 
A questão n°1 foi elaborada para verificar se a atua-

ção da ASCAT quanto à divulgação do seu trabalho 
estava sendo eficiente. Entretanto, esta pergunta também 
teve por objetivo divulgar a própria associação. A elabo-
ração da segunda questão (n°2) teve por objetivo conhe-
cer o nível de informação técnica das pessoas acerca do 
que estava sendo abordado na pergunta. A questão n°3, 
assim como a de n°1, também teve por objetivo divulgar 
a ASCAT, além de informar sobre a coletiva seletiva 
realizada no município. A última questão (n°4), por sua 
vez, foi elaborada para conhecer se os conceitos de resí-
duos e rejeitos são compreendidos e aplicados pela popu-
lação, embora esta não os conheça por estes termos (é de 
se esperar que apenas pessoal de nível técnico reconheça 
estes vocábulos). 

A última etapa do trabalho consistiu na sintetização 
das informações adquiridas nas etapas anteriores. O 
intuito foi o de elaborar um artigo de cunho científico 
acerca do perfil da população gabrielense no que se refe-
re à atenção dada por esta aos resíduos e rejeitos gerados 
diariamente no município.  

 
3    Resultados e discussão 

De acordo com Pereira Neto (2011, p.78 apud Monteiro 
2001, p.3) o gerenciamento dos resíduos sólidos no Bra-
sil não ganha a atenção que merece de fato, o que leva a 
um acúmulo de problemas de ordem social e ambiental. 
De fato, o autor tem razão quanto ao descaso para com 
os resíduos e rejeitos gerados diariamente no país, uma 
vez que apenas em 2010 houve a promulgação da Lei 
12.305, responsável por instaurar a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.   

A visita às instalações da ASCAT (Fig. 1) foi a res-
ponsável por promover conhecimentos acerca da dispo-
sição de resíduos e rejeitos no local, bem como no traba-
lho realizado pela associação no município.  
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Figura 1: ASCAT, localizada na área do antigo funcionamento do 
lixão. Fonte: autoria própria 

A ASCAT realiza no local etapas de triagem, pesa-
gem e prensagem, tendo-se em vista o aproveitamento 
econômico dos resíduos (Fig. 2). Nesta área, houve a 
disposição inadequada de lixo a céu aberto durante 13 
anos, cujo início se deu em 2001, de acordo com a Secre-
taria de Obras e Desenvolvimento Urbano de São Gabri-
el da Palha. Atualmente, a região não conta mais com o 
lixo a céu aberto e o trabalho para com os resíduos e 
rejeitos se dá de maneira diferente, como será abordado 
adiante. 

 
Figura 2. Etapa de triagem realizada pela ASCAT. Fonte: autoria 

própria 

O aterro onde se encontram os resíduos (Fig. 3) não 
pode ser considerado como controlado já que, de acordo 
com a NBR 8.849 (ABNT 1985), este conceito se refere 
ao local no qual se realiza uma técnica específica de 
disposição de resíduos sólidos, de maneira que estes não 
causem danos à saúde pública ou à segurança. Entretan-
to, de acordo com Santos (1995), de um modo geral, esta 
técnica não é a mais adequada, uma vez que não conside-
ra os mecanismos de geração de chorume. De fato, pelo 
que foi observado, não se construiu um aterro controlado 

no local. Por comunicação oral com Jurandir Roque, o 
“Nego Ferro”, relatou-se o que segue: “As trincheiras 
foram construídas em profundidades de 32 metros e 
foram preenchidas com os resíduos. Depois elas foram 
cobertas por uma camada de terra”. Através de uma 
inspeção de campo ao aterro, constatou-se que a camada 
de terra relatada por “Nego Ferro” é argilosa e pouco 
espessa, já que em alguns locais observam-se sacos plás-
ticos e materiais descartáveis que afloram devido a ero-
são superficial desta camada (Fig. 3), que  pode se dar 
por algum problema no processo construtivo do aterro e 
ocorre pelo menos desde 2014, data a partir da qual rea-
lizaram-se as trincheiras no terreno.  

 

Figura 3. Sacos plásticos aflorantes no aterro: uma  consequência da 
erosão superficial no local. Fonte: autoria própria 

Na ASCAT os resíduos são totalmente reaproveita-
dos, já os rejeitos são destinados a um local conhecido 
como transbordo (Figura 4). No transbordo, os rejeitos 
são disponibilizados em contêineres e levados até o Mu-
nicípio de Colatina por uma empresa terceirizada contra-
tada pela prefeitura de São Gabriel da Palha. A área do 
transbordo possui um sistema de coleta de chorume, e 
diferentemente das outras dependências, é caracterizada 
por apresentar espessas coberturas de concreto no local 
onde os caminhões realizam o carregamento dos resí-
duos. Essas coberturas chegam a ter 60 centímetros e são 
instaladas com o objetivo de impedir que haja a propaga-
ção do chorume no subsolo e consequentemente no nível 
freático da região. Canaletas são vistas no local e levam 
eventuais chorumes até uma caixa coletora, que segundo 
“Nego Ferro”, também possui cerca de 60 centímetros de 
revestimento de concreto no chão e não apresenta qual-
quer tipo de atividade bacteriana, o que torna inviável a 
decomposição do chorume. No momento em que esta 
caixa coletora se encontra quase cheia, ocorre a draga-
gem do chorume por meio de um caminhão, que o desti-
na até um local adequado.  
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Figura 4: Área de transbordo e barreira vegetativa ao fundo. Fonte: 
autoria própria 

As informações adquiridas durante a etapa de visita 
às instalações da ASCAT e do aterro no antigo lixão de 
São Gabriel da Palha atestam para o bom trabalho reali-
zado pela associação e o descarte inadequado dos resí-
duos em 2014, já que à época, foram aterrados em trin-
cheiras. 

A etapa seguinte à visita à ASCAT foi a ida às ruas. 
Para levantar dados acerca do conhecimento básico das 
pessoas sobre assuntos relacionados ao descarte de resí-
duos sólidos e rejeitos, de um modo geral, e minimizar 
os efeitos quando há a falta deste, aplicou-se um questio-
nário com quatro questões principais, mencionadas no 
tópico anterior e que serão novamente salientadas aqui. 
São essas as perguntas: 

(1)“Você sabia que no município há coleta seleti-
va?” 

(2)“Você separa o lixo na sua casa?” 
(3)“Você sabia da existência da ASCAT?” 
(4)“Você sabe a diferença entre rejeito e resíduo?” 
Foram ouvidas 64 pessoas e os resultados da entre-

vista encontram-se a seguir (Fig. 5). 
Os resultados da pesquisa de opinião atestam que 9 

das 64 pessoas entrevistadas (ou 14%) sabem a diferença 
entre resíduo e rejeito, ou seja, aquilo que pode ou não 
ser reaproveitado. Tal percentual pode ser considerado 
alto, uma vez que a correta distinção entre os termos é 
esperada apenas para pessoal técnico. Uma parcela con-
siderável da população separa o lixo na sua casa, cerca 
de 58%. Este fato denota que muitas pessoas, aplicam os 
conceitos de resíduos e rejeitos na hora do descarte do 
lixo, embora não conheçam a distinção entre os termos. 
Além disto, esta informação mostra que mesmo devagar, 
as pessoas estão se conscientizando para a questão do 
descarte correto dos resíduos. 

Aproximadamente 59% das pessoas conhecem a 
existência da ASCAT no município. Este percentual 
poderia ser mais elevado, uma vez que a associação 
funciona desde 2014. É necessária uma abordagem que 
apresente as atividades da ASCAT e a importância desta 
no gerenciamento dos resíduos sólidos municipais. Da 
mesma forma, é aconselhável aumentar o percentual de 
pessoas que sabem da existência da coleta seletiva em 
São Gabriel da Palha, que atualmente gira em torno de 

81%, e a sua melhoria tende a refletir positivamente no 
trabalho da associação, uma vez que pode agregar na 
quantidade de materiais recicláveis disponíveis para que 
os converta em fonte de renda. 

 

Figura 5: Resultados obtidos a partir da abordagem direta realizada nas 
ruas. Fonte: autoria própria 

Com todas estas informações, tornou-se claro a falta 
de conhecimento de grande parte da população acerca de 
temas essenciais tratados na Política Nacional dos Resí-
duos Sólidos, bem como do funcionamento e da própria 
existência da ASCAT no município, tendo-se em vista 
que esta encontra-se amparada pela Lei 12.305/10, atu-
almente vigente no país (Brasil 2010).  

3   Considerações finais 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelecida 
pela Lei 12.305/10, criou metas para a eliminação dos 
lixões a céu aberto em todo país, cujo prazo estabelecido 
foi o de até 4 anos após a data de publicação no Diário 
Oficial da União, DOU (Brasil 2010). Em meio a este 
contexto, foi criada a ASCAT, que se sustenta, desde 
então, com dificuldades, muitas das quais originadas pela 
falta de conhecimento da população acerca da sua exis-
tência, bem como a da Lei 12.305/10. Desta forma, a 
abordagem realizada nas ruas se mostrou uma ferramenta 
eficaz de conscientização da população gabrielense, que 
mesmo sabendo da existência da coleta seletiva no muni-
cípio, por vezes não separa o lixo na sua casa. Através 
desta abordagem, ficou claro que ainda falta o senso de 
educação ambiental para muitas pessoas, que tratam com 
desinteresse o lixo gerado por elas, e por excesso de 
comodismo, acabam por não os destinar de maneira 
ambientalmente correta. 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas nas 
ruas mostram que a população gabrielense não conhece a 
distinção entre os termos “resíduos” e “rejeitos”, embora 
distingam na prática, uma vez aproximadamente 58% 
das pessoas realizam a separação do lixo em suas resi-
dências. Outro fato que chamou a atenção foi o percentu-
al de pessoas que não conhecem a existência da ASCAT, 
o que denota a falta de esclarecimento para a maioria das 
pessoas acerca da atuação e existência da associação no 
município. Aumentar o conhecimento das pessoas acerca 
da ASCAT e as atividades desenvolvidas por esta, con-
comitantemente com a conscientização do que pode ou 
não ser reciclado, parece ser a saída para a questão do 
correto descarte de resíduos e rejeitos em São Gabriel da 
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Palha. Os problemas relacionados ao descarte inadequa-
do dos resíduos em São Gabriel da Palha não param 
somente na dificuldade de mobilização social sobre a 
coleta seletiva, uma vez que a saída encontrada pelo 
município para exterminar o lixão a céu aberto não foi 
correta. De fato, este foi eliminado e deu lugar às depen-
dências da ASCAT, mas os resíduos secos foram aterra-
dos em trincheiras e cobertos com material argiloso, sem 
qualquer controle dos possíveis impactos ambientais ao 
local, tais como a contaminação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas através da disseminação do 
chorume, tendo-se em vista que o aterro encontra-se 
próximo a corpos hídricos responsáveis pela irrigação de 
lavouras de café e pimenta-do-reino. Desta forma, toda a 
região na qual localiza-se a ASCAT e o aterro de São 
Gabriel da Palha carece de estudos mais detalhados, já 
que, ao que tudo indica, as chances de contaminação ao 
meio são altas. 
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Abstract Frequently, climate changes cause variations in the ecosystem and in human life. Thus, the use of mathematical models as 

aux-iliary tools are important to understand the impacts of these climatic phenomena. The present research aims to evaluate the per-
formance of the models ETA-MIROC5 and ETA-HadGEM in assessing the probability of rainfall events in the state of São Paulo (1961-

2005). The data generated by the models were used to estimate the parameters of the Generalized Extreme Value Distribution (GEV) using 

the Maximum Likelihood Method. Afterwards, the fit of the data to the GEV was verified through the Anderson-Darling and Lilliefors 
tests. The results demonstrate that the data from ETA-MIROC5 and ETA-HadGEM can be fitted to the GEV for rainfall in São Paulo in 

more than 94% of all the analyses, which allows us to conclude that the nested models are promising in the study of the influence of cli-

matic changes in the frequency and intensity of extreme climatologic rainfall events in regions of tropical-subtropical climate.  

Keywords Climatic Models, Extreme Values Theory, Generalized Extreme Value Distribution (GEV), rainfall, Anderson-Darling Test, 

Lilliefors Test. 

Resumo Frequentemente mudanças climáticas ocasionam modificações no ecossistema e na vida humana. Dessa forma torna-se impor-

tante a utilização de modelos matemáticos como ferramentas auxiliares ao entendimento dos impactos desses fenômenos climáticos. No 

presente trabalho avaliou-se a performance dos modelos ETA-MIROC5 e ETA-HadGEM no estudo probabilístico de eventos extremos 

precipitação pluvial para o estado de São Paulo (1961-2005). Os dados gerados pelos modelos foram utilizados para estimar os parâmetros 
da Distribuição Generalizada dos Valores Extremos (GEV) por meio do método da máxima verossimilhança. Em seguida realizou-se a ve-

rificação da aderência desses dados à GEV a partir de dois testes: Anderson-Darling e Lilliefors. Os resultados indicam que os dados do 

ETA-MIROC5 e ETA-HadGEM ajustam-se à GEV para precipitação no São Paulo em mais de 94% em todas as análises, o que permite 
concluir que os modelos estudados mostram-se promissores para o estudo da influência das mudanças climáticas sobre a frequência e in-

tensidade de eventos climáticos extremos de precipitação em regiões de transição de clima tropical-subtropical. 

Palavras-chave Modelos Climáticos, Teoria dos Valores Extremos, Distribuição Generalizada dos Valores Extremos (GEV), Precipita-

ção Pluviométrica, Teste de Anderson-Darling, Teste de Lilliefors. 

Linha temática Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. 

1    Introdução  

O globo terrestre vem passando por mudanças climáti-

cas, devido a influências antrópicas (Gouveia 1999). De 

acordo com o IPCC (2013), mudanças climáticas podem 

gerar importantes impactos na ocorrência de eventos 

extremos. Isso pode afetar de forma significante a fre-

quência, duração, magnitude e intensidade dos mesmos.  

A precipitação pluvial possui aspectos importantes 

em várias áreas como agricultura, recursos hídricos, 

distribuição de água, funcionamento de usinas hidrelétri-

cas, entre outros, tornando-se assim importante a quanti-

ficação de eventos extremos desse elemento para plane-

jamentos futuros. (Vieira & Carvalho 2001). Dessa for-

ma, Guerra e Cunha (2004) reconhecem a importância de 

um estudo detalhado do clima, pois diversos setores da 

sociedade são vulneráveis a eventos naturais extremos, 

fazendo com que esses estudos sejam cada vez mais 

valorizados e requisitados. Ainda, diversos autores de 

distintas partes do Globo veem desenvolvendo pesquisas 

voltadas à investigação de possíveis alterações na estru-

tura de probabilidade de séries temporais meteorológicas 

(Alexander et al. 2006, El Adlouni et al. 2007, Felici et 

al. 2007, Furió & Meneu 2011, Haylock et al. 2006, Karl 

et al. 1999, Kharin & Zwiers 2003, Manton et al. 2001, 

Nadarajah & Choi 2007, Vincent et al. 2005, Wang et al. 

2004, entre outros). Conforme pode ser observado em 

vários desses estudos, distribuições paramétricas são 

largamente utilizadas para estimar a probabilidade de 

ocorrência de eventos meteorológicos extremos potenci-

almente danosos à sociedade. Na mesma linha, Meschi-

atti & Blain (2016) afirmam que a Distribuição Generali-

zada dos Valores Extremos (GEV) apresenta bons resul-

tados na descrição da probabilidade da ocorrência de 

eventos climatológicos extremos para regiões de clima 

tropical e subtropical. O presente trabalho busca avaliar a 

performance dos modelos climáticos regionais ETA-

HadGEM2-ES e ETA-MIROC5. Estes modelos, em 

especial o regional ETA, são utilizados operacionalmente 

pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 
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desde 1997, tornando-os relevantes no estudo de mudan-

ças climáticas e eventos extremos de precipitação (Ma-

rengo et al. 2012).  

Dessa forma o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a performance dos modelos climáticos regionais 

ETA-HadGEM2-ES e ETA-MIROC5 quanto a dados de 

precipitação pluviométrica do estado de São Paulo. Essa 

avaliação foi realizada verificando a aderência desses 

dados à GEV a partir de dois testes: Anderson-Darling 

(Anderson & Darling 1952) e Lilliefors (Lilliefors 1969). 

2   Materiais e Métodos 

O estudo foi desenvolvido para o Estado de São Paulo 

(Fig. 1), que está localizado entre as coordenadas 

19º30’e 25º15’S de latitude e 44º00’ e 53º15’W de longi-

tude. De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas 

(2017) este estado engloba os maiores polos industriais 

econômicos do país, com focos de urbanização acelera-

da, e consequentemente devastação da vegetação nativa e 

grandes modificações na paisagem natural, fatos que 

podem modificar a estrutura climática da região. Foram 

utilizados dados de precipitação pluvial gerados pelos 

modelos climáticos ETA-HadGEM2-ES e ETA-

MIROC5 no período de 1961 a 2005. 

2.1 Distribuição generalizada dos valores extremos 

(GEV)  

A GEV consiste em uma generalização de três tipos de 

distribuições de valores extremos conhecidas: Gumbel, 

Fréchet e Weibull, na qual a probabilidade de ocorrência 

dos M valores, observados no tempo t. Representa-se a 

GEV por: Pr{M ≤ zt}=GEV(zt, μ, σ, ξ), contendo os 

parâmetros μ (localização), σ (escala) e ξ (forma) (Wilks 

2011) 

 

Segundo Coles (2001) A função GEV estacionária 

pode ser descrita por: 

 

 

 

 

A função probabilidade cumulativa é obtida ao inte-

grar a equação 1. De acordo com Wilks (2006), os parâ-

metros da GEV são usualmente ajustados utilizando-se 

os métodos do “L-moments” ou o da máxima verossimi-

lhança (MV). O autor afirma que ambos os métodos 

podem ser eficientes, contudo o MV pode ser mais fa-

cilmente adaptado ao uso de covariáveis associadas, por 

exemplo, ao estudo de tendências climáticas. 

2.2 Testes de Aderência  

Os testes de aderência auxiliam na verificação da aceita-

ção da GEV na descrição probabilística dos dados gera-

dos pelos modelos ETA-HadGEM2-ES e/ou ETA-

MIROC5. Para a curva gerada pela mesma seja adequa-

damente avaliada em toda sua extensão, serão utilizados 

dois testes, Anderson-Darling (AD) e Lilliefors (L). 

O teste de Lilliefors (1969) é usualmente denomina-

do por Kolmogorov-Smirnov/Lilliefors ou simplesmente 

Lilliefors. De acordo com Wilks (2011) este teste realiza 

a comparação da curva teórica (gerada pela GEV) e 

empírica, buscando-se verificar a hipótese de que os 

dados observados possuam pouca discrepância em rela-

ção aos dados observados. L pode ser usado para qual-

quer tipo de distribuição, utilizando-se a seguinte equa-

ção: 

Dn = max | Fn(x) - F(x)|                                      (2) 

 

Sendo que Fn(x) é a probabilidade empírica cumula-

tiva, que se tem por Fn(x(i)) = i/n (n = percentual de valo-

res da amostra que são menores que i) e F(x) a função 

cumulativa teórica, que no caso seria a GEV. Para que o 

teste de Kolmogorov-Smirnov seja aceito, Dn deve ser 

maior que Cα, demonstrado na seguinte equação (Saben-

do que Kα = 1,224, 1,358 e 1,628, para α = 0,10, 0,05 e 

0,01 respectivamente):  

Cα = Kα / [(√n + 0,12 + 0,11) / √n]                    (3) 

 

Contudo Wilks (2011) complementa que este méto-

do não pode ser aplicado quando o período utilizado para 

a condução do teste de aderência é o mesmo adotado 

para estimação dos parâmetros do modelo teórico sob 

investigação. Nesse caso, o método original do KS é 

modificado conforme Lilliefors (1969), em que o valor 

crítico (Cα) deve ser estimado por simulações estatísticas 

como o método de geração por inversão de números 

aleatórios distribuídos de forma não uniforme. Descri-

ções mais detalhadas sobre o Lilliefors são dadas em 

Wilks (2011). 

O teste de Anderson-Darling (Ad, Anderson & Dar-

ling 1952) é baseado tanto na soma dos quadrados das 

diferenças entre as distribuições teóricas e empíricas 

quanto em uma função de ponderação (weightfunction 

[Ψ(.)]) que dá ênfase às discrepâncias em ambos os ex-

tremos (caldas) das respectivas curvas (Shin et al. 2012). 

Ressalta-se que essa última característica não pode ser 

observada no algoritmo do Lilliefors. O teste AD é des-

crito na equação 4. 

        




 ....
2

dGGFNQn                                      (4) 

 

Figura 1. Área de estudo que descreve o modelo espacial dos dados 
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Em que N é o comprimento da série, G(.) é a distri-

buição cumulativa teórica e F(.) é a distribuição empíri-

ca. Conforme descrito em Shin et al. (2012) quando 

Ψ(.)]=1, Qn torna-se equivalente ao teste de Cramer von 

Mises. O teste de AD é obtido para Ψ(.) ={G(.)[1-G(.)]}-

1. Essa última forma de cálculo de Ψ(.) resulta em um 

teste mais rigoroso por enfatizar as diferenças nas caldas 

das distribuições (Shin et al. 2012). A partir destes testes, 

gerou-se mapas com auxílio do software ArcGIS 10.3 

para visualização das taxas de rejeição no estado de São 

Paulo. 

3   Resultados  

Ao realizar os testes de Anderson-Darling (AD) e Lillie-

fors (L), nas figuras 2 a 5, as áreas em verde representam 

aceitação da hipótese de nulidade dos testes de aderência, 

e em vermelho rejeição da mesma para os modelos estu-

dados em relação ao uso da GEV. As figuras 3 e 4 apre-

sentam o desempenho para o teste de AD, de forma que 

para o modelo ETA-HadGEM2-ES obteve-se 94,1% de 

aceitação (Figura 2) e para o ETA-MIROC5 95,2% (Fi-

gura 3). Já para o teste de L obteve-se 94,5% de aceita-

ção da H0 para o modelo ETA-HadGEM2-ES (Figura 4) 

e 94,5% para o ETA-MIROC5 (Figura 5). Considerando-

se os resultados obtidos por meio de AD e L obteve-se 

altos graus de aceitação do uso da GEV para ambos os 

modelos ETA-HadGEM2-ES e ETA-MIROC5. 

4   Conclusão 

Os resultados obtidos permitem concluir que os modelos 

ETA-MIROC5 e ETA-HadGEM podem ser considera-

dos ferramentas promissoras para o estudo da influência 

das mudanças climáticas sobre a frequência e intensidade 

de eventos climáticos extremos em regiões de transição 

de clima tropical-subtropical. Considerando que tais 

modelos se apresentam confiáveis para o estudo de dados 

extremos de precipitação, os mesmos podem, potencial-

mente, ser usados no estudo de cenários climáticos futu-

ros.  
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MANGUEZAL:  PERCEPÇÕES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE 
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INFLUENCE OF THE PEDRA DO CAVALO DAM FROM MANGROVE: PERCEPTIONS 
OF THE QUILOMBOLA COMMUNITY OF SANTIAGO DO IGUAPE, CACHOEIRA, BA, 
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Abstract Anthropogenic action, in general, modifies the ecosystems altering all their dynamics, which can cause the death of many species 

that can not keep up with these changes. In this study we sought to identify the possible impacts caused by anthropic tensors, emphasizing 

the influence of the release of water Pedra do Cavalo dam, Cachoeira, Ba, Ba and its relation to the death of the Sururu (Mytella charruana). 

From interviews with the community, observations and bibliographical review we verified that the entrance of the water in the estuaries 
influences in the decrease of the salinity and increase of the sedimentation, that lead to the population reduction of the species. However, the 

data obtained show that other factors also interfere in the maintenance and permanence of Mytella charruana, bivalve mollusk of great 

economic importance in the region. 

Keywords Dam. Perceptions. Environment. Salinity. Mangrove. Mytella charruana. 

Resumo: A ação antrópica, em geral, modifica os ecossistemas alterando toda sua dinâmica, o que pode ocasionar a morte de muitas espécies 

que não conseguem acompanhar essas mudanças. Neste estudo buscamos identificar os possíveis impactos causados por tensores antrópicos, 
dando ênfase à influência da liberação de água da barragem Pedra do Cavalo, Cachoeira, Ba e sua relação com a morte do sururu (Mytella 

charruana). A partir de entrevistas com a comunidade, observações e revisão bibliográfica verificamos que a entrada da água nos estuários 

influencia na diminuição da salinidade e aumento da sedimentação, que levam a redução populacional da espécie. Todavia, os dados obtidos 
mostram que outros fatores também interferem na manutenção e permanência da Mytella charruana, Molusco bivalve de grande importância 

econômica na região. 

Palavras-chave Barragens. Percepções. Meio ambiente. Salinidade. Manguezal. Mytella charruana.  

Linha temática Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

1    Introdução  

 Os estuários são ecossistemas que apresentam grande di-

versidade de espécies, sendo também utilizados como ber-

çários para uma gama de invertebrados, além de suportar 

espécies vegetais típicas e resistentes à salinidade. Se-

gundo Silva et al. (2004 p.1-2),  

“o manguezal é um ecossistema costeiro, de transição entre o 

ambiente marinho e terrestre sujeito ao regime de marés”. 

As espécies que vivem nesse ambiente apresentam 

certas tolerâncias a variações de salinidade e outros fato-

res. O estuário é considerado por alguns pesquisadores 

como um ambiente único devido a essas variações. A Re-

sex Baía de Iguape é uma reserva extrativista que está sob 

a proteção ambiental do decreto federal de 11 de agosto 

de 2000 (Brasil 2000), e tem por objetivo conscientizar as 

comunidades tradicionais sobre o uso dos recursos natu-

rais. No total, 20 comunidades fazem parte da reserva. 

dentre elas: São Francisco, Kaonge e Santiago do Iguape.  

Diversas áreas da ciência têm ampliado seus investi-

mentos para entender o conhecimento das comunidades 

tradicionais a respeito do meio ambiente (Albuquerque 

2005). O ecossistema manguezal abriga uma grande di-

versidade de fauna, como crustáceos, peixes e sururus, que 

são moluscos bivalves pertencentes à família dos Mytili-

dae de suma de importância para comunidades ribeirinhas, 

pois são utilizados como alimento e fonte de renda. 

Santiago do Iguape é uma comunidade quilombola 

pertencente ao município de cachoeira, BA. Está locali-

zada às margens do estuário da Resex Baia de Iguape e, 

há alguns anos, foi reconhecida pela Fundação Palmares 

como uma comunidade remanescente quilombola.  

O sururu, uma das principais fontes de renda das fa-

mílias em Alagoas, está cada vez mais escasso. Não dife-

rente desta realidade, a comunidade quilombola de Santi-

ago do Iguape também sofre bastante com a escassez da 

espécie em certos períodos, uma vez que a fauna e a flora 

presentes nesses ambientes são de grande importância 

como fonte de renda (Albuquerque et al. 2015).  

Acredita-se que o desaparecimento da espécie possa 

ser devido à alteração no nível de salinidade.  

O presente trabalho teve como objetivo analisar os 

impactos causados por tensores antrópicos, a partir da li-
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beração de água da Barragem Pedra do Cavalo sobre a hi-

drodinâmica estuarina no distrito de Santiago do Iguape 

Cachoeira, BA, e sua influência sobre o sururu (Mytella 

charruana), a partir da percepção dos moradores da comu-

nidade. Para atingir tal objetivo, foi necessária a identifi-

cação do nível de salinidade suportada pelo sururu, levan-

tamento de dados e entrevistas, com o propósito de verifi-

car as condições da salinidade, considerando a percepção 

dos moradores sobre as condições anteriores e posteriores 

à entrada de água, vinda da Barragem, no estuário.  

 

2   Materiais e Métodos  

Os caminhos metodológicos partiram da revisão de litera-

tura sobre o grau de salinidade suportado pela Mytella 

charruana. Em seguida, foi realizado o trabalho de campo 

e coleta de dados com a comunidade por meio de entre-

vistas e observações. Selecionou-se uma parcela amostral 

de marisqueiras, cerca de 28, que utilizam o sururu como 

fonte de subsistência, visando buscar informações sobre 

suas percepções acerca da disponibilidade da espécie na 

região. A revisão de literatura contou com a exploração de 

artigos científicos que tratavam da espécie em questão. 

 

3   Resultados e discussão  

O sururu (Mytella charruana), pertence à família dos mi-

tilidae, é um molusco bivalve, que possui duas valvas. Se-

gundo Narchi et al. (1983, p. 64) eles  

“vivem na faixa entremarés de praias lodosas e areno-lodosas, 

enterrados na lama a alguns centímetros de profundidade” 

A espécie é objeto de estudo de muitos pesquisadores, 

por apresentar sensibilidade a fortes alterações de salini-

dade e, principalmente, por se apresentar como principal 

fonte de renda de algumas regiões, à exemplo do estado 

de Alagoas, onde mais de cinco mil famílias utilizam o 

sururu como fonte de subsistência, principalmente por 

este ser um dos pratos típicos da região e patrimônio cul-

tural da cidade Lima(apud Frister apud Frister. 2017).  

O Sururu vive em um ambiente único (manguezal), 

presente em regiões estuarinas expostas a diversas varia-

ções como a salinidade. E que segundo Albuquerque et al. 

(2015) é um ambiente de grande importância ambiental, 

econômica e social para as comunidades tradicionais. O 

ecossistema pode apresentar áreas bem definidas, que, de 

acordo com Woodroffe (1992), podem ser explicadas por 

fatores geomorfológicos como gradientes físico-químicos 

(inundação e salinidade). O aumento da sedimentação, de-

vido a fortes chuvas, pode diminuir a probabilidade do re-

estabelecimento da Mytella charruana na região.  

Santiago do Iguape é uma reserva extrativista, onde 

grande parte da população feminina tem a extração do su-

ruru como principal fonte de renda. Com isso, em momen-

tos onde há um declínio da população da espécie, algumas 

marisqueiras buscam outra fonte de renda, no entanto ou-

tras continuam a mariscar o que ainda resta, como pode 

ser observado no gráfico abaixo. Em decorrência da redu-

ção na extração da espécie ocorre estagnação na economia 

da comunidade, conforme indica a Figura 1. 

 

Figura 1. Procedimentos adotados durante periodos de redução ou 

morte do marisco 

A redução ou mortandade do Sururu (Mytella char-

ruana) é apontado pelos moradores como consequência 

da abertura das comportas da barragem, que ocasiona a 

entrada de água doce no estuário, como visto na Figura 2, 

na qual 100% das marisqueiras entrevistadas relaciona di-

retamente a morte da espécie a redução de salinidade. No 

entanto, afirmam que a chegada da água até o estuário não 

é o único fator que influencia o processo. 

 

Figura 2. Percepção da comunidade marisqueira sobre a relação água 

doce x morte do sururu 

A Figura 3 indica o percentual de marisqueiras que 

realizam a extração da Mytella charruana durante todos 

os meses do ano, exceto em períodos chuvosos, por conta 

da dificuldade de encontrá-lo, já que a turbidez gerada, ou 

na fala das marisqueiras “devido a lama escura misturada 

com a água”, o sururu se enterra mais profundamente. 

Nele pode-se observar a dependência que tem, este grupo 

da comunidade quilombola, da coleta do marisco. Tam-

bém é observada a percepção da frequência de modifica-

ção de salinidade. Os moradores entrevistados afirmam 

que, ao ocorrer a liberação da água pela barragem, logo 

após alguns dias, a água fica menos salobra, coincidindo 

com a morte de uma grande quantidade de sururus.  
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Figura 3. Ocorrência de entrada de água doce e períodos de 

mariscagem 

Como o principal foco deste trabalho foi analisar tal 

relação, a revisão bibliográfica realizada mostrou que mu-

danças dos níveis de salinidade realmente influenciam a 

existência da espécie em questão. Estudiosos como 

Grosberg (1982) e Perreira (1978) afirmam que a salini-

dade ideal é entre 12 e 16, bem como que outros fatores 

abióticos também influenciam na sobrevivência e manu-

tenção do desenvolvimento dessa espécie, como o subs-

trato para que a larva possa se fixar, luminosidade, tempe-

ratura e até mesmo o processo de sedimentação, descrito 

na área pela comunidade. 

A barragem Pedra do Cavalo há alguns anos não al-

cança seu nível máximo de suporte; moradores afirmam 

que outros fatores podem influenciar a morte da espécie 

na região. Há cerca de dois anos o município recebeu sa-

neamento básico e grande parte dos dejetos de esgotos do-

mésticos passou a ser lançada no estuário (Fig. 4). 

 

Figura 4. Liberação direta dos dejetos residenciais do esgoto no estuá-

rio. Foto: Santos (2017) 

O mau planejamento no descarte desses dejetos pode 

vir a ocasionar alterações físicas e químicas no ambiente 

em questão, devido a grande quantidade de nutrientes e 

diversos outras substâncias que podem modificar todas as 

condições do ambiente. 

As marisqueiras relataram que a lama está causando 

coceira quando em contato com a pele e, dizem que este 

evento pode também estar relacionando ao desapareci-

mento em quase sua totalidade da população da Mytella 

charuana como observado na Figura 5. 

 

 Figura 6. A dificuldade para encontrar a espécie no manguezal do da 

comunidade de Santiago do Iguape. Foto: Santos (2017) 

 

Conclusão 

As informações coletadas por meio do contato com os mo-

radores da comunidade, aliadas a revisão de literatura, 

permitem concluir que a diminuição da salinidade acaba 

causando a morte e desaparecimento do sururu, uma vez 

que a salinidade alterada é prejudicial para fixação das lar-

vas da espécie, condicionando a diminuição populacional. 

Ainda que outros fatores, como o substrato não favorável, 

temperatura, luminosidade e até mesmo o processo de se-

dimentação influenciem o desenvolvimento, a questão da 

salinização, entretanto é apontada pelos moradores que vi-

venciam o processo como responsável e deve ser investi-

gada. É fundamental que outros estudos sejam realizados 

na região para que seja alcançado um diagnóstico preciso, 

capaz de confirmar a percepção da comunidade e apontar 

outras questões, como a turbidez, que possam ser modifi-

cações que afetem a permanência da espécie. Os estudos 

devem ocupar-se da análise das condições anteriores e 

posteriores aos eventos mencionados, para que se possa 

desacelerar o processo de morte e escassez da espécie na 

região, de modo a assegurar a sobrevivência da espécie, 

bem como o desenvolvimento da economia local.  
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MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES COM 
ÁREAS ALVO DETERMINADAS A PARTIR DE GEOPROCESSAMENTO 

UTILIZANDO IMAGENS SENTINEL-2 

GEOTECHNICAL MAPPING OF THE MUNICIPALITY OF ALEGRE-ES WITH TARGET 
AREAS DETERMINED FROM GEOPROCESSMENT USING SENTINEL-2 IMAGES 

ANDRÉ V. S. CORRADO, ALICE M. MOTA, ÉDER C. MOREIRA, RAMIRYS L. DOS SANTOS 

Laboratório de Sedimentologia, Depto. de Geologia, Universidade Federal do Espírito Santo. Alto Universitário, s/n.º, 

Caixa Postal 16, Prédio da Geologia, Guararema - Alegre (ES) 
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ramirysbarros@gmail.com 

Abstract The municipality of Alegre, located in the southwestern portion of the Espírito Santo State, has a population of 30,768 inhab-

itants and an area of ~772,000 km2; the municipality in the last decades has been experiencing a great urban growth, which is fast and dis-

orderly. The process of occupation and construction of housing is done without planning and without respecting the laws and standards of 
land occupation. The combination of such factors resulted in the growth of risk areas, with frequent mass movements occurring. According 

to the need to evaluate the situation of such areas, the present work aimed to perform the geotechnical-geological mapping associated with 

mass movements in the municipality. The mapping was performed using GIS techniques, and data provided by the Earth Explore-USGS 
(United States Geological Survey) platform and covers the whole municipality of Alegre. Throughout the municipality, it was possible to 

observe a predominance of lower slopes of 30 °, in some points like hill slopes the occurrence of slope between 30 ° to 45 °, and in hill top 

occursslopes more than 45 °. As for the land use and occupation, the predominance in the municipality is of pasture, with great amount of 

rocky outcrops and plantations (cultivation and eucalyptus). 

KeywordsGeotechnical mapping, slope, geoprocessing, sentinel. 

ResumoO município de Alegre, localizado na porção sudoeste do estado do Espírito Santo, apresenta uma população de 30.768 habitan-

tes e uma área de 772,000 Km2. O município nas últimas décadas vem passando por um grande crescimento urbano, sendo este rápido e 

desordenado. O processo de ocupação e construção de moradias é feito sem planejamento e sem respeitar as leis e normas de ocupação do 

solo, a combinação de tais fatores resultou no crescimento de áreas de risco, com ocorrência de movimentos de massa frequentes. De acor-
do com a necessidade de avaliar a situação de tais áreas, o presente trabalho visou realizar o mapeamento geotécnico-geológico associado 

a movimentos de massa no município. O mapeamento foi realizado utilizando técnicas de SIG, e dados disponibilizados pela plataforma 

Earth Explore-USGS (Serviço geológico dos Estados Unidos) e abrange todo o município de Alegre. Por todo o município, foi possível 
observar um predomínio de declividades inferiores da 30°, em alguns pontos como encostas de morro a ocorrência de declividade entre 

30° a 45°, e em topo de morro ocorre a ocorrência de declividades a cima de 45°. Já pelo âmbito do uso e ocupação do solo, o predomínio 

no município é de pastagem, com grande quantidade de afloramentos rochosos e plantações (cultivo e eucalipto). 

Palavras-chaveMapeamento geotécnico, declividade, geoprocessamento, sentinel. 

Linha temáticaGeociências no Ensino Superior. 

1    Introdução  

O município de Alegre, localizado no sul do estado do 

Espírito Santo, já foi conhecido em tempos passados pela 

cultura do café, e atualmente é conhecido, dentre outros 

motivos, por abrigar a Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). Como grande parte das cidades brasilei-

ras, seu crescimento desordenado ocasionou com que 

inúmeras casas fossem construídas em encostas de mor-

ros, visto que a cidade se localiza em uma região monta-

nhosa. Com clima seco no inverno, e bastante chuvoso 

no verão, a cidade de Alegre já foi cenário de diversos 

eventos de movimento de massa.  

No ano de 2012, por exemplo, em um trecho da ES-

482 ocorreu deslizamento em uma encosta com talude 

que apresenta solo argila siltosa, um solo, que apresenta 

baixa aderência e baixa capacidade de coesão. Desta 

maneira ao ficar encharcado, o solo ‘incha’ e depois de 

seco, esfarela. Por isso, DER-ES (Departamento de Es-

tradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo) interviu 

realizando obras de contenção nessa área (Fig. 1). 

A necessidade do planejamento urbano para as ati-

vidades de uso e ocupação racional do solo depende do 

conhecimento dos parâmetros geotécnicos de uma regi-

ão. Para isso, são levados em conta as características dos 

horizontes mais superficiais dos solos e do material do 

substrato, bem como os dados do meio físico como tipo 

de relevo e declividade, suscetibilidade à erosão e a ris-

cos geológicos. O mapeamento geotécnico pode contri-

buir no estabelecimento para a elaboração de diretrizes 

de planejamento urbano e pode facilitar também a im-

plantação de obras civis, orientar atividades extrativas e 

ainda auxiliar na preservação ambiental (Valente 1999). 
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Figura 1. Obra de contenção em um trecho da ES-482 no ano de 2012 

(SETOP – Secretaria de Estado dos Transporte e Obras Públicas, 2015) 

Para sua viabilização, o mapeamento geotécnico ne-

cessita do levantamento, avaliação, análise e representa-

ção em documentos cartográficos de atributos (qualida-

des pertinentes ao meio físico) relativos ao substrato 

rochoso, materiais inconsolidados, relevo, água e suas 

interações. Constituiu-se de um importante instrumento 

aplicado ao planejamento urbano, regional e territorial, 

salientando-se a importância dos processos geodinâmi-

cos naturais ou induzidos e o comportamento geotécnico 

dos materiais inconsolidados e rochosos diante das soli-

citações requeridas pelas atividades antrópicas (Valen-

te,1999). 

No entanto, a realização deste mapeamento consiste 

em processos que podem demandar tempo e esforço, 

para determinar fatores do meio físico relacionados à 

Geotécnica, como os valores de declividades do terreno. 

Além disso, os dados de campo ou obtidos em laborató-

rios, provenientes de empresas privadas ou de pesquisas 

acadêmicas, carecem de uma sistemática de armazena-

mento a custo reduzido, mas que possa fornecer uma 

visão integrada e mais abrangente das características 

geotécnicas de uma determinada região. 

A partir disso, tem-se a necessidade de trabalhar 

com Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), que 

vêm possibilitando a manipulação e integração rápida de 

grandes volumes de dados georreferenciados e podem 

constituir ferramentas poderosas, rápidas e eficientes 

para a elaboração dos mapas geotécnicos por meio de 

metodologias que utilizam o cruzamento de mapas sobre 

o meio físico. 

Sendo assim, para a elaboração deste mapa geotéc-

nico, foram escolhidas imagens do Sentinel-2, que entre 

os muitos satélites em órbita na Terra, apresenta resolu-

ção espacial de 10 metros, além de estar disponível de 

maneira gratuita, e as imagens adquiridas da região, são 

atuais. 

 

2   Metodologia 

2.1 Delimitação da área 

A escolha da área onde será feito o mapeamento é de 

suma importância, visto que o histórico de desastres 

naturais, juntamente com o relevo montanhoso do muni-

cípio demonstram a necessidade da existência do mapa 

geotécnico, para que assim tanto a população quanto os 

órgãos competentes possam ter acesso à informação 

possibilitando o desenvolvimento urbano da cidade. 

 

2.2 Aquisição e tratamento das imagens 

A partir da delimitação da área de estudo, inicia-se o 

trabalho em SIG, sendo que primeiramente devem ser 

obtidas imagens recentes e com a menor presença de 

nuvens. 

As imagens para a elaboração do mapa de uso e 

ocupação do solo foram obtidas na plataforma EarthEx-

plorer, USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), 

gratuitamente as imagens Sentinel-2 disponíveis.  

Foram adquiridas duas cenas, que ao se fazer o mo-

saico, com a ferramenta Mosaic To New Raster do sof-

tware ArcGis 10.4, completou-se a área total do municí-

pio, sendo uma cena de janeiro de 2018, e outra de se-

tembro de 2017. 

Com as cenas mosaicadas, foi possível iniciar a 

amostragem para a classificação das áreas dos municí-

pios, através da ferramenta image classify. Foram obti-

das 155 amostras (Figura 2) separadas em 9 atributos, 

sendo estes: vegetação nativa, pastagem, solo exposto, 

plantação de eucalipto, área edificada, corpo d’água, 

afloramento rochoso e cultivos em geral. 

 

Figura 2. Amostras de treinamento realizadas no software ArcGIS 

(Produzido pelos autores) 

Após a amostragem, utilizou-se a ferramenta Ma-

ximum Likelihood Classification para fazer uma classifi-

cação supervisionada do perímetro do munício, resultan-

do no mapa exposto na Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa de uso e ocupação do solo a partir de imagens Sentinel-

2 (Produzido pelos autores) 
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Já para o mapa de declividade foram utilizados da-

dos topográficos ASTER GDEM, modelo digital de 

elevação. Os dados foram obtidos na mesma plataforma 

supracitada. A cena adquirida foi ASTGTM2_S21W042 

(Fig. 4). 

Após a aquisição das imagens, foi utilizada a ferra-

menta Project, adequada para a correção dos dados da 

imagem ASTER, após feita a correção a ferramenta 

utilizada foi a Slope (Figura 5) para gerar um raster com 

os valores de declividade do terreno. A ferramenta Slope 

funciona calculando a taxa máxima de mudança de valor 

de cada célula em relação à sua vizinhança (ESRI 2016). 

Para o processamento foi utilizada a ferramenta reclassi-

fy do software ArcMap. Os valores de declividade foram 

agrupados em 3 classes, “Baixa” (45°), “Média” (30° a 

45°) e “Alta” (>45°) (Figura 6). 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de declividade reclassificado (Produzido pelos autores) 

2.3 Delimitação das áreas alvo 

Conforme o objetivo do trabalho, que está em dinamizar 

o mapeamento geotécnico, pré-estabelecer locais onde o 

risco geológico é mais iminente torna-se necessário, para 

estabelecer os locais onde devem ser visitados para reco-

lhimento de amostras de solo, que posteriormente devem 

ser analisadas em laboratório. 

A partir do mapa de declividade, juntamente com o 

mapa de uso e ocupação do solo, foram observadas as 

áreas onde apresentavam declividade maior que 45° e em 

que classe de uso de solo a mesma se apresentava. As 

classes que mais apresentam risco são os que apresentam 

solo exposto, e edificações com alta inclinação. Visto 

que na maior parte das vezes os desastres ocorrem nesse 

tipo de classe. 

As amostras coletadas em campo serão analisadas 

quanto aos aspectos: classificação granulométrica (análi-

se táctil-visual e por peneiramento), índice de plasticida-

de e observações de campo quanto a gênese, perfil de 

alteração e outras que forem consideradas importantes e 

significativas. A análise dessas características vai permi-

tir identificar problemas típicos com deslizamentos, 

erosão e problemas construtivos em estradas e obras 

civis. 

 

3   Conclusão 

A partir da interpolação dos mapas de declividade, e de 

uso e ocupação do solo, e análise das classes produzidas, 

ocorre facilitação no processo do mapeamento geotécni-

co, visto que as áreas de maior interesse já são pré-

determinadas por SIG.  

A importância das imagens Sentinel-2 está na facili-

dade de obtenção, bem como por se tratar de imagens 

atuais, o que é de extrema importância no estudo, já que 

o desenvolvimento urbano é dinâmico. 

A correlação do mapa de uso e ocupação do solo 

com o mapa de declividade se mostrou eficiente, pois a 

partir disso o trabalho de campo poderá ser direcionado 

apenas aos locais de maior risco geológico. 

 

Figura 4. dados topográficos ASTER GDEM do municí-

pio de Alegre/ES (Produzido pelos autores) 

Figura 5. Raster com os valores de declividade do terreno 

(Produzido pelos autores) 
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Abstract This article intends to present the partial results of a workshop held with high school students during chemistry classes at a pe-
riphery school in the city of Ribeirão Preto / SP, in the week of Science and Technology, in 2017, which sought to develop contents related 
to iron, through  the use of photographs on the paths and cycles of iron and a practical class, in the laboratory of the school unit. These ac-
tivities were planned in an interdisciplinary and contextualized way, adopting the systemic conception of nature and material cycle, 
through activities elaborated and supported in discussions in the Group of collaborative research1, that takes place and nature as objects of 
study and teaching , taking a systemic view of the disciplinary contents of the official curriculum, integrating them, through the Science of 
the Earth System. This activity is related to the iron roads, in the city of Ribeirão Preto that in the 20th century founded a steel mill. We 
will analyze students' conceptions about the processes of extracting natural resources (iron ore), aspects of their exploration and applica-
tion, addressing natural and man-made reactions over the years. The students 'reports during the workshop will help us to evaluate students' 
learning about the contents and themes related to iron, from the formation / origin of the materials, their transformations, the energy in-
volved in the processes and their application / use. 

Keywords iron cycle, nature, Geosciences, chemistry teaching, collaborative research. 

Resumo Esse artigo pretende apresentar os resultados parciais de uma oficina realizada com estudantes do Ensino Médio, durante as 
aulas de Química, em uma escola de periferia da cidade de Ribeirão Preto/SP, na semana de Ciência e Tecnologia, em 2017, que buscou 
desenvolver conteúdos relacionados ao ferro, por meio do uso de fotografias sobre os caminhos e ciclos do ferro e de uma aula prática, no 
laboratório da unidade escolar. Tais atividades foram planejadas de maneira interdisciplinar e contextualizadas, adotando a concepção 
sistêmica de natureza e de ciclo de materiais, por meio de atividades elaboradas e apoiadas em discussões no Grupo de pesquisa 
colaborativa1, que toma o local e a natureza como objetos de estudo e ensino, assumindo uma visão sistêmica dos conteúdos disciplinares 
do currículo oficial, integrando-as, por meio da Ciência do Sistema Terra. Tal atividade está relacionada aos caminhos do ferro, na cidade 
de Ribeirão Preto que no século XX fundou uma siderúrgica. Analisaremos as concepções dos estudantes sobre os processos de extração 
dos recursos da natureza (minério de ferro), aspectos de sua exploração e aplicação, abordando reações naturais e provocadas pelo homem 
ao longo dos anos. Os relatos dos estudantes, durante a oficina nos auxiliarão na avaliação da aprendizagem dos alunos sobre os conteúdos 
e temas relacionados ao ferro, desde a formação/origem dos materiais, suas transformações, a energia envolvida nos processos e a sua 
aplicação/uso. 

Palavras-chave Ciclo do ferro, natureza, Geociências, ensino de química e pesquisa colaborativa. 

Linha temática Geociências e Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente.

1    Introdução 

No contexto da participação no Grupo de estudos: Ciên-
cia do Sistema Terra e Formação Continuada de Profes-
sores1, optamos em trabalhar com o tema: O ciclo do 
ferro, com os estudantes do Ensino Médio.  

Inicialmente, realizamos a coleta de imagens na in-
ternet que pudéssemos utilizar durante as aulas regulares 
de Química, buscando as relações entre a forma-
ção/origem, a exploração do minério de ferro, as trans-
formações do ferro (nos altos fornos e ao longo dos anos) 
e a produção do aço.  

No contexto do Grupo de pesquisa colaborativa e 
formação de professores, planejamos atividades com 
observação destas imagens pelos estudantes das 2ª. e 3ª. 
Séries do EM. E nesse trabalho iremos nos ater somente 
às aulas de Química, durante a Semana de Ciência e 

Tecnologia de 2017, com a utilização destas imagens 
referentes aos caminhos do ferro: desde a sua forma-
ção/origem até seus usos. Estabelecemos assim, algumas 
etapas a serem desenvolvidas pelos estudantes, que fo-
ram divididos em grupos de até 5 pessoas. 

 
2    Sequência de Atividades 

A Oficina foi realizada com a apresentação aos estudan-
tes de diferentes imagens referentes ao ciclo do ferro 
(Minério de ferro, bolotas de minério de ferro, cidade de 
Mariana antes e após o rompimento da barragem, side-
rúrgica, transporte em vagões do minério de ferro, Big 
Bang, sistema sanguíneo, palha de aço, equipamentos 
industriais e aparelhos dentários de aço inoxidável, apa-
relhos de aço comum enferrujados, entre outros). Cada 
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grupo de até 5 estudantes foi convidado a realizar a se-
quência a seguir. 
A. Quais são as diferenças entre ferro e aço? 
B. O que são rochas? 
C. Observação, leitura e interpretação das imagens 

cedidas pela professora. 
Os estudantes foram incentivados a colocar as ima-

gens recebidas pelo grupo numa sequência, estabelecen-
do relações entre formação/origem dos materiais, suas 
transformações, a energia envolvida nos processos e a 
sua aplicação/uso. 

Parte D. Apresentação das sequências, com as res-
pectivas explicações de cada grupo de estudantes. 

Gravamos os áudios das apresentações das sequên-
cias com as explicações de cada grupo. 

Destacamos que antes da realização da Oficina com 
os estudantes, analisamos os materiais didáticos utiliza-
dos pelos alunos, na Unidade Escolar, durante as aulas 
regulares de Química. Pois, buscamos estabelecer rela-
ções entre os conteúdos químicos e o ciclo do ferro. 

 
3    Análise dos materiais didáticos utilizados pelos 

estudantes: Conceitos e conteúdos químicos relacio-

nados ao ciclo do ferro 

Ao analisarmos os materiais didáticos acessíveis aos 
estudantes, notamos que os cadernos dos alunos (São 
Paulo 2011) apresentam os seguintes conteúdos, relacio-
nados ao tema de interesse (Ciclo do ferro): 

 1ª. Série: Extração de materiais, Aproveitamento de 
materiais, Produção de ferro e do aço, Ligações Quími-
cas (Ligas); 2ª. Série: Termoquímica, Reações de Com-
bustão ou Queima, Funções Químicas Inorgânicas, Liga-
ções Químicas (Ligas); 3ª. Série: Recursos naturais (So-
lo, Agricultura, Nutrientes, entre outros). E ao verificar-
mos os conteúdos do Livro Didático (Pequis 2013), per-
cebemos que o material se apresenta em unidades que se 
dividem em capítulos. São três volumes, um para cada 
série do Ensino Médio. Assim, pesquisamos os temas 
relacionados ao Ciclo do ferro presentes em cada volume 
do livro didático. 

No volume 1 do livro de Química, encontramos no 
capítulo 1, a Transformação e Propriedades das Substân-
cias (p.38), os Materiais e Processos de Separação (p.42) 
e os Constituintes das Substâncias (p.68); no capítulo3, 
temos a Classificação Periódica (p.184), as Ligações 
Químicas (p.218) e as Substâncias Inorgânicas (p.258). 
No volume 2, destacamos, no capítulo2, a Classificação 
e Composição dos materiais (p.62)  e os Recursos ener-
géticos e energia nuclear (p.180). Já no volume 3, temos 
os Alimentos e Funções Químicas (p.58), a Ligação 
metálica e oxidorredução  (p.210) e as Pilhas e eletrólise 
(p.240).  Ao final de cada capítulo, o livro apresenta 
seções com o título Temas em foco (relacionando os 
conteúdos disciplinares abordados à CTSA) e É bom ler 
(que traz dicas de leituras sobre os temas abordados).  

A partir das situações de aprendizagem (Cadernos 
dos alunos 2011) e das unidades e dos capítulos relacio-
nados ao ciclo do ferro presentes nos livros didáticos 
(Pequis, 2013). Neste artigo, iremos apresentar os resul-
tados parciais e as discussões sobre as relações entre 

formação/origem dos materiais, suas transformações, a 
energia envolvida nos processos e a sua aplicação/uso. 

 
4    Análise de Resultados Parciais 

Utilizamos os áudios das gravações da Oficina e os rela-
tórios das sequências propostas pelos estudantes para 
entendermos as relações feitas sobre a formação/origem 
dos materiais, suas transformações, a energia envolvida 
nos processos e a sua aplicação/uso. Muitos estudantes 
ainda confundem os diferentes tipos de metais, os pro-
cessos de identificação de materiais e suas propriedades. 
E não conseguem relacionar a extração de minérios com 
a obtenção de metais e a fabricação de ligas metálicas. 
Porém, após as discussões em pequenos grupos, o uso de 
imagens sobre os caminhos do ferro (formação, extração, 
transformação e usos) a compreensão de temas relacio-
nados ao ferro se torna mais acessível aos estudantes. A 
seguir, apresentamos algumas concepções dos estudantes 
de acordo com as suas sequências, com o uso de imagens 
e com a interferência da professora. 

Ao se mostrar uma imagem do Big-Bang: 
Teoria do Big-Bang: “teoria do surgimento de tudo” (“então é 
primeiro”). Aluno 1. 

Quanto à imagem do alto-forno, o Aluno 2 disse “ele vai sepa-
rar uma coisa da outra, pela temperatura”.  

Por meio das imagens da cidade de Mariana, MG a Aluna 3 
propõe ao grupo: “a lama veio depois do minério”  e pergunta 
à professora ‘E como está a cidade até hoje?” (Mariana, MG).  

Professora: Do jeito que está na foto... (devastada). 

Ao mostrar as imagens de uma palha de aço enferrujada e de 
uma cervejaria (aço inoxidável). A professora indaga: O que 
significa inoxidável?  

A Aluna 4 responde “o que não enferruja... o aparelho (dentá-
rio) também não enferruja...”  

A Aluno 5 “Metalúrgica: processos do ferro” 

‘Extraiu o ferro do minério... o que não interessava, descar-
tou...”, comenta. 

Quanto às imagens de glóbulos vermelhos. O que é Anemia? 
(Professora) 

”falta de ferro no sangue...” Aluno 6. 

E o que você toma para a anemia? (Professora) 

“Sulfato ferroso” Aluna 7. 

Perceberam as ligações? (Professora) 

E o que são animais unicelulares? (Professora) 

‘uma célula... tipo bactéria ” Aluno 8. 

E o que vocês entendem por  aço? (Professora) 

“É o ferro misturado com o carbono” Aluno 9. 

Isso mesmo. E vocês acham que tudo que está numa rocha vo-
cê aproveita? (Professora) 

“Não... é ferrugem, o resto que sai do ferro... Não tem valor “ 
Aluno 10. 

Então, no caso de Mariana, MG, se a lama invadiu a cidade, 
ela estava em cima ou embaixo da barragem? (Professora) 

“Embaixo... a lama foi pela força da gravidade...” Aluna 11. 

Isso mesmo... Agora, o que acontece quando o material enfer-
ruja? (Professora) 

“Vai para o lixo...” Aluna 12. 

Mas, no lixo ele se degrada e vai para o solo, para a água... é 
um ciclo. (Professora) 
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No decorrer das atividades, percebemos que os estudan-
tes entenderam como ocorre a formação do minério de 
ferro ou de materiais, o que sua extração pode causar e 
para que servem os metais e as ligas, como o aço, por 
exemplo. Além de compreenderem que nós seres huma-
nos também estamos inseridos neste ciclo, juntamente 
com os outros seres vivos. 

 
5    Conclusão 

Ao analisarmos os resultados das oficinas sobre o ciclo 
do ferro, verificamos que alguns dos estudantes apresen-
tam inúmeras dificuldades no entendimento da formação, 
da exploração, da transformação e do uso do ferro. Mas, 
que ao utilizarmos imagens e proporcionarmos discus-
sões entre os grupos de alunos, obtemos resultados mais 
eficientes e respostas mais complexas e de acordo com 
os conceitos e conteúdos químicos, sobre a composição 
do aço comum e do aço inoxidável, os diferentes 
usos/aplicações dos materiais de acordo com as suas 
propriedades, a formação e a origem dos materiais, as 
reações de queima e de oxidação-redução, entre outros. 
Ainda notamos as concepções sobre ciclos de materiais 
nas explicações e relatos dos estudantes. 
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“ESSA ROCHA PARECE UM CHOCOLATE TIPO WAFER”: CONTEÚDOS 

DE GEOCIÊNCIAS E DOCES ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

“THIS ROCK SEEMS A WAFER CHOCOLATE”: GEOSCIENCES CONTENTS AND 

SWEET TEACHING APPROACHES 
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Abstract Contents related to the lithosphere are planned to be explored in the teaching of Geosciences for the Brazilian 6th year of ele-
mentary school, when the interior structure of the Earth is presented to the students. At this moment we find out where we are in geologi-
cal time; we address the cycle as identified by James Hutton; we differentiate the forms of relief; we analyze weathering effects and study 
the causes of erosion; we relate the uses of rocks and minerals to everyday life; among other subjects. With the objective of sensitizing the 
student group and teaching a little bit of Earth's history, the approach of these contents can and should be methodologically varied. On av-
erage, students of the sixth grade are 11 years old and often sweet lovers. Therefore, our proposal meant to mix sweets, chocolates and ge-
ology in the Geography classes as a strategy to attract their attention and increase their interest. 

Keywords Brazilian elementary 6th grade, Earth´s history, Geography, candies. 

Resumo No ensino de Geociências para o 6º ano do ensino fundamental estão previstos conteúdos relacionados à litosfera, ou seja, é 
nesse momento que apresentamos o interior da Terra; descobrimos nossa posição no Tempo Geológico; abordamos o ciclo identificado por 
James Hutton; diferenciamos formas do relevo; analisamos a ação do intemperismo e estudamos as causas da erosão; relacionamos os usos 
de rochas e minerais no cotidiano, entre outros temas. Com o objetivo de sensibilizar o grupo e transmitir um pouco da história da Terra, as 
metodologias utilizadas para a abordagem dos conteúdos, resumidamente expostos acima, podem e devem ser variadas. Os alunos que 
compõem as classes de 6º ano têm em média 11 anos de idade, ou seja, um grande público apreciador de doces, e foi essa a proposta: mis-
turar doces, chocolates e Geologia, nas aulas de Geografia, como uma estratégia para ganhar a atenção e estimular o interesse dos alunos. 

Palavras-chave 6º ano, História da Terra, Geografia, doces 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução  

A primeira provocação se deu por meio do olhar, em 
seguida o tato, olfato e o paladar foram estimulados com 
o intuito de iniciar a aula de Geografia com temas afetos 
às Geociências. O chocolate tipo wafer transpassou al-
guns dos sentidos do corpo humano dos alunos do 6º 
ano, e foi então que minha audição captou a mensagem 
no canto da sala: “essa rocha parece o chocolate wafer” 
(Fig. 1). Havia sido estabelecida a primeira associação 
entre chocolate e uma amostra de rocha sedimentar, 
exposta na sala de aula1. 

Solicitei que o aluno repetisse a fala para que os co-
legas percebessem a descoberta. Compreendi que relaci-
onar os processos não visíveis da Terra, e seus produtos, 
com elementos muito próximos dos alunos, como choco-
lates e doces, poderia estimular o interesse deles e facili-
tar a compreensão do conteúdo. 

A diferença entre Tempo Geológico e histórico tam-
bém é importante; sendo assim, posteriormente notei que 

                                                           
1A relação entre rochas e chocolates foi primeiramente estabelecida 
pela autora e uma amiga durante as disciplinas de Geologia do curso de 
Geografia na Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. O 
conteúdo tratava dos principais tipos de texturas das rochas magmáti-
cas, ou seja, a cristalinidade da rocha, dimensão, formas e relações dos 
cristais. 

poderia ter discutido com os alunos a perspectiva históri-
ca da descoberta e uso do chocolate, enfatizando seu 
tempo considerado antigo para a História, porém recente 
na Escala de Tempo Geológico. Quando pesquisamos 
sobre a história do chocolate, por exemplo, remetemo-
nos à cultura dos povos Maias, que ocupavam parte do 
espaço geográfico hoje denominado América do Norte e 
América Central. 

Figura 1. Chocolate tipo wafer e sua organização que invoca uma 
semelhança com o acamamento sedimentar. Foto da autora 

Há dois mil anos os Maias ofertavam aos deuses 
uma bebida feita a partir do cacau. Segundo Grinberg 
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(2011), o sabor tradicional do chocolate que conhecemos 
hoje é bem diferente daquele preparado pelos Maias. 
Muitos condimentos foram adicionados à bebida de 
cacau, sendo o açúcar o mais apreciado. A partir de no-
vas técnicas de preparo dos chocolates, por europeus e 
outros povos, novos ingredientes foram acrescentados à 
pasta de cacau; amendoim, biscoitos, caramelo, casta-
nhas, coco e flocos de arroz são alguns deles. Todas as 
misturas foram mencionadas e/ou utilizadas pedagogi-
camente na aula de Geografia. 

Obviamente, fiquei receosa quanto à possibilidade 
de estimular o consumo desses alimentos por parte dos 
alunos, sendo o tema discutido e aceito pela coordenação 
pedagógica. A escola cumpre a Lei 12.061/2001, que 
proíbe a venda de doces industrializados nas cantinas de 
escolas do estado de Santa Catarina, mas também propõe 
ludicidade na abordagem dos conteúdos discutidos no 
espaço escolar. Conforme sugestão de Perez C.P. et. al. 
(2015), devemos investir esforços em elaborar atividades 
lúdicas visando estrategicamente sensibilizar a todos 
para a promoção da alfabetização científica. Assim, 
surgiu a doce estratégia para o ensino de Geociências. 

2    Ciclos e processos no ensino-aprendizagem 

As amostras de rochas estavam expostas, mas era impor-
tante apresentar a enorme diversidade, bem como suas 
origens. Portanto iniciei a abordagem do ciclo das rochas 
– identificado por James Hutton – fundamental para a 
compreensão do ‘planeta vivo’ (Sistema Terra).  

Os três tipos de rochas, ígneas ou magmáticas, se-
dimentares e metamórficas, têm sua transformação, em 
síntese, devido a mudanças de pressão e temperatura. A 
partir de diferentes propostas encontradas em websites de 
parques nacionais com expressivo valor geológico, geo-
parques e laboratórios de geologia, foi possível adaptar e 
amalgamar ideias compatíveis com a realidade da sala de 
aula (National Parks 2009). 

Figura 2. Alunos examinam o prato que acabara de ser retirado do 
micro-ondas, com uma nova ‘rocha’. Foto da autora 

Os materiais utilizados foram balas mastigáveis, sa-
co plástico e micro-ondas. Inicialmente as balas, de dife-
rentes cores, foram picadas com intuito de simbolizar os 
sedimentos; na sequência elas foram colocadas no saco 
plástico e, após rápida pressão com os dedos, se uniram 
reproduzindo, sucintamente, o processo de diagênese e a 
formação da rocha sedimentar. Nesse momento, muitos 
experimentaram “os sedimentos”, representados pelas 
balas picadas. Acredito que “fazer” uma rocha tenha sido 

novidade para o grupo, que saboreou a “rocha sedimen-
tar”. A partir dos dobramentos e aumento de pressão e 
temperatura, caracterizados pela força e calor das mãos, 
a “rocha foi transformada” em metamórfica. 

O colorido dos sedimentos, ou seja, os corantes das 
balas, estava muito misturado, fazendo surgir uma nova 
cor, indefinida. Para finalizar o processo cíclico, trans-
formando a “rocha” em magmática, o doce foi retirado 
do plástico e aquecido no micro-ondas, onde ganhou 
nova coloração e textura, inclusive após resfriamento se 
observou que a mesma quebrava facilmente (Fig. 2). A 
experiência baseada no vídeo Starburst Rock Cycle Acti-

vity (2014) foi executada em mais de uma aula, pois foi 
considerado importante incorporar a componente tempo-
ral ao ciclo.  

“As Geociências são disciplinas multissensoriais. Isto é ainda 
mais claro em terrenos vulcânicos onde sinais visuais, sons e 
cheiros atacam imediatamente nossos sentidos e o toque das 
rochas, o gosto sulfuroso e o ar carregado de vapor também 
são evidentes” (Pestrong 1994, p.252, trad. da autora)2.  

O sentido da textura da bala, obtido a partir do toque 
com as mãos; o cheiro e o sabor doce e o colorido das 
mesmas confirmam o quanto as Geociências podem ser 
apreendidas por uma diversidade de leitores sensoriais. 
Em outro momento a constituição interna da Terra foi 
abordada a partir da visualização de um ovo de galinha, 
cozido e com casca, com a seguinte equivalência: gema 
representando o núcleo; clara, o manto; e casca, a crosta 
(Fig. 3). Mas ninguém quis experimentar, já que havía-
mos esquecido de levar sal para temperar a “Terra”! 

Na sequência, o processo de movimentação das pla-
cas tectônicas foi simulado por chocolate derretido em 
banho-maria. A partir da percepção da transmissão de 
calor pelas correntes de convecção, foram adicionados à 
panela biscoitos amanteigados, que movimentavam e se 
separavam, simulando a direção divergente das placas 
tectônicas. Visando esclarecer e tirar dúvidas do proces-
so trabalhado, utilizamos um infográfico sobre as movi-
mentações das placas tectônicas. Nele foram abordadas 
as diferenças dos movimentos, retratando a Tectônica de 
Placas. Se o movimento divergente é caracterizado pela 
separação das placas tectônicas, o convergente é o cho-
que das mesmas, sendo que uma mergulha por baixo da 
outra (conforme sua densidade), e o transformante é a 
fricção lateral entre as placas tectônicas. Como no expe-
rimento o mergulho das placas tectônicas não ficou visí-
vel, foi preciso complementar a explicação exibindo uma 
imagem.  

Partindo da contextualização geral, passamos a estu-
dar a Ilha de Santa Catarina. Ali, foi importante expor 
amostras do “Granito Ilha”, rocha ígnea granítica neo-
proterozoica, predominante na região, e diabásio do 
Período Cretáceo, aflorante na forma de diques, além de 
depósitos costeiros, do Quaternário. Rochas metamórfi-
cas e sedimentares ou são muito raras ou são quase au-
sentes na Ilha de Santa Catarina. Outras vivências, foca-
das no contexto municipal, foram desenvolvidas nas 
aulas seguintes, conforme sugerido por Alencar (2013). 

                                                           
2The geosciences are a multisensory discipline. This is clearest in 

volcanic terrain where the sights, sounds, and smells immediately 
attack our senses, and the touch of the rocks and sulfurous taste of the 

steamladen air are also apparent. 
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Figura 3. Grupo de alunos observando um ovo cozido e relacionando 
com as camadas internas da Terra. Foto da autora 

 
3   Novas percepções: doces rochas 

Em sequência, após a experiência, observamos amostras 
de rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas e 
iniciamos um debate sobre semelhanças das rochas com 
alguns alimentos. Durante a exposição de ideias, muitas 
foram as relações estabelecidas pelas crianças.  

A característica dos estratos, comumente presente 
nas rochas sedimentares, facilitou a analogia com ali-
mentos. A rocha mais citada pelos alunos foi a sedimen-
tar, comparado com salmão, fatia de bolo com recheio, 
lasanha, chocolate tipo wafer e biscoitos em forma de 
camadas. Ainda outro aluno citou o chocolate com ave-
lãs/castanhas em equivalência ao conglomerado, também 
sedimentar. O gnaisse, rocha que sofreu metamorfismo 
intenso e apresenta bandas de coloração diferentes, quase 
paralelas, também foi comparada com os exemplos ante-
riores. Outra rocha, o granito, do grupo das magmáticas, 
foi correlacionada com um “bolo formiga”, confecciona-
do com granulados na massa; o diabásio com o brownie, 
e o basalto com o chocolate com cristais de açúcar cara-
melizado. A calcita, um mineral composto por carbonato 
de cálcio, quando incolor foi comparada com gelo e, na 
cor branca, com gelo seco. O mármore, essencialmente 
calcita recristalizada, foi saborosamente mencionado 
como similar ao chocolate branco. Já a ametista, mineral 
que é uma variedade do quartzo na cor roxa, foi compa-
rada com gelatina de uva cortada em pequenos pedaços. 
Pedra-pomes, uma rocha vulcânica piroclástica, foi fa-
cilmente relacionada ao chocolate aerado. A argila e a 
areia, sedimentos clásticos, foram tratados, respectiva-
mente, como doce de leite e paçoca (doce de amendoim 
moído). É importante enfatizar que as rochas menciona-
das acima possuem diferentes colorações sendo que 
algumas foram apresentadas na sua forma natural, bruta, 
e outras polidas. 

Para finalizar o conteúdo, os últimos temas aborda-
dos foram intemperismo e erosão. O intemperismo é a 
alteração física e química que sofrem as rochas da super-
fície terrestre.  

Figura 4. Chocolate com amendoim, paçoca e chocolate granulado: 
substitutos didáticos para materiais geológicos. Foto da autora 

Já a erosão é o somatório do processo de desgaste e 
início da remoção de porções normalmente alteradas da 
rocha, estando ambas diretamente ligadas às mudanças 
no relevo. A modificação do relevo é decorrente da ação 
das raízes das plantas, da variação de temperatura, da 
água da chuva, do vento, do gelo, do tempo e do próprio 
homem. Já o material transportado é denominado sedi-
mento. 

Para abordar o conteúdo utilizamos o chocolate com 
amendoim para representar um morro; o chocolate gra-
nulado e a paçoca para representar os sedimentos origi-
nados do morro e transportados para a sua base (Fig. 4). 
Para corroborar a ideia, mostrei outra combinação. Nes-
ta, o chocolate com coco representava o morro e o cho-
colate granulado e coco ralado, os sedimentos (Fig. 5). 
Ou seja, as sequências estabelecidas foram: chocolate 
com amendoim → chocolate granulado + paçoca; choco-
late com coco → chocolate granulado + coco ralado. 

Mais uma vez, foi o momento de os alunos saborea-
rem os doces e desvendarem a relação entre as sequên-
cias apresentadas e os desenhos no quadro da sala. 

O desenho era composto por um morro, fazendo par 
com o chocolate de amendoim ou coco e ao lado os sím-
bolos criados para o sol, chuva, fauna, flora, vento e 
homem. Na sequência outro desenho, desta vez com um 
morro rebaixado, e sedimentos (chocolate granulado, 
paçoca e coco ralado) ao chão, na lateral do morro. A 
maioria dos alunos relatou a mudança de forma do morro 
e, aos poucos, após o debate, descobriram e associaram a 
ação dos agentes do intemperismo e erosão. Para com-
plementar, expliquei, relembrando o ciclo das rochas, o 
processo de diagênese, ou seja, de formação de rochas 
sedimentares caso aqueles sedimentos, ao chão, na lateral 
do morro (equivalentes ao granulado, paçoca e coco 
ralado), sofressem aumento de temperatura e pressão 
após longo tempo. 
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Figura 5. Chocolate recheado com coco, chocolate granulado e coco 
ralado: substitutos didáticos para materiais geológicos. Foto da autora 

Visando provocar a percepção da paisagem, acres-
centei, ao desenho do morro, uma casa. Os alunos foram 
questionados sobre o que poderia acontecer àquela casa e 
à família que nela supostamente residisse. Esbocei repre-
sentações para as ações da natureza e do homem fazendo 
um corte e construindo uma casa em local íngreme. A 
compreensão foi rápida e ao lado desenhei outro morro, 
com um deslizamento de terras e o desmoronamento da 
casa misturada aos sedimentos transportados do morro. 
Embora a utilização dos doces na problematização de 
eventos tão trágicos como os deslizamentos pareça ser 
contraditória, a atenção dos alunos quanto “ao desmoro-
namento da casa” demonstra o impacto e a importância 
do conteúdo. Também é importante frisar que eventos de 
deslizamentos são frequentes no município de Florianó-
polis. Esse tipo de abordagem em sala de aula traz à tona 
a percepção e a compreensão da Terra como um orga-
nismo vivo e dinâmico (Bourotte et al. 2014). 

 
4   Conclusão 

Concluo a proposta, assim como este resumo, avaliando 
que a compreensão dos temas não foi homogênea, para 
muitos expliquei mais de uma vez a relação que estava 
sendo estabelecida. Durante as dinâmicas e relações 
construídas pelo grupo, de comparação das amostras de 
rochas com alimentos, as ideias expostas não foram 
julgadas como certas ou erradas, embora algumas delas 
tenham sido refutadas por um ou outro colega. O valor 
da proposta foi aprimorar a percepção das características 
das rochas, como detalhes de tamanho, cor, orientação 
dos minerais, bem como a disponibilidade de aprender 
relacionando o conteúdo, algo concreto, com a realidade. 
Seguindo a sugestão de Carneiro et al. (2004), a aborda-
gem dos processos de erosão e intemperismo reforça a 
necessidade de desenvolver a percepção da paisagem do 
espaço geográfico em que habitamos. Pelo reconheci-
mento das áreas naturais e das alterações provocadas 
pela sociedade estimulam-se ações de cidadania e a miti-
gação dos efeitos de movimentos de massa e outros de-
sastres ambientais. 

Agradecimentos 

A autora agradece a orientação e revisão crítica do pro-
fessor Gilson Burigo Guimarães e, ainda, a apreciação 
das professoras Giséle Neves Maciel e Carmem Cecília 
da Rosa Pereira, contribuindo para o aperfeiçoamento da 
redação do presente trabalho. À Cinthia Zaguini Müller, 
pelo apoio no desenvolvimento das atividades e ao grupo 
do 6º ano da Escola Engenho. 

Referências 

Alencar R.. 2013. A geodiversidade da ilha de Santa 

Catarina: explorando seu valor didático no 6º ano 
do ensino fundamental. URL: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107182 
Acesso 10.01.2018 

Bourotte C.L.M., Toledo M.C.M., Duleba W., Aramaqui 
G.T., Campos L.G.D., Viana P.J. 2014. Kit didático 
da rocha ao grão... de areia. Terræ Didatica, 
10(3):298-304. DOI: 10.20396/td.v10i3.8637345. 
Acesso 09.01.2018 

Branco P.M. 2014 O intemperismo e a erosão. URL: 
http://www.cprm.gov.br/publique/Redes-
Institucionais/Rede-de-Bibliotecas---Rede-
Ametista/Canal-Escola/O-Intemperismo-e-a-Erosao-
1313.html. Acesso 20.01.2018. 

Carneiro C. D. R., Toledo M.C.M.de, Almeida F.F.M.de. 
2004. Dez motivos para a inclusão de temas de 
Geologia na Educação Básica. Rev. Bras. Geoc., 
34(4):553-560. URL: 
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/
view/9787. Acesso 20.01.2018 

Grinberg K. 2011. A fantástica história do chocolate. 
URL: http://chc.org.br/a-fantastica-historia-do-
chocolate/ Acesso 20.01.2018. 

National Parks. 2009. Activity: chocolate geology. URL: 
http://www.nationalparks.gov.uk/students/teachersar
ea/teaching-resources/act-chocolategeology.  

Perez C.P., Andrade L.C., Rodrigues M.F. 2015. 
Desvendando as Geociências: a alfabetização 
científica por meio de oficinas didáticas para alunos 
do ensino fundamental em porto velho, Rondônia. 
Terræ Didatica, 11(1):42-51. DOI: 
10.20396/td.v11i1.8637309. Acesso 25.01.2018 

Pestrong R. 1994. Geosciences and the arts. J. Geol. 

Educ., 42(3):249-257. 
Santa Catarina. Lei 12.061/2001 Dispõe sobre critérios 

de concessão de serviços de lanches e bebidas nas 

unidades educacionais localizadas no estado de 

Santa Catarina. DO 16.810 de 20/12/2001. URL: 
http://www.leisestaduais.com.br/sc/lei-ordinaria-n-
12061-2001-santa-catarina-dispoe-sobre-criterios-
de-concessao-de-servicos-de-lanches-e-bebidas-nas-
unidades-educacionais-localizadas-no-estado-de-
santa-catarina Acesso 09.01.2018 

Starburst Rock Cycle Activity. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=g93jXTUv_RQ
Acesso 02.02.2018. 
 

386



 

 
PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: APROXIMAÇÕES DAS CIÊNCIAS 
DA TERRA COM A QUÍMICA NA PERSPECTIVA DA QUÍMICA 

AMBIENTAL 

BRAZILIAN NATIONAL PARAMETERS FOR THE CURRICULUM OF SECONDARY 
SCHOOLS IN THE AREA OF NATURE SCIENCES: APPROXIMATIONS OF EARTH 

SCIENCES WITH CHEMISTRY IN THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL 
CHEMISTRY 

MARIA JOSÉ DOS SANTOS1, PEDRO W. GONÇALVES2 

1Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-Campus Sertãozinho (IFSP-Sertãozinho), Rua Américo 

Ambrósio, nº 269, Bairro Jardim Canaã-Sertãozinho/SP CEP:14169-263. 
2Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra - Universidade Estadual de Campinas (IG-

UNICAMP), Rua João Pandiá Calógeras, nº 51, CEP:13083-870. 

E-mails: maqui@ifsp.edu.br,pedrog@ige.unicamp.br 

Abstract The teaching of Science searches for situated learning by means of local, regional or global questions. These bring the com-

plexity and the interdisciplinary approaches. Besides it there are difficulties and limits to explore beyond disciplinary areas. This work ex-
amines official documents to Science curriculum published in the ends of nineties. This documents show up the limitations. From this 

point, this study brings to interconnections with Earth sciences and these are able to identify questions, problems and challenges of the 

chemical discipline. To teach and learn these complex problems is the way to educate with other view of the nature and of the environ-

ment. This is the way to interaction among sciences of nature, as well as the questions of society. By means of this approach, the environ-

mental education be-comes more connected with citizenship. 

Keywords Teaching of Chemistry, Teaching of Earth Sciences, Curriculum. 

Resumo Há um esforço teórico no campo do Ensino de Ciências para mostrar que as questões da atualidade, sejam tomadas em âmbito 

local, regional ou global, possuem uma complexidade que requer um tratamento que ultrapassa os limites de cada disciplina. Apesar disso, 

as próprias sugestões que ajudam a formular, delimitar e caracterizar o que e o como ensinar exibem limitações, mesmo quando pretendem 
criar aproximações de diferentes campos do conhecimento. A análise de conteúdo de documentos oficiais do final da década de 1990 mos-

tram tais limites. Este estudo conduz à ideia de que a interação com as Ciências da Terra pode conduzir a identificar questões que não se-

jam perceptíveis dentro da disciplina Química. Ao explorar tais problemas complexos pode-se contribuir para formar uma outra concepção 
de natureza e de ambiente, um caminho que ajude a construir nexos entre as ciências da natureza e da sociedade colaborando para formar a 

cidadania vinculada à Educação Ambiental. 

Palavras-chave Ensino de Química, Ensino de Ciências da Terra, currículo. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução  

Na atualidade são comuns nos meios de comunicação, 

informações, reportagens, entrevistas que tratam de pro-

blemas ambientais que afetam a população e o meio 

ambiente de alguma forma. Lixo acumulado, falta e 

contaminação da água, poluição atmosférica, contamina-

ção de alimentos, chuvas que provocam enchentes, tem-

peraturas cada vez mais elevadas no verão, chuva ácida, 

efeito estufa, enfim, problemas e fenômenos naturais que 

afetam a sociedade, não apenas no Brasil, mas no mundo 

como um todo. Para fazer frente a estas e outras questões 

que envolvem a relação homem/natureza, as instituições 

governamentais tem um papel importante na promoção 

de políticas que viabilizem o debate e reflexões sobre os 

recursos naturais e tomada de decisões sobre os proble-

mas ambientais presentes em pequenas comunidades e 

nas grandes cidades. A população por sua vez, precisa ter 

conhecimento e dominar conceitos multidisciplinares 

que possibilitem uma compreensão mais elaborada dos 

problemas ambientais vivenciados no dia a dia. A escola 

tem um papel chave para que isso aconteça. Cada vez 

mais, é necessário levar para o currículo escolar as ques-

tões ambientais como forma de contextualizar os conteú-

dos de ensino, de tal forma que as diferentes disciplinas 

escolares conversem entre si e possibilitem uma compre-

ensão mais abrangente dessas questões, tanto do local 

como do global. Este estudo conduz à ideia de que a 

interação com as Ciências da Terra pode conduzir a 

identificar questões que não sejam perceptíveis dentro da 

disciplina Química. Ao explorar tais problemas comple-

xos pode-se contribuir para formar uma outra concepção 

de natureza e de ambiente, um caminho que ajude a 

construir nexos entre as ciências da natureza e da socie-

dade colaborando para formar a cidadania vinculada à 
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Educação Ambiental. Nesse contexto o objetivo deste 

estudo é identificar nos PCN+ da área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias as aproxima-

ções, possibilidades e os limites de interação entre co-

nhecimento químico e geológico no currículo desenvol-

vido na disciplina de química no ensino médio  

 

2   Campo Teórico e Metodológico  

2.1 Ciências da Terra e Ensino de Química na perspecti-

va ambiental 

No contexto da ideia global do planeta, as Ciências da 

Terra têm um papel importante, pois alguns conceitos 

deste campo do conhecimento são chaves para a compre-

ensão de problemas ambientais. No campo das Ciências 

da Terra a Geologia é um campo propício para um traba-

lho pedagógico interdisciplinar, pois qualquer estudo do 

meio ambiente envolve elementos e recursos da natureza 

que estão inseridos em um complexo sistema de ciclos 

biológicos e geológicos (Cuello Gijón 1988). Os diversos 

problemas da atualidade que demandam desafios ambi-

entais e econômicos, como é o caso da mudança climáti-

ca, o fim da era do petróleo, a extinção das espécies, 

culminando em perda de biodiversidade, as taxas de 

consumo e sua relevância nos itens básicos para sobrevi-

vência do ser humano, precisam ser pensadas na perspec-

tiva do tempo geológico (Cervato & Frodeman 2013). 

De certa forma é compreensível que a sociedade 

apresente dificuldade em compreender e situar os diver-

sos fenômenos naturais na perspectiva do tempo geoló-

gico. Segundo Cervato & Frodeman (2013), este é um 

conceito complexo, mas importante para compreender o 

significado da vida, a ideia de taxa de mudança, e a ques-

tão da temporalidade. Esta ideia direciona para a pers-

pectiva dos diferentes tempos existentes entre natureza e 

ser humano. 

De acordo com Cervato & Frodeman (2013) nossa 

capacidade de avaliar o efeito de eventos terrestres sobre 

recursos usados pelo homem revela a perspectiva do 

tempo. Por exemplo: quais são os efeitos de mudança 

climática, fenômenos climáticos extremos (secas ou 

precipitações excepcionais) sobre o Aquífero Guarani? 

Como isso é considerado no preço do açúcar, do álcool 

ou da gasolina? Quando economistas ou agrônomos 

fazem cenários para o futuro, consideram os custos da 

perda de solo que só é perceptível ao longo de uma ou 

duas gerações? Estes são apenas alguns exemplos de 

implicações políticas, sociais que precisam ser conside-

radas quando situamos a Terra no centro dos processos, 

aceitamos a ideia de que a natureza se transforma e le-

vamos em conta processos que se desenvolvem no tempo 

geológico. 

Orion (2001) destaca que as Ciências da Terra em 

sua abordagem sistêmica, parte do mundo natural, no 

qual a Terra é considerada um sistema composto por 

quatro subsistemas indicados como: geosfera, hidrosfera, 

atmosfera e biosfera (Orion 2001, p.100).  

Santos & Gonçalves (2015) defendem que “a con-

cepção sistêmica de natureza pode propiciar o encontro 

entre a Química e as Ciências da Terra, e as questões 

ambientais podem receber um aporte rico e inovador, se 

associadas à abordagem de Ciência do Sistema Terra” 

(p.1). 

Nesse contexto, a Química Ambiental possibilita 

aproximações com as Ciências da Terra, sendo que, para 

Mozeto & Jardim (2002) “a Química Ambiental estuda 

os processos químicos que ocorrem na natureza, sejam 

eles naturais ou ainda causados pelo homem, e que com-

prometem a saúde humana e a saúde do planeta como um 

todo”, os autores explicitam que “dentro desta definição, 

a Química Ambiental não é a ciência da monitoração 

ambiental, mas sim da elucidação dos mecanismos que 

definem e controlam a concentração das espécies quími-

cas candidatas a serem monitoradas” (p.7). Para os auto-

res, as pesquisas no campo “adquirem um caráter mais 

inter-multidisciplinar pois passam a ser desenvolvidos 

em cooperação com diversos outros profissionais da 

biologia, ecologia e geologia, dentre outros” (p.7).  

Entendemos que aproximar o Ensino de Química 

com os estudos das Ciências da Terra permite desenvol-

ver nos alunos uma ideia de natureza sistêmica que favo-

rece a compreensão das questões ambientais e contribui 

na formação de uma cidadania transformadora no âmbito 

da sociedade.  

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

O trabalho está pautado na análise de conteúdo (Bardin 

2004, p.33) definida como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações que utiliza procedimentos sis-

temáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 

mensagens. Visa identificar nos PCN+ da área de Ciên-

cias da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Brasil 

2002) as aproximações, possibilidades e os limites de 

interação entre conhecimento químico e geológico ao 

tratar de aspectos ambientais no currículo desenvolvido 

na disciplina de química no ensino médio. Realizamos 

uma pré-análise do material, em seguida a exploração do 

material e por fim o tratamento dos resultados, a inferên-

cia e a interpretação (Bardin 2004, p.89). Para análise 

das unidades registro nos pautamos nas concepções de 

natureza naturalista, antropocêntrica, atomista e sistêmi-

ca (Santos 2015). 

 

3   Resultados e Discussão 

3.1 O PCN+ da área de Ciências da Natureza, Matemá-

tica e suas Tecnologias: aspectos gerais 

Em 2002 foi publicado um documento para complemen-

tação e explicitação das diretrizes gerais presentes no 

PCNEM (Brasil 1999). Esse documento denominado 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: 

orientações educacionais complementares aos Parâme-

tros Curriculares Nacionais - PCN+ (Brasil 2002) tem 

por objetivo explicitar os conteúdos que devem ser de-

senvolvidos nas diferentes áreas do currículo do Ensino 

Médio e propor opções de metodologia.  

O PCN+ da área de Ciências da Natureza, Matemá-

tica e suas Tecnologias (Brasil 2002) apresenta uma 
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proposta de organização do currículo por meio de temas 

estruturadores. De acordo com o documento, os temas 

estruturadores “permitem o desenvolvimento de um 

conjunto de conhecimentos de forma articulada, em 

torno de um eixo central com objetos de estudo, concei-

tos, linguagens, habilidades e procedimentos próprios” 

(p.93). Assim, para o ensino de Química, são propostos 

nove (9) temas estruturadores, tomando como foco de 

estudo “as transformações químicas que ocorrem nos 

processos naturais e tecnológicos” (Idem 2002, p.93). 

Os temas estruturadores para o ensino de Química 

são: 1- Reconhecimento e caracterização das transforma-

ções químicas; 2- Primeiros modelos de constituição da 

matéria; 3- Energia e transformação química; 4- Aspec-

tos dinâmicos das transformações químicas; 5-Química e 

atmosfera; 6- Química e hidrosfera; 7- Química e litosfe-

ra; 8- Química e biosfera e 9-Modelos quânticos e pro-

priedades químicas.  

 

3.2 O PCN+ da área de Ciências da Natureza, Matemá-

tica e suas Tecnologias: aspectos ambientais 

Dentre os nove temas estruturadores para o ensino de 

Química, os temas cinco, seis, sete e oito permitem tratar 

de forma mais específica da temática ambiental. Os te-

mas então subdivididos em unidades temáticas, que por 

sua vez organizam conteúdos que devem ser ensinados 

em Química no Ensino Médio. O conjunto de nove temas 

estruturadores, suas respectivas unidades temáticas e 

conteúdos deve atender às competências relacionadas aos 

seguintes campos científicos: representação e comunica-

ção, investigação e compreensão e contextualização 

sócio- cultural. O documento destaca que essa é uma 

proposta curricular flexível, indicando inclusive distri-

buição dos temas estruturadores para escolas que tenham 

uma maior ou menor carga horária para a disciplina de 

Química.  

Verificamos assim que, quatro temas estruturadores 

relacionam a Química com as esferas terrestres que es-

truturam o planeta e tratam de temática ambiental.  

Os temas estruturadores e respectivas unidades te-

máticas são: Química e Atmosfera (Composição da at-

mosfera; A atmosfera como fonte de recursos naturais; 

Perturbações na atmosfera produzidas por ação humana, 

Ciclos biogeoquímicos na atmosfera), Química e Hidros-

fera (Composição da hidrosfera, água e vida; A hidrosfe-

ra como fonte de recursos materiais; Perturbações na 

hidrosfera produzidas por ação humana; Ciclo da água na 

natureza), Química e litosfera (Composição da litosfera, 

relações entre solo e vida; A litosfera como fonte de 

recursos materiais; Perturbações na litosfera; Ciclos 

biogeoquímicos e suas relações com a litosfera) e Quí-

mica e Biosfera (Química e vida; Os seres vivos como 

fonte de alimentos e outros produtos; Os materiais fós-

seis e seus usos; Perturbações na biosfera; Ciclos bioge-

oquímicos e suas relações com a biosfera). 

O tema Química e atmosfera é apresentado no do-

cumento como o “estudo da composição química da 

atmosfera, desde sua origem até os tempos atuais, pas-

sando-se em seguida a discutir os recursos materiais 

extraídos da atmosfera e suas transformações na obten-

ção de outros produtos importantes para suprir necessi-

dades humanas” (Brasil 2002, p.100). O texto enfatiza a 

natureza como fonte de recursos naturais. Embora men-

cione a história atmosfera (o que remeteria a uma abor-

dagem de Ciência do Sistema Terra por meio da noção 

de tempo geológico e história geológica da vida) pode-

mos admitir que o tratamento mais comum para a com-

posição da atmosfera é descrevê-la, mencionar as dinâ-

micas convectivas e mostrar que houve aumento do CO2 

a partir da Revolução Industrial. Dessa forma, se conduz 

à ideia de natureza antropocêntrica da mudança climática 

desprezando outras variáveis sistêmicas que envolvem o 

clima. O tratamento dos ciclos biogeoquímicos embora 

abra a questão para a história geológica na qual pode-se 

enfatizar o ciclo do nitrogênio e o aumento do oxigênio 

atmosférico acompanhado pela diminuição do metano e 

dióxido de carbono (ou seja, a diminuição do efeito estu-

fa durante o Arqueano e Proterozóico) usualmente é 

limitado aos ciclos da água e do carbono. Mas este to-

mado somente em curto intervalo de tempo de centenas 

de anos, ou seja, há uma ênfase ao aumento do dióxido 

de carbono de 270 para 500 ppm nos últimos 200 anos. 

Esse argumento conduz a duas ideias preconizadas na 

mídia: aquecimento global e mudança antropocêntrica do 

efeito estufa. Precisamos assinalar que no tratamento do 

ciclo biogeoquímico do carbono pouca ou nenhuma 

atenção é dada à fase “sólida” (formação dos carbonatos) 

mas essa parte do ciclo é absolutamente essencial para 

entender a persistência do efeito estufa em intervalos de 

tempo de centenas de milhões de anos. É preciso notar 

que há uma unidade temática voltada para perturbações 

da atmosfera, ou seja, a ênfase é apoiada no polo antró-

pico e não nas múltiplas inter-relações da atmosfera com 

as demais dinâmicas do planeta. 

O tema Química e hidrosfera consta no documento 

como: O conhecimento sobre a hidrosfera se dá pelo 

estudo das diferentes águas naturais como recurso e fonte 

de materiais para a sobrevivência, da interação da hidros-

fera com as matérias viva e inanimada, o ciclo da água 

na natureza, bem como os problemas de diferentes natu-

rezas causados pela intervenção humana e por fenôme-

nos naturais” (Brasil 2002, p.101). 

O tema estruturador Química e litosfera é destacado 

no documento na seguinte perspectiva: ‘A litosfera – 

solo e subsolo – é fonte de grande número de recursos 

materiais para a sobrevivência. O uso desses recursos 

pressupõe o conhecimento da composição e das proprie-

dades do solo e dos processos de produção dos materiais 

dele provenientes. Assim como nos demais temas, mere-

cem importância os problemas de natureza ambiental, 

social, econômica e política decorrentes da produção, do 

uso e do descarte de materiais, e de outras intervenções 

naturais sobre a litosfera” (Brasil 2002, p.102). 

O tema Química e biosfera por sua vez, “(...) pro-

põe-se o estudo dos compostos orgânicos de origem 

vegetal e animal como fontes de recursos necessários à 

sobrevivência humana: suas composições, propriedades, 

funções, transformações e usos,” o texto faz um destaque 

em relação “Química Orgânica” ressaltando que a mes-

ma “ganha outro significado, integrando conceitos e 

princípios gerais tratados em outros temas”, além disso, 

fica claro no texto que “O estudo das transformações 
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químicas na biosfera com foco nas ideias de vida e so-

brevivência favorece especialmente uma articulação 

entre conhecimentos químicos e biológicos” (Brasil 

2002, p.104). 

Em todas as unidades temáticas verificamos as esfe-

ras terrestres como fonte de recursos naturais, indicando 

de certa forma uma preocupação com a sobrevivência 

humana. Para Pitombo & Lisbôa (2001) a sobrevivência 

humana pode ser utilizada como fio condutor para ensi-

nar química no ensino médio. É uma proposta defendida 

pelos autores, porque, dentro desta visão é possível ensi-

nar “todos os conceitos necessários para a compreensão 

da química no ensino médio” (p.32). Os autores ressal-

tam que “o ambiente natural (atmosfera, hidrosfera, 

crosta terrestre e biosfera) e o ambiente construído são 

sistemas globais complexos, muito propícios para o tra-

balho interdisciplinar” (p.33). Segundo os autores, a 

proposta foi indicada para a disciplina de Química, mas 

pode ser estendida para “outros nós”, isto é, outros cam-

pos do conhecimento propiciando a interdisciplinaridade 

com “recortes do âmbito da geografia, da história, da 

astronomia, da física, da biologia, das artes, da sociolo-

gia e de tantas outras disciplinas estão relacionados inti-

mamente com o conhecimento químico, formando a 

rede” (Idem 2001, p.33). 

Os autores enfatizam no final de artigo que a pro-

posta de um ensino de Química tendo como fio condutor 

a sobrevivência humana está baseada “nas ideias propos-

tas nos módulos intercambiáveis do projeto “Interações e 

Transformações - Química para o Ensino Médio”, do 

Grupo de Pesquisa em Educação Química (GEPEQ), do 

Instituto de Química da USP” (Idem 2001, p.35).  

Nesse contexto, compreendemos ser importante re-

fletir sobre a seguinte questão: até que ponto, uma pro-

posta curricular vinculada à sobrevivência humana, a 

partir da utilização dos recursos naturais das esferas 

terrestres, não acaba fortalecendo nos alunos, uma ideia 

de natureza antropocêntrica utilitarista tão presente em 

vários setores da sociedade?  

Esse aspecto foi discutido por Carneiro et al. (2004). 

Esses autores analisaram os PCNEM e fizeram a seguin-

te observação: quando se estudam temas como metalur-

gia, para o ensino de conceitos químicos, pensando ape-

nas na obtenção dos metais (transformações químicas), 

uso e as implicações sociais, econômicas e ambientais 

decorrentes de todo processo, corre-se o risco de formar 

nos alunos uma concepção utilitarista da natureza. O 

aluno pode ficar com a ideia de que os recursos naturais 

estão disponíveis para servir à sociedade industrial capi-

talista. Perde-se de vista a “visão histórica e dinâmica da 

natureza”, na qual é preciso considerar a limitação dos 

recursos naturais, as circunstâncias que permitiram a 

formação dos diferentes minérios, cuja concentração na 

natureza é uma  

“[...] sucessão de processos ao longo de milhões ou bilhões de 

anos; sua retirada, modificação e decorrente produção de resí-

duos causa desequilíbrios no curso da História Natural, mais 
extensivos do que a humanidade pode controlar” (Carneiro et 

al. 2004, p.12-13).  

Para esses autores a natureza é tratada por meio de 

uma concepção utilitarista nos PCN do Ensino Médio. A 

preocupação dos autores em relação à forma como de-

terminadas temáticas são tratadas para ensinar conceitos 

das Ciências Naturais é pertinente e deve ser questiona-

da. Ao tratar conceitos químicos na perspectiva dos sis-

temas terrestres, não podemos perder de vista a ideia de 

ciclos, isto é, os fluxos de matéria e energia decorrentes 

das interações das esferas terrestres. O fato de todos os 

temas estruturadores que tratam da temática ambiental 

nos PCN+ apresentarem unidades temáticas referentes 

aos ciclos biogeoquímicos pode ser uma alternativa para 

se mostrar para os alunos outra forma de se ver a nature-

za. 

 

4   Conclusões  

Nesse estudo nosso objetivo foi identificar nos PCN+ da 

área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecno-

logias as aproximações, possibilidades e os limites de 

interação entre conhecimento químico e geológico no 

currículo desenvolvido na disciplina de química no ensi-

no médio. Apesar do documento apresentar temas estru-

turadores que se aproximam do campo das Ciências da 

Terra indicados pela relação da química e os quatros 

subsistemas do planeta - atmosfera, hidrosfera, litosfera e 

biosfera e indicar os ciclos biogeoquímicos como unida-

des de estudo, o texto como um todo enfatiza a natureza 

como fonte de recursos naturais, direcionando para uma 

perspectiva antropocêntrica do ambiente natural, se dis-

tanciando e apresentando limitações em relação as Ciên-

cias da Terra e também aos conceitos que envolvem o 

campo da Química ambiental. Entendemos que para 

haver um aprofundamento das diferentes unidades temá-

ticas relacionadas conceitos da Química Ambiental é 

necessário ampliar as ligações entre a Química e outros 

campos do conhecimento. Nesse sentido defendemos 

aproximações mais efetiva com a área das Ciências da 

Terra considerando que a perspectiva de natureza sistê-

mica presente nesse campo se aproxima da Química 

Ambiental e permite um aprofundamento da mesma. 
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Abstract  Scientific disclosure is the way to propagate and to foster scientific thinking in society as a whole, with books being one of 

the most efficient and common means of dissemination. However, there is still little scientific publication for children, especially in cases 
such as geology, which is a lesser known scientific field. The lack of this type of literature in Brazil makes it harder to disseminate scien-

tific thinking among children, as they rarely have someone to answer their doubts and to raise their interest in the subject. The idea was to 

write a children’s book for schools, together with a material that helps the teacher to understand the topic and to be able to convey the in-
formation to the students. The book is a story of two children visiting a museum exhibition alongside a museum guide, introducing the sci-

entific content to a real situation in a way to facilitate assimilation. Since scientific disclosure is constant, the intention is to create a first 

step, an introduction to geology in schools for them to better learn scientific knowledge in the future. 

Keywords Scientific disclosure, scientific literature, children’s book, Geoscience at school. 

Resumo A divulgação científica é a forma de propagar e fomentar o pensamento científico em todas as esferas da sociedade, sendo os 

livros um dos meios mais eficientes e comuns de divulgação. Porém ainda é escassa a publicação científica para o público infantil, especi-

almente em casos como a geologia. Isso dificulta a função do livro em disseminar o conhecimento científico para crianças, pois raramente 

elas terão alguém para responder suas dúvidas e aumentar seu interesse sobre o assunto. O objetivo foi escrever um livro infantil para esco-
las, juntamente com material que possa auxiliar o professor ou responsável a entender o assunto e conseguir transmitir o conhecimento pa-

ra os alunos num processo dialógico. O livro em si é uma história de duas crianças que percorrem uma exposição de geologia com uma 

guia, trazendo o conteúdo científico em uma situação mais real e concreta e de forma com que fosse fácil a assimilação. Como a divulga-
ção científica é algo constante, a intenção é criar um primeiro degrau, uma introdução da geologia nas escolas para alunos do nível funda-

mental, de forma com que elas possam absorver mais conteúdo no futuro. 

Palavras-chave Divulgação científica, literatura científica, livro infantil, Geociências na escola. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica.

1    Introdução 

O objetivo do trabalho foi desenvolver um livro infantil 

que abordasse tema de geologia. O tempo geológico é 

um dos tópicos principais da geologia e de extrema im-

portância para entender os processos geológicos e a pró-

pria natureza da Terra. Bonito et al. (2011) e Dodick et 

al. (2002) mostram que o Tempo Geológico ainda é 

pouco entendido pelos alunos que costumam não ter a 

noção temporal necessária para compreender a vastidão 

do tempo geológico. Devido à importância desse concei-

to como base para o conhecimento geocientífico, o tem-

po geológico foi escolhido como tema para o livro. As-

sim, é esperado que um livro infantil abordando esse 

tema possa ser uma faísca de ignição para o melhor en-

tendimento do tempo geológico por educadores e pesqui-

sadores, tanto em geociências quanto em áreas que tam-

bém necessitam da compreensão do “tempo profundo” 

como cosmologia e biologia evolutiva. 

 

Figura 1. Capa e contra-capa do livro. A ilustração foi feita por uma 

criança de 11 anos 

2   Métodos 

Para a realização do livro foi primeiro estudado uma 

bibliografia referente à pedagogia de ciências, literatura 

infantil e literatura científica juvenil para compreender a 

abordagem mais correta, além de analisar os livros já 
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existentes e quais modos de abordar o conteúdo visando 

o público alvo: alunos do ensino fundamental. 

Após esse estudo inicial sobre literatura infantil, foi 

discutido o assunto a ser tratado. Como a ideia inicial 

proposta para o projeto é que ele possa servir de base 

para introduzir a geologia para crianças, portanto optou-

se pelo tema “Tempo Geológico”. 

Foram discutidos os principais tópicos que o livro 

deveria conter e que satisfizesse o tema proposto. Para 

não sobrecarregar o livro de conteúdo e informações 

decidiu-se que o livro deveria abordar apenas o necessá-

rio para que as crianças comecem a entender Tempo 

Geológico e as mudanças que ocorreram na Terra.  

Os principais tópicos são a idade da Terra, placas 

tectônicas e supercontinentes, estrutura interna da Terra, 

evidências científicas, paleontologia e paleoecologia. O 

ambiente escolhido para a história foi uma exposição de 

museu sobre a história da Terra, com as personagens 

sendo duas crianças de 9 e 10 anos e uma guia de museu. 

Complementar ao livro há um guia para os professo-

res. O intuito é auxiliá-los na compreensão do tempo 

geológico, com uma explicação mais completa do que 

aquele presente no livro, além de propostas de atividades 

e uma explicação que correlaciona o início de formação 

da Terra até o surgimento do ser humano como se fosse 

um único dia. 

 

Figura 2. Página introdutório do apêndice “Guia do Professor” 

 

3   Discussão 

Literatura científica para crianças costuma ser um assun-

to de relativa difícil abordagem. Pesquisadores científi-

cos possuem como responsabilidade profissional a 

transmissão de seus conhecimentos para a sociedade, 

todavia, há uma dificuldade de comunicação e divulga-

ção da ciência, em parte pela complexidade da lingua-

gem científica e de seus termos técnicos, e em parte pela 

existência de ideias que se baseiam em um saber prévio, 

geralmente específico de uma área do conhecimento. 

Segue-se então duas necessidades: a de fomentar a 

educação para suprir o conhecimento prévio necessário 

para entender ideias científicas mais específicas e preci-

sas, e do divulgador científico de atenuar o linguajar 

técnico e complexo para facilitar a comunicação para 

leigos. Essas duas questões são importantes para retirar 

as pesquisas e publicações científicas de um nicho e 

facilitar seu acesso pela sociedade, mostrando a impor-

tância da ciência para o desenvolvimento dessa. 

Um livro infantil de caráter científico atende a ne-

cessidade de introduzir aspectos desse mundo para crian-

ças na tentativa de aumentar a sua base de conhecimento, 

porém passa por muitas simplificações de termos e con-

ceitos, algo atestado durante a realização do livro. 

A confecção das imagens para a ilustração da histó-

ria foi atentada em uma simplificação dos cenários, com 

cores vivas, e não os poluindo com muita informação 

para não haver desvio do foco real. Todavia, ao adentrar 

nos períodos geológico, buscou-se ilustrar toda sua pale-

oecologia, para que o aluno tenha uma noção de não 

somente como eram os animais existentes na época, mas 

também as plantas e o ambiente como um todo. 

A narração foi feita na forma de diálogo, desta for-

ma o educador consegue ler a história para seus alunos, e 

também facilita a leitura das crianças, além de ser um 

texto mais dinâmico. 

Na ambientação do livro, a professora representa a 

personagem da guia e as personagens infantis são os 

alunos, intende-se assim que a contextualização permita 

a identificação com as personagens e facilite a assimila-

ção do conteúdo. 

O déficit do conhecimento em geociências afeta não 

somente os alunos, mas também os docentes do ensino 

fundamental. Como os professores são o intermédio 

entre os estudantes e o livro, é importante que eles en-

tendam sobre o conteúdo para que possam ler e explicar 

em sala de aula. Para garantir que as dúvidas do receptor 

sejam sanadas, foi incluso no livro um “guia do profes-

sor”, servindo de base para que o educador possa melhor 

compreender o assunto abordado juntamente com os 

alunos. 

4   Conclusão 

O Tempo Geológico é uma das bases para a compreen-

são da geologia e de outras áreas científicas. Entretanto, 

esta escala cronológica, no qual ocorrem os processos 

geológicos, está fora da concepção ordinária de tempo, 

que é a visão de tempo do homem, a qual as crianças 

estão habituadas. Isso dificulta a incorporação do assunto 

nas salas de aulas, e acaba afetando negativamente o 

entendimento dos processos naturais, tanto geológicos 

quanto evolutivos e até cosmológicos. 

Além da complexidade do assunto, há déficit em li-

teratura geocientífica para o público infanto-juvenil que 

possua linguagem simplificada e efetiva e que funcione 

como um material de apoio para professores ensinarem 

sobre geociências. O projeto tem como objetivo ser uma 

proposta para solucionar este problema, com uma lin-

guagem geológica mais simplificada e que reflete sobre a 

natureza do tempo, em uma tentativa de usar a imagina-

ção da criança para compreender processos geológicos e 

incentivar um pensamento científico.  
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A intervenção realizada com voluntários a lerem o 

livro foi de fato proficiente onde se avaliou o nível de 

absorção dos conhecimentos adquiridos durante a leitura, 

com relatos do que gostaram e o que poderíamos modifi-

car e também aperfeiçoar no método aplicado referente a 

temática. De tal forma, com os resultados dessas leituras 

o livro está sendo modificado e melhorado para melhor 

atender as suas necessidades. 
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Abstract Learning to analyze the geographic space and comprehend the cartographic language is of paramount importance during the 

initial grades of elementary school, because in this way it is possible to know and understand the world in a systematized way and to build 

the bases for future learning. Thus, cartographic literacy goes to meet the Science of Nature and Geography, helping the development of 

space reading according to the requested situation. Therefore and aimed at increasing cartographic reading capacity, activities were devel-

oped for cartographic literacy in public schools in the municipality of Santa Rita do Sapucaí, MG, made possible by PIBID. 

Keywords Games in Education, elementary school, cartography, Natural Science, PIBID. 

Resumo Aprender a analisar o espaço geográfico e a compreender a linguagem cartográfica é de suma importância já durante as séries 

iniciais do ensino fundamental, pois dessa forma é possível conhecer e compreender o mundo de maneira sistematizada e construir as ba-

ses para aprendizagens futuras. Desta forma, a alfabetização cartográfica vai ao encontro das Ciências da Natureza e da Geografia, auxili-

ando o desenvolvimento da leitura do espaço conforme a situação solicitada. Sob estes pressupostos e voltado à ampliação da capacidade 
de leitura cartográfica, foram desenvolvidas atividades voltadas à alfabetização cartográfica em escolas da rede pública do município de 

Santa Rita do Sapucaí-MG, possibilitadas pelo PIBID. 

Palavras-chave Jogos no ensino, ensino fundamental, cartografia, Ciências Naturais, PIBID. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução 

Aprender a analisar o espaço geográfico e a compreender 

a linguagem cartográfica é de suma importância já du-

rante as séries iniciais do ensino fundamental. A este 

respeito, Callai (2010) cita dois motivos principais, que 

são conhecer e compreender o mundo de maneira siste-

matizada e construir as bases para aprendizagens futuras. 

Neste contexto, a alfabetização cartográfica auxilia no 

aprendizado relacionado a observação e análise do espa-

ço e a interpretação dos fenômenos que estão espaciali-

zados. Desta maneira, a Alfabetização Cartográfica con-

tribui com conhecimentos significativos para a vida dos 

sujeitos que aprendem a pensar o espaço. Mas, para que 

isso ocorra é necessário o aprendizado do saber olhar, 

observar, descrever, registrar e analisar o espaço. Neste 

sentido, a alfabetização cartográfica significa aprender a 

operar signos com significados específicos, que permi-

tem a leitura do mundo por meio da leitura do mapa. O 

mapa é mais uma ferramenta para a leitura do mundo. 

(Callai 2010). 

Concordando com Simielli (2001), os mapas permi-

tem ter domínio espacial e fazer a síntese dos fenômenos 

que ocorrem num determinado espaço. No nosso dia-a-

dia ou no dia-a-dia do cidadão, pode-se ter a leitura do 

espaço por meio de diferentes informações e, na carto-

grafia, por diferentes formas de representar essas infor-

mações. 

O mapa é uma representação codificada de um de-

terminado espaço real. Podemos até chamá-lo de um 

modelo de comunicação, que se vale de um sistema se-

miótico complexo (Almeida & Passini 2015). 

Para estas autoras, é na escola que deve ocorrer a 

aprendizagem espacial voltada para a compreensão das 

formas pelas quais a sociedade organiza seu espaço o que 

será plenamente possível com o uso de representações 

das formas. Neste sentido, o mapa é um sistema de sig-

nos que são capazes de representar o que se pretende do 

espaço e é um recurso externo à memória, com alto po-

der de síntese. Para que isto ocorra, a informação precisa 

ser transmitida por meio de uma linguagem, neste caso, a 

linguagem cartográfica. Portanto, ler mapas significa 

dominar um sistema semiótico, essa linguagem específi-

ca (Almeida & Passini 2015). 

A alfabetização cartográfica é ferramenta necessária 

para o cumprimento dos objetivos gerais de aprendiza-
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gem no Ensino Fundamental e de aprendizagens referen-

tes às Ciências Naturais e à Geografia, podendo também 

auxiliar no desenvolvimento de habilidades relacionadas 

à matemática e às artes. 

Enquanto objetivos gerais para o Ensino Fundamen-

tal fica destacado a necessidade de aprender e utilizar 

diferentes linguagens como a verbal, a matemática, a 

gráfica, a plástica e a corporal (Brasil, PCN 1997a). 

Neste sentido, a linguagem cartográfica pode ser inserida 

como uma linguagem gráfica primordial para leitura e 

representação espacial. 

Em termos de aprendizagens possíveis vinculadas 

aos objetivos das Ciências Naturais, a alfabetização car-

tográfica auxilia na leitura de mundo e, portanto, é etapa 

necessária para compreensão de mundo e das suas trans-

formações, reconhecendo também o papel do homem 

enquanto parte do universo e enquanto indivíduo (Brasil 

- PCN 1997a). 

Também, a linguagem cartográfica pode contribuir 

para o encaminhamento do trabalho em busca dos traços 

gerais das Ciências, que buscam compreender a natureza 

e gerar representações e o entendimento do mundo, do 

universo, do espaço, do tempo, da matéria, do ser huma-

no e da vida (Brasil, PCN 1997a). 

Por sua vez, em termos de domínio do saber geográ-

fico, tal como estabelecido pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, PCN 1997b), espera-se que ao longo 

dos anos no ensino fundamental anos iniciais, os alunos 

construam conhecimentos que os tornem capazes, dentre 

outras coisas, de: 

 “Saber utilizar a linguagem cartográfica para 
obter informações e representar a espaciali-
dade dos fenômenos geográficos” (Brasil - 
PCN, 1997b, p. 81). 

 Assim sendo, a Alfabetização Cartográfica fica des-

tacada como um objetivo geral de aprendizado para o 

Ensino Fundamental, além de contribuir com todos os 

demais objetivos, já que auxilia na compreensão e repre-

sentação da realidade. 

Neste contexto, o estudo da linguagem cartográfica 

possui demasiada importância e, como descrito em Bra-

sil, PCN (1997b), contribui não apenas para que os alu-

nos compreendam e utilizem os mapas, uma ferramenta 

básica, como também para que desenvolvam capacidades 

relativas à representação do espaço. Porém Simielli 

(2001) destaca que os mapas devem estar adaptados aos 

usuários e que é necessária a diferenciação e seleção feita 

pelo professor de elementos que os alunos têm condições 

de ler e compreender. 

A partir de então, levando em conta principalmente 

a faixa etária, Simielli (2001) propõe que no ensino fun-

damental anos iniciais deve ser trabalhado basicamente a 

alfabetização cartográfica, já que este é o momento em 

que o aluno tem que iniciar a compreensão dos elemen-

tos da representação gráfica para posteriormente traba-

lhar com a representação cartográfica. Assim sendo, a 

autora propõe que tal alfabetização seja desenvolvida a 

partir de noções de visão oblíqua e vertical, de imagem 

bidimensional e tridimensional, de alfabeto cartográfico 

(ponto, linha e área), de legenda, de proporção e escala, 

de lateralidade/referências e de orientação. 

Para contribuir com a formação do aluno, em termos 

de visão cartográfica, é preciso aproveitar o interesse 

natural das crianças pelas imagens desde as séries inici-

ais. Para tanto, é necessário coloca-los em contato com 

inúmeros recursos visuais, desenhos, fotos, maquetes, 

plantas, mapas, imagens de satélite, figuras, tabelas, 

jogos e representações (Simielli 2001). 

Assim, até mesmo antes da representação pelos ma-

pas, os desenhos adquirem demasiada importância em 

relação à leitura e representação de mundo, fazendo 

refletir, desde cedo, sobre a necessidade de desconsiderar 

muitos elementos do mundo real quando se realiza uma 

representação. Assim sendo, os mapas e desenhos não 

somente assumem o papel de representações, mas funci-

onam como maneira de transmitir informações, de co-

municar algo. 

As atividades de desenhar espaços como a sala, a es-

cola e o bairro, de representar objetos, devem ser plane-

jadas considerando diferentes perspectivas, não apenas a 

horizontal. Para Santos & Pereira Filho (2010) é interes-

sante desafiar os alunos a interpretarem e desenharem 

como se estivessem tendo uma visão vertical ou com 

visão oblíqua. Esses desafios são oportunidades para que 

eles construam noções relacionadas às técnicas de proje-

ção comumente utilizadas na cartografia e compreendam 

como ocorre a representação gráfica do espaço (Santos & 

Pereira Filho 2010). 

Como estabelecido até aqui, apesar da destacada im-

portância da Alfabetização Cartográfica como um todo 

nos anos iniciais do ensino fundamental, muitas dificul-

dades são impostas ao professor durante a prática, desta-

cadamente às relacionadas à infraestrutura e à motivação 

dos alunos. Diante disto, Souza & Yokoo (2013) salien-

tam que a inclusão de novas metodologias e modelos 

didáticos pedagógicos que auxiliem nas necessidades 

recorrentes no processo de ensino aprendizagem na rea-

lidade escolar são importantes e necessárias para que os 

alunos se envolvam mais. 

De maneira geral, como aponta Sawczuk & Moura 

(2012), o ensino da Geografia precisa ser mais dinâmico 

e prazeroso, para que os conteúdos sejam assimilados 

com maior eficácia. Assim sendo, é necessário oferecer 

uma aula além do livro didático, mais conectada com o 

cotidiano, além de buscar renovação das práticas de 

ensino, pensando em métodos que prendam mais a aten-

ção dos educandos, para que eles se sintam inseridos no 

processo de ensino e aprendizagem, com vontade de 

aprender. 

Sawczuk & Moura (2012) ressaltam que os profissi-

onais da educação têm buscado novos métodos para 

tornarem a assimilação pelos alunos mais prazerosa, uma 

vez que há preocupação em transmitir os conhecimentos 

de maneira sólida e eficaz mediante novas formas de 

aprendizagem. 

Neste sentido, uma nova concepção do ensino da 

cartografia por meio de atividades lúdicas (ludus – jogo, 

divertimento) ganha cada vez mais espaço, propiciando 

assimilação de conteúdos de forma divertida. Tais ativi-

dades lúdicas despertam o interesse dos alunos pelas 

aulas. Assim, o educador preocupa-se em transmitir ao 

aluno valores do seu dia a dia e não somente o conteúdo 

396



 
programado. Daí a importância da ludicidade com várias 

maneiras de transmissão de conhecimentos para consoli-

dação da aprendizagem (Sawczuk & Moura 2012). 

Nessa busca por novas técnicas de ensino que avan-

cem para além do “conhecer algo”, a ludicidade surge 

como alternativa para desenvolver conceitos, como: 

cooperação, socialização, concentração, noções de espa-

ço, raciocínio lógico, organização e habilidades diversas 

(Sawczuk & Moura 2012). 

Os jogos e as brincadeiras trazem importantes con-

tribuições neste aspecto e são situações de aprendizagem 

que propiciam a interação entre alunos e entre alunos e 

professor, estimulam a cooperação, contribuem também 

para o processo contínuo de descontração. Assim, auxili-

am na superação do egocentrismo infantil e ajudam na 

formação de conceitos. Portanto, atuam no campo cogni-

tivo, afetivo, psicomotor e atitudinal (Castellar & Vilhe-

na 2010 apud Sawczuk & Moura 2012). 

O uso de jogos favorece a participação ativa dos 

alunos em atividades escolares, sendo uma ferramenta 

eficaz no combate ao baixo rendimento escolar e a falta 

de interesse dos estudantes no processo educativo, le-

vando em conta o seu desempenho com jogos referentes 

aos conteúdos programados. Sendo assim, a proposta de 

criação de um método ativo de ensino e aprendizagem 

por meio de jogos pedagógicos justifica-se por atender as 

necessidades dos professores em despertar a atenção e o 

interesse do aluno para o ensino-aprendizagem da carto-

grafia, alcançando os objetivos esperados ao oportunizar 

a pesquisa e a ação, incentivando a curiosidade e a von-

tade de aprender (Sawczuk & Moura 2012). 

Além da utilização do lúdico, outras possibilidades 

se ampliam conforme os avanços tecnológicos e divulga-

ção de produtos e materiais obtidos com ferramentas 

modernas. A necessidade de utilizá-las em sala, durante a 

formação escolar, inclusive nos anos iniciais, é latente. 

Isto torna imperativo que o professor procure constante-

mente novos meios e materiais didáticos para trabalhar 

diferentes temas envolvidos com a Alfabetização Carto-

gráfica em sala de aula (Santos & Pereira Filho 2010). 

Emerge então o Sensoriamento Remoto, suas técni-

cas, métodos, produtos e sínteses. A incorporação do 

Sensoriamento Remoto ao contexto escolar pode propor-

cionar a interação do aluno com questões espaciais, hu-

manas e ambientais do meio em que vive. Santos & 

Pereira Filho (2010) descrevem que a ampliação do en-

foque dado à paisagem local e ao espaço vivido através 

do emprego de imagens de satélite possibilita a inserção 

de novo instrumental para o ensino e à socialização do 

Sensoriamento Remoto. Se devidamente utilizadas, as 

imagens de satélite são recursos didático-pedagógicos. O 

aspecto colorido, a possibilidade de ver os espaços sob 

uma ótica diferente e de acompanhar as mudanças ocor-

ridas na superfície terrestre de maneira instantânea, por si 

só são capazes de promover no aluno a motivação inicial 

necessária a todo processo de aprendizagem (Santos & 

Pereira Filho 2010). 

Diante desta reflexão sobre o papel da Alfabetização 

Cartográfica como base e possibilidade de ampliação da 

capacidade de leitura da realidade, com contribuições 

diretas ao ensino de Geografia e das Ciências Naturais no 

ensino fundamental, algumas práticas pedagógicas volta-

das ao domínio das técnicas desta linguagem foram pla-

nejadas e desenvolvidas em turmas de 5º ano de três 

escolas públicas da rede de ensino do Município de San-

ta Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Assim, alinha-

dos aos objetivos gerais do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), (URL: http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid/pibid), buscou-se contribuir com a 

formação das discentes bolsistas graduandas em Pedago-

gia Licenciatura, com a formação dos alunos das turmas 

envolvidas e com desenvolvimento de materiais e possi-

bilidades para dinamizar a prática pedagógica no ensino 

da cartografia voltada à leitura e compreensão do espaço 

do entorno.Para tanto, foram desenvolvidos atividades e 

jogos, visando despertar o interesse dos educandos pela 

cartografia, pela leitura e observação dos elementos 

distribuídos no espaço, e, também, desenvolver a intelec-

tualidade e a sociabilidade. 

2   Materiais e Métodos 

As atividades e jogos foram planejadas como sequências 

didáticas ou planos de aula e foram aplicadas e avaliadas 

por cinco discentes bolsistas PIBID do penúltimo (1) e 

último (4) ano do curso de Pedagogia da FAI (Centro de 

Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação) 

entre 17/05 e 28/09 de 2016. Para tanto, foram estabele-

cidas parcerias com escolas da rede pública de ensino de 

Santa Rita do Sapucaí, município do sul de Minas Ge-

rais. No total, as cinco bolsistas foram inseridas em tur-

mas do 5º ano de três instituições de ensino: duas na 

Escola Estadual Luiz Pinto de Almeida, duas na Escola 

Estadual José Ribeiro de Carvalho e uma na Escola Mu-

nicipal Coronel Joaquim Inácio. 

Para estas turmas foram planejadas e desenvolvidas 

seis ações, dentre jogos e atividades. Para o planejamen-

to foi considerado o pressuposto de que no ensino fun-

damental é necessário trabalhar com a Alfabetização 

Cartográfica para construir possibilidades quanto à leitu-

ra do espaço a partir do desenvolvimento de noções 

específicas supracitadas, descritas por Simielli (2001), 

com vistas a desenvolver nos alunos do 5º ano o “saber 

utilizar a linguagem cartográfica”, como especificado em 

Brasil - PCN (1997), respeitando os objetivos propostos 

pelo PIBID. 

Para controle, registro e avaliação da relação ensino-

aprendizagem durante tais ações, foram usados diários de 

campo e avaliações em fichas feitas por cada bolsista em 

todas as práticas. Além dos relatos em diário as práticas 

foram avaliadas conforme os tópicos:  

1- Objetivos de Aprendizagem;  

2- Conteúdos; 

3- Metodologia (Datas, etapas e procedimentos de 

ensino);  

4- Recursos de Ensino;  

5- Avaliação (Critérios e Procedimentos);  

6- Quadro da Avaliação da Aprendizagem dos Alunos;  

7- Quadro de Avaliação dos Resultados Obtidos; e  
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8- Quadro de Autoavaliação do Discente Bolsista. 

Assim estruturadas, os nomes das ações, os conteú-

dos e os objetivos gerais de aprendizagem estão de-

talhados na Tabela 1. 

Cada sequência didática ou plano de aula continha 

as atividades e/ou jogos, práticas e recursos necessários e 

foram divididas em fases, sendo cada fase corresponden-

te a uma intervenção semanal na escola com, aproxima-

damente, 30 a 50 minutos de duração, como detalhado a 

seguir: 

1) Orientação espacial pelo sol e pontos cardeais e 

colaterais: 

• Recursos: Giz ou pincel para quadros, folha, régua, 

tesoura, lápis, borracha, mapas políticos e caderno 

para registro. 

Fase 1: houve diálogo com as crianças sobre suas 

percepções, seguida de breve explicação sobre o movi-

mento solar diário; 

Fase 2: auxiliados pelas bolsistas, os alunos encon-

traram os pontos cardeais e colaterais utilizando o pró-

prio corpo, a partir da observação do ponto onde o sol 

nasce. Em seguida, a rosa dos ventos foi desenhada no 

quadro e os alunos reproduziram as suas. Uma das rosas 

dos ventos produzida pelos alunos foi selecionada e 

posta no chão, respeitando os pontos cardeais encontra-

dos, e, orientados por ela, foi pedido para que se deslo-

cassem no espaço da sala conforme o sentido solicitado; 

Fase 3: neste momento, foram distribuídos mapas 

políticos do Brasil, da América e do mundo para grupos 

com cinco alunos e foi solicitado que colocassem a rosa 

dos ventos produzidas por eles sobre os mapas e anotas-

sem três territórios encontrados em cada ponto cardeal e 

colateral. Posteriormente, eles apresentaram suas obser-

vações, anotações e considerações aos demais colegas de 

turma. 

2) Mapa do Tesouro: coordenadas espaciais e escala. 

• Recursos: Mapa base para edição em aplicativos 

que permitam desenhar sobre a imagem (Power 

Point®), exercício impresso, régua, lápis e borra-

cha. 

Fase 1: foi feita a separação das turmas em duplas, e 

em seguida foram conduzidos diálogos e explicações 

sobre a importância de saber se localizar, sobre a divisão 

da terra em hemisférios e foi apresentado o “Mapa do 

Tesouro”, com seus pontos demarcados, pares ordenados 

de coordenadas, hemisférios e escala. 

Fase 2: aplicação da atividade. Nesta, foram pedidas 

a localização em termos de hemisfério e de par de coor-

denadas para cada ponto demarcado. Em sequência, 

utilizando a escala fictícia com unidade “passos”, foi 

solicitado que mensurassem a distâncias de um ponto a 

outro. Posteriormente, responderam uma pergunta sobre 

o melhor meio de transporte para ir de um a outro e, por 

fim, fizeram observações sobre os “tesouros” ou elemen-

tos das paisagens de cada ponto. 

3) O Mundo com 100 pessoas (plano de aula) 

• Recursos: Giz ou pincel para quadros, mapa políti-

co do mundo, régua, lápis, lápis colorido e borra-

cha. 

A partir de um mapa político mundial pendurado em 

lugar visível, foi iniciado um diálogo sobre o tamanho, 

composição e distribuição da população mundial. Em 

seguida, foram utilizados dados de um infográfico de-

nominado “O Mundo com 100 Pessoas”, que explicita 

uma redução proporcional da população mundial em um 

universo de apenas 100 pessoas, obtido na página “Geo-

grafia Visual” (URL: http://geografiavisual.com.br/ 

?p=1518). 

Tabela 1. Ações, conteúdos e objetivos gerais de aprendizagem 

Ordem e 

Nome da 

Ação 

Conteúdos  

Trabalhados 

Objetivos Gerais 

de Aprendizagem 

1- Orientação 

Espacial pelo 

sol e Pontos 

Cardeais e 

Colaterais 

Rotação da terra; 

movimento aparente 

do sol; o sol e o coti-

diano; pontos cardeais 

e colaterais; laterali-

dade, referenciais e 

orientação espacial. 

Identificar e utilizar 

o movimento solar 

como referencial 

cotidiano, geográfi-

co e cartográfico. 

2- Mapa do 

Tesouro: 

Coordenadas 

Espaciais e 

Escala 

Os hemisférios terres-

tres; referenciais 

espaciais em duas 

dimensões, latitudes e 

longitudes; escalas e 

distâncias; elementos 

da paisagem; paisa-

gens naturais e cultu-

rais. 

Compreender os 

conceitos e a im-

portância da utili-

zação de escala e 

referenciais de 

localização; Identi-

ficar a Relação 

entre natureza e 

sociedade e suas 

manifestações 

espaciais 

3- O Mundo 

com 100 

Pessoas 

Geografia da popula-

ção mundial; repre-

sentações com gráfi-

cos e tabelas; noções 

de proporção e por-

centagem. 

Conhecer a compo-

sição geral da 

população mundial, 

interpretar tabelas e 

construir gráficos 

4- População 

Brasileira 

Geografia da popula-

ção; território brasilei-

ro; composição e 

distribuição da popu-

lação brasileira; le-

genda, infográficos, 

gráficos e tabelas. 

Conhecer a compo-

sição e distribuição 

geral da população 

brasileira, interpre-

tar infográficos e 

construir tabelas 

5- Dominó 

Geográfico 

das Perspec-

tivas 

Perspectiva Relacionar objetos 

e paisagens em 

diferentes perspec-

tivas e identificar a 

influência da pers-

pectiva na cartogra-

fia 

6- Quebra-

cabeça Ima-

gem de Saté-

lite de Santa 

Rita do Sapu-

caí 

Perspectiva; propor-

ção; lateralidade, 

referenciais e orienta-

ção espacial; novas 

tecnologias e repre-

sentações de espaços 

do cotidiano; tabelas; 

paisagem rural e 

urbana; elementos 

naturais e culturais. 

Distinguir e relaci-

onar elementos da 

paisagem rural e 

urbana local em 

imagens de satélite 

 

Deste infográfico foram trabalhadas a quantidade de 

pessoas que vivem no campo ou na cidade, de pessoas 

por continente e de pessoas que falam determinado idio-
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ma. Os dados foram organizados em tabelas e anotados 

no quadro e foi solicitado aos alunos que convertessem 

os resultados das tabelas em gráficos. 

4) População brasileira (plano de aula) 

• Recursos: Datashow, giz ou pincel para quadros, 

régua, lápis, lápis colorido e borracha. 

A atividade foi iniciada com um diálogo sobre a 

quantidade de habitantes do Brasil e sua distribuição 

geográfica por Estado. Após, foram anotados no quadro 

algumas informações gerais, como o número total de 

habitantes do país, os estados mais e menos populosos e 

a população total de Minas Gerais. Por fim, o Mapa de 

Distribuição da População Brasileira de 2010 (IBGE 

2012) foi projetado pelo Datashow para que os alunos 

elaborassem tabelas a partir do número de habitantes por 

Estado. 

5) Dominó Geográfico das Perspectivas 

• Recursos: Giz ou pincel para quadros, folha sulfite, 

régua, lápis, borracha, imagens de objetos e paisa-

gens em diferentes perspectivas impressas. 

Fase 1: antes do jogo, foi solicitado que os alunos 

desenhassem a sala da aula, como se a observassem de 

cima, para diagnosticar e despertar a noção de perspecti-

va. 

Fase 2: foi feita a explicação de como funciona um 

jogo de dominó e deste, especificamente. A sala foi divi-

dida em grupos com 5 membros e então foi aplicado o 

jogo e foram feitas as orientações individuais, quando 

necessário. 

6) Quebra-cabeça Imagem de Satélite de Santa Rita 

do Sapucaí 

• Recursos: Giz ou pincel para quadros, folha para 

anotações, lápis, borracha, imagem de satélite (Go-

ogle Earth) impressa e recortada em formato de 

quebra-cabeça. 

Fase 1: houve diálogo sobre a familiaridade dos alu-

nos com o termo “satélite”: o que são, como são suas 

imagens e para que servem. Logo após, as turmas foram 

divididas em duplas e, para cada, foi distribuído e solici-

tada montagem de um quebra-cabeça feito a partir de 

uma imagem de satélite obtida do aplicativo Google 

Earth feita de uma área de Santa Rita do Sapucaí – MG. 

Fase 2: solicitaram, novamente, a montagem do 

quebra-cabeça. Em seguida, a partir do diálogo e obser-

vação da paisagem, foram anotados na lousa os elemen-

tos observados pelos alunos da paisagem rural e urbana, 

naturais e culturais. 

 Os alunos das escolas foram avaliados pelas 

discentes bolsistas durante a aplicação das sequências 

didáticas e, após, todas relataram suas experiências, para 

refletirem, sintetizarem e documentarem a prática. Para 

tanto, os relatos foram subdivididos em: Apresentação, 

Objetivos, Desenvolvimento, Discussão e Considerações 

Finais. 

3   Resultados 

A aplicação de todas as sequências didáticas foi provei-

tosa tanto para as discentes bolsistas, que aprofundaram 

seus conhecimentos nos conteúdos e adquiriram experi-

ência para lidar com a prática, quanto para os alunos das 

escolas envolvidas, já que, em média, aproximadamente 

90% atingiram todos os objetivos de aprendizagem du-

rante as ações sobre alfabetização cartográfica. 

Especificamente, o número de estudantes envolvidos 

em cada atividade ou jogo variou, já que ora foram in-

corporadas turmas, como no plano de aula 3, ora excluí-

das, como na sequência 5, de acordo com a disponibili-

dade das discentes bolsistas. Também, nem todos os 

alunos envolvidos puderam ser avaliados por causa das 

faltas. Dentre os avaliados, o desempenho geral foi aferi-

do conforme o desenvolvimento de todas as habilidades 

exigidas para atingirem os objetivos de aprendizagem 

(Tab. 2). Cabe ressaltar os relatos mais significativos e as 

imagens mais representativas feitos pelas discentes bol-

sistas durante e após cada ação. Estes dimensionam a 

percepção geral da experiência para elas e para os alunos 

das escolas. 

Após a aplicação da sequência didática “Orientação 

Espacial pelo sol e Pontos Cardeais e Colaterais” a dis-

cente Kéllys Antunes dos Santos, que acompanhou a 

turma com maior dificuldade, relatou que durante o de-

senvolvimento da atividade as crianças buscaram resol-

ver situações problemas, como: onde o sol nasce? A 

partir de então conseguiram se orientar na sala. Busca-

ram informações no mapa e participaram ativamente das 

discussões. Na turma acompanhada pela Taísa Ribeiro 

(Figura 1), os alunos aprenderam a importância de utili-

zar o sol como um ponto de referência, relembraram os 

pontos cardeais e colaterais e aprenderam a se localizar 

no espaço utilizando o seu próprio corpo. 

Tabela 2. Desempenho geral dos alunos das escolas avaliados em cada 

ação promovida 

Sequência Didática ou Pla-

no de Aula 

 

Número de Alunos 

Envol-

vidos 

Avalia-

dos 

Não 

desen-

volveram 
todas as 

habili-

dades 

1- Orientação Espacial pelo 

sol e Pontos Cardeais e 

Colaterais 

104 90 11 

2- Mapa do Tesouro: Coor-

denadas Espaciais e Escala 
104 98 8 

3- O Mundo com 100 Pes-

soas 
123 119 6 

4- População Brasileira 123 116 12 

5- Dominó Geográfico das 

Perspectivas 
99 91 20 

6- Quebra-cabeça Imagem 

de Satélite de Santa Rita do 

Sapucaí 

99 89 3 

 

Sobre a sequência “Mapa do Tesouro: Coordenadas 

Espaciais e Escala”, ilustrada na Figura 2, a discente 

bolsista Taísa Ribeiro relatou que as crianças ampliaram 

as noções de referência espacial, localização e escala, 

utilizaram códigos e conceitos escolares para estabelecer 

referenciais de localização e distâncias. Além disso, 

exploraram o mapa e compreenderam a importância de 
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se utilizar duas dimensões nas representações (x = longi-

tude e y = latitude), ampliaram o conceito sobre meios de 

transporte e, ainda, puderam debater sobre os elementos 

das paisagens naturais e culturais. Além dela, Gilmara 

Maria Golçalves ressaltou que as crianças interagiram 

bastante e demonstraram receptividade à atividade, que 

contribuiu, principalmente, para compreensão do que é 

escala. 

 

Figura 1. Fotografia feita no dia 07/06/2016 pela discente bolsista Taísa 

Ribeiro em uma turma do 5º ano do ensino fundamental da E.E. Dr. 
Luiz Pinto de Almeida durante atividade da sequência didática “Orien-

tação espacial pelo sol e pontos cardeais e colaterais” 

 

 

Figura 2. Representação parcial do exercício da sequência didática 

“Mapa do Tesouro: Coordenadas Espaciais e Escala” 

Já sobre a atividade “O Mundo com 100 Pessoas” 

ilustrada na Figura 3, a discente bolsista Iolanda Marina 

dos Santos relatou que os conhecimentos prévios dos 

alunos ajudaram na atividade, apesar de terem encontra-

do dificuldades na construção dos gráficos, sanadas du-

rante a prática. Ainda, os alunos fizeram diversas compa-

rações sobre a maneira desigual como os continentes são 

habitados. 

Por sua vez, sobre a atividade “População Brasilei-

ra” (Fig. 4) Gilmara Maria Golçalves relatou que, apesar 

das dificuldades, todos realizaram as atividades em sua 

turma e desenvolveram novo olhar sobre os mapas, tabe-

las e gráficos, uma vez que o produto utilizado é um 

pouco diferente do convencional e mais adaptado à faixa 

etária. Ainda, houve muita interação no esforço de ajudar 

os demais colegas. 

Sobre a ação da sequência didática “Dominó Geográfico 

das Perspectivas”, ilustrada na Figura 5, a discente bol-

sista Kéllys Antunes dos Santos relatou, como diagnósti-

co inicial, que os alunos não conheciam as diferentes 

maneiras de representar um objeto ou paisagem de acor-

do com a perspectiva. Isto ficou evidente quando solici-

tado que desenhassem a sala de aula em perspectiva 

vertical, antes do jogo. Porém, após breve explicação e 

reflexão sobre o que são perspectivas (horizontal, oblí-

qua e vertical) os alunos entenderam melhor o que estava 

sendo proposto. 

 

Figura 3. Fotografia feita no dia 10/08/2016 pela discente bolsista 

Gilmara Maria Golçalves em uma turma de 5º ano do ensino funda-

mental da E. M. Dr. José Ribeiro de Carvalho, ilustrando as atividades 

do plano de aula “O Mundo com 100 Pessoas” 

Dentre outros, um comentário ilustrou como foi essa 

descoberta para eles: “Nossa, então na forma vertical só 

vemos o quadrado da mesa?”. Após, foi o momento de 

jogar, que evidenciou a importância do diálogo anterior e 

da reflexão pelos desenhos, uma vez que todos os grupos 

jogaram com facilidade, respeitando as regras do jogo. 

Em seguida, foi solicitado novo desenho. Neste, alguns 

ainda utilizaram duas ou mais perspectivas, porém com 

menos frequência e houve, também, aproximação com a 

realidade. 

 

 

Figura 4. Fotografias feitas no dia 24/08/2016 pela discente bolsista 

Kéllys Antunes dos Santos em uma turma do 5º ano do ensino funda-
mental da E. E. Coronel Joaquim Inácio, ilustrando a atividade e a 

interação dos alunos durante a ação do plano de aula “População 

Brasileira” 

Por fim, na sequência didática “Quebra-cabeça Ima-

gem de Satélite de Santa Rita do Sapucaí”, ilustrada na 

Figura 6, Bruna Karolina Machado Toledo relatou que os 

alunos utilizaram conhecimentos adquiridos na atividade 

sobre perspectiva. Com isso, reconheceram o local repre-

sentado pela imagem de satélite, do qual foi feito o que-

bra-cabeça. Indo além, identificaram elementos concre-

tos da paisagem local como as casas, a rodovia, o rio, as 

árvores, as pastagens, dentre outros. Houveram, porém, 

dificuldades relacionadas à montagem, haja vista o pou-

co ou nenhum contato destes alunos com imagens deste 

tipo e a semelhança entre muitas peças. Assim, foram 

disponibilizadas imagens da área como suporte para que 

pudessem completar o jogo. 
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Figura 5. Exemplos de algumas peças utilizadas no Dominó Geográfico 

das Perspectivas e fotografia feitas durante o jogo no dia 31/08/2016 

pela discente bolsista Kéllys Antunes dos Santos em uma turma do 5º 

ano do ensino fundamental da E. E. Coronel Joaquim Inácio 

 

Figura 6. Imagem do Quebra-cabeça feito a partir de imagem de satélite 

de parte do município de Santa Rita do Sapucaí – MG e fotografia feita 

no dia 21/09/2016 pela discente bolsista Gilmara Maria Golçalves em 
uma turma do 5º ano do ensino fundamental da E. M. Dr. José Ribeiro 

de Carvalho, ilustrando a montagem e interação dos alunos 

4   Considerações Finais 

As ações de Alfabetização Cartográfica realizadas pelo 

PIBID da FAI nas escolas pelas discentes bolsistas cum-

priram a finalidade de articular teoria e prática, aliando 

os princípios aqui expostos à pratica pedagógica no coti-

diano das escolas da rede pública. Assim, alguns desafios 

foram superados, como articular as escalas local e global, 

o cotidiano e o conhecimento acadêmico/escolar e os 

códigos cartográficos à leitura da realidade. Isto aconte-

ceu porque os alunos foram envolvidos ativamente nas 

etapas propostas, usando suas experiências cotidianas e 

os conhecimentos acadêmico/escolares para resolver 

problemas, ora como codificadores, ora como decodifi-

cadores. 

Assim, tais ações auxiliaram na elevação da quali-

dade da formação das discentes do curso de Pedagogia, 

que desenvolveram conhecimentos mais aprofundados 

sobre cartografia e olhar crítico sobre a prática. Em ter-

mos de aquisição de habilidade pelos alunos das escolas, 

houve desenvolvimento daquelas relacionadas à leitura e 

decodificação da linguagem cartográfica. Ainda, houve 

intensa participação e socialização entre todos envolvi-

dos com a prática em sala, uma vez que as ações suscita-

ram dinâmicas diferenciadas das vivenciadas cotidiana-

mente. Sobressaiu, também, a contribuição ímpar da 

Alfabetização Cartográfica como base para compreensão 

e análise do espaço, quer seja pelo enfoque das Ciências 

Naturais ou mesmo Geografia. Assim sendo, ela deve ser 

considerada como atividade interdisciplinar portadora de 

uma linguagem específica e necessária para o entendi-

mento da natureza e da relação do homem com a nature-

za. Assim, a Alfabetização Cartográfica se faz necessária 

ao ensino das Ciências Naturais e da Geografia. 
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AbstractTrees have an important ecological function in conservation of the water cycle, but in urban environments they end up being left 

aside, without the due care they deserve. Considering this the present project was developed in a primary public school in the city of São 

Paulo, with the participation of 300 students (from 6 to 11 years old). The objective was to plant eight trees and to reflect on their importance 
in the environment and theirrelationship with the water cycle. The project was developed in five stages: (1) initial planning; (2) preparation 

of a schedule of activities; (3) preparation of soil and organic compounds; (4) tree planting and (5) conclusion of the project. Steps 3 and 4 

were carried out in the Sustainable Environmental Education Spaces, which are open spaces for outdoor activities,available in the physical 
space of the school. Children participated actively of the soil preparation, organic compounds and planting. Through social learning the 

children were motivated to develop critical and creative thinking to question the complex relationships between natural and social processes, 

discuss alternatives for the future they want. 

KeywordsTrees, water cycle, social learning. 

ResumoAs árvores possuem uma importante função ecológica na manutenção do ciclo da água, mas nos ambientes urbanos acabam sendo 

deixadas em segundo plano, sem o devido cuidado que merecem. Diante dessa inquietação o presente projeto foi desenvolvido em uma 

escola pública estadual localizada no município de São Paulo, com a participação de 300 alunos da Educação Básica (6 a 11 anos), com o 

objetivo de plantar oito árvores e refletir sobre a importância delas no ambiente e suas relações com o ciclo das águas. O projeto foi desen-

volvido em cinco etapas: (1) planejamento inicial; (2) elaboração do cronograma das atividades; (3) preparação do solo e dos compostos 
orgânicos; (4) plantio das árvores e (5) conclusão do projeto. As etapas 3 e 4 foram executadas nos Espaços Educativos Ambientais Susten-

táveis da escola que são os espaços abertos de convivência ao ar livre disponíveis no espaço físico da escola. As crianças participaram 

ativamente nas etapas de preparo do solo, compostos orgânicos e plantio. Por meio da aprendizagem social foram motivadas a desenvolver 
o pensamento crítico e criativo para questionarem as complexas relações entre os processos naturais e sociais, assim como propor alternativas 

para o futuro que desejam. 

Palavras-chaveÁrvores, ciclo da água, aprendizagem social. 

Linha temáticaGeociências e Ciências Naturais para a Educação Básica. 

1    Introdução 

A Terra é um planeta úmido onde as águas ocorrem nos 

seus três estados ou fases, em constante movimento, dis-

solvendo, erodindo e redistribuindo materiais como res-

posta ao recebimento e a transformação da energia solar. 

O ciclo das águas é definido pela circulação interminável 

das águas dos oceanos e dos continentes, passando pela 

atmosfera e de volta à Terra novamente nos diferentes ca-

minhos e processos: precipitação, interceptação, infiltra-

ção, escoamento superficial, armazenamento, percolação, 

evapotranspiração. 

No ciclo das águas, as árvores, assim como as plantas 

em geral, contribuem nas diferentes fases e caminhos que 

as águas circulam na natureza.“Em qualquer lugar do 

mundo, as árvores captam a água da chuva, a filtram e a 

purificam. Elas também absorvem CO2, soltam o oxigê-

nio excedente, amenizam a força de um aguaceiro,amor-

tecem a ferocidade de um vendaval e evitam a erosão. São 

enormes máquinas de ar condicionado, transformando o 

calor do sol na frescura da sombra” (Moss 2014). 

As árvores tanto nas áreas naturais como nos grandes 

centros urbanos desempenham importante função ecoló-

gica na manutenção desse ciclo, mas nos ambientes urba-

nos muitas vezes acabam sendo deixadas em segundo 

plano, sem o devido cuidado que merecem. 

2   O projeto “As árvores e sua contribuição no ciclo 

da água” 

2.1 Apresentação 

O presente projeto foi desenvolvido com o objetivo prá-

tico de plantar árvores nativas da Mata Atlânticaem uma 

escola de tempo integral da rede pública estadual locali-

zada no município de São Paulo, para refletir sobre a im-

portância das árvores no ambiente e suas relações com o 

ciclo das águas. Os objetivos específicos definidos para o 

projeto na escola foram: aprender as técnicas de preparo 

do solo e plantio das árvores; aprender sobre a função das 

árvores na manutenção do ciclo da água e refletir sobre o 

cuidar das árvores e da natureza. 
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A metodologia do projeto é baseada na aprendizagem 

social enquanto prática socioambiental educativa de cará-

ter colaborativo. De acordo com Jacobi (2011), a aprendi-

zagem social enfatiza a colaboração entre os diferentes 

atores sociais, estimula o diálogo, motiva a formar um 

pensamento crítico, criativo e sintonizado com a necessi-

dade de propor respostas para o futuro, capaz de analisar 

as complexas relações entre os processos naturais e sociais 

e de atuar no ambiente em uma perspectiva global, respei-

tando as diversidades socioculturais. 

Para a composição do conteúdo das sequências didá-

ticas diversos conceitos relacionados às Geociências fo-

ram inseridos nas atividades práticas, durante o preparo do 

solo à etapa de plantio, aproximando os conceitos cientí-

ficos às atividades cotidianas das crianças, de forma a 

mostrar o sentido deles na prática do dia-dia. 

“Para uma educação efetiva, é necessário desenvolver uma vi-

são integrada do mundo que nos cerca, uma visão que nos leve 

a compreender as diversas esferas (hidrosfera, biosfera, litos-
fera e atmosfera) e suas inter-relações, bem como as interferên-

cias geradas pelo homem no meio em que vive. Os conteúdos 
das geociências fornecem uma base fundamental para a com-

preensão dessas inter-relações no espaço e no tempo, ofere-

cendo um panorama da Terra como um sistema vivo e dinâ-

mico” (Bacci& Pataca 2008). 

 

2.2 Temática e organização das atividades 

O projeto foi desenvolvido no horário escolar a partir do 

planejamento das atividades e a definição de um crono-

grama, mas como todas as intervenções com as crianças 

ocorreram nos espaços abertos da escola, ao ar livre, os 

educadores precisaram estar preparados para lidar com fa-

tos imprevisíveis, pois todas as atividades realizadas em 

espaços abertos sofrem influência direta da natureza, na 

forma de chuva, sol e ventos. Ali, a aprendizagem des-

perta os diversos sentidos da criança como o olfato, o tato 

entre tantos, sendo “fundamental aprendermos como rea-

gir diante de todos os fatos da vida e explorar essa questão 

é criar alicerces sólidos e educativos na psique dos estu-

dantes” (Mendonça 2015). 

O projeto foi desenvolvido em cinco etapas apresen-

tadas de forma resumida na Tabela 1. 

A primeira etapa, de planejamento inicial, foi reali-

zada a partir do conhecimento e caracterização da escola, 

observação do espaço físico dos alunos do diálogo com a 

direção e coordenação pedagógica. A segunda etapa con-

sistiu na elaboração do cronograma das atividades do pro-

jeto das sequências didáticas assim como na seleção dos 

materiais utilizados.  

Na terceira etapa foram realizadas as intervenções 

práticas com os alunos, na preparação do solo e dos com-

ponentes orgânicos a serem utilizados no plantio.Na etapa 

foramtrabalhados os conteúdos relacionados às Geociên-

cias em relação ao que é solo, ciclo da água, ciclo do car-

bono e os processos ocorrentes nestas interações. A quarta 

etapa foi a mais árdua, e a mais esperada sendo a mais 

prazerosa o plantio das mudas no entorno da quadra ex-

terna da escola. A quinta etapa: constou na conclusão do 

projeto com a entrega de um questionário sobre as ativi-

dades desenvolvidas com o objetivo de avaliar o conheci-

mento compartilhado. 

Tabela 1. Quadro resumo das etapas, objetivos e atividades desenvolvi-

das no projeto 

2.3 Discussão 

Inicialmente o projeto foi concebido para desenvolver 

uma atividade prática educativa em uma escola pública de 

tempo integral, a partir do plantio de oito mudas de árvo-

res nativas do bioma da Mata Atlântica, com a participa-

ção de todas as crianças matriculadas na escola, ou seja, 

cerca de 300 crianças do 1° ao 5° ano. Mas durante a exe-

cução do projeto diferentes iniciativas foram repensadas 

tais como o desenvolvimento de aulas ao ar livre nos es-

paços que denominamos como Espaços Educativos Am-

bientais Sustentáveis – EEAS (Fig. 1) presentes na escola 

que são os espaços abertos de convivência ao ar livre e 

que muitas vezes não são aproveitados no dia-dia da es-

cola. 

 

Etapa Objetivos Atividades 

(1) 

Planeja-

mento ini-

cial 

Utilização 

dos Espaços 

Educativos 

Ambientais 

Sustentáveis 

– EEAS. 

Caracterização da escola, ob-

servação do espaço físico e 

dos alunos e diálogos com a 

direção e coordenação peda-

gógica da escola. 

(2) 

Elaboração 

do crono-

grama 

Definir a se-

quência di-

dática e se-

leção de 

materiais. 

Planejamento das atividades 

e intervenções nos EEAS, 

escolha e aquisição das mu-

das nativas da Mata Atlân-

tica junto ao Viveiro Munici-

pal Harry Blossfeld (Parque 

Cemucam) e ferramentas 

apropriadas. 

(3) 

Preparação 

do solo e 

compostos 

orgânicos 

Aprender 

sobre os 

conceitos 

das geociên-

cias sobre: 

solo, ciclo 

da água, ci-

clo do car-

bono. 

Aulas ao ar livre na prática 

de movimentação do solo; 

preparação do adubo com os 

compostos orgânicos da 

compostagem e do minhocá-

rio; experimento sobre o pro-

cesso de infiltração da água 

no solo e suas características. 

(4) 

Plantio das 

árvores 

Aprender as 

técnicas 

para plantar 

árvores. 

Escavar o terreno para aber-

tura dos buracos, manipula-

ção dos adubos e plantio das 

árvores. 

(5) 

Conclusão 

do projeto 

Autonomia 

do aprendi-

zado repas-

sado das cri-

anças aos 

pais. 

Entrega de questionário para 

avaliação do projeto com a 

participação das crianças, 

pais e funcionários da escola. 
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Figura 1.Atividades sobre o solo, a infiltração das águas e  

o plantio das árvores 

As crianças naturalmente observam e pensam sobre a 

natureza.Isso pode ser observado até mesmo nas crianças 

que vivem em locais totalmente urbanizados, onde os ele-

mentos naturais, tais como rios, morros e florestas, estão 

escondidos na paisagem urbana. A aula ao ar livre é uma 

experiência muito rica para os alunos se conectarem no-

vamente com o ambiente e a aprendizagem social como 

método estimula o pensamento crítico e criativo das cri-

anças para questionarem as complexas relações entre os 

processos naturais e sociais e propor respostas para o fu-

turo. 

Os professores devem estar atentos e bem preparados, 

pois as aulas ao ar livre devem ser conduzidas de forma 

diferente daquelas realizadas em sala de aula e vai reque-

rer o uso de outras estratégias assim como um posiciona-

mento diferente. A prática cotidiana da aula ao ar livre ha-

bitua a criança a essa experiência e a disciplina e o respeito 

às regras da aula tornam-se naturais. 

“As práticas educativas ambientalmente sustentáveis nos apon-

tam para propostas de ação com vistas à mudança de comporta-

mento e atitudes, ao desenvolvimento da organização social e 

da participação coletiva. O maior desafio é “a reforma do pen-
samento” avançando para uma nova forma de conhecimento, 

criando espaços de convivência que promovem mudanças de 

percepção e de valores, gerando um saber solidário e um pen-
samento complexo, aberto às incertezas, às mudanças, à diver-

sidade, à possibilidade de construir e reconstruir, num processo 

contínuo de novas leituras e interpretações, que configure novas 

possibilidades de ação” (Jacobi & Franco 2011). 

3   Conclusão 

O projeto realizado proporcionou grandes e valiosos ga-

nhos que foram: a arborização do espaço da escola, a 

aprendizagem das crianças dos aspectos técnicos-científi-

cos relacionados ao tema e a tomada da consciência crítica 

que nos convida a ressignificar a nossa trajetória e provo-

car mudanças no meio em que vivemos. 

No término do projeto a aprendizagem fêz significado 

à importância da continuidade da teia da vida, nas ações 

de se aguar as árvores diariamente e cuidar para que cres-

çam e se desenvolvam da melhor forma possível. Esse foi 

o pacto pela vida (Fig. 2) mostrando que as árvores e os 

animais coexistem na natureza e que da vida de um de-

pende a do outro e que nesse ciclo o ser humano faz parte 

também e precisa reforçar o seu compromisso para conti-

nuidade da coexistência. 

 

 

Figura 2. O pacto pela vida 
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ATIVIDADES LÚDICO-PRÁTICAS COMO ESTRATÉGIA MOTIVADORA 
PARA A APRENSÃO DE CONCEITOS GEOCIENTÍFICOS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA SOBRE UMA OFICINA DE DINÂMICA EXTERNA DA 
TERRA 

PLAYFUL-PRACTICAL ACTIVITIES AS A MOTIVATIONAL STRATEGY FOR THE 
PERCEPTION OF GEOSCIENCES CONCEPTS: EXPERIENCE REPORT ABOUT A 

WORKSHOP ON EXTERNAL DYNAMICS OF THE EARTH 
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Abstract These practices are important for (re) formulating scientific concepts in the students, especially in Elementary education, where 

they are improving their scientific literacy. Practical activities are characterized as a method that aims to motivate students by stimulating 

their interest and tastes; develop laboratory skills; enrich their knowledge in science; gain insight into the use of the scientific methodology 
and acquire certain scientific attitudes. Depending on their conduct, they can provide different thoughts, attitudes, and even reflections on 

interrelationships among sciences, technology, environment and society. The present article aimed to present the authors’ lived experience 

and to discuss the importance of the ludic activities as motivational instrument for teaching, learning and a better understanding of the 
concepts of Geosciences. The Geo-workshop in question consists of a 15-minute presentation on the theme made by the coordinator of the 

project, where an interaction occurs among the group to identify the knowledge levels. Subsequently, the groups are divided into four groups, 
each one supervised by an undergraduate monitor, where the various stages of the proposed activities are presented and discussed. This 

experience showed that practical activities outside the formal educational model are well accepted among students, mainly because they 

allow their active participation. 

Keywords practices, Basic Education, Geosciences, Didactic Material. 

Resumo Essas atividades práticas são importantes para (re)formular conceitos científicos nos alunos, principalmente no ensino Funda-

mental, onde esses estão efetivando sua alfabetização científica. As atividades práticas são caracterizadas como um método que visa motivar 
os alunos, estimulando o seu interesse e gosto; desenvolver habilidades laboratoriais; enriquecer a aprendizagem do conhecimento científico; 

dar insight ao uso da metodologia científica e adquirir determinadas atitudes científicas. Dessa maneira, dependendo de sua conduta, elas 

podem proporcionar aos estudantes diferentes pensamentos, atitudes e reflexões das inter-relações entre Ciência, tecnologia, ambiente e 
sociedade. O presente trabalho pretendeu relatar a experiência vivenciada pelos autores e discutir a importância das atividades lúdicas-

práticas como instrumento motivador para o ensino-aprendizagem e melhor assimilação das noções de Geociências. A Geo-oficina em 

questão é composta de uma apresentação de 15 minutos sobre a temática, onde há uma troca para identificar o grau de conhecimento da 
turma, ministrada pela coordenadora do projeto. Posteriormente, as turmas são divididas em quatro grupos, ficando cada grupo com um 

monitor (alunos de graduação), onde são apresentadas e discutidas as várias etapas das atividades propostas. Essa experiência mostrou que 

atividades práticas fora do modelo educacional formal são bem aceitas pelos alunos, principalmente por permitirem a participação ativa dos 

mesmos. 

Palavras-chave, Educação Básica, Geociências, Material Didático. 

Linha temática  Geociências, Ensino de Geociências e Educação Básica. 

1    Introdução 

A elaboração de atividades práticas (tanto em “laborató-

rio” como em campo) na educação básica é de extrema 

importância para uma mudança na concepção de mundo 

da sociedade, permitindo assim sua transformação. Ape-

sar da existência de inúmeras definições de atividades prá-

ticas Campos & Nigro (1999), Andrade & Massabni 

(2011), optou-se em adotar a definição proposta por Hod-

son (1994), na qual se entende por atividades práticas  

“qualquer método de aprendizagem que exija que os aprendizes 

sejam ativos em vez de passivos”.  

As práticas são importantes para (re)formular concei-

tos científicos nos alunos, principalmente no ensino Fun-

damental, quando eles estão efetivando sua alfabetização 

científica, isto é,  

“a apreensão de um conjunto mínimo de conhecimentos que fa-

cilite o indivíduo de ler o mundo onde vive, permitindo-o com-

preender as relações entre a ciência, tecnologia, e suas implica-

ções na sociedade e no ambiente”.  

Para isso acontecer, é preciso passar por um processo 

de “enculturação científica” (inserção numa nova cultura), 
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por meio de práticas que permitam ao indivíduo de intera-

gir e compreender seu mundo (letramento científico) Sas-

seron & Carvalho (2011). 
As atividades práticas, então, seriam um método que 

visaria motivar os alunos, estimulando o seu interesse e 

gosto; ensinar habilidades laboratoriais; enriquecer a 

aprendizagem do conhecimento científico; dar insight ao 

uso da metodologia científica; e desenvolver determina-

das atitudes científicas (Hodson, 1993 apud Bonito & Ma-

cedo 2001), promovendo dessa maneira sua inserção na 

cultura científica. 

Dessa maneira, dependendo de sua condução, elas 

podem proporcionar aos estudantes diferentes pensamen-

tos, atitudes e, mesmo, reflexões das inter-relações entre 

Ciência, tecnologia, ambiente e sociedade (Andrade & 

Massabni 2011). É indiscutível que não se deve aprender 

simplesmente o conteúdo em si mesmo de uma determi-

nada área de conhecimento, mas, sim, aprender com atitu-

des e procedimentos específicos, que forem adequados 

para o momento. Para promover isso, devem-se utilizar as 

atividades prática de várias naturezas (Bonito 2001). 

Apesar dos educadores expressarem verbalmente a 

importância das atividades práticas, acabam por realizar 

as aulas apenas sobre o livro didático (Cachapuz et al. 

2005). Na literatura, encontram-se vários motivos alega-

dos pelos docentes para a não realização de tais atividades, 

tais como: o grande número de alunos por turma; ausência 

de material prontamente disponível; problemas na infra-

estrutura da instituição; encargos de responsabilidade com 

a segurança e atitudes da turma sob os educadores; falta 

de tempo para a elaboração e aplicação dentro do calen-

dário da disciplina; a carga horária de trabalho dos profes-

sores (muitos com três turnos e escolas distintas) e dificul-

dade de transporte para deslocamento dos alunos para ati-

vidades de campo (Bonito 2001, Andrade & Massanbini 

2011).  

Em virtude ao exposto acima, os projetos de extensão 

Experimentoteca em Geociências e Geo-Oficinas: uma 

proposta de divulgação das Geociências, da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), elabora-

ram materiais didáticos e realizaram oficinas com temá-

tica das Geociências, respectivamente. A proposta é colo-

car os participantes diante de uma realidade complexa, 

onde consigam captar as inter-relações entre os seres hu-

manos e seu meio, bem como das variedades de ritmos, 

seus problemas e potencialidades. Para isso, as noções de 

Geociências se fazem necessárias, para que sua apreensão 

passa a ser uma atitude cidadã, pois o currículo do ensino 

fundamental deve ser capaz de formar massa critica, isto 

é, cidadãos capazes de pensar, interagir e transformar a 

realidades, na perspectiva de um mundo mais sustentável. 

É importante gerar uma mudança pessoal e intrínseca na 

própria sociedade e a educação pode ser esse meio. 

Por isso, foi ministrada a geo-oficina Dinâmica ex-

terna da Terra e sua relação com a formação do solo e 

das paisagens, na qual são discutidos os processos de in-

temperismo, erosão, transporte e deposição na formação 

do solo e da paisagem; assim como, promover reflexão 

sobre os problemas antrópicos que interferem e se inter-

relacionam com essa dinâmica externa da Terra (Fig. 1). 

Essa oficina foi realizada em duas escolas da rede pública 

de Educação do município do Rio de Janeiro, Escola Mu-

nicipal Manoel Porto Filho (duas turmas do 7º ano (1707, 

25 alunos e 1709, 27 alunos), em 2016, Bairro Paciência) 

e Escola Municipal Emiliano Galdino (duas turmas mistas 

de 7º e 9º anos (1706/1903, 13 e 30 alunos e 1702/1901, 6 

e 39 alunos) em 2017, Bairro Santa Cruz) com o apoio do 

quadro de professores de Geografia e Ciências, para tur-

mas de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental. 

 

Figura 1. Geo-oficina realizada na Escola Municipal Emiliano Galdino 

em 2017 (Foto Suzana Matos) 

A experiência funcionou como uma dinâmica com-

plementar ao planejamento das disciplinas e ofereceu aos 

alunos uma oportunidade de protagonizarem novas desco-

bertas e discussões por meio de atividades lúdico-práticas. 

O presente trabalho pretende relatar a experiência vi-

venciada pelos autores e discutir a importância das ativi-

dades lúdicas-práticas como instrumento motivador para 

o ensino-aprendizagem e melhor assimilação das noções 

de Geociências. 

2   Metodologia 

Nas geo-oficinas, são aplicados conjuntamente dois tipos 

de atividades práticas laboratoriais – os experimentos ilus-

trativos e os experimentos para constatação de hipóteses 

(Bonito & Macedo 2001). Foram escolhidas essas moda-

lidades de atividades práticas, pois estão mais bem anco-

radas nas realidades educacionais existentes, pois solicita 

uma aula prévia, seguida de discussões acerca das tarefas 

a serem propostas e realizadas. Isto é, pretende-se que o 

educando crie uma ponte entre os fatos concretos e os con-

ceitos abstratos. Apesar de sua metodologia estar inserida 

na maneira tradicional de aprendizagem, a maneira como 

os alunos podem averiguar determinado princípio, pode 

estimulá-los a curiosidade e posteriores aprofundamentos 

nesse tema. Nos experimentos para constatação de hipó-

teses, iniciam-se as práticas de investigação por apresentar 

os métodos científicos utilizados pelos cientistas. Nesse 

momento, o aluno se confronta como uma situação-pro-

blema que deverá solucionar percorrendo as seguintes fa-

ses (Bonito & Macedo 2001): 

• Formulação das hipóteses explicativas 

• Planificação e montagem de um aparato experi-

mental 

• Realização da atividade experimental 

• Observação dos fenômenos que ocorrem 
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• Registro dos dados observados 

• Generalização ou inferência de um princípio cien-

tífico 

Dessa maneira, a geo-oficina em questão é composta 

de uma apresentação de 15 minutos sobre a temática, 

quando há uma troca para identificar o grau de conheci-

mento da turma, ministrada pela coordenadora do projeto. 

Posteriormente, as turmas são divididas em quatro grupos, 

ficando cada grupo com um monitor (alunos de gradua-

ção), onde são apresentados a eles, inicialmente, amostras 

com sedimentos representativos da escala granulométrica 

(argila, silte, areia e seixo) para sentirem e compreende-

rem os produtos do intemperismo. Em seguida, ocorre a 

montagem, observação e discussão de um perfil de solo 

(da rocha ao horizonte orgânico - excluindo o horizonte 

E), solicitando que eles observem as características e dis-

cutam a importância do mesmo para a sociedade. Nos 

mesmos moldes, ocorre a terceira parte da atividade prá-

tica, onde há uma discussão sobre intemperismo/ero-

são/transporte/deposição e sua relação com problemas ur-

banos (principalmente os grandes desmoronamentos dos 

morros no município do Rio de Janeiro e alguns proble-

mas de enchentes), montagem de um morro (aglomerado 

de argila/silte, areia e seixos pequenos) num recipiente re-

tangular, sendo metade dele recoberto com filme plástico 

PVC e furado com uma tesoura, representando a vegeta-

ção, e a outra metade fica descoberta. Na sequência, é per-

guntado ao grupo: “Se chover no topo do morro, o que 

acontecerá de um lado e do outro do morro? “, “Qual deles 

poderá sofrer maior desmoronamento?”, “Por quê?”, 

“Que tamanho de grão vai ficar próximo do morro e que 

tamanho vai ficar mais próximo da borda do recipiente ou 

flutuando na água?” Todas essas perguntas vão gerar uma 

lista de hipóteses para serem confrontadas e discutidas 

com as relações que eles fazem com situações semelhan-

tes na região e/ou no cotidiano.  

Para a avaliação da geo-oficinas, solicita-se a cada 

aluno que responda um questionário, com maioria das per-

guntas de múltipla escolha, antes de seu início e no final. 

Esses questionários foram tabulados, analisados e discuti-

dos, servindo para compor a principal base de dados para 

o presente trabalho. 

No processo de elaboração e construção das geo-ofi-

cinas relacionadas ao projeto, ocorre a preocupação de se 

articular de maneira interdisciplinar e contextualizada as 

várias áreas de conhecimento científico por meio de al-

guns temas socioambientais com o intuito de promover a 

alfabetização científica dos indivíduos. É relevante a dis-

cussão do cotidiano que envolva as inter-relações de Ci-

ências-Tecnologia-Sociedade no ensino/aprendizagem 

das Geociências. Portanto, todas as atividades propostas 

estão em consonância com a proposta de Paulo Freire 

(1980) onde a alfabetização  

“é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de téc-

nicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em ter-

mos conscientes. (...) Implica numa autoformação de que possa 

resultar uma postura interferente do homem sobre seu con-

texto.” (Freire, 1980, p.111). 

 

3   Resultados e Discussão 

3.1 Perfil das Escolas e Turmas 

As geo-oficinas foram ministradas para turmas com perfis 

socioeconômicos e níveis educacionais relativamente di-

ferentes.  

Escola Municipal Manoel Porto Filho 

A experiência da geo-oficina ocorreu em 2016. A es-

cola situa-se no município do Rio de Janeiro, Zona Oeste, 

bairro de Paciência. Foi inaugurada em 2002, apresen-

tando boa estrutura física, pátio interno e externo amplos, 

3 andares, 12 salas de aula e uma sala de leitura com rico 

acervo. Os alunos possuem acesso fácil à linha do trem, 

mas o bairro não goza de muitos recursos comerciais ou 

culturais, sendo as praças os únicos aparelhos públicos de 

lazer/cultura. A escola possui dois turnos e por volta de 

900 alunos, todos moradores do entorno. O perfil da co-

munidade é de moradores com renda baixa, residentes em 

habitações de conjuntos ou autoconstrução irregular, po-

rém não constituem barracos.  A maior parte dos profes-

sores provém de outros bairros. Nessa escola, foram rea-

lizadas atividades com das turmas de 7º ano, como men-

cionado anteriormente.  

A turma 1707 é do turno da manhã, com 40 alunos, 

frequentes, nível cognitivo heterogêneo, alguns com sé-

rias dificuldades de aprendizado e lacunas consideráveis 

nos conhecimentos básicos, poucos alunos fora da idade; 

compenetrados, porém com pouca iniciativa, eventual-

mente questionadores. A maioria dos estudantes é oriunda 

do sexto ano da própria escola, mas havia alguns proveni-

entes do sexto ano experimental da escola vizinha. Foi 

possível preparar a turma, mesmo que brevemente, para a 

Geo-oficina. Após a atividade, muitos alunos queriam 

participar novamente, tamanha a aceitação (comunicação 

verbal da turma).  

A outra turma, 1709, é também do primeiro turno e 

40 alunos, metade frequente e metade se revezava nas fal-

tas, nível cognitivo homogêneo, todos da mesma idade, 

questionadores, participativos e com iniciativa, porém 

agitados e por vezes dispersos. Durante o ano letivo, os 

três tempos de geografia foram concentrados no mesmo 

dia da semana, o qual abrigou muitos feriados. Tal fato 

implicou em dispersão dos conhecimentos e dificultou a 

construção de uma linha de raciocínio, bem com o preparo 

da turma pra a Geo-oficina. Grande parte dos alunos era 

oriunda do sexto ano experimental da escola vizinha, o 

qual abrigava alunos que terminaram o 5º ano com o con-

ceito global B ou MB. 

Escola Municipal Emiliano Galdino 

A escola teve as atividades de geo-oficinas em 2017. 

Foi fundada no ano 1989, situada na localidade conhecida 

como Lote XIV, no bairro Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. 

A escola foi construída em um quarteirão onde funcionam 

também uma outra escola municipal para crianças do pri-

meiro segmento do Ensino Fundamental, e uma unidade 

do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (CRIAAD). Com 29 anos de funcionamento 

ininterruptos, a unidade oferece hoje o segundo segmento 

do Ensino Fundamental para a segunda geração de pes-

soas, em sua maioria, com residência nas imediações da 

escola. A escola, devido seu modelo de construção pré-
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moldado e, na época, com prazo de validade estabelecido 

e há muitos anos vencido, é de difícil manutenção. Apesar 

de estar na região metropolitana do Rio de Janeiro, em lo-

cal marcado pela violência de facções criminosas e milí-

cias, a escola nunca teve problemas graves de violência 

relacionados a tiroteios e presença de drogas lícitas e ilí-

citas, gozando de relativo prestígio com a comunidade es-

colar. A equipe gestora da escola apoia e faz o possível 

para dar suporte às atividades que demandam recursos e 

espaços além da sala de aula, a despeito das limitações de 

espaço da unidade. 

Atualmente, o perfil dos alunos da unidade vem so-

frendo uma notória alteração, em razão da construção de 

grandes condomínios em seu entorno imediato, com mi-

lhares de famílias tendo se mudado, de todo o Rio de Ja-

neiro para Santa Cruz. Considerando que não foi constru-

ída nenhuma nova unidade escolar nas proximidades, um 

grande número de alunos está sendo matriculado na uni-

dade escolar, de modo que as turmas estão muito cheias, 

e um pouco do antigo perfil de ter alunos "nascidos no 

bairro" está se perdendo, em razão da chegada dos chama-

dos "alunos de longe".  

Nessa escola, para otimização do espaço, as turmas 

do 9º ano (1901) tiveram incorporados na geo-oficina al-

guns alunos do 7º ano (1702), que não realizaram a geo-

oficina oferecida para esse último segmento, ambas do 

turno da manhã.  

A turma 1702 possui 40 alunos frequentes, nível cog-

nitivo extremamente heterogêneo, pequena variação na 

idade. Alunos provenientes dos sexto ano da própria es-

cola. A maioria dos alunos não apresenta interesse na dis-

ciplina, são dispersos e extremamente barulhentos. Pou-

cos se interessaram em participar da Geo-oficina. O com-

portamento dos alunos dificultou a preparação da turma 

com eficácia. Os tempos de geografia eram distribuídos 

de forma a nunca serem seguidos, comprometendo o de-

senvolvimento de atividades mais longas.  

Enquanto, a turma 1901 era bastante homogênea, 

como muitos alunos tendo estudado juntos ao longo do se-

gundo segmento e não apresentando nenhum caso de de-

fasagem por idade. Sempre muito participativa, foi uma 

turma onde todas as atividades propostas sempre foram 

desenvolvidas, além de, em seu ano, ter apresentado o 

maior o maior número de alunos com conceito "muito 

bom" (MB) na escola. Destacava-se na escola pelo rendi-

mento e participação nos diversos segmentos, tendo, in-

clusive, propostos atividades aos professores, como um 

debate sobre religiões, onde muitos participaram ativa-

mente com perguntas. Ao término do ano, muitos alunos 

buscaram ingresso em escolas de prestígio da região, com 

acesso por meio de provas, tendo alguns sido aprovados 

(dentro e fora do número de vagas).  

Na parte da tarde, foi ministra a geo-oficinas para ou-

tras duas turmas dos mesmos anos escolares juntos. A 

turma 1706, com 35 alunos pouco frequentes, os quais se 

revezavam nas faltas. Dificuldades cognitivas extremas, 

uma vez que metade da turma era proveniente de um pro-

jeto de realfabetização. Por ser a turma de sétimo ano com 

menor número de alunos, recebeu novos estudantes, trans-

feridos de outras unidades ou que estavam fora da escola, 

durante todo o ano letivo. A maioria dos alunos não apre-

sentava interesse na disciplina e em qualquer atividade. 

Dispersos, sem concentração. A maioria se dividia entre 

indisciplina e apatia. Os três tempos destinados às aulas 

de geografia foram concentrados num só dia semana, no 

qual não havia mais nenhuma aula, o que contribuiu para 

ausência da maior parte dos alunos na maioria das aulas. 

Apesar de tudo, houve uma breve preparação para a Geo-

oficina. 

A Turma 1903 é muito difícil de trabalhar quaisquer 

atividades. Grande número de alunos com defasagem, 

tanto etária quanto dos conteúdos prévios exigidos ao 9º 

ano. Durante o ano, vários alunos desta turma tiveram um 

número elevado de faltas sem justificativa. Outros tantos 

tiveram inúmeros problemas de comportamento inade-

quado ao longo do ano, culminando numa turma de bai-

xíssimo rendimento em quaisquer atividades propostas. 

Muito heterogênea, os alunos dessa turma eram notoria-

mente de perfil socioeconômico diferente da 1901, o que 

podia ser observado pelo sempre baixo quórum nas reuni-

ões de pais, grande quantidade de problemas de convício 

em sala, tanto uns para com os outros quanto para com os 

professores e funcionários da escola, número de alunos 

faltosos e qualidade da produção textual e das tarefas fei-

tas. 

 

3.2 Avaliação da Geo-oficina 

Antes e após a realização da geo-oficina, foi respondido 

pelos participantes um questionário contendo cinco ques-

tões, o qual possibilitou a análise sobre a metodologia e as 

noções de Geociências abordadas. 

A 1ª questão se referia aos processos envolvidos na 

dinâmica externa. As respostas dos questionários antes e 

depois foram bem variadas tanto em 2016 como em 2017 

(Figs. 2 a 4). Observamos que inicialmente, com a prepa-

ração dos professores a resposta correta (D – Intempe-

rismo, erosão, transporte e sedimentação) foi respondida 

corretamente antes da geo-oficina ocorrer pelas turmas de 

2017, sendo posteriormente assinalada a questão A, onde 

erosão, conceito muito discutido em Geografia e Ciências, 

e a formação do solo (uma das atividades práticas) apare-

cem.  

Após a realização da geo-oficina, quase 60% da 

turma 1707 escolheram a opção correta. Antes da oficina, 

a turma 1709 estava dividida, optando principalmente pe-

las letras A e E (Não sei.). Após a atividade, mesmo er-

rando, os alunos escolheram uma resposta, demonstrando 

um aumento da familiaridade com os conceitos aborda-

dos. 
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Figura 2. Relação das respostas à pergunta 1 dos questionários antes e 

depois, em 2016 

 

Figura 3. Relação das respostas à pergunta 1 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1706 e 1903 em 2017 

 

Figura 4. Relação das respostas à pergunta 1 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1702 e 1901 em 2017 

Na 2ª questão, tínhamos a intenção de saber o quanto 

o conceito de intemperismo foi assimilado pelas turmas. 

Em 2017, as turmas 1706, 1901 e 1903 iniciaram a oficina 

sabendo a definição de intemperismo (resposta C – São 

processos que modificam a rocha no seu próprio lugar de 

origem por meio de alterações químicas e físicas.), mas 

com o processo das exposições orais e das atividades prá-

ticas ocorreram dúvidas, apesar de um grande número de 

alunos ainda identificar a resposta correta após a ativi-

dade. Entretanto, a opção que recebeu mais marcações 

está relacionada ao processo oposto da erosão (A- São 

processos que não desgastam as rochas; B- São processos 

químicos e físicos que adicionam materiais a rocha.) 

(Figs. 6 e 7). 

Já em 2016 (Fig. 5), após a geo-oficina, a turma 1707, 

que estava dividida, marcou em peso a resposta correta 

(letra C). Enquanto que os alunos da 1709, dos quais mais 

de 40% havia optado pela letra E (Não sei.), migraram ex-

pressivamente para a opção correta, apesar de mais de 

40% ter se dividido nas demais respostas. Podemos inferir 

que houve alguma interação com o conhecimento abor-

dado, as respostas mostraram uma compreensão de partes 

das noções que ficaram assimiladas.  

 

Figura 5. Relação das respostas à pergunta 2 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1707 e 1709 em 2016 

 

Figura 6. Relação das respostas à pergunta 2 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1706 e 1903 em 2017 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Questão 1 
Quais processos fazem parte da dinâmica 

externa da Terra?

1707 antes 1709 antes 1707 depois 1709 depois

0%
10%
20%
30%
40%

Questão 1 
Quais processos fazem parte da dinâmica 

externa da Terra?

1706 ANTES 1706 DEPOIS 1903 ANTES 1903 DEPOIS

0%

20%

40%

60%

Questão 1 
Quais processos fazem parte da dinâmica 

externa da Terra?

1702 ANTES 1702 DEPOIS 1901 ANTES 1901 DEPOIS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Questão 2
O que é intemperismo?

1707 antes 1709 antes 1707 depois 1709 depois

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Questão 2
O que é intemperismo?

1706 ANTES 1706 DEPOIS 1903 ANTES 1903 DEPOIS

409



 

 

Figura 7. Relação das respostas à pergunta 2 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1702 e 1901 em 2016 

Na 3ª questão, foi perguntado “O que é erosão?”. Em 

2017, ambos os anos mostraram a noção mais básica de 

erosão como processo de desgaste das rochas (resposta B). 

Muitos alunos confundiram erosão com intemperismo (A- 

São processos químicos e físicos que alteram as rochas.)  

A turma 1901 se destacou por mais de 40% dos alu-

nos optarem desde o início pela resposta correta (C - São 

processos que deixam feições de desgastes nas rochas, 

após o transporte dos sedimentos.), esse percentual se am-

pliou após a realização da atividade. Muitos alunos do 7º 

ano continuaram confundindo o conceito (Figs. 9 e 10).  

 

 

Figura 8. Relação das respostas à pergunta 3 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1707 e 1709 em 2016 

Em 2016 (Fig. 8), os alunos da turma 1707, inicial-

mente, também confundiram intemperismo com erosão. 

Contudo, após a realização da geo-oficina, foi expressiva 

a escolha da opção correta. O mesmo não ocorreu com a 

turma 1709, que desde o início concentrou-se na resposta 

D (Não sei). Quanto aos fatores que controlam a dinâmica 

externa, abordado na questão 4, ocorreu uma assimilação 

dos principais fatores (B-Rocha, C-Clima, D-Tempo), mas 

os agentes geológicos como o vento(A) e o gelo(H) apa-

recem em grande percentual das respostas (Figs. 11 a 13). 

 

Figura 9. Relação das respostas à pergunta 3 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1706 e 1903 em 2017 

 

Figura 10. Relação das respostas à pergunta 3 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1702 e 1901 em 2017 

 

Figura 11. Relação das respostas à pergunta 4 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1707 e 1709 em 2016 
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Figura 12. Relação das respostas à pergunta 4 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1706 e 1903 em 2017 

 

Figura 13. Relação das respostas à pergunta 4 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1702 e 1901 em 2017 

Na 5ª questão, existiam duas partes para tentar enten-

der se a granulometria influenciava no transporte da par-

tícula. Na primeira parte de resposta objetiva, a maioria 

dos alunos respondeu que existia influência (Figs. 14 a 

16). Entretanto, não conseguiram responder o porquê. Já 

nas atividades de construção do Morro, onde foram reali-

zadas observações e discussões sobre isso, eles consegui-

ram responder a esses questionamentos.  

No questionário pós-oficina, havia perguntas sobre a 

avaliação da mesma. As primeiras duas perguntas eram 

sobre a avaliação da oficina, nas quais o aluno deveria di-

zer o que achou da mesma e justificar sua resposta. Com 

relação à avaliação, os alunos da turma 1707 o considera-

ram “ótimo” (79%) ou “bom” (21%), não havendo ne-

nhuma avaliação negativa. Na turma 1709 as avaliações 

mantiveram-se positivas, embora tenha havido decrés-

cimo no conceito “ótimo” (59%), e aumento do “bom” 

(41%). Ambas as turmas destacaram como motivo para 

avaliação positiva da oficina o fato de terem aprendidos 

coisas novas. Chama atenção na turma 1709 o elevado 

percentual de alunos que não souberam justificar sua ava-

liação (30%) ou que deixaram a resposta em branco 

(15%). 

As perguntas seguintes eram sobre o que o aluno mais 

gostou e menos gostou no curso. As turmas apresentaram 

resultados semelhantes, com destaque para as “atividades 

práticas” (sem especificar qual delas), seguido das “ativi-

dades sobre solos” e da apresentação e explicações do 

“curso”. Como destaque negativo, os alunos, em sua mai-

oria (84%), apontaram as respostas “nada” ou “não sei” 

ou ainda deixaram em branco (Fig. 17). 

 

Figura 14. Relação das respostas à pergunta 5 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1707 e 1709 em 2016 

 

Figura 15. Relação das respostas à pergunta 5 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1706 e 1903 em 2017 
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Figura 16. Relação das respostas à pergunta 5 dos questionários antes e 

depois, das turmas 1702 e 1901 em 2017 

 

Figura 17. Avaliação sobre o que os alunos mais gostaram e menos 

gostaram 

As duas últimas perguntas foram sobre sugestões para 

mudar algo na oficina. Em sua grande maioria, os alunos 

não deram nenhuma sugestão ou deixaram em branco as 

respostas. Destaque para uma sugestão que consistia em 

“aumentar o tamanho dos potes nos experimentos”, o que 

aponta para um real interesse pela parte prática da oficina. 

Houve ainda sugestão de aumentar o tempo de oficina 

para haver mais explicações. Já a turma 1709 apresentou 

19% de respostas inusitadas ou inviáveis, como “distribuir 

comida” ou “distribuir internet” (Fig. 18). 

Sobre o grupo de 2017, quanto ao envolvimento dos 

alunos nas atividades práticas e suas opiniões, observou-

se em grande maioria ter considerado as geo-oficinas óti-

mas e que tinham aprendido alguma coisa, sendo as ativi-

dades de formação do solo e da construção e discussão do 

morro como as partes que mais gostaram. Entretanto, apa-

rentemente, foram aproveitadas mais pelos alunos do 9º 

ano, provavelmente em função de apresentarem um con-

teúdo informacional maior que os do 7º ano. 

 

Figura 18. Sugestões de mudanças para o curso 

 

4   Conclusão 

Apesar das respostas não tão corretas, essa experiência 

mostrou que atividades práticas fora do modelo educacio-

nal formal são bem aceitas entre os alunos. As atividades 

desenvolvidas permitiram a participação ativa de cada 

aluno na aula, aplicando uma aprendizagem dinâmica 

onde o aluno participa da descoberta do conhecimento 

(Bonito & Macedo 2001), visto que a discussão dos con-

ceitos apresentados na exposição teórica foi integrada à 

prática.  

Também permitiu discutir como o espaço escolar 

pode e deve ser utilizado para a realização de atividades 

práticas e mais investigativas, possibilitando aos alunos 

refletir, de forma mais abrangente, sobre o conhecimento 

adquirido, bem como, promover uma análise mais apro-

fundada de um determinado assunto. Todas as atividades 

envolvidas podem também ser realizadas juntamente com 

professores de outras disciplinas, como por exemplo, artes 

plásticas, ciências, geografia, química, entre outras. Isso 

permitiria ao aluno construir o conhecimento de forma in-

vestigativa, trabalhando conteúdos de uma maneira trans-

disciplinar. 
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ATIVIDADES PRÁTICAS/CAMPO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 

DO CICLO DAS ROCHAS DESENVOLVIDAS EM SHOPPING CENTER 

COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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CYCLE OF THE ROCKS DEVELOPED IN SHOPPING CENTER WITH STUDENTS OF 

FUNDAMENTAL EDUCATION 
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Abstract The present article consists in the investigation of a case study carried out with a class of 4ºano of Basic Education of 20 students 
and a multipurpose teacher, where theoretical and practical classes were implemented as didactic tool for the teaching and learning of the 
Natural Sciences through Oficina about the Cycle of Rocks. The practical activity, the focus of this work was called "In Search of Natural 
Resources in Public Place" and consisted of a field class, held in a public space. The objective was to get students to understand about the 
importance of rocks in the construction of buildings and the construction of monuments due to their resistance and durability and to under-
stand that natural resources should be used in a conscious way, not exceeding the needs. The results show that the practical activity promoted 
in the students a learning in a playful and interactive way, enriching the work done in the classroom, making the students aware of their role 
as a citizen in relation to the conscious use of natural resources and provided that the teacher constitutes a reflective, critical and investigative 
professional of his pedagogical practice. 

Keywords  Field Class, rock cycle, natural resources. 

Resumo O presente artigo consiste na investigação de um estudo de caso realizado com uma turma de 4ºano do Ensino Fundamental de 
20 alunos e uma professora polivalente, onde se implementou aulas teóricas e atividade prática como ferramenta didática para o ensino e 
aprendizagem das Ciências Naturais por meio de Oficina sobre o Ciclo das Rochas. A atividade prática, foco deste trabalho foi denominada 
“À procura dos Recursos Naturais em Local Público” e consistiu em uma aula de campo, realizada em um espaço público. O objetivo foi o 
de levar os alunos a compreenderem sobre a importância das rochas na construção de edificações e na confecção de monumentos, devido a 
sua resistência e durabilidade e que os recursos naturais devem ser usados de forma consciente, não excedendo as necessidades. Os resultados 
nos revelam que a atividade prática promoveu nos alunos um aprendizado de forma lúdica e interativa, enriquecendo o trabalho realizado 
em sala de aula, conscientizando os alunos sobre seu papel de cidadão atuante em relação à utilização consciente dos recursos naturais e 
proporcionou que a professora constitui-se como profissional reflexiva, crítica e investigativa da sua prática pedagógica. 

Palavras-chave Aula de Campo, ciclo das rochas, recursos naturais. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Contextualização do Estudo 

Sabemos que em nosso planeta ocorrem contínuas mudan-
ças, sejam elas por meio de Variações, como o nível do 
mar, climáticas, extinções de espécies, deslizamentos e 
inundações, terremotos, erupções vulcânicas continentais 
e marítimas. Não podemos deixar de citar as modificações 
terrestres, como a das rochas expostas na superfície da 
Terra, que com o passar do tempo sofrem erosões e, aos 
poucos viram solos, os quais permitem o desenvolvimento 
das plantas e possibilitam a vida.   

Apesar de todas essas ocorrências, o planeta Terra é 
o local onde vivemos e dele extraímos os Recursos Natu-
rais fundamentais para nossa sobrevivência. Dentre esses 
recursos, alguns são classificados como os nãos renová-
veis, os quais são considerados matéria-prima que a natu-
reza irá repor, no entanto, levará um longo período de 
tempo, portanto, esses devem ser explorados de forma 
consciente, para que não ocorra o esgotamento.  

Essa consciência pode ser transmitida à sociedade por 
meio da Educação, a qual possibilitará que cada indivíduo 
se sinta responsável em fazer algo para conter o avanço da 
degradação ambiental. 

Ao analisar a legislação Educacional Brasileira, em 
específico o Tema Transversal “Meio Ambiente”, os do-
cumentos curriculares oficiais voltados para disciplina de 
Ciências e os Direitos de Aprendizagem, verificamos que 
esses documentos contemplam em seus eixos conteúdos 
relacionados às Ciências Naturais, voltados às Geociên-
cias, no entanto, aparecem de forma fragmentada, preju-
dicando a visão do ambiente como um todo. 

De acordo com Guimarães (2007), a Educação Am-
biental apresenta-se como uma dimensão no processo 
educativo, onde os educandos e educadores devem parti-
cipar constantemente na construção de um novo para-
digma, o qual deverá proporcionar à população melhor 
qualidade de vida socioeconômica e um mundo ambien-
talmente sadio.  
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Gonzáles (2007) complementa ao afirmar que a edu-

cação ambiental deve ser transmitida por meio dos princí-
pios do pensamento crítico-reflexivo, da sustentabilidade, 
da responsabilidade, da continuidade, da igualdade, da 
conscientização, da coletividade, da emancipação e da 
transformação social. 

 Nesta perspectiva trabalhar com professores poliva-
lentes e alunos no contexto da sala de aula por meio de 
Oficinas de Formação Continuada relacionados à área das 
Geociências poderá auxiliá-los na abordagem de conteú-
dos científicos de forma integrada, contribuindo para o de-
senvolvimento da Educação Ambiental como um Tema 
Transversal.  

Segundo Bacci (2013), é necessário sair da rotina do 
quadro negro, proporcionar aos alunos conceito que os es-
timulem o raciocínio lógico, a interação dele com o grupo, 
formando um cidadão participativo. 

Para tanto, caberá ao professor aderir a estas novas 
exigências, por meio da adoção de estratégias de aprendi-
zagens diversificadas, as quais, não deverão ocorrer ape-
nas no ambiente escolar, elas poderão ser desenvolvidas 
em diversos momentos, espaços e contextos. 

Segundo Del Carmen & Pedrinaci (1997), aulas de 
campo possibilitam que os alunos estabeleçam relações 
entre vários conceitos e os apliquem a outros contextos, 
possibilitando o aprofundando a novos conhecimentos. 

Segundo Orion, (2003), “Atividades Exteriores à sala 
de Aula” possibilitam a promoção do desenvolvimento de 
conceitos mais abstratos a partir de conceitos concretos. 

Assim, para que ocorra o desenvolvimento de tais 
conceitos o presente artigo consiste na investigação de um 
estudo de caso realizado no ano de 2016 com uma turma 
de 20 alunos, do 4ºano do Ensino Fundamental e uma pro-
fessora polivalente, por meio de Oficina de Formação 
Continuada no contexto da sala de aula.  

O âmbito deste trabalho é de apresentar o desenvol-
vimento da Oficina de Formação Continuada ofertada aos 
alunos e a Professora Polivalente, no modelo de saídas de 
campo de Nir Orion (1993), a qual teve o objetivo de: 
• envolver os alunos e a professora coletivamente; 
• propor contextos que aprofunde o ensino das Ciências 

Naturais com foco nas Geociências sobre o ciclo das 
rochas; 

• auxiliar na compreensão do ciclo das rochas e identi-
ficar sua importância na confecção de monumentos e 
edificações por terem utilização milenar devido a sua 
resistência e durabilidade. 
As questões de investigação inscrevem-se em preo-

cupações que se prendem aos saberes profissionais dos 
professores polivalentes no contexto da educação das Ci-
ências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
numa lógica de multidisciplinaridade, de valorizarem ati-
vidades Práticas - aulas de Campo, e de verificarem se es-
tas aulas de Campo promovem nos alunos um aprendizado 
de forma lúdica e interativa. 
 

2    O desenvolvimento da oficina sobre o Ciclo das 
Rochas- Aulas Teóricas e Prática/Campo “À procura 

dos Recursos Naturais em Local Público” 

A oficina ofertada aos alunos e professora polivalente so-
bre o Ciclo das Rochas foi elaborada através de aborda-
gens e contextos voltados ao ensino e aprendizagem das 
Ciências Naturais, e foi desenvolvida por meio de aulas 
teórica e Prática/Campo em uma unidade escolar perten-
cente a uma rede Municipal de Educação do interior do 
estado de São Paulo.  

As aulas teóricas sobre o ciclo das rochas foram mi-
nistradas no decorrer de um semestre, durante as aulas de 
ciências, uma vez por semana e com duração de 50 minu-
tos, realizadas no ambiente escolar. A Oficina O Ciclo das 
Rochas foi dividida em três etapas, as quais abordaram os 
seguintes contextos: Rochas Magmáticas, Rochas Sedi-
mentares e Rochas Metamórficas. As aulas teóricas foram 
ministradas com a utilização de recursos como slides, ví-
deos e apresentação de atividades práticas por meio de ex-
perimentos.  

No termino das aulas teóricas elaboramos uma aula 
Prática/Campo, a qual foi denominada “À procura dos Re-
cursos Naturais em Local Público”. Esta aula foi realizada 
em um Shopping Center, localizado em uma cidade de 
aproximadamente 50 km de distância da escola em que 
estava sendo realizada a Oficina. A aula de campo teve o 
objetivo de levar os alunos a compreenderem sobre a im-
portância das rochas na construção de edificações e na 
confecção de monumentos, devido a sua resistência e du-
rabilidade e que os recursos naturais devem ser usados de 
forma consciente, não excedendo as necessidades.  

Para execução da aula de campo, foi elaborado o 
Guião, composto por fotos aéreas (Google Earth) que 
identificava o percurso e as observações que deveriam ser 
realizadas durante o trajeto, e no shopping, e estavam ori-
entadas pela seguinte questão: Quais são as principais ca-
raterísticas da geologia presente no decurso do trajeto e no 
Shopping Center? 

De acordo com  Nir Orion (1993), é necessário que 
ocorra a planificação, criação, e a utilização de materiais 
didáticos. A planificação organizou-se em duas etapas: 
pré-saída de campo e a saída de campo/aula prática. 

A pré-saída foi organizada por meio de uma oficina 
para apresentar aos participantes o guião e as atividades a 
serem realizados durante a aula prática/campo (Fig. 1).  

 

Fig. 1-Pré-Saída: aula prática/campo 

 
A Saída de Campo/aula prática teve duração de qua-

tro horas e ocorreu em um Shopping Center no município 
de Ribeirão Preto/SP localizado na região nordeste do Es-
tado de São Paulo. 
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 No guião foram propostas atividades comuns para 

todos os locais de estudo (Figuras 2,3 e 4), as quais se fi-
nalizavam com preenchimento de um questionário. Com 
as atividades pretendemos que os alunos recolhessem vá-
rios tipos de dados (por exemplo, quantitativos e qualita-
tivos), os quais lhes possibilitassem articular os conteúdos 
observados e explorados nos diferentes locais, trajeto (fi-
guras 2, 3) e no shopping (figura 4), com os conteúdos 
transmitidos nas aulas teóricas.  

As respostas obtidas por meio do questionário além 
de serem utilizadas como um instrumento de coleta de da-
dos proporcionou um eficiente momento de reflexão sobre 
o conteúdo ministrado nas aulas teóricas. 
 

                   
Fig. 2: Viagem                Fig. 3: Pedreira         Fig. 4:Explorando o local 
                           

3   Resultados 

Com os registros realizados pelos alunos no questio-
nário, sobre as características geológicas observadas no 
decurso da escola ao shopping, identificamos que 85%, ou 
seja, dezessete dos vinte alunos observaram a presença 
dos afloramentos de rochas, realizaram a contagem e a 
classificação. Apenas três alunos registraram a existência 
de afloramento sem identificar o tipo e a quantidade.  

Já as características geológicas observadas pelos alu-
nos no interior do Shopping (utilização urbana), observa-
mos que 100% das respostas traziam citações referentes 
aos componentes rochosos/minerais e o local em que es-
tava aplicado esses componentes na construção do shop-
ping, ou seja, se atentaram aos recursos naturais utilizados 
pelo homem na construção civil, mencionando os locais 
que observaram, como:  

• Corredores (piso – rocha/granito, cestos de lixo 
– metal, estatua – metal/Bronze, bancos de as-
sento – madeira e metal); 

• Banheiro (torneira - metal, piso, paredes e a pia - 
rocha/granito); 

• Lojas (vitrina – vidro/metal); 
• Escada Rolante – (metal e vidro). 
 Realizaram ainda observações quanto à classificação 

dos recursos em renováveis e não renováveis.  
 

4   Conclusão 
 

Os indicadores obtidos nos possibilitam observar que as 
aulas teóricas e prática/campo referente aos ciclos das ro-
chas/geociências nos permitiu desenvolver competências 
e atitudes, as quais contribuíram para uma melhoria signi-
ficativa da qualidade das aprendizagens dos alunos. No 
que se refere à professora polivalente, acreditamos que a 
Oficina possibilitou uma reflexão sobre a possibilidade de 
inserir novas práticas pedagógicas no currículo de ciên-
cias naturais, com foco nas geociências. 

É necessário, contudo, que as Escolas possibilitem a cria-
ção de momentos de reflexão e de discussão entre o grupo 
de professores, os quais poderão contribuir por meio da 
troca de experiências, para que ocorra o enriquecimento 
das práticas pedagógicas, interdisciplinares e científicas 
dos professores. Consideramos necessário, também que as 
escolas realizem parcerias com as universidades, para que 
os professores possam ter a oportunidade de aderirem a 
cursos de formação contínua, os quais possibilitam que se 
conscientizem da necessidade de abertura a novas orien-
tações de ensino e de aprendizagem das Geociências. 
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Abstract In this article we present the first readings about geoscientific contents in the Common National Curricular Base (CNCB). 

With the advent of it, a number of reformulations are expected in the curricula of teaching networks, as well as collections of textbooks 
and initial teacher training courses. Our interest is to investigate how the contents linked to Geosciences are located in this new reality and 

the expectations about the work with thematic units, objects of knowledge and skills in Geography and Sciences. 

Keywords Geosciences Teaching, BNCC, Geography Teaching, Sciences Teaching, Elementary School. 

Resumo Neste artigo apresentamos as primeiras leituras acerca dos conteúdos geocientíficos na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). Com o advento dela, é esperado uma série de reformulações nos currículos das redes de ensino, bem como das coleções de livros 

didáticos e cursos de formação inicial de professores. Nosso interesse é investigar como se situa os conteúdos ligados às Geociências nesta 
nova realidade e as expectativas acerca do trabalho com as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades em Geografia 

e Ciências. 

Palavras-chave Ensino de Geociências, BNCC, Ensino de Geografia, Ensino de Ciências, Ensino Fundamental. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para a Educação Básica.

1    Introdução  

Com o advento da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), homologada em 20 de dezembro de 2017, bus-

camos investigar como se dá o delineamento dos conteú-

dos associados às Geociências no ensino básico. Nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), Geografia e 

Ciências eram componentes curriculares que tradicio-

nalmente abordavam os conteúdos geocientíficos no 

Ensino Fundamental, porém a ideia de ‘parâmetro’ per-

mitia a construção de currículos nas escolas em pautas 

menos rígidas. 

A BNCC, ao contrário dos PCNs, possui caráter 

normativo e deverá nortear a elaboração de currículos 

dos sistemas estaduais e municipais de todo o Brasil, 

assim como das escolas privadas.  

Conforme o próprio documento, 

Assim, para além da garantia de acesso e permanência na es-

cola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um 
patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa 

para a qual a BNCC é instrumento fundamental (Brasil 2017, 

p. 8). 

Acerca do que é comum e do que é diverso em ma-

téria curricular, o documento da BNCC esclarece que “as 

competências e diretrizes são comuns, os currículos são 

diversos” (Brasil 2017, p. 11), corroborando o que já 

previa a Lei n.º 9.394 de 19961 (LDB) sobre as aprendi-

                                                           
1Brasil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretri-

zes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 

de dezembro de 1996. URL: 

zagens essenciais e a complementação dos currículos por 

uma parte diversificada, adequada às realidades regionais 

brasileiras, e a Lei n.º 13.005 de 20142 (PNE) que reforça 

a necessidade do estabelecimento de uma base comum 

dos currículos. 

Desta forma, além dos currículos escolares, pode-

mos esperar a reformulação de livros didáticos, entre 

outros materiais, e alguns efeitos nas matrizes curricula-

res em cursos de formação inicial de professores. O do-

cumento traz competências gerais para os estudantes ao 

longo de todas as fases da educação básica e, dentro dos 

componentes curriculares, há a predeterminação de uni-

dades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a 

serem desenvolvidas na relação de ensino-aprendizagem 

(Brasil 2017). 

Então, diante destes novos desafios da educação 

formal brasileira, nos interessa particularmente apresen-

tar e discutir o lugar do ensino de Geociências nesta nova 

realidade e elaborar algumas reflexões iniciais sobre esta 

problemática. 

 

                                                                                             
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso 
23.02.2018. 
2Brasil. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacio-

nal de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, 26 de junho de 2014. URL: 

http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso 23.02.2018. 
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2   Metodologia 

Primeiramente, nos valemos do levantamento bibliográ-

fico acerca da delimitação do conceito de Geociências, 

sobretudo do ponto de vista das práticas pedagógicas 

para o ensino básico. Sabemos que as Geociências são 

um recorte interdisciplinar do conhecimento, mas bus-

camos este direcionamento para sermos coerentes com a 

escolha dos conteúdos dentro da BNCC. 

Em seguida, promovemos a leitura crítica da BNCC, 

identificando conceitos e conteúdos associados às Geoci-

ências dentro dos componentes curriculares do Ensino 

Fundamental, principalmente. O Ensino Médio não é 

contemplado por esta versão da BNCC e, portanto, não 

será alvo de nossas reflexões. 

Por fim, buscamos consolidar nossas impressões so-

bre os conteúdos geocientíficos na BNCC, incluindo as 

unidades temáticas e habilidades específicas dos compo-

nentes curriculares contemplados. 

 

3   Resultados 

A pesquisa bibliográfica pelas palavras-chave Geociên-

cias e Ensino revelam uma diversidade de publicações 

com muitos matizes. Elas abordam desde práticas alter-

nativas para o trabalho com conteúdos específicos até 

reflexões de caráter didático-pedagógico e suas implica-

ções curriculares, como em Almeida (2016), Malaquias 

Júnior (2013), Martins (2014), Werlang (2017), por 

exemplo. 

Há outras que buscam reforçar continuamente a im-

portância das Geociências no ensino básico, ampliando a 

noção de exercício da cidadania decorrente da ampliação 

dos conhecimentos sobre o planeta Terra. Nesta linha 

podemos citar: Carneiro et al. (2004), Cunha (2014) e 

Martins e Carneiro (2014), dentre diversos outros traba-

lhos. 

Compiani (1996, p. 8), ao comentar as contribuições 

das Geociências para o ensino básico, afirma que: 

No fazer científico das Geociências, a etapa de elaboração de 

hipóteses e os raciocínios históricos são absolutamente fun-

damentais. Métodos empíricos, descritivos e históricos são 
importantes para a compreensão da Terra. Mas, os métodos 

demarcadores em Geociências são os históricos, são ciências 

históricas da natureza. 

Este marco teórico é importante porque, junto aos 

conteúdos que pesquisamos na BNCC, há um conjunto 

de competências que se espera desenvolver com os estu-

dantes. No documento, competência é definido como “a 

mobilização de conhecimentos […], habilidades […], 

atitudes e valores […]” (Brasil 2017, p. 8). A intenciona-

lidade daquilo que se reconhece como conteúdos de 

Geociências, portanto, deve incluir o tratamento didático. 

Nos apropriamos de mais uma reflexão do autor que 

norteou nosso pensamento para a elaboração deste texto: 

O primado é do pensamento e da abstração, daí a riqueza das 

Geociências, onde se, de um lado, é inegável o lado fatual da 
explicação, ou seja, os objetos concretos que 'afloram' nos tra-

balhos de campo, nas observações da natureza, do outro lado, 

a própria explicação já é pré-constituída com o olhar discrimi-
natório, onde padrões, classes conceituais são elaboradas 

combinatoriamente e conjugadamente 'dando' história aos da-

dos observados (Compiani op. cit., p. 9). 

Do ponto de vista prático da seleção de conteúdos, 

partimos do entendimento do conceito de Geociências 

apresentado em King (2008, p. 188), em cujo trabalho 

situa as Geociências como um novo termo para Ciências 

da Terra (Earth Sciences) e englobaria os aspectos relati-

vos ao Sistema Terra (Earth System Studies). Dentro da 

perspectiva da seleção de conteúdos na BNCC, concor-

damos com King (op. cit.) quanto a exclusão de elemen-

tos mais amplos do Sistema Terra, como a atmosfera, 

oceanos, geomorfologia e solos. 

Pontuado nosso entendimento geral sobre as Geoci-

ências, partimos agora para a análise da BNCC balizados 

por critérios que associem seus conteúdos no ensino 

básico. 

Em primeiro lugar, notamos que a palavra ‘Geociên-

cia’ não é encontrada em nenhuma parte do texto. O 

mesmo vale para outras palavras-chave relacionadas, 

como: História Natural, História da Terra, Ciências da 

Terra, Geologia, Geofísica. Optou-se pelas áreas e com-

ponentes curriculares tradicionais na construção da 

BNCC. 

Acerca das etapas do Ensino Básico, a Educação In-

fantil possui uma estrutura bastante peculiar: os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento não incluem conte-

údos específicos, pois são distribuídos dentro de cinco 

campos de experiências. No quinto campo de experiência 

– denominado “espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações” – temos a relação entre a curiosidade de 

criança e aspectos do mundo físico, aí incluído fenôme-

nos atmosféricos, animais, plantas e transformações da 

natureza, entre outros temas. Não há conteúdos gerais, 

pois, a formação depende do tempo e curiosidade de 

cada criança e de como o professor mobilizará a constru-

ção do conhecimento nesta fase. 

No Ensino Fundamental temos duas etapas, sendo 

uma do 1º ao 5º ano (anos iniciais) e a outra do 6º ao 9º 

ano (anos finais). Nos atentaremos aos componentes 

curriculares de Ciências e Geografia destas etapas, pois 

são aqueles que tradicionalmente trabalham com conteú-

dos geocientíficos. 

Na BNCC, Ciências é parte da área de Ciências da 

Natureza. No documento, este componente curricular é 

dividido em três unidades temáticas: 

a) Matéria e energia; 

b) Vida e evolução; 

c) Terra e Universo. 

Estas unidades temáticas estão presentes ao longo de 

todo o Ensino Fundamental, e especificam objetos de 

conhecimento e habilidades do 1º ao 9º ano. O eixo em 

que encontramos os conteúdos geocientíficos é o tercei-

ro, como seu título já indica. Na Tabela 1 destacamos 

aqueles conteúdos geocientíficos encontrados. 
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Tabela 1: conteúdos geocientíficos em Ciências no  

Ensino Fundamental, anos iniciais 

Ano 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

3º 

Características 

da Terra 

Identificar as características da Terra 

(como seu formato esférico, a presença de 
água, solo etc.), com base na observação, 

manipulação e comparação de diferentes 

formas de representação do planeta (ma-
pas, globos, fotografias etc.) 

Observação do 

céu 

Observar, identificar e registrar os períodos 
diários (dia e/ou noite) em que o Sol, 

demais estrelas, Lua e planetas estão 

visíveis no céu. 

4º 

Pontos cardeais 

Identificar os pontos cardeais, com base no 

registro de diferentes posições relativas do 

Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

Comparar as indicações dos pontos carde-

ais resultantes da observação das sombras 

de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas 
por meio de uma bússola. 

Calendários, 
fenômenos 

cíclicos e 

cultura 

Associar os movimentos cíclicos da Lua e 
da Terra a períodos de tempo regulares e 

ao uso desse conhecimento para a constru-

ção de calendários em diferentes culturas. 

5º 

Constelação e 

mapas celestes 

Identificar algumas constelações no céu, 

com o apoio de recursos (como mapas 

celestes e aplicativos digitais, entre outros), 
e os períodos do ano em que elas são 

visíveis no início da noite. 

Movimento de 
rotação da 

Terra 

Associar o movimento diário do Sol e das 
demais estrelas no céu ao movimento de 

rotação da Terra. 

Periodicidade 
das fases da 

Lua 

Concluir sobre a periodicidade das fases da 

Lua, com base na observação e no registro 

das formas aparentes da Lua no céu ao 
longo de, pelo menos, dois meses. 

Fonte: Brasil (2017, pp. 334-339). Organizado pelos autores. 

Esclarecemos que há outros objetos de conhecimen-

to na unidade temática Terra e Universo, mas, como 

pontuamos anteriormente, o que apresentamos está vin-

culado diretamente às Geociências.  

Os objetos de conhecimento apresentado no Quadro 

1 são dispostos no BNCC de forma a desenvolver paula-

tinamente o conhecimento acerca do planeta Terra, mas 

traz também vários elementos de astronomia, com obser-

vação do céu, e de orientação, com os pontos cardeais. 

Mesmo que parte deles não sejam aprofundados, a ponto 

de tornar mais evidente sua relação com as Geociências, 

reconhecemos que tratam-se das bases gerais para a 

compreensão de fenômenos mais complexos. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao que ocorre 

no 1º e no 2º ano. A BNCC esclarece que “nos dois pri-

meiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica 

deve ter como foco a alfabetização” (Brasil 2017, p. 57). 

Os conteúdos relativos aos outros componentes curricu-

lares também poderão ser trabalhados, porém reconhe-

cendo esta premissa. 

Na Tabela 2, apresentamos os conteúdos geocientí-

ficos identificados nos anos finais do Ensino Fundamen-

tal em Ciências. 

Tabela 2: conteúdos geocientíficos em Ciências no Ensino Fundamen-

tal, anos finais. Fonte: Brasil (2017, pp. 342-349). Org. pelos autores 

Ano 
Objetos de 

conheci-

mento 
Habilidades 

6º 

Forma, 

estrutura e 
movimen-

tos da 

Terra 

Identificar as diferentes camadas que estruturam o 
planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e 

suas principais características. 

Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando 
a formação de fósseis a rochas sedimentares em 

diferentes períodos geológicos. 

Selecionar argumentos e evidências que demons-

trem a esfericidade da Terra. 

Inferir que as mudanças na sombra de uma vara 

(gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos 

do ano são uma evidência dos movimentos relati-

vos entre a Terra e o Sol, que podem ser explica-
dos por meio dos movimentos de rotação e trans-

lação da Terra e da inclinação de seu eixo de 

rotação em relação ao plano de sua órbita em 
torno do Sol. 

7º 

Fenômenos 
naturais 

(vulcões, 

terremotos 
e tsunamis) 

Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, 

terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrên-
cia desses fenômenos no Brasil, com base no 

modelo das placas tectônicas. 

Placas 

tectônicas 
e deriva 

continen-

tal. 

Justificar o formato das costas brasileira e africa-

na com base na teoria da deriva dos continentes. 

8º 
Sistema 

Sol, Terra 

e Lua 

Justificar, por meio da construção de modelos e 

da observação da Lua no céu, a ocorrência das 

fases da Lua e dos eclipses, com base nas posi-
ções relativas entre Sol, Terra e Lua. 

Representar os movimentos de rotação e transla-
ção da Terra e analisar o papel da inclinação do 

eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita 

na ocorrência das estações do ano, com a utiliza-
ção de modelos tridimensionais. 

9º 

Composi-

ção, estru-
tura e 

localização 

do Sistema 

Solar no 

Universo 

Descrever a composição e a estrutura do Sistema 

Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 

gasosos e corpos menores), assim como a locali-
zação do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via 

Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia 

dentre bilhões). 

Astrono-

mia e 

cultura 

Relacionar diferentes leituras do céu e explica-
ções sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sis-

tema Solar às necessidades de distintas culturas 

(agricultura, caça, mito, orientação espacial e 
temporal etc.). 

Ordem de 

grandeza 

astronômi-
ca 

Selecionar argumentos sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da Terra, com base 

nas condições necessárias à vida, nas característi-

cas dos planetas e nas distâncias e nos tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e interes-

telares. 

Evolução 

estelar 

Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, 
vida e morte) baseado no conhecimento das 

etapas de evolução de estrelas de diferentes 

dimensões e os efeitos desse processo no planeta. 

Os objetos de conhecimento do 6º ao 9º ano, con-

forme apontado no Quadro 2, contemplam aqueles con-

teúdos associados à estrutura da Terra, suas camadas e 

movimentos, e à astronomia, passando pelo Sistema 

Solar até as ordens de grandeza astronômicas. É a etapa 
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que viabiliza a construção de conceitos mais complexos 

para a compreensão do planeta Terra e do Universo. 

Passando para outro componente curricular, a Geo-

grafia está associada à área de Ciências Humanas no 

BNCC e está dividida em cinco unidades temáticas: 

a) O sujeito e seu lugar no mundo; 

b) Conexões e escalas; 

c) Mundo do trabalho; 

d) Formas de representação e pensamento espacial; 

e) Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

Assim como em Ciências, estas unidades temáticas 

estão presentes ao longo de todo o Ensino Fundamental 

“em uma progressão de habilidades” (Brasil 2017, p. 

359). Os conteúdos geocientíficos não foram encontra-

dos no Ensino Fundamental – anos iniciais, em Geogra-

fia. Todos os objetos de conhecimento que estavam as-

sociados aos estudos da natureza possuíam uma forte 

associação com as atividades humanas e a dinâmica 

social, ou não ultrapassam os aspectos mais introdutórios 

na aquisição de habilidades. 

Isto ocorre, por exemplo, no 1º ano com o objeto de 

conhecimento “ciclos naturais e a vida cotidiana”, cuja 

habilidade imediata é “observar e descrever ritmos natu-

rais (dia e noite, variação de temperatura e umidade etc.) 

em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando 

a sua realidade com outras” (Brasil 2017, p. 369).  

No 2º ano, na unidade temática “mundo do traba-

lho”, é apresentada a habilidade “descrever as atividades 

extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de dife-

rentes lugares, identificando os impactos ambientais” 

(Brasil 2017, p. 371), em que insere a mineração num 

conceito mais amplo de extrativismo, além da preocupa-

ção com os impactos ambientais decorrentes. 

No 3º e no 4º ano aparece com alguma ênfase o es-

tudo das modificações das paisagens naturais e antrópi-

cas, impactos ambientais e uso dos recursos naturais, 

dentre outras habilidades e objetos de conhecimento. 

No 5º ano é proposto “reconhecer e comparar atribu-

tos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição 

dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes 

industriais, marés negras etc.)” (Brasil 2017, p. 377), 

abrindo a possibilidade para o estudo da poluição das 

águas subterrâneas.  

Abrindo as análises de Geografia no Ensino Funda-

mental – anos finais, do 6º ao 9º ano também não encon-

tramos conteúdos que se associem diretamente às Geoci-

ências. 

O 6º ano, por exemplo, possui um objeto de conhe-

cimento denominado “biodiversidade e ciclo hidrológi-

co”, o que é acompanhado no 7º ano por “biodiversidade 

brasileira”. Estes dois tópicos dão conta da distribuição 

dos componentes físico-naturais sob a perspectiva das 

interações da sociedade com a natureza e da conserva-

ção/preservação dos recursos naturais. 

No 8º e 9º ano, as questões ambientais deverão ser 

trabalhadas de acordo com a regionalização do espaço 

mundial. Então, no 8º ano temos a “diversidade e as 

transformações nas paisagens na América Latina” e no 9º 

ano temos “diversidade ambiental e as transformações 

nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania”. A Áfri-

ca não está incluída dentro desta perspectiva. 

Sabemos que na BNCC não há detalhamento de ca-

da um destes objetos de conhecimento, a não ser pelas 

habilidades que se espera delas e pelas competências 

específicas de Geografia e Ciências. O como fazer deve-

rá passar pelos currículos, projetos pedagógicos das 

escolas e escolha de professores e professoras. O que se 

conclui para a Geografia, como componente curricular, é 

que não há indicação na BNCC sobre os conteúdos geo-

científicos, podendo ou não fazer parte dos currículos a 

depender das decisões de cada uma das redes de ensino, 

como afirmamos acima. 

 

4   Conclusão 

Dentre os aspectos que apresentamos anteriormente, 

percebemos uma clara associação dos conteúdos ligados 

às geociências ao componente curricular de Ciências. A 

Geografia ocupa um papel secundário neste ínterim, 

limitando-se a descrever certos fenômenos como suporte 

para outras discussões, como as alterações climáticas e a 

preservação/conservação dos recursos naturais. Também 

é forte, na Geografia, a relação com aspectos econômicos 

e sociais dos objetos de conhecimento. 

Esta constatação rompe com o entendimento de mui-

tas décadas, inclusive nos Parâmetros Curriculares Naci-

onais, que atribuem à Geografia uma parcela importante 

no tratamento dos conteúdos geocientíficos. O 6º ano do 

Ensino Fundamental em Geografia era responsável pela 

maior parte destes conteúdos, possibilitando as práticas 

interdisciplinaridade com Ciências. 

Esta tarefa passa a ser responsabilidade de Ciências 

quase unicamente. É preciso lembrar que a BNCC indica 

os conteúdos essenciais comuns a todas as redes, que 

devem complementar com suas especificidades e carac-

terísticas regionais. Portanto, deve-se contar com uma 

parte diversificada dos currículos e neles definir o futuro 

dos conteúdos geocientíficos e de todos os outros. 

Outro aspecto que merece nossa atenção é a compo-

sição da matriz curricular, dos cursos de formação de 

professores de Geografia e Ciências, a partir da nova 

realidade colocada pela BNCC. Esta é uma discussão a 

parte, pois, além dos debates das teorias do currículo, 

temos uma legislação que normatiza a implementação 

destes cursos e temos a própria história dos cursos cons-

truída dentro de cada uma das universidades. É preciso 

acompanhar como se desenvolverá este debate. 

Acreditamos que os objetos de conhecimento das 

Geociências, considerados essenciais na BNCC, estão o 

suficientemente representados na área de Ciências Natu-

rais, conforme os quadros 1 e 2, e é preciso considerar 

que eles poderão ser ampliados. Os esforços, após a 

consolidação da BNCC nas redes de ensino, é o trabalho 

ampliado com a formação continuada de professores para 

fortalecer a compreensão e divulgação da importância 

das Geociências para a sociedade. 
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Abstract This work analyses a teaching project oriented to high school, developed in a collaborative research group, by chemistry and 
math teachers,that aimed to promote the contextualization from the nature studies supported by the Earth System Science studies. The 
elaboration of this project is made in a process of data survey in multiple sources, decision about the subjects to be taught, formulation of 
teaching strategies, application with the students, process of deep reflection and reformulation. The theme of the project was de water cycle 
in the city and for its formulation was elected a problematizing core. Its structure included lectures, practical activities, fieldwork, investiga-
tion work. The mentioned formulation and validation process was one of the elements of teacher education oriented to their professional 
development. 
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Resumo Este trabalho analisa projeto de ensino voltado para o ensino médio, desenvolvido em grupo de pesquisa colaborativa, por pro-
fessores de química e matemática, que objetivaram promover a contextualização a partir de estudos da natureza iluminados pelos estudos da 
Ciência do Sistema Terra. A elaboração do mesmo se dá num processo com levantamento de dados em várias fontes, decisão sobre os 
conteúdos a serem ensinados, formulação de estratégias de ensino, aplicação com alunos, processo de reflexão aprofundada e reformulação. 
O projeto teve como temática o ciclo da água na cidade e para sua formulação foi eleito um núcleo problematizador. Sua estrutura contemplou 
aulas expositivas, atividades práticas, trabalho de campo, trabalho com caráter investigativo. O processo de formulação e validação do 
referido projeto revelou autonomia dos professores, um dos elementos do desenvolvimento profissional do professor. 

Palavras-chave Ensino de Ciência do Sistema Terra, formação de professores, currículo, projeto de ensino. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para a Educação Básica. 

1    Introdução  

Este trabalho objetiva analisar a construção de projeto 
de ensino por professores que participam de grupo de pes-
quisa colaborativa de modo a evidenciar aspectos do de-
senvolvimento profissional do professor. Particularmente 
destaca o processo envolvido para a construção de um pro-
jeto de ensino que busca articular Matemática e Química, 
no ensino médio, a partir do conhecimento pelos profes-
sores da Ciência do Sistema Terra. 

No Brasil, na matriz curricular do ensino médio a Ci-
ência do Sistema Terra não é contemplada como compo-
nente curricular, porém, num projeto de pesquisa colabo-
rativa, que é desenvolvido no grupo de pesquisa “Interdisci-
plinaridade e Ciência do Sistema Terra como Eixos para o Ensino Bá-

sico”1, contexto onde se deu a produção  do  referido pro-

                                                           
1 Grupo de pesquisa coordenado pelo prof. Dr. Pedro Wagner Gonçalves, 
certificado pela UNICAMP no diretório de grupos de pesquisa do CNPQ 

jeto de ensino, é consenso pelos professores do ensino mé-
dio que o conhecimento de conceitos da Ciência do Sis-
tema Terra, fornece a eles suporte para analisar a natureza 
numa visão sistêmica  e promover no ensino pontos de in-
tersecção entre componentes curriculares, na busca da 
construção da integração curricular. 

 Morin (2005) ao se referir aos problemas do ensino 
critica a compartimentação dos saberes e a incapacidade 
de articulá-los, ao mesmo tempo afirma que deve ser de-
senvolvida a qualidade fundamental da mente humana de 
contextualizar e integrar conhecimentos.  

Em outro momento, Morin (2002) propõe que as Ci-
ências da Terra proporcionam interligação dos saberes 
para transcender os conhecimentos disciplinares.  

No recorte da pesquisa que vimos desenvolvendo no 
referido grupo de pesquisa colaborativa, apresentaremos a 
formulação de um projeto de ensino que teve como núcleo 
problematizador a seguinte questão: Como garantir a 
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qualidade da água a ser distribuída na cidade, quando o 

lixo é descartado em área de recarga do aquífero? 

 Para tal propósito apresentaremos o contexto do 
grupo de pesquisa, a fundamentação teórico-metodoló-
gica, o enredo da produção do projeto de ensino e a análise 
quanto ao desenvolvimento profissional de professores. 

 

2   Contexto do grupo de pesquisa:  

fundamentos metodológicos 

O grupo de pesquisa é voltado para o desenvolvimento 
profissional do professor, compreendido numa perspec-
tiva sócio- crítica Morgado (2005), ou seja, a profissiona-
lidade docente não se resume à crítica da separação entre 
os que concebem e os que planejam o currículo. Mas, no 
pressuposto de que os professores devem questionar o seu 
próprio ensino, os fins a que se destinam e sua prática pe-
dagógica, definir claramente os referenciais políticos e 
morais de sua ação educativa. 

 O grupo é caracterizado pela participação e colabo-
ração de professores da educação básica e da Universi-
dade, que desenvolvem pesquisas voltadas para questões 
de currículo e didática numa perspectiva de pesquisa co-
laborativa exposta por Ibiapina (2008). Vários autores de-
fendem a colaboração como processo importante para o 
desenvolvimento profissional. Para Simão et. al. (2009, 
p.70), os contextos e processos colaborativos proporcio-
nam  

(...) o desenvolvimento da competência técnico-profissional dos 
professores, ao mesmo tempo que as representações sobre os 
contextos de trabalho, sobre si próprios e sobre os outros tam-
bém sofrem mudanças”.  

Acrescentam ainda que tais mudanças podem propi-
ciar maior confiança para enfrentar situações novas.  

 Os professores da educação básica, em subgrupos le-
vantam dados da cidade, recorrem a diferentes fontes de 
dados, como prefeitura, arquivos históricos, produções 
acadêmicas e formulam projetos de ensino. Um professor 
aplica o projeto de ensino na escola com seus alunos, 
tendo outro professor como observador, que deve registrar 
sua aplicação. Os resultados são apresentados e avaliados 
pelo grupo de pesquisa. Em seguida, essas são reorgani-
zadas e aplicadas em outros contextos, reavaliadas pelo 
grupo, num processo de reflexão e pesquisa. Passo final, 
o trabalho é redigido e apresentado em espaços acadêmi-
cos. Ao elaborar o currículo e refletir sobre o processo de 
ensino o professor se desenvolve profissionalmente.  

Considera-se que os professores inovam o ensino na 
medida em que reorganizam a rotina escolar promovendo 
mudanças de conteúdo, de metodologia de ensino, organi-
zação de tempo e espaço que afeta vários professores da 
unidade escolar Gonçalves et. al. (2012). Ponto marcante 
nessa mudança de ordem e ritmo é o controle exercido 
pelo professor na decisão sobre o que ensinar, como ensi-
nar e como avaliar a mudança introduzida. 

O grupo nos seus 15 anos de existência tem seus tra-
balhos voltados para formar o professor para construir o 
processo curricular a partir de temas como: o ciclo da 
água, os caminhos da areia e o ciclo do ferro. No trabalho 

focalizaremos atividades de ensino que foram desenvolvi-
das na temática do ciclo da água, para alunos do ensino 
médio e sua reorganização para formação de professores. 

A Ciência do Sistema Terra e o conceito de tempo 
geológico servem de eixo curricular que investiga a cidade 
e os problemas ambientais sob enfoque sistêmico. Desta 
forma, os estudos do planeta possibilitam a articulação de 
diferentes saberes, por professores de diferentes compo-
nentes curriculares, visando a contextualização do ensino, 
a partir do ambiente. Ao longo da existência deste grupo 
de pesquisa vários vínculos foram tecidos reunindo pro-
fessores de Biologia, Física, Geografia, História, Matemá-
tica e Química para investigar os fluxos naturais e socioe-
conômicos dos ciclos da água, da areia e do ferro, a partir 
de dados locais, ou seja, a cidade tem sido tomada como 
objeto de ensino. 

A opção pelo local, na perspectiva assumida pelo 
grupo, implica mudar o foco do que é ensinado: o ponto 
de partida deixa de ser teórico e distante, passa a ser algo 
do cotidiano e da cidade (o que é próximo e percebido) 
para, depois, alcançar explicações conceituais e univer-
sais. Sicca & Gonçalves (2008) 

O grupo se apoia no conceito de tempo geológico 
Cervato & Frodeman (2014) para refletir sobre problemas 
econômicos e políticos. Orion (2009) iluminou a questão 
da relevância do conhecimento sistêmico do planeta para 
compreender as ciências analíticas, atingir a alfabetização 
científica e ambiental, bem como formar capacidades cog-
nitivas complexas. Potapova (2008) reforçou o caráter his-
tórico e temporal dos estudos integrados do planeta e 
construiu um modelo de estudo a partir das evidências re-
gistradas na crosta terrestre. Frodeman (2010) realçou o 
lado histórico, narrativo e interpretativo dos estudos da 
Terra; valorizou a hermenêutica como mecanismo de ra-
ciocínio para compreender a história do planeta. 

 
3    Articulações entre matemática e química apoiadas 

em Ciência do Sistema Terra 

3.1   Histórico do processo 

Este projeto de ensino tem origem em atividades desen-
volvidas por professores de Matemática e Química do en-
sino médio do grupo “Interdisciplinaridade e Ciência do 

Sistema Terra como Eixos para o Ensino Básico” tendo 
como temática “o ciclo da água na cidade”. Tais ativida-
des foram implementadas com alunos de escolas públicas 
da cidade, avaliadas pelo grupo e reorganizadas tendo em 
vista a apresentação de um projeto de ensino para profes-
sores de Química, num evento acadêmico.  

O desafio lançado ao grupo foi a organização de uma 
oficina para professores de Química que promovesse a 
contextualização do ensino de química a partir de estudos 
da natureza. Vários estudos têm sido propostos e discuti-
dos na área de ensino de Química defendendo a contextu-
alização neste ensino, principalmente ligados ao movi-
mento CTS e CTSA. Santos (2011) avalia que tal movi-
mento está em processo de ressignificação, mas devemos 
assumi-lo como um movimento de reconstrução social, o 
que vai implicar inter-relações em seus três elementos vi-
sando a transformação social, destacando-se a perspectiva 
a ser adotada para o estudo do ambiente. Neste sentido, 
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Vilches (2011), Gil Pérez & Praia (2011 p.179) chamam 
atenção para as diferenças entre os movimentos de educa-
ção ambiental e educação científica e defendem que am-
bos devem lutar por um objetivo comum, ou seja, “cons-
truir uma nova mentalidade, uma nova ética e uma nova 
práxis, para alcançar um futuro sustentável”. 

A Educação Ambiental possibilita contextualizar e 
interligar diferentes componentes curriculares do ensino 
médio por meio de políticas micro curriculares desenvol-
vidas pelos professores, ao criar espaços propícios à inte-
gração curricular. 

Dois fatores são especialmente relevantes para a qua-
lidade de vida nos centros urbanos: o abastecimento pú-
blico de água e o lixo (residencial, industrial e hospitalar). 
O desenvolvimento urbano, industrial e tecnológico 
trouxe o aumento na produção de resíduos e dejetos. A 
preocupação com a preservação do ambiente implica con-
siderar as formas e tipos do destino final dos resíduos ge-
rados pelas atividades humanas. 

Tratar os problemas ambientais inclui também a ob-
servação dos processos naturais, de modo a aproximar o 
resultado de pesquisas de distintos campos do conheci-
mento científico. 

Atentos à literatura e às concepções assumidas no 
grupo de pesquisa, optamos por eleger um problema já tra-
tado pela professora de Matemática com seus alunos no 
ensino médio, articulá-lo com outro desenvolvido pelas 
professoras de química.  A articulação entre os dois pos-
sibilitou a construção de um projeto de ensino para pro-
fessores de química desenvolverem com seus alunos, 
numa perspectiva de contextualização a partir dos estudos 
da natureza.  

 
3.2 O contexto: as características da cidade de Ribeirão 

Preto 

A cidade de Ribeirão Preto, cidade do interior de São 
Paulo com aproximadamente 682 mil habitantes em 2017, 
localiza-se na Bacia Sedimentar do Paraná. 

Acerca de 150 milhões de anos toda essa área tinha o 
relevo mais ou menos plano e provavelmente era cercada 
por áreas mais elevadas. 

Ventos e cursos d´águas, em especial os primeiros, 
acumularam enorme volume de areia, no intervalo entre 
150 e 130 milhões de anos atrás, formando extensos de-
sertos. Os sedimentos componentes do deserto são os cha-
mados de Formação Botucatu no Brasil. 

O areal foi coberto por derrames de lavas, a partir de 
um dos mais extensos processos de vulcanismo de fissura 
do mundo na área continental, que produziu rochas basál-
ticas conhecidas hoje como Formação Serra Geral. 

Nesse tipo de vulcanismo, a lava derrama-se a partir 
de rachaduras no solo, sem a presença de cones vulcâni-
cos. Parte desse enorme derrame ocorreu ainda durante a 
deposição da areia do antigo deserto. Isso é confirmado 
pela existência, na região, de camadas arenosas entre di-
ferentes derrames de lavas basálticas. 

Os arenitos (rochas formadas pela diagênese da areia) 
encontrados na região são tipicamente de origem eólica. 
Os arenitos de formação Botucatu são compostos, em 

mais de 95%, de grãos de quartzo médios ou finos e po-
dem conter pequena fração de outras rochas e resíduos de 
minerais de maior densidade. Com frequência os grãos es-
tão envoltos por óxido férrico, que torna a rocha mais co-
esa e lhe dá coloração avermelhada ou amarelada (Car-
neiro 2008). 

O paleodeserto Botucatu, portanto, deu lugar a uma 
paisagem rochosa de planícies e planaltos de lavas. Escon-
didas em sua maior parte sobre essa cobertura de basalto, 
as camadas de arenito, de alta porosidade e condutividade 
hidráulica, facilitam a acumulação de água. Isso permitiu 
a formação de uma das maiores reservas subterrâneas de 
água doce do planeta. Esse reservatório, um dos maiores 
do mundo, com cerca de 1,2 milhão de Km2, foi batizado 
recentemente de Aquífero Guarani (Carneiro, 2008). 

A cidade é atualmente abastecida pela água do Aquí-
fero Guarani. 

 
4   O núcleo problematizador do projeto de ensino 

Entre os anos de 1977-78 até 1988-90, houve um aterro de 
resíduos sólidos em área de recarga do aquífero, que rece-
bia perto de 110 t/dia de lixo (hoje a cidade produz mais 
do que 500 t/d). Na época, o aterro contaminou o poço de 
produção de água de uma indústria próxima ao local (100 
m), que foi abandonado. Tal aterro gerou um passivo am-
biental ainda não resolvido. Hoje, bairros estão surgindo 
na área de recarga do aquífero e encontram-se poços pro-
fundos numa distância pouco maior que 500 m, na direção 
da pluma contaminante. É importante destacar que o abas-
tecimento público é feito por meio de água subterrânea 
extraída de poços profundos. 

Tendo em vista tal contexto, é lançado o núcleo pro-
blematizador do projeto de ensino, já mencionado, ou 
seja: Como garantir a qualidade da água a ser distribuída 
na cidade, quando o lixo da cidade é descartado em área 
de recarga do aquífero? 

Esse projeto prevê um conjunto de atividades. 
 

4.1 Estrutura do projeto de ensino  

Fase 1: Esta fase foi iniciada por uma problematização, 
seguida da apresentação de conceitos matemáticos, suas 
correlações com o referido núcleo problematizador e cul-
minou com um trabalho de campo no local em questão. A 
problematização perseguiu as seguintes perguntas: 
• Uma área contaminada pode ser recuperada? Quais as 

dimensões de uma área para ser destinada a um des-
carte correto de um determinado volume de lixo, sem 
maiores prejuízos ao ambiente? 

• Como conhecer os caminhos da água e sua qualidade 
sem saber em qual direção ela corre, por onde passa e 
quais são seus reservatórios?  
Para tratar as perguntas foram importantes os seguin-

tes conceitos: gravidade, porosidade do solo e das rochas, 
tipos de rocha da região (arenitos), extensão das forma-
ções rochosas e suas profundidades, bem como revistos 
conceitos de geometria e trigonometria. 

Para entender melhor estas questões os alunos pesqui-
sam sobre o antigo Lixão de Serrana e determinam o ta-
manho de suas cavas e o volume de lixo depositado. Para 
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estabelecer as medidas os alunos são desafiados a cons-
truir um clinômetro (instrumento rudimentar para medir 
ângulos, mas pode ajudar a calcular dimensões a partir da 
construção do triângulo). 

O uso do clinômetro foi seguido da sua aplicação para 
medida das dimensões do lixão com desafios que ligavam 
o próximo ao distante, como: como medir a largura do rio 
Pardo, Paraná ou Amazonas? Como medir algo que não 
se alcança? 

Medir a largura e comprimento inacessíveis de uma 
área, ou a altura que “não se alcança” podem ser solucio-
nados com a ajuda de um “clinômetro”. Que conceitos são 
necessários de geometria e trigonometria? 

A atividade propõe conhecer a medida da altura da 
sala de aula, usando um clinômetro, uma trena e trigono-
metria. Se o aluno optar pela construção de modelos ma-
temáticos é sugerido que use um transferidor e uma régua. 

Os passos da atividade envolvem cálculo de volume 
de rocha, volume de poros e de lixo depositado no Lixão 
em estudo. 

A fase 2 foi dedicada ao estudo da perfuração de um 
poço artesiano. Por meio de amostras de basalto e arenito 
obtidas na perfuração de um poço profundo próximo à es-
cola e de tabelas contendo a medida de cada fase da per-
furação os alunos são convidados a aplicarem conceitos 
de geometria e trigonometria. O conhecimento geomé-
trico é relativo a relações de triângulos (especialmente tri-
ângulos retângulos) para medir, aproximar cálculos, fazer 
demonstrações e imaginar o passado da cidade. Tal fase 
foi desenvolvida por meio de trabalho de campo e ativida-
des em sala de aula. 

A fase 3 do projeto se refere a correlação entre a com-
posição das rochas da cidade com a análise química de 
poços profundos da cidade. Para tal atividade os conceitos 
de solubilidade, dissolução, concentração de soluções fo-
ram desenvolvidos. Foram problematizadas as seguintes 
questões: A água subterrânea de Ribeirão Preto é uma 
mistura ou substância pura? Uma vez compreendido por 
meio de atividade prática que a água pode dissolver subs-
tâncias, os alunos são desafiados a interpretar dados da 
análise química de poços profundos. O que está dissolvido 
na água subterrânea de Ribeirão Preto? Qual a 
composição da água dos poços profundos em diferentes 
regiões da cidade? Teria a mesma composição a água de 
um poço perfurado na zona oeste, em que predomina o 
basalto e do outro na zona leste onde predomina o arenito? 

O problema lançado deveria ser resolvido pelos alu-
nos por meio de tabelas com a composição média das ro-
chas e relatórios de análise de dois poços profundos um na 
região de predomínio de basalto e outro de arenito.  

A fase final do projeto deveria culminar com o enten-
dimento dos conceitos de solubilidade e a análise da vul-
nerabilidade do aquífero por meio da contaminação no li-
xão. Esta fase constou de aulas práticas e atividades em 
sala de aula. Culmina o projeto com análise dos problemas 
morais, políticos e éticos sobre a questão de vulnerabili-
dade a água subterrânea utilizada para o abastecimento 
público, sempre tendo como eixo a questão temporal. 

 

5   Resultados e Conclusões 

A análise do projeto de ensino planejado e desenvolvido 
revela a importância dos conceitos da Ciência do Sistema 
Terra para uma compreensão da complexidade do núcleo 
problematizador. Neste sentido, o foco inicial foi o subci-
clo da água subterrânea e suas características para ajudar 
os alunos a construírem a noção de aquífero poroso (for-
mado em arenitos da Formação Botucatu) e de aquífero 
fissurado (formado em basaltos da Formação Serra Geral). 
Possibilitou ainda compreender os efeitos do ciclo na 
composição das águas subterrâneas, bem como sua vulne-
rabilidade à contaminação por depósito de resíduos sóli-
dos. O projeto de ensino ilumina a possibilidade da con-
textualização do ensino de química e matemática numa 
perspectiva de educação ambiental, orientada para a cons-
trução de um futuro sustentável. O processo de elabora-
ção, reorganização, análise do projeto de ensino revela 
que os professores, desenvolveram competências técnico-
profissionais ao construir o conhecimento escolar por 
meio de processos pedagógicos contextualizados que pos-
sibilitam a integração de Química, Matemática e Ciência 
do Sistema Terra. Tais aspectos do programa de formação 
apresentam indícios do desenvolvimento profissional dos 
professores participantes. 
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Abstract The literature suggests that Geological Time is one of the hardest concepts to comprehend and teach, especially in a school 

con-text, since the geological perspective of time is fundamental to understanding evolution. Our work investigates the development of a 
didactic sequence to approach Geological Time in high school biology classes. In the theoretical-methodological frame-work of Design 

Research, guidelines were fashioned in order to guide the construction of the intervention, which was subse-quently applied in a real teach-

ing context. Test analysis of the first prototype indicated the necessity for reformulation of the design principle, and, consequently, of the 
didactic sequence. However, including Geosciences subjects in formal Biology clas-ses has proven to be feasible and stimulating. A histor-

ically oriented approach to geological time, the focus of this educational product, has made possible the elaboration of a coherent notion of 

this concept by the students, a result that drives investiga-tion towards new refinement cycles of the didactic sequence. 

Keywords Geological Time, teaching sequence, design research, Biology teaching, Geoscience Education. 

Resumo A literatura aponta que Tempo Geológico é um dos conceitos mais difíceis de ser compreendido e ensinado, questão ainda 

mais preocupante em contexto escolar, já que a perspectiva geológica de tempo é fundamental para a compreensão de Evolução. Este tra-

balho investiga o desenvolvimento de uma sequência didática para abordagem de tempo geológico em aulas de Biologia do ensino médio. 

No enquadramento teórico-metodológico da Design Research, foram elaboradas diretrizes que orientaram a construção da intervenção, 
posteriormente aplicada em contexto real de ensino. A análise do teste do primeiro protótipo indicou a necessidade de reformulação dos 

princípios de design e, consequentemente, da sequência didática, mas mostrou ser viável e estimulante incluir conteúdos de Geociências 

em aulas formais de Biologia. A abordagem histórico-orientada de tempo geológico, aposta deste produto educacional, possibilitou que os 
estudantes elaborassem uma noção coerente deste conceito, resultado que impulsiona a investigação para novos ciclos de refinamento da 

sequência didática. 

Palavras-chave Tempo geológico, sequência didática, Design Research, Ensino de Biologia, Ensino de Geociências. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução 

O desenvolvimento da perspectiva geológica de tempo, 

segundo Burchfield (1998), deu-se através de cinco eta-

pas essenciais: reconhecimento de que o registro geoló-

gico evidencia uma sucessão de acontecimentos passa-

dos; aceitação de que a idade da Terra é expressivamente 

maior que o registro histórico da humanidade (noção de 

tempo profundo); desenvolvimento de um sentido histó-

rico do passado do planeta através da construção de uma 

escala de tempo geológico heurística; criação de métodos 

quantitativos para calcular a duração desta escala; e acei-

tação de um limite quantitativamente determinável para a 

idade da Terra. Portanto, ao longo da história das Geoci-

ências, a comunidade científica precisou produzir e legi-

timar métodos e conhecimentos de áreas diversas – Geo-

logia, Química, Física, Biologia, Filosofia – para cons-

truir a noção de tempo geológico. 

A “invenção” de Tempo Geológico representou uma 

mudança de paradigma para Geociências e na concepção 

de mundo do homem, pois exprime a asserção de que a 

história da Terra, que antes era contada em milhares de 

anos, deve ser descrita em bilhões de anos, e que a exis-

tência do homem está limitada aos últimos momentos 

dessa história. Por seu papel na evolução do pensamento 

científico e herança cultural da humanidade, a noção de 

tempo geológico é relevante o suficiente para que todos, 

não apenas geólogos, devam conhecê-la (Zen 2001) 

sobretudo dada sua importância para uma compreensão 

adequada dos desafios ambientais e econômicos atuais 

(Cervato & Frodeman 2012), influenciando, portanto, a 

tomada de decisão socialmente responsável sobre o uso 

dos recursos do planeta (Bowring 2014).  

Em contexto escolar, a concepção geológica de tem-

po é imprescindível para Ciências e Biologia, pois forne-

ce o contexto temporal necessário em processos macroe-

volutivos e alterações ambientais de longo prazo na Ter-

ra. Tempo geológico, inclusive, tem sido apontado como 

obstáculo cognitivo para compreensão de Evolução (Do-

dick 2007). 

Conceitualmente difícil de ser assimilada, a noção 

de tempo geológico é considerada uma das mais difíceis 

de ser compreendida e ensinada. Os motivos dessa difi-

culdade são diversos, por exemplo: é um conceito amplo 

formado por noções básicas inter-relacionadas com dife-

rentes níveis cognitivos (Pedrinaci & Berjillos 1994); 
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envolve escalas e eventos distantes da experiência huma-

na, números exponenciais e quocientes numéricos desa-

fiadores e confronta perspectivas religiosas contrárias à 

ideia de uma Terra antiga (Cervato & Frodeman 2012). 

Somado a estes, acreditamos que a ausência de um con-

ceito bem definido e consensual para “tempo geológico” 

e a quantidade expressiva de conhecimentos que preci-

sam ser mobilizados para seu entendimento adequado 

são justificativas plausíveis para tamanha complexidade. 

Nesse sentido, é fundamental a realização de estudos 

que investiguem a compreensão da perspectiva geológica 

de tempo no cenário educativo brasileiro e o desenvol-

vimento de intervenções didáticas para ensino de tempo 

geológico nas escolas, lacunas ainda presentes na área de 

ensino de Ciências no Brasil. Pesquisas internacionais 

têm contribuído com ideias para orientar pesquisadores e 

educadores na abordagem de Tempo Geológico e, entre 

outras coisas, sugerem estratégias que tornem concreta a 

noção abstrata de tempo geológico – analogias e constru-

ção de linhas ou escalas de tempo; abordagem de conte-

údos de Geologia, Paleontologia, Estratigrafia e Crono-

logia; enfoque na história da Geologia (Pedrinaci & 

Berjillos 1994, Andersson & Wallin 2006, Trend 2009), 

mas o que funcionaria no contexto brasileiro? 

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados 

parciais de uma pesquisa que investiga o desenvolvimen-

to de uma sequência didática1 (SD) para ensino de tempo 

geológico em aulas de Biologia. Procuramos responder 

quais características uma SD deve possuir para favorecer 

a abordagem de tempo geológico no ensino médio. No 

enquadramento teórico-metodológico da Design Rese-

arch (DR) foram elaboradas diretrizes que orientaram a 

construção da intervenção, posteriormente aplicada em 

contexto real de ensino. 

 

2   Referencial teórico-metodológico 

Uma pesquisa de desenvolvimento prevê a elaboração, 

dirigida por teoria, de uma ferramenta didática. Objetiva 

gerar um produto educacional para enfrentar um deter-

minado problema de ensino/educação na medida em que 

são investigadas também questões relacionadas à sua 

produção e/ou utilização; promove o compartilhamento 

do(s) produto(s) e possibilita o amadurecimento profissi-

onal-científico dos participantes da pesquisa, fortalecen-

do o vínculo entre as culturas de pesquisa, desenvolvi-

mento e prática escolar (Barbosa & Oliveira 2015). Na 

pesquisa baseada em DR, pretende-se tanto oferecer 

como resultado a ferramenta educacional em desenvol-

vimento quanto as diretrizes que orientaram seu desen-

volvimento, ou princípios de design, a fim de que pos-

sam orientar novos estudos ou a prática docente. 

O ponto de partida para a elaboração das diretrizes 

norteadoras do desenvolvimento da SD foi demarcar a 

visão de Tempo Geológico a ser empregada, ou seja, 

definir o que é ensinar tempo geológico. Foi adotada a 

perspectiva histórico-orientada de Burchfield (1998); 

                                                           
1 Sequência didática, segundo Zabala (1998, p.18), é um “conjunto de 
atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conheci-

dos tanto pelos professores como pelos alunos”. 

neste caso, espera-se que a intervenção em desenvolvi-

mento promova a retomada dos passos essenciais que 

culminaram na concepção e consolidação da perspectiva 

geológica de tempo (segundo o autor), favorecendo o 

ensino de tempo geológico e a compreensão do conceito 

pelos estudantes. 

Para o desenvolvimento de uma inovação educacio-

nal, buscam-se intervenções já disponíveis consideradas 

como modelos úteis ou inspirações, sobretudo na fase 

inicial da pesquisa, pois a análise desses exemplos em 

adição à revisão de literatura e experiência prática dos 

participantes da pesquisa conduz a novas ideias para 

construção do produto educacional (Plomp 2010).  

Nesse sentido, os trabalhos sobre ensino de tempo 

geológico, especialmente as diretivas de Pedrinaci & 

Berjillos (1994), e sobre ensino de Geociências e Evolu-

ção foram o ponto de partida do design da intervenção. 

Realizar o tratamento conjunto da história da Terra e da 

vida, trabalhar perspectivas dinâmicas da Terra e dos 

processos geológicos, mostrar as rochas como “arquivos 

históricos”, ensinar os princípios básicos de estratigrafia 

e cronologia e incorporar a história da Geologia às aulas 

(Pedrinaci & Berjillos 1994); trabalhar as dimensões 

política, econômica e cultural de Tempo Geológico 

(Cervato, Frodeman 2012); construir linhas do tempo da 

história da Terra, realizar narrativas de histórias e leitura 

e discussão de artigos (Dolphin 2007); e o uso de narra-

tivas históricas (Vn Dijk & Kattmann 2009) são suges-

tões da literatura que foram incorporadas à SD em de-

senvolvimento. Assim como a aplicação de atividades 

investigativas, trabalhos em grupos, aulas dialógicas e 

“contação da história da Terra”, sugestões derivadas da 

experiência prática da equipe de pesquisa (por exemplo, 

Chaves et al. 2013 e Chaves et al. 2015). 

 

2.1 Design Research 

A pesquisa no enquadramento metodológico da Design 

Research é intervencionista e iterativa por natureza, e o 

seu caráter cíclico é fundamental (Artigue 2015), pois ela 

almeja produzir instruções generalizáveis com soluções 

úteis para determinado(s) problema(s) da práxis pedagó-

gica, e só uma pesquisa focada em contexto real de ensi-

no e que possibilite ajustes sistemáticos no decorrer do 

desenvolvimento do produto educacional ampara este 

intento (Van den Akker 1999, Plomp 2010). 

Revisão, design, análise e avaliação são ações repe-

tidas continuamente em DR (Van den Akker 1999). As 

etapas de pesquisa de acordo com Plomp (2010) são: 

pesquisa preliminar – em geral corresponde à abordagem 

do problema, busca por soluções (tanto por meio de 

revisão de literatura quanto partindo do saber docente e 

experiências prévias) seguida da elaboração de princípios 

de design e protótipo da intervenção; prototipagem, ou 

seja, ciclos sucessivos de design e teste dos protótipos da 

intervenção (cada teste de protótipo é caracterizado como 

uma nova experimentação), incluindo pequenas avalia-

ções ao final de cada ciclo; e avaliação geral para deter-

minar se o produto em desenvolvimento está correspon-

dendo aos objetivos propostos, resultando, até que o 

equilíbrio entre objetivos e resultados seja alcançado, em 

novas recomendações para seu aperfeiçoamento. 
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As aspirações metodológicas da pesquisa baseada 

em DR são, portanto, fornecer sugestões e orientações 

para melhorar a qualidade do produto educacional em 

desenvolvimento e elaborar, articular e testar princípios 

de design; assim, a validação dos princípios é um passo 

determinante da pesquisa, e os princípios de design são 

mais relevantes na medida em que forem mais diretivos, 

articulados com a teoria e estiverem apoiados por evi-

dências empíricas resultantes dos testes em contexto real 

de ensino (Van den Akker 1999). Tais diretrizes ganham 

independência em relação à pesquisa que as originaram e 

podem ser utilizados em outros contextos semelhantes. 

2.2  Os princípios de design e a sequência didática 

Os princípios de design são construtos teóricos que pos-

suem uma faceta substantiva, ou seja, “o que fazer / 

como ela deve ser” (as características essenciais da inter-

venção), e outra procedimental, ou seja, “como fazer” (as 

atividades que devem ser realizadas para se alcançar o 

que está sendo proposto). Ainda, de acordo com Van den 

Akker (1999)2, além das características e procedimentos, 

os princípios devem estar relacionados a propósitos ou 

funções específicas na intervenção e ser sustentados por 

argumentos, que são derivados, inicialmente, da revisão 

da literatura e, no decorrer da pesquisa, nos resultados 

dos testes em contexto real de ensino. 

Na Tabela 1 são apresentadas de maneira resumida 

as características e procedimentos que orientaram o de-

senvolvimento de uma sequência didática para aborda-

gem de tempo geológico com o propósito de beneficiar o 

ensino de Evolução no contexto do ensino médio brasi-

leiro. 

Um esboço da SD foi construído a partir destas pri-

meiras diretrizes e, com a colaboração da professora do 

ensino básico responsável pela aplicação da intervenção 

em suas aulas de Biologia, foi validado a priori (Méheut 

2005) e originou o 1º protótipo. A docente adequou a SD 

às suas expectativas e limitações, capacidade cognitiva 

dos estudantes e planejamento curricular da escola, con-

tribuindo sobremaneira nos procedimentos a serem em-

pregados nas aulas. Nesse sentido, optou-se por não ser 

considerado o princípio 2 na construção deste protótipo 

porque não haveria tempo para a professora dominar 

conteúdos e conhecimentos necessários às aulas; inves-

tiu-se bastante em aulas expositivas dialógicas, pois a 

colaboradora julgou necessário realizar um investimento 

maior na apresentação e discussão de conceitos de Geo-

ciências, entendendo que seria o primeiro contato formal 

dos alunos com tais ideias; e decidiu-se que a interven-

ção aconteceria durante a unidade didática Origem e 

Evolução da Vida, embora conteúdos de outras unidades 

também fossem abordados nas aulas, exigindo reorgani-

zação do planejamento da disciplina. 

                                                           
2 Para dar mais rigor às diretrizes, Van den Akker sugere um formato 

padrão: “Se deseja desenvolver uma intervenção X [com o propósi-

to/função Y no contexto Z], então deve dar a esta intervenção as carac-
terísticas A, B e C [ênfase substantiva], e fazer isso através dos proce-

dimentos K, L e M [ênfase procedimental], por causa dos argumentos 

P, Q e R.” (Van den Akker 1999, p.9, tradução nossa). 

As nove aulas que compõem a sequência didática 

em questão, equivalente a 8h/aula, agregam conteúdos de 

Geociências e de Biologia a serem trabalhados conjun-

tamente durante os episódios de ensino. Os assuntos de 

Geociências abordados são: rochas (composição, tipos, 

diagênese e ciclo das rochas); fósseis (tipos, fossildiagê-

nese, tafonomia, diversidade); princípios estratigráficos 

básicos; datação relativa e absoluta; tectônica de placas e 

dinâmica da Terra; e caracterização do sistema Terra. Os 

assuntos tradicionais de Biologia abordados na SD são: 

origem da vida; seres vivos e diversidade; relações evo-

lutivas entre os grandes grupos de organismos; evolução; 

relações ecológicas entre os seres vivos e entre organis-

mos e ambiente; mudanças ambientais; influência do 

homem no planeta; e processos e métodos em ciências. 

2.3 Aplicação em contexto real de ensino 

A intervenção desenvolvida foi aplicada em setembro e 

outubro de 2016 no Colégio Estadual Almirante Barroso 

(CEAB), localizado em Salvador-Bahia, nas aulas de 

Biologia das turmas de 1º ano da docente colaboradora 

da investigação. A coleta e análise de informações ocor-

reram apenas na turma 1º A – Vespertino, na qual as 

aulas eram sequenciais, facilitando os procedimentos de 

coleta de “dados”. Os estudantes participarem voluntari-

amente da pesquisa e seus responsáveis assinaram ter-

mos de consentimento livre e esclarecido. 

O levantamento dos dados qualitativos foi realizado 

através de observação não-participante das aulas, grava-

das e posteriormente transcritas em um mapa de ativida-

des; diário de bordo com impressões da pesquisadora-

observadora aula a aula; e do planejamento das aulas e 

checklist com as características da SD a serem imple-

mentadas em cada episódio de ensino. 

Ainda, dois meses após o término da intervenção, foi 

realizado um grupo focal aberto (não estruturado) com 

nove estudantes voluntários e frequentes nas aulas da 

SD. E, oito meses após a conclusão da SD, uma entrevis-

ta aberta em profundidade (Lichtman 2009) com a pro-

fessora colaboradora. Estes procedimentos permitiram 

acessar frustrações, dificuldades, expectativas, interesses 

e sugestões daqueles que de fato fazem uso do produto 

educacional em desenvolvimento. 

Foi realizada uma análise qualitativa comparativa 

entre as expectativas pedagógicas depositadas nos episó-

dios de ensino (fundamentadas nos estudos que orienta-

ram o desenvolvimento das diretrizes e da SD e no saber 

docente e experiências prévias da equipe de pesquisa) e 

as vias de ensino-aprendizagem que efetivamente foram 

adotadas. 

A validação dos princípios de design e da sequência 

didática deu-se em atenção aos seguintes aspectos: efeti-

vidade (se atende ou não aos objetivos de ensino propos-

tos), praticidade ou aplicabilidade (se são aplicáveis e 

atrativas em contexto real de ensino segundo a docente e 

a equipe de pesquisa) e atratividade (se os estudantes 

julgam que são atrativas e que aprenderam com as aulas 

correspondentes). 
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3   Resultados e Discussão 

A análise e avaliação do primeiro ciclo de teste da inter-

venção sugerem ajustes nas características do produto, 

portanto, nos princípios de design e na SD, e no processo 

de desenvolvimento da intervenção, ou seja, na condução 

da investigação. 

Ficou clara a necessidade de realização de um traba-

lho colaborativo autêntico – segundo Boavida & Ponte 

(2002), um trabalho conjunto entre pessoas com interes-

ses semelhantes de forma não hierárquica e que gera 

benefícios a todos os participantes-, uma vez que o tipo 

de colaboração desenvolvido na etapa inicial deste estu-

do não contribuiu para a segurança e autonomia da pro-

fessora durante as aulas, visto que a docente recorreu 

constantemente à pesquisadora para tirar dúvidas e justi-

ficar ações não planejadas, e, de maneira não intencional, 

desviou diversas vezes dos objetivos das aulas, descarac-

terizando muitos episódios de ensino e inviabilizando a 

validação de parte dos princípios de design. 

Pesou também sobre este último aspecto a quantida-

de elevada de princípios de design elaborados. O excesso 

e variedade de ações e procedimentos dificultaram o 

empenho da professora em realizá-los a contento, resul-

tando em muitos desvios e fugas inconscientes para situ-

ações de ensino mais familiares para a docente, geral-

mente, exposição não-dialógica do assunto. 

Dessa forma, nos próximos ciclos da investigação, 

as(os) professoras(es) colaboradoras(es) devem partici-

par da pesquisa desde as etapas iniciais, perspectiva que 

adequa-se melhor aos ditames da Design Research,  pois 

a participação ativa dos colaboradores da pesquisa nas 

diversas etapas e atividades da investigação aumenta as 

chances do produto educacional ser aplicável e relevante 

no contexto educacional para o qual está sendo projetado 

e contribui para o desenvolvimento profissional desses 

colaboradores (Plomp 2010). 

Observou-se também que os estudantes trouxeram 

para as aulas conhecimentos prévios de Geociências, 

adquiridos tanto por vias escolares (aulas anteriores de 

História e Geografia principalmente) quanto por meios 

não-formais e informais (museu, documentários, filmes, 

programas de televisão e redes sociais). Portanto, é de 

grande ajuda disponibilizar espaço na intervenção para 

explorar essas concepções e ajustar o produto educacio-

nal para atingir possíveis equívocos e erros conceituais. 

Equívoco sobre a amplitude da datação por Carbono 14, 

por exemplo, foi recorrente na fala dos estudantes, que, 

entre outras coisas, afirmaram acertadamente que um 

meteoro foi utilizado na datação da idade da Terra e que 

dinossauros são “parentes” das galinhas. 

Temáticas de Geociências despertam a curiosidade e 

são muito aproveitadas pela mídia, especialmente por 

veículos de entretenimento, o que não significa que as 

informações projetadas sejam de confiança ou serão 

assimiladas adequadamente. Para Toledo (2005), cada 

vez mais os profissionais da comunicação estão produ-

zindo materiais de Geociências para explorar o ambiente 

e os problemas ambientais e socioambientais, mas os 

estudantes brasileiros não têm condições de compreendê-

los adequadamente, pois as escolas não realizam uma 

abordagem adequada de Geociências. 

Dessa forma, deve-se considerar utilizar filmes de 

ficção com apelo geocientífico para serem discutidos nas 

aulas, promovendo, inclusive, o levantamento de con-

cepções prévias dos estudantes. Esta sugestão foi ofere-

cida pelos participantes do grupo focal quando foi per-

guntado quais estratégias seriam atrativas para engajá-los 

em discussões sobre os assuntos abordados na SD. Se-

gundo Piassi & Pietrecola (2009), filmes de ficção cientí-

fica são recursos importantes para o ensino de ciências e 

podem ser utilizados na construção de atividades peda-

gógicas com objetivo de promover discussões na sala de 

aula, pois colocam as ideias científicas sob a perspectiva 

das questões humanas a elas relacionadas, promovendo a 

elaboração de hipóteses para o problema apresentado no 

filme e a proposição de métodos para abordá-lo, possí-

veis soluções, seus riscos e consequências.  

Tabela 1. Ênfases substantiva (“o que fazer”) e procedimental (“como 

fazer”) dos princípios de design que orientaram a elaboração do 1º 

protótipo da SD para abordagem de tempo geológico no ensino médio 

 Ênfase substantiva Ênfase procedimental 

1 Estimular debate sobre 

a idade da Terra 

Discussão coletiva 

direcionada por per-

guntas motivadoras 

2 Abordagem da história 

da Geologia com foco 

na construção da no-

ção de Tempo Geoló-

gico 

Aula expositiva dialó-

gica 

3 Abordagem de conhe-

cimentos básicos de 

Geologia 

Aula expositiva dialó-

gica e atividade com 

kit didático de rochas 

4 Abordagem de conhe-

cimentos básicos de 

Paleontologia 

Aula expositiva dialó-

gica; atividades inves-

tigativas e uso de 

réplicas de fósseis 

5 Abordagem de conte-

údos básicos de Estra-

tigrafia e Cronologia 

Aula expositiva dialó-

gica 

6 Empregar estratégias 

que evidenciem uma 

imagem dinâmica, não 

estática, da Terra 

Aula expositiva dialó-

gica e discussão em 

grupos sobre catástro-

fes naturais recentes 

7 Enfoque na represen-

tação espacial da Es-

cala do Tempo Geoló-

gico 

Construção em grupos 

de linhas do tempo da 

história da Terra 

8 Realizar a narrativa da 

história da Terra 

Aula expositiva dialó-

gica e “contação de 

história” 

9 Empregar narrativas 

históricas de eventos 

macroevolutivos 

Aula expositiva dialó-

gica e discussões 

coletivas 

10 Enfoque nas dimen-

sões econômica, polí-

tica e cultural de tem-

po geológico 

Leitura e discussão em 

grupos de textos de 

divulgação científica 
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A professora também cometeu alguns equívocos 

conceituais durante as aulas: reforçou a ideia dos estu-

dantes de que o Carbono 14 pode ser empregado na data-

ção da idade da Terra e conceituou fóssil de forma muito 

limitada (restos ou vestígios de organismos com mais de 

11.700 anos), como se a idade do material fosse único 

critério para determinar sua condição de fóssil. Em en-

trevista, a docente pontuou sua insegurança em lidar com 

temas de Geociências, pois não considera que tenha sido 

preparada para abordar estes conteúdos nas aulas de 

Ciências ou Biologia. De fato, Guimarães (2004) aponta 

que os cursos de licenciatura não estão formando profes-

sores capazes de trabalhar temáticas de Geociências em 

suas aulas. Dessa forma, pensando em minimizar a difu-

são de erros conceituais durante a aplicação da SD, pode 

ser necessário realizar uma atividade formativa para 

professoras(es) colaboradoras(es) antes da aplicação da 

intervenção nas turmas. 

 

3.1 Validação dos princípios e da sequência didática 

Os princípios 2 e 10 (ver Tab. 1) não puderam ser avali-

ados; o primeiro porque não orientou a elaboração do 

protótipo da SD em teste; o segundo porque os episódios 

de ensino orientados por esta diretriz não aconteceram, 

uma vez que a SD extrapolou o tempo previsto e a última 

aula não ocorreu. Na validação a posteriori (Méheut 

2005), percebeu-se que os princípios 3, 4, 5 e 6 (ver 

Tabela 1) estão mal formulados, as ênfases substantivas 

especificam conteúdos a serem abordados, mas não indi-

cam “o que fazer” objetivamente, de maneira que não foi 

possível validar as características substantivas destes 

princípios e os esforços foram concentrados no sentido 

de validar as características procedimentais associadas a 

eles. 

Dessa maneira, os procedimentos relativos aos prin-

cípios 3 e 4 (aula expositiva dialógica e atividades inves-

tigativas – com kit didático de rochas ou réplicas de 

fósseis e estudo de caso) foram parcialmente validados. 

Isso porque as aulas expositivas dialógicas favoreceram a 

compreensão de conhecimentos básicos, mas não foram 

suficientes para engajar os estudantes em discussões 

importantes sobre os conteúdos, embora as atividades 

investigativas tenham contribuído significativamente 

para este fim. Em especial, as atividades de Paleontolo-

gia, que exerceram grande atratividade e mobilizaram os 

estudantes em discussões e pesquisas até mesmo fora do 

ambiente escolar. Entretanto, apesar de terem favorecido 

o entendimento dos fósseis como registros do passado da 

Terra, não foram capazes de promover o reconhecimento 

da importância deste registro para revelar o passado do 

planeta, já que, no grupo focal, os estudantes apresenta-

ram uma concepção de fóssil muito limitada (servem 

apenas como marca da existência de determinado orga-

nismo) e não conseguiram esclarecer como podem ser 

utilizados para explicar eventos pretéritos da história da 

Terra. 

Em termos de aplicabilidade e atratividade, o uso de 

atividades investigativas foi corroborado e deve ser man-

tido nas próximas etapas da pesquisa.  

Por outro lado, o investimento em aulas expositivas, 

ainda que dialógicas, não atendeu, principalmente, aos 

critérios de praticidade e atratividade nesta primeira 

aplicação. A insegurança da professora com certos con-

teúdos e o desinteresse dos estudantes nos episódios de 

ensino que chamaram de “aulas teóricas” contribuíram 

para isso, o que não quer dizer que aulas expositivas são 

sempre deformativas e devem ser evitadas. Nos próxi-

mos ciclos da pesquisa será necessário investir mais na 

capacitação e autonomia das(os) professoras(es) colabo-

radores antes de decidir se o formato de aulas expositivas 

dialógicas deve ou não ser abandonado na SD. Este estu-

do indica que um investimento maior em aulas com viés 

mais participativo e colaborativo para os estudantes é 

uma estratégia promissora. A construção do conhecimen-

to a partir de um processo coletivo e cooperativo de 

aprendizagem, promovendo o protagonismo dos estudan-

tes nas aulas, é uma orientação presente em outros estu-

dos de desenvolvimento (por exemplo, Guimarães et al. 

2013; Sarmento et al. 2016) e foi também uma sugestão 

dos estudantes do grupo focal, que disseram preferir e 

aprender mais com “aulas práticas”. 

Os princípios 6, 8 e 9 (ver Tabela 1) não puderam 

ser analisados porque a professora desviou completa-

mente das ações e procedimentos planejados, descaracte-

rizando os episódios de ensino correspondentes. A saber, 

a narrativa no formato “contação de história” foi substi-

tuída por aula expositiva e não foram empregadas narra-

tivas históricas ou discussão de episódios macroevoluti-

vos.  

O formato expositivo tradicional das aulas sobre a 

história da Terra não deu conta de atingir as expectativas 

pedagógicas depositadas nestas aulas, principalmente, 

não alcançou o objetivo principal: apresentar a história 

evolutiva Terra como uma cadeia de acontecimentos 

únicos e integrados que ocorreram ao longo do tempo, 

relacionando Tempo Geológico e Evolução. Isso porque, 

no grupo focal, os estudantes demonstraram não entender 

como os grandes grupos de organismos surgiram, as 

relações evolutivas entre eles e o tempo envolvido neste 

processo. Apesar disso, avaliaram positivamente estas 

aulas; muito provavelmente porque a história da Terra é 

um conteúdo inovador e, na SD, estava associada à ativi-

dade de construção de linhas do tempo, a mais atrativa na 

opinião da turma e da equipe de pesquisa. 

O princípio 1 (ver Tab. 1) não foi corroborado, pois 

não atendeu às expectativas em termos de efetividade, 

praticidade e atratividade. Não foi efetivo para introduzir 

e estabelecer conexões entre os temas da SD e nem no 

que diz respeito a atrair e engajar os estudantes em dis-

cussões coletivas sobre o tema da aula (a idade da Terra), 

apesar de gerar pequenas discussões isoladas que leva-

ram à exposição de algumas concepções prévias. Enten-

de-se que o uso de questões motivadoras não foi capaz 

de mobilizar os estudantes para as discussões e de dire-

cionar o debate para questões importantes. Em termos de 

aplicabilidade e atratividade, não funcionou como espe-

rado (aula maçante, repetitiva, mais curta que o progra-

mado) e não foi considerado estimulante pelos estudan-

tes. Portanto, sugere-se reformular o princípio no intuito 

de utilizar filme(s) sobre temas de Geociências como 

elemento provocador do debate e aproveitar uma visita 

ao museu geológico para estabelecer relações entre os 
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conteúdos a serem abordados na SD e, assim, engajar os 

estudantes nas aulas. 

O princípio 7 (ver Tabela 1) foi parcialmente corro-

borado. Em termos de efetividade, foi capaz de promover 

discussões nos grupos (e coletivas) sobre a história da 

Terra e favoreceu a visualização do percurso evolutivo 

do planeta ao longo do tempo geológico, mas não foi 

suficiente para gerar familiarização com os nomes das 

principais divisões do tempo geológico e entendimento 

da Escala do Tempo Geológico. Este último fracasso 

possivelmente está associado também à péssima avalia-

ção que as aulas focadas em exposição de conceitos 

tiveram. Já em termos de aplicabilidade e atratividade, a 

construção de linhas do tempo da história da Terra foi 

um sucesso. A análise sugere a permanência desta carac-

terística no segundo protótipo. 

Por fim, a análise geral do primeiro protótipo da SD 

aponta para reformulações expressivas nos episódios de 

ensino quanto às dimensões epistemológica, cognitiva e 

didática discutidas anteriormente. Um segundo protótipo, 

elaborado colaborativamente a partir dos resultados aqui 

discutidos, deve ser testado novamente em contexto real 

de ensino a fim de que os princípios de design sejam 

novamente refinados.  

Ainda que o produto educacional tenha apresentado 

problemas, os estudantes que participaram das aulas 

conseguiram formular uma concepção de Tempo Geoló-

gico simples, mas coerente, trazendo elementos da pers-

pectiva histórico-orientada de Burchfield (1998), que 

fundamentou a elaboração dos princípios de design inici-

ais, como pode ser verificado na transcrição do grupo 

focal a seguir: 

"Nick": Pode ser o tempo... que a Terra levou pra ser 

formada...Tempo de criação... tempo das transformações 

que ela tem... que ela tá passando... 

"Igor": Das extinções... 

"Nick": O que ocorreu nela... as transformações que ela 

tá passando. 

"Ivna": Até os dias de hoje. 

"Igor": Até o fim dela. 

 

3.2 Características orientadoras do segundo protótipo 

Novos princípios de design devem ser elaborados a 

partir das seguintes características, refinadas ou sugeri-

das a partir da avaliação do primeiro protótipo desenvol-

vido: 

• Uso de filmes de ficção científica para levantamento 

de concepções prévias; 

• Visita a museu geológico para contextualizar o ensi-

no, atrair e motivar os estudantes;  

• Emprego da ferramenta narrativa para abordagem da 

história da Terra e de eventos macroevolutivos a fim 

de diversificar estratégias de ensino, possibilitando a 

participação dos estudantes e tornando menos ma-

çante a exposição dos conteúdos;  

• Construção em grupos de linhas do tempo da histó-

ria da Terra para tornar mais concreta a noção de 

tempo geológico; 

• Uso de atividades investigativas para engajar os 

estudantes em discussões e pesquisas sobre os con-

teúdos;  

• Uso de textos de divulgação científica para relacio-

nar tempo geológico com aplicações práticas, traba-

lhando suas dimensões econômica, política e cultu-

ral;  

• Foco na abordagem histórica de Tempo Geológico. 

Nota-se que as duas últimas características perten-

cem aos princípios de design que não puderam ser apli-

cados neste primeiro ciclo de teste. 

4   Conclusão 

O primeiro teste em contexto real de ensino de uma se-

quência didática para abordagem de tempo geológico em 

aulas de Biologia do ensino médio, estudo inovador no 

Brasil, evidenciou as fragilidades e potencialidades da 

intervenção e do próprio processo de desenvolvimento 

deste produto educacional. Conforme esperado para as 

fases iniciais das pesquisas baseadas em Design Rese-

arch, o procedimento de validação dos princípios de 

design sugere a reformulação da maioria das diretrizes, 

portanto, parte das características da SD deve ser descar-

tada ou ajustada (debate sobre idade da Terra, uso de 

perguntas motivadoras para promoção de debates ou 

discussões, abordagens focadas em conteúdos, aulas 

expositivas), enquanto outra parte será mantida num 

segundo protótipo (aplicação de atividades investigati-

vas, construção de linhas do tempo, narração da história 

da Terra), que também deverá incorporar características 

novas (uso de filmes de ficção para promover debates e 

discussões e visita ao museu geológico), originadas da 

análise do primeiro protótipo, ou que ainda não puderam 

ser aplicadas (abordagem histórica de Tempo Geológico 

e uso de textos de divulgação científica para o tratamento 

mais amplo – cultural, econômico e político – do tema). 

O estudo inicial indica que conteúdos de Geociên-

cias podem ser integrados ao currículo de Biologia de 

forma orgânica, enriquecendo estas aulas, e é uma expe-

riência estimulante e valorosa para os estudantes e, prin-

cipalmente, para professores. Cabe ressaltar que a pro-

fessora que colaborou nesta investigação continua utili-

zando a sequência didática aqui apresentada (com modi-

ficações) em suas aulas no 1º ano do ensino médio, inde-

pendente da pesquisa.  

Mostrou também que mesmo uma noção tão com-

plexa quanto Tempo Geológico, quando abordada em 

uma perspectiva histórico-orientada, pode ser assimilada 

por estudantes do ensino básico. 

Por fim, os resultados instigantes tornam ainda mais 

urgente a necessidade de se discutir a formação de pro-

fessores de ciências no Brasil. Se a perspectiva geológica 

de tempo é uma noção fundamental para a compreensão 

de Evolução, eixo norteador da Biologia, e se Tempo 

Geológico exige a mobilização de conhecimentos varia-

dos de Geociências, é fundamental que as licenciaturas 

forneçam suporte adequado de Geologia e Paleontologia, 

no mínimo, aos futuros professores. Aos professores já 
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formados, uma saída possível são os cursos de recicla-

gem e formação continuada.  
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EXPLORANDO O POTENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DO PARQUE 
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EXPLORING THE PEDAGOGICAL TEACHING POTENTIAL OF VARVITO PARK 
(ITU/SP)  
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Abstract This article has as main focus the importance of fieldwork in basic education, which seeks to explore contents of geology pre-
sent in geography geared towards high school, highlighting among Brazilian national geological landscapes, the sedimentary site present in 
the geological Park of Varvito (Itu, SP, Brazil), as a way to enrich and optimize Geography teaching and learning through the promotion of 
field activities and its teaching didactic unfolding, together with a group of first-year technical students integrated in the middle, in a unit 
of public education, located in the municipality of Itapira, SP, Brazil. The proposal was born of articulations between theoretical and prac-
tical classes, which sought the possibility of expanding its understanding of the Geological Structure (Varvito, SP) with the students, 
which was a subsidy for the treatment of contents in the classroom. This proposal is justified by the fact that we are currently experiencing 
constant advances in education and the need for teaching to keep up with this pace. It is an opportunity for theoretical, empirical and meth-
odological deepening in the educational experience, enhancing student interest and learning. 

Keywords Field trips; Geography Teaching; Integrated technical education at high school. 

Resumo Este artigo tem como principal enfoque a importância do trabalho de campo no ensino básico, que busca explorar conteúdos de 
geologia presentes na geografia voltados para o ensino médio, destacando dentre as paisagens geológicas nacionais brasileiras, o sítio se-
dimentar presente no Parque geológico do Varvito (Itu, SP), como forma de enriquecer e otimizar o ensino-aprendizagem da Geografia por 
meio da promoção de atividades de campo e seus desdobramentos didáticos pedagógicos, junto a um grupo de alunos do primeiro anos do 
ensino técnicos integrado ao médio, em uma unidade de ensino pública, localizada no município de Itapira, SP. A proposta nasceu de arti-
culações entre aulas teóricas e práticas, que buscou a possibilidade de ampliação de seu entendimento sobre a Estrutura Geológica (Var-
vito, Itu, SP) junto aos alunos, o que foi subsídio para o tratamento de conteúdos em sala de aula. A proposta se justifica pelo fato de atu-
almente experimentarmos constantes avanços na educação e da necessidade de que o ensino acompanhe este ritmo. Trata-se de oportuni-
dade de aprofundamento teórico, empírico e metodológico na vivência educacional, potencializando o interesse e o aprendizado do aluno.  

Palavras-chave Visitas de campo; Ensino de Geografia; Ensino técnico integrado ao ensino médio. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica 

1 Introdução  

Evolução e mudança são palavras de ordem no mundo 
contemporâneo, onde todos os dias podemos observar 
novas invenções, tecnologias, adaptações, atualizações e 
melhorias em inúmeros segmentos e setores da sociedade 
em geral. Na área da educação, que se entende como 
base ou alicerce para todos os processos de desenvolvi-
mento humano e tecnológico, ainda é notável a triste 
realidade nos resultados do processo de ensino no Brasil, 
situando a educação, que deveria ser tratada com priori-
dade, em uma escala de baixa importância e pouca atua-
lização (Cury 2002, Brooke 2008, Libâneo et al. 2012). 

Neste contexto, articulações entre as diversas áreas e 
disciplinas em sala de aula, se fazem necessário, visando 
contribuir com os métodos de ensino para que as aulas 
sejam mais significativas para os alunos, sendo um pro-
cesso fomentado e implementado de forma contínua, 
acompanhando o ritmo das mudanças e inovações que 
acontecem de forma acelerada em escala global. Práticas 

educacionais interdisciplinares aliadas ao trabalho de 
campo podem contribuir significativamente para a eficá-
cia das aulas e para um maior engajamento por parte dos 
alunos (Cachapuz et al. 2004, Fazenda 2011, Lopes 
2015). 

Carneiro et al. (2004) propõem práticas integradoras 
no ensino básico a partir de abordagens em Geociências, 
como meio de alcançar melhores resultados no ensino 
aprendizagem, contextualização e significação dos con-
teúdos, para uma melhor construção dos conhecimentos 
pelos alunos. 

Carneiro (2016) aponta que na educação por meio de 
geossítios, como a utilização de parques geológicos, a 
exemplo do Parque Geológico de Varvito (Itu, SP), há 
uma melhor compreensão dos jovens aos noticiários 
sobre temas da Ciência da Terra, comumente veiculados 
pelas mídias em geral.   

Cordiolli (2002) complementa que o verdadeiro co-
nhecimento se faz ao atribuir significado às informações, 
levando em consideração a experiência afetiva do aluno, 
o que reforça a importância de complementar o ensino 
com aulas práticas e dinâmicas. 
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Munhoz (2013) defende que um dos mecanismos 

para minimizar este impacto negativo das limitações da 
escola é a realização de trabalhos extra sala de aula, com 
objetivo de envolver os discentes em práticas, que possi-
bilita o contato com os elementos naturais tratados nos 
conteúdos disciplinares. 

Pretende-se a partir deste artigo, elucidar sobre os 
resultados de abordagens em aulas de Geografia desen-
volvidas pelo professor da disciplina junto a uma classe 
com 38 alunos da 1ª série do ensino técnico em Química 
integrado ao médio, de uma instituição pública de ensino 
do interior do Estado brasileiro de São Paulo. Busca-se 
promover melhorias na motivação dos alunos por meio 
da sua imersão em atividades não formais extra sala de 
aula; colaborar no desenvolvimento da conscientização 
do papel do homem no entendimento sobre o melhor 
aproveitamento das Estruturas Geológicas disponíveis na 
natureza e contribuir para a valorização cultural e turísti-
ca de Parques Geológicos.  
 

2 Metodologia 

 
Os procedimentos da pesquisa incluíram uma visita de 
campo do Parque Geológico do Varvito, localizado no 
município de Itu/SP, com os alunos se dividindo em 8 
grupos para promover a coleta e registro de dados e in-
formações em campo, com posterior tratamento destes 
achados, por meio de pesquisa bibliográfica digital. A 
partir das anotações e pesquisas dos alunos, foi elaborada 
uma análise qualitativa e quantitativa pelos docentes, 
utilizando os pressupostos de Gerhardt e Silveira (2009), 
a fim de destacar as experiências individuais dos discen-
tes, frente a observação simples (assistemática) dos do-
centes em três momentos: pré-campo, durante o campo e 
pós-campo, de acordo com (Brusi et al. 2011 apud. Mu-
nhoz 2013). 

No primeiro momento pré-campo, foram abordados 
conteúdos em sala de aula, por meio do ensino dialógico, 
durante seis aulas de 50 minutos por cada docente, utili-
zando o quadro negro, multimídia, livro Didático “Geo-
grafia Geral” dos autores Eustáquio de Sene e João Car-
los Moreira em relação à Estrutura Geológica. Além 
destes aparatos, utilizou-se da pesquisa a partir de bancos 
de dados sobre rochas e minerais junto ao museu Heinz 
Ebert da Unesp Rio Claro e de conteúdos sobre estrutu-
ras rochosas do site digital da Universidade norueguesa 
de Tromso. 

No segundo momento, priorizou-se a verificação dos 
alunos na visita de campo, referentes as compreensões 
sobre a paisagem, a categorização das amostras de rochas 
coletadas, bem como a identificação e o entendimento 
dos alunos, quanto a processos de formação das rochas 
presentes no Parque Geológico de Varvito (Itu, SP), a 
partir da rocha sedimentar ritmito. 

Em um terceiro momento pós-campo procura-se 
promover a sistematização dos dados coletados em cam-
po, relacionando a rocha com o mapa geológico, a pro-
moção de debates e construção de hipóteses, compara-
ções e a seleção das áreas, a partir das referências biblio-
gráficas. 
 

3 Resultados e Discussão 

 

Na fase pré-campo, os alunos demonstraram conheci-
mentos irrisórios sobre paisagens geológicas, ao articular 
habilidades que procuram estabelecer relações interpreta-
tivas sobre fenômenos espaciais a partir da seleção, com-
paração e identificação das singularidades de cada paisa-
gem da Estrutura Geológica, respeitando os elementos 
cartográficos como título, fonte, escala, legenda e orien-
tação.  Alguns poucos alunos conseguiram responder as 
perguntas, como “Quais são os elementos principais dos 
mapas cartográficos para estudos da rocha?”; “Quais são 
os tipos de rochas e justifique”? e “Quais são as Estrutu-
ras Geológicas do Brasil?”. 

Diante disso, o professor realizou uma intervenção 
pedagógica junto aos alunos, por meio da reprodução do 
mapa geológico do Brasil pelos alunos, destacando a 
localização do município de Itu, SP, para instigar os 
alunos a conhecerem melhor uma Estrutura Geológica, 
que não é comumente encontrada na região do município 
da escola, do qual predominam rochas metamórficas 
(Júnior et al. 2018).  

Os alunos apresentaram melhores desempenhos em 
relação à compreensão dos conceitos, elaborando per-
guntas ao docente, ao longo da atividade de produção de 
mapa (Fig. 1), apontando os elementos básicos cartográ-
ficos e geológicos aliados às explicações elaboradas 
pelos grupos.  

 

Figura 1. Exemplo de mapa produzido por um grupo 

 

Durante a visita de campo (Fig. 2), algumas questões 
foram levantadas pelos alunos:  
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• A placa sul-americana se encontrava mais ao sul no 

passado?  
• Como isso foi possível?  
• O Brasil é conhecido como um país quente e como 

passou por uma era glacial?  
• Estas marcas no chão são registros de fósseis?  

 

 
Figura 2 – Estudantes durante visita ao Parque Geológico Varvito 

(Itu/SP) 

 
No momento do pós-campo, ao preencherem uma 

Ficha de Campo disponibilizada pelo professor, os alu-
nos disponibilizaram informações organizadas a partir 
das anotações que os grupos efetuaram ao longo da visita 
de campo (Fig. 3). Nesta ficha, os grupos registraram as 
coordenadas geográficas da área da antiga pedreira do 
parque visitado, dados relacionados a Hidrologia, Geo-
morfologia e Geologia da área da pedreira.  

 

 

Figura 3. Ficha de Campo “Parque Geológico de Varvito” 

A partir das coordenadas geográficas obtidas pelos 
alunos em campo, durante as aulas de Química, os alu-
nos ao utilizarem os dados relacionados às coordenadas 
geográficas do parque visitado e o Mapa Geológico do 
Estado de SP, disponível em: http://geosgb.cprm.gov.br, 
reafirmaram se tratar de rochas sedimentares, formadas 
essencialmente pela cimentação de partículas de areia, 
silte e argila. E a partir desta constatação, os alunos bus-
caram aprofundar os conhecimentos sobre rochas ígneas 
e metamórficas, por meio da pesquisa no site digital 
http://webgeology.alfaweb.no, a fim de verificar imagens 
relacionadas a outros tipos de rochas que não estavam 
presentes no parque visitado. 

Possibilitou-se a abordagem e a articulação de al-
guns conceitos da Geografia física, conforme a figura 4, 

no momento da visita de campo e que, foram registrados 
nas fichas de campo pelos alunos. Porém, o conceito de 
maior repetição dos discentes relacionava-se à localiza-
ção do Parque Geológico de Varvito na Bacia Sedimen-
tar do Paraná com 100% de apontamentos pelos grupos. 
Com relação ao segundo conceitos apontado com rele-
vância pelos alunos, relacionava-se à “Camada de rocha 
clara e escura” com 75% de identificações. Os conceitos, 
“Glaciação”, “Camadas de rocha no bloco” e “Fósseis” 
representam 72,5% de registros nas fichas, o que simbo-
liza uma contribuição na aprendizagem, já que os alunos 
puderam observar na prática, os possíveis resultados de 
eventos glaciais passados, registrados no parque geológi-
co.  

 

 
Figura 4. Elaborada pelos Autores 

Evidenciam-se três pontos em que os alunos identi-
ficaram e relacionaram a teoria com a prática.  

Primeiro ponto foi a concepção de fósseis identifi-
cadas no Varvito (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Rastros dos Fósseis 

O segundo ponto de destaque relaciona-se com con-
ceito sobre sedimentação, observada nas camadas de 
rocha de bloco do Varvito, corroborando com hipóteses 
sobre a possível idade glacial na rocha (Figura 6).  
Além destes pontos relevantes, os discentes formularam 
questões, como:  
• Por que temos camadas mais espessas do que as 

outras? 
• O corte de perfil na rocha é perfeito mesmo ou uma 

empresa realizou isso? 

Rastros dos Fósseis 
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Perguntas que tinham relação com a paisagem e que 

foram sanadas durante e pós o campo pelo docente e 
também, pelo conteúdo das placas informativas, dispos-
tas no próprio parque visitado. 

 
Figura 6. Varvito com as camadas de sedimentos 

Por último, o termo Glaciação foi estudado no mo-
mento em que o professor e os estudantes pararam na 
placa de informação da era Glacial (Fig. 7), no qual, a 
questão que foi mais formulada refere-se a “Em Itu tinha 
geleiras?” 

 

Figura 7. Placa com informações sobre Glaciação 

No pós-campo, foi solicitado que os grupos de alu-
nos produzissem um croqui de uma determinada paisa-
gem em que eles mais se identificaram. Desta forma, 
elencou-se uma das produções (Fig. 8), para destacar a 
riqueza de detalhes apontadas por este grupo, caracteri-
zando as diversas camadas de rochas sedimentares, iden-
tificando as camadas escuras e claras. Este grupo identi-
fica o croqui, ao explicarem que “Estas representam o 
período em que encontramos sedimentos que datam a 
estação de verão e aquelas com sedimentos (silte/argila) 
escuros em um período de inverno”.  

Outro fator de destaque é a colocação das coordena-
das geográficas conseguidas por meio do aplicativo de 
celular “Status GPS”, como também a informação de 
orientação, direção e altitude.  

 
Conclusão 

 

A visita ao Parque Varvito coloca em prática a teoria 
aprendida em sala de aula potencializando a vivência do 

aluno e o enriquecimento de detalhes quanto aos conteú-
dos trabalhados em sala de aula.  

Figura 8. Croqui da Paisagem da Rocha Sedimentar de Varvito 

Possibilita maior compreensão sobre processos di-

nâmicos terrestre, bem como, fatores específicos, como a 
Glaciação, ocorrida em determinado período em uma 
área, em que atualmente, está próxima da unidade esco-
lar dos alunos, configurando-se como fonte inesgotável 
de melhoria para o ensino aprendizagem, por meio de 
articulação entre teoria e prática, variações de atividades 
pedagógicas, que podem levar à uma formação mais 
ampla dos alunos do ensino básico. 
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Abstract This work was developed as an extension project involving graduate students of the Geology course matriculated in the disci-
pline of Historical Geology, whose objective was to promote the didactic transposition of geological topics in basic education through fa-
cilities and interventions presented to students from 6th year of elementary school. The results showed the need for continuity of these ac-
tions and others that contemplate an exchange between academic production and basic education. The experiences provided by this action 
brought gains to all involved and contributed to the full training of graduate students, while seeking to contribute to the training of students 
in basic education, who experienced a different way of learning the geological themes and outside of the classroom environment. 

Keywords Historical Geology, Basic Education, didactic transposition. 

Resumo Este trabalho foi desenvolvido como um projeto de extensão envolvendo alunos de graduação do curso de Geologia matricula-
dos na disciplina de Geologia Histórica, cujo objetivo foi promover a transposição didática de temas geológicos na educação básica por 
meio de instalações e intervenções apresentadas a alunos do 6º ano do ensino fundamental. Os resultados mostraram a necessidade da con-
tinuidade destas ações e de outras que contemplem um intercâmbio entre produção acadêmica e o ensino básico. As vivências proporcio-
nadas por esta ação trouxeram ganhos para todos os envolvidos e contribuíram para a formação integral dos alunos de graduação, ao mes-
mo tempo em que buscou contribuir com a formação dos alunos da educação básica, que experimentaram uma forma diferente de aprender 
os temas geológicos e fora do ambiente da sala de aula. 

Palavras-chave Geologia Histórica, Educação Básica, transposição didática. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica.

1    Introdução  

As Geociências compõem uma área interdisciplinar, mas 
que não se configura como disciplina presente no currí-
culo da educação básica brasileira. Mesmo assim, é pos-
sível encontrar conteúdos relacionados às Geociências 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil 1998a-b) 
e, portanto, passíveis de serem tratados nos conteúdos 
programáticos desde o Ensino Fundamental. 

O termo Geociências abrange as diversas Ciências 
da Terra, englobando os estudos sobre as quatro esferas 
(hidrosfera, litosfera, atmosfera e biosfera) e suas inter-
relações, estudando a Terra desde sua formação até sua 
evolução histórica, incluindo a formação do Sistema 
Solar e a comparação com outros corpos celestes, além 
do estudo dos seus vários compartimentos, materiais 
constituintes e processos (Toledo 2005).  

A Geologia estuda as diversas formas de movimento 
da matéria que tomam parte na evolução do sistema 
natural Terra, sendo considerada uma ciência histórica, 
pois estuda os processos naturais que ocorrem no domí-
nio do planeta Terra e procura traços, marcas, vestígios 

de tais processos de forma a interpretá-los e compreendê-
los ao longo do tempo e de como se desenvolveram his-
toricamente, ou seja, é também uma ciência indutiva. Os 
conhecimentos oriundos da Geologia proporcionam 
compreensão mínima do funcionamento do planeta e 
lança outra dimensão para o exercício da cidadania (Car-
neiro et al. 2004), conforme o questionamento de Tole-
do:  

“Como pode um cidadão ser crítico, interpretar, fazer julga-
mentos, atuar na sociedade (que basicamente ocupa o ambien-
te e usa seus materiais e fenômenos), encontrando-se privado 
de conhecimentos sobre o funcionamento e a organização, a 
gênese e a evolução do planeta e de seus ambientes e materi-
ais, sobre as interações físicas, químicas e bioquímicas das in-
terferências humanas na natureza?” (Toledo 2005, p.33) 

As atividades que descrevemos abaixo são oriundas 
de projeto de extensão que teve como proposta a trans-
posição didática, nos termos definidos por Chevallard 
(1997), do conteúdo de Geologia Histórica, componente 
curricular do 5º semestre do curso de Geologia da Uni-
versidade Federal de Roraima, para atividades que pu-
dessem ser desenvolvidas no Ensino Básico, especifica-
mente no 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo 
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principal era que os alunos da graduação pudessem inte-
ragir com os alunos da educação básica e proporcionar a 
construção do conhecimento em espaços não-escolares.  

 
2    Metodologia 

A ação de extensão se desenvolveu a disciplina de Geo-
logia Histórica, ofertada no primeiro semestre letivo de 
2017, com a participação de 13 alunos regularmente 
matriculados. Inicialmente a turma foi dividida em cinco 
grupos de duas a três pessoas e durante o primeiro en-
contro referente ao projeto de extensão tiveram contato 
com livros didáticos de Geografia do 6º Ano do acervo 
do Laboratório de Ensino de Geografia (LEGEO) da 
UFRR, para que pudessem avaliar qualitativamente o 
conteúdo de Geologia Histórica presente no conteúdo 
programático dos seguintes livros: Adas e Adas (2011); 
Giansanti et al. (2012); Lucci e Branco (2012); Maga-
lhães et al.  (2012); Projeto Araribá (2010). Na ocasião, 
cada grupo escolheu o tema a ser abordado em seu con-
junto de atividades pedagógicas para os estudantes do 
ensino básico, sendo estes: a origem da Lua, a origem da 
água, tectônica de placas, as camadas internas da Terra e 
o registro fóssil. 

Após a escolha do tema, os grupos realizaram um 
levantamento bibliográfico sobre o conteúdo escolhido e 
elaboraram um texto base que os auxiliaria na elaboração 
das atividades. Como tentativa de auxiliar os alunos na 
construção das atividades, os coordenadores do projeto 
realizaram oficina pedagógica sobre aspectos criativos na 
produção de instalações e/ou maquetes, de modo a exer-
citar a elaboração de uma forma de comunicação tridi-
mensional com o público.  

A etapa seguinte centrou-se na confecção e produ-
ção das atividades. Os alunos foram incentivados, sem-
pre que possível, a utilizar materiais alternativos e de 
baixo custo para a confecção dos projetos. Anterior à 
exposição, os grupos realizaram uma pré-apresentação 
das atividades aos professores coordenadores para testar 
a execução e o tempo necessário para cada uma delas. 

O encontro dos estudantes de graduação com os do 
ensino básico ocorreu no dia 13 de setembro de 2017, 
das 8 às 12h, no Instituto de Geociências da UFRR. Par-
ticiparam da atividade 51 crianças com idade entre 10 e 
12 anos do Colégio de Aplicação da Universidade Fede-
ral de Roraima. Depois de finalizada a exposição, os 
graduandos avaliaram a execução do seu conjunto de 
atividades e o dos demais colegas por meio de uma roda 
de conversa e as principais questões serão sintetizadas 
aqui. 

3    Resultados 

Dentre as observações pontuadas pelos alunos de gradu-
ação referentes ao conteúdo de Geologia Histórica apre-
sentado nos livros didáticos de Geografia do 6º ano, 
estava a diferença de conteúdo entre distintas editoras, 
onde o mesmo tema era abordado de forma superficial ou 
mais aprofundado de um livro para outro, ou poderia até 
mesmo estar ausente. Outra questão está vinculada às 
ilustrações, muitas vezes sendo a única forma de abordar 
determinado conteúdo pelo livro didático. 

As oficinas pedagógicas, voltadas para os estudantes 
de graduação, atenderam a dois propósitos. O primeiro 
deles dizia respeito às abordagens voltadas para os estu-
dantes do ensino básico. Esta foi uma questão importante 
por diversas razões: nenhum deles havia lidado com 
estudantes da faixa etária do 6º ano do ensino fundamen-
tal na apresentação de conteúdos ou desenvolvimento de 
atividades; são todos oriundos de um curso de bacharela-
do; inexistem discussões didático-pedagógicas baseadas 
nos componentes curriculares; dúvidas acerca do uso da 
linguagem acadêmica com o público; recepção e relacio-
namento com os estudantes. 

O segundo propósito foi voltado para o aspecto cria-
tivo do desenvolvimento das atividades. Partimos da 
ideia de transposição didática de Chevallard (1997), ao 
transformarmos um conteúdo de saber por intermédio de  

“um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo 
apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino” (Chevallard 
1997, p.39) 

Desta forma, desincentivamos a ideia de que deverí-
amos sempre “facilitar”, no sentido de traduzir conteúdos 
e conceitos, simplificando-os. Outro aspecto importante 
desta abordagem é a desmistificação de que o aluno 
“absorve” conteúdos, mas sim constrói conhecimentos. 

A partir desses propósitos, incentivou-se a constru-
ção de atividades em que os estudantes do ensino básico 
pudessem interagir e manipular para compreender os 
temas apresentados. Seguiu-se um caminho de aperfeiço-
amento de cada proposta até a pré-apresentação, quando 
pudemos realizar os últimos ajustes. 

Dos cinco conjuntos de atividades elaboradas pelos 
estudantes de Geologia, o primeiro foi ministrado para 
todos os 51 alunos do 6º ano participantes. Ele funcionou 
como uma forma de recepção, em que pudemos direcio-
nar as palavras iniciais sobre os eventos daquele dia para 
todos. Após o encerramento deste grupo, os estudantes 
do 6º ano foram divididos em 4 grupos menores e distri-
buídos entre as demais atividades, em um sistema de 
rodízio, até que tenham passado por todos os temas. 
Cada grupo era acompanhado por um monitor e um 
representante da escola. 

A seguir, descrevemos as atividades realizadas. 
 

3.1 A origem da água 

Esta oficina foi escolhida para a recepção dos alunos, 
pois a dinâmica envolvia todas as crianças. Inicialmente 
cada aluno recebeu um colete de TNT com diferentes 
combinações de cores (amarelo representando o Sol, azul 
representando a água e marrom representando a crosta 
terrestre) e os elementos químicos que compõem a at-
mosfera, a hidrosfera e a litosfera (Fig. 1).  

Trajados com os coletes, os alunos foram conduzi-
dos por meio de uma história contada a reproduzir os 
passos desde o Big Bang até a formação do planeta Terra 
e da água em sua superfície, onde a cada parte da história 
os alunos se agrupavam para formar os elementos, os 
corpos celestes, a hidrosfera e a litosfera. Como a ativi-
dade envolvia movimentação, contato entre as crianças e 
conversas, o ambiente foi tomado pela euforia, que é o 
que se espera de uma atividade deste tipo, o que facilitou 
extremamente o desenvolvimento das outras atividades. 
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Ao final, abrimos espaço para perguntas e comentários 
dos alunos. 

 

Figura 1. Recepção e atividade inicial 

 

3.2 A origem da Lua 

A sala utilizada para esta intervenção foi ornamentada 
com um plano de fundo em TNT que reproduzisse um 
ambiente cósmico. Inicialmente, as crianças eram desafi-
adas a montar maquetes com as etapas de formação da 
Lua segundo a teoria do Big – Splash (Canup 2012; Be-
nedetto 2010), com base em um modelo projetado com 
auxílio de um projetor multimídia (Fig. 2A). Posterior-
mente, eram convidadas a assistir o vídeo “Como a Lua 
foi formada”1 de aproximadamente 2 minutos, sobre a 
origem e evolução da Lua, objetivando sanar as dúvidas 
e fazerem questionamentos sobre a teoria abordada. Na 
última etapa, os alunos recebiam um modelo do sistema 
Terra-Lua em isopor colados em cartolina e com pinceis 
e tinta guache pintavam a seu próprio modelo.   

 
3.3 Tectônica de Placas 

Nesta intervenção, os alunos assistiram ao vídeo “Placas 
tectônicas: o que são e como se movem?”2, mostrando o 
movimento das placas e as consequências da movimen-
tação, como vulcanismo e terremotos. Após, houve uma 
breve apresentação elaborada em software de apresenta-
ção de slides sobre a deriva dos continentes desde o 
Arqueano ao presente e sobre as projeções futuras da 
disposição dos continentes e oceanos, segundo os mode-
los do Projeto Paleomap3. Em seguida, os alunos foram 
                                                           
1 URL: www.youtube.com/watch?v=mQAdYWcA7ig 
2 URL: www.youtube.com/watch?v=2IMLRS5sn 
3 URL: www.scotese.com 

divididos em 3 grupos e cada grupo era desafiado a mon-
tar um quebra-cabeça dos mapas paleogeográficos do 
Mesozoico (Fig. 2B). 

 

Figura 2. Maquete sobre a formação da Lua (A) e montagem de que-
bra-cabeça dos paleomapas (B) 

3.4 Interior da Terra 

Nesta intervenção, o piso da sala recoberto por cinco 
cores diferentes de TNT que representavam cada cor 
uma camada do interior da Terra; crosta, branco; manto 
superior, amarelo; manto inferior, verde; núcleo externo, 
marrom e núcleo interno, vermelho. A instalação tentou 
passar para os alunos a ideia de estar em uma viagem ao 
centro da Terra, em que cada camada era uma fase dife-
rente. A apresentação em cada camada da Terra foi divi-
dida em duas partes: a primeira que consistia em de-
monstrar o comportamento físico da matéria na profun-
didade em que se encontravam e a segunda que se ocu-
pava de representar um fenômeno importante que acon-
tecia na camada em questão. Ambas as partes se caracte-
rizaram por serem feitas a partir de experiências em que 
os alunos se envolvessem durante a realização (Fig. 3A), 
utilizando materiais de baixo custo, que posteriormente 
os alunos podiam reproduzir em casa. 

 
3.5 Registro Fóssil 

Na intervenção, os alunos participaram inicialmente de 
uma exposição sobre fósseis e o processo de fossilização, 
sendo convidados a manusear algumas réplicas e visuali-
zar fósseis originais da Coleção de Paleontologia do 
Instituto de Geociências. A segunda etapa objetivou a 
confecção de réplicas de fósseis em gesso de secagem 
rápida a partir do kit didático de moldes em silicone do 
Laboratório de Paleontologia da Amazônia/UFRR. Cada 
aluno pôde confeccionar uma réplica em gesso e realizar 
a pintura com tinta guache, aproximando-se da cor do 
original do fóssil (Fig. 3B). Foram disponibilizadas in-
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formações sobre os fósseis replicados, como nome e 
idade (Era do tempo geológico em que viveu).  

 

Figura 3. Experimento tátil sobre o interior da Terra (A) e pintura de 
réplica em gesso de fóssil (B). 

 
4    Conclusão 

A experiência na execução da ação pelo ponto de vista 
dos alunos de graduação foi descrita como “muito boa”, 
“gratificante”, “enriquecedora”, “desafiadora” e funcio-
nou como uma oportunidade para reconhecer a impor-
tância da divulgação científica e o diferencial que ações 
deste tipo podem provocar em parcerias com escolas de 
ensino básico. Quanto aos estudantes do 6º ano do ensino 
fundamental do Colégio de Aplicação da UFRR, obser-
vou-se diversos momentos de elevada motivação e curio-
sidade. Cada uma das atividades proporcionou um conta-
to diferenciado com conteúdos presentes nesta fase da 
vida escolar, tanto em Geografia quanto em Ciências, 
uma vez que todas previam alguma forma de manipula-
ção com o objeto em estudo. 

As atividades, assim como seus impactos, corrobo-
ram a necessidade da continuidade destas ações e de 
outras que contemplem um intercâmbio entre produção 
acadêmica e o ensino básico. As vivências proporciona-
das por esta ação trazem ganhos para todos os envolvi-
dos e estimula novas parcerias.  
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Abstract - This article intends to present the partial results of activities carried out with high school  students during Chemistry classes at a 

periphery school in the city of Ribeirão Preto, SP, Brazil, which sought to develop iron-related contents through research for collection of 
local data about the Steel Company founded in the twentieth century, the use of photographs on the roads and ironworks, and a practical 

class in the laboratory of the school unit. These activities were planned in an interdisciplinary and contextualized way, adopting the sys-

temic conception of nature and material cycle, through activities elaborated and supported in discussions in the Collaborative Research 
Group1, which takes place and nature as objects of study and teaching, taking a systemic view of the disciplinary contents of the official 

curriculum, integrating them, through the Science of the Earth System. We carried out the activities with the students, from the study of 
the Iron Cycle, in the city, which in the 20th century founded a steel mill. And we will analyze students' conceptions about the processes of 

extraction of natural resources (iron ore), aspects of their exploration and application, addressing natural and man-made reactions over the 

years. The students' reports during the stages of the activities will be essential in order to evaluate their learning about the contents and top-
ics related to the iron, from the formation / origin of the materials, their transformations, the energy involved in the processes and its appli-

cation / use. 

Keywords⎯ Iron cycle, nature, geosciences, chemistry teaching and collaborative research. 

Resumo⎯ Esse artigo pretende apresentar os resultados parciais de atividades realizadas com estudantes do Ensino Médio, durante as 

aulas de Química, em uma escola de periferia da cidade de Ribeirão Preto/SP, que buscou desenvolver conteúdos relacionados ao ferro, 

por meio de pesquisa para coleta de dados locais sobre a Siderúrgica fundada na cidade, no século XX, do uso de fotografias sobre os 
caminhos e ciclos do ferro e de uma aula prática, no laboratório da unidade escolar. Tais atividades foram planejadas de maneira 

interdisciplinar e contextualizadas, adotando a concepção sistêmica de natureza e de ciclo de materiais, através de atividades elaboradas e 

apoiadas em discussões no Grupo de pesquisa colaborativa1, que toma o local e a natureza como objetos de estudo e ensino, assumindo 
uma visão sistêmica dos conteúdos disciplinares do currículo oficial, integrando-as, por meio da Ciência do Sistema Terra. Realizamos as 

atividades com os alunos, a partir do estudo do Ciclo do ferro, na cidade, que no século XX fundou uma siderúrgica. E analisaremos as 

concepções dos estudantes sobre os processos de extração dos recursos da natureza (minério de ferro), aspectos de sua exploração e 
aplicação, abordando reações naturais e provocadas pelo homem ao longo dos anos. Os relatos dos estudantes, durante as etapas das 

atividades serão imprescindíveis para avaliarmos a aprendizagem deles sobre os conteúdos e temas abordados relacionados ao ferro, desde 

a formação/origem dos materiais, suas transformações, a energia envolvida nos processos e até sua aplicação/uso. 

Palavras-chave⎯ Ciclo do ferro, natureza, geociências, ensino de química e pesquisa colaborativa. 

Linha temática⎯ Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica 

1   Introdução 

No contexto da participação no Grupo de pesquisa cola-

borativa: Ciência do Sistema Terra e Formação Continu-

ada de Professores1 que toma o ambiente (cidade) como 

objeto de ensino e pesquisa, articulando temas geocientí-

ficos ao currículo da educação básica por meio de estu-

dos sistêmicos, como o ciclo da água, o ciclo da areia e o 

ciclo do ferro a partir de dados locais, da cidade de Ri-

beirão Preto, discutimos, planejamos e elaboramos ativi-

dades para estudantes da educação básica da rede estadu-

al de ensino. 

A partir do ano de 2015, iniciamos a coleta e a sele-

ção de materiais e de documentos sobre o ciclo do ferro 

na cidade de Ribeirão Preto. O Grupo se divide em sub-

grupos, de acordo com as unidades escolares às quais 

pertencem os professores participantes, pois facilita a 

interdisciplinaridade, a contextualização, o diálogo e a 

integração de conhecimentos disciplinares a partir das 

geociências, no ambiente escolar. Assim, ganhamos 

tempo e espaço para o desenvolvimento de nossas au-

las/atividades e partilhamos durante encontros semanais, 

no Grupo, os sucessos e as dificuldades de cada atividade 

ou localidade, discutindo diferentes abordagens e plane-

jamos as atividades (O estudo do ciclo do ferro a partir 

de dados locais, Porto Alegre 2016). Portanto, antes da 

realização das atividades com os estudantes nas escolas, 

discutimos no Grupo: 

• Análise dos materiais didáticos oficiais: Cadernos 

dos alunos do Currículo de Química do Estado de 

São Paulo (2011), Livro Didático (Pequis 2013) que 

utilizamos na Unidade escolar durante as aulas re-

gulares de Química, buscando as relações entre a 

exploração do minério de ferro, as transformações 

do ferro ao longo dos anos e a produção do aço e 

documentos históricos (Acervo Histórico de Ribei-

rão Preto).  

• A seleção de vídeos sobre a extração de minério 

para a produção do ferro/aço, assim como seus usos 

444

mailto:anarosa@ige.unicamp.br


 
e transformações e de documentários sobre a ori-

gem dos metais; 

• A elaboração de questionário para os estudantes 

participantes das atividades, com indagações sobre 

o ciclo do ferro. 

 

2    Análise e Seleção de conteúdos de Química: Con-

ceitos e temas relacionados ao ciclo do ferro 

Ao analisarmos a Proposta Curricular de Química de São 

Paulo (2011), o Livro Didático de Química/PEQUIS 

(2013) e os Documentos Históricos da Cidade de Ribei-

rão Preto estabelecemos relações entre os conteúdos 

químicos e o ciclo do ferro na cidade/local. Assim, no-

tamos que os Cadernos dos alunos (São Paulo, 2011) 

apresentam os seguintes conteúdos, relacionados ao tema 

de interesse (Ciclo do ferro): 

• 1ª. Série: Extração de materiais, Aproveitamento de 

materiais, Produção de ferro e do aço, Ligações 

Químicas (Ligas);  

• 2ª. Série: Termoquímica, Reações de Combustão ou 

Queima, Funções Químicas Inorgânicas, Ligações 

Químicas (Ligas);  

• 3ª. Série: Recursos naturais (Solo, Agricultura, 

Nutrientes, entre outros).  

E ao verificarmos os conteúdos do Livro Didático 

(Pequis 2013), percebemos que o material se apresenta 

em unidades que se dividem em capítulos. São três vo-

lumes, um para cada série do Ensino Médio. Assim, 

pesquisamos os temas relacionados ao Ciclo do ferro 

presentes em cada volume do livro didático utilizado na 

Unidade Escolar.  

No volume 1 do livro de Química, encontramos no 

capítulo 1, a Transformação e Propriedades das Substân-

cias (p.38), os Materiais e Processos de Separação (p.42) 

e os Constituintes das Substâncias (p.68); no capítulo3, 

temos a Classificação Periódica (p.184), as Ligações 

Químicas (p.218) e as Substâncias Inorgânicas (p.258). 

No volume 2, destacamos, no capítu-lo2, a Classificação 

e Composição dos materiais (p.62) e os Recursos energé-

ticos e energia nuclear (p.180). Já no volume 3, temos os 

Alimentos e Funções Químicas (p.58), a Ligação metáli-

ca e oxidorredução (p.210) e as Pilhas e eletrólise 

(p.240). Ao final de cada capítulo, o livro apresenta se-

ções com o título Temas em foco (relacionando os con-

teúdos disciplinares abordados à CTSA) e É bom ler 

(que traz dicas de leituras sobre os temas abordados). 

A partir das situações de aprendizagem (Cadernos 

dos alunos, 2011) e das unidades e capítulos relaciona-

dos ao ciclo do ferro presentes nos livros didáticos (Pe-

quis, 2013) planejamos e elaboramos as atividades para 

os estudantes do Ensino Médio, contextualizadas de 

acordo com a história local.  

Ainda buscamos na internet, sites confiáveis que 

apresentassem vídeos curtos e objetivos sobre a extração 

e as transformações do ferro (interferência humana) e de 

documentários/filmes que expusessem a origem dos 

materiais/metais de forma sistêmica, ressaltando as trans-

formações da própria natureza. Além de apresentarmos 

aos estudantes textos e dados históricos da Siderúrgica 

fundada na cidade de Ribeirão Preto, no século XX, 

coletados no acervo histórico da cidade. 

Durante as etapas da sequência didática, discutimos 

os conceitos e conteúdos químicos e suas relações com 

os temas geocientíficos. Falamos sobre a produção e o 

descarte de materiais, o reaproveitamento de metais, os 

tipos de reações e transformações de metalúrgicas e de 

siderúrgicas, sobre a origem do planeta e da vida, entre 

outros. Em seguida, elaboramos um questionário para 

que os estudantes respondessem individualmente após as 

aulas de Química, durante o ano de 2016, no contexto do 

Grupo de pesquisa. 

 

3    Contexto do Grupo de pesquisa colaborativa e 

formação de professores: discussão, planejamento e 

elaboração da sequência didática 

Coletamos, analisamos e selecionamos documentos so-

bre a siderúrgica construída, em Ribeirão Preto, no início 

do século XX, para entendermos o contexto histórico, 

econômico e social da cidade. E após inúmeras conversas 

no Grupo de pesquisa colaborativa: Ciência do Sistema 

Terra e formação continuada de professores planejamos 

as atividades para os estudantes das 2ª e 3ª Séries do EM 

durante as aulas.  Nesse trabalho iremos nos ater somente 

às aulas de Química.  

Assim, estabelecemos algumas etapas a serem cum-

pridas com os estudantes na Unidade Escolar. 

1. Apresentação do tema: o Ciclo do ferro a partir de 

dados locais, aos estudantes; 

2. Proposta de leitura dos textos pelos estudantes, 

recorte dos materiais históricos e didáticos (Textos 

do acervo histórico de Ribeirão Preto/SP, Cadernos 

dos alunos e Livro Didático); 

3. Proposta em assistir aos vídeos sobre a extração e 

as transformações do ferro e ao documentário: 

Construindo o Planeta Terra; 

4. Responder ao questionário elaborado sobre o ciclo 

do ferro. 

Todos os estudantes das 2ª e 3ª séries, matriculados 

regularmente na Unidade Escolar em questão, totalizan-

do 127 alunos, com idade entre 16 e 18 anos participa-

ram das etapas 1, 2 e 4. Assim, dividimos os estudantes 

em 2 grandes grupos:  

1. Estudantes que assistiram ao documentário e aos 

vídeos (58 estudantes); 

2. Estudantes que não assistiram ao documentário e 

aos vídeos (69 estudantes), com acesso somente aos 

materiais didáticos (Cadernos do aluno e o livro de 

Química). 

Fizemos essa separação para analisarmos os efeitos 

do uso de vídeos e documentários durante as aulas de 

Química, no processo de ensino aprendizagem dos estu-

dantes. 

A partir das situações de aprendizagem (Cadernos 

dos alunos 2011), das unidades e dos capítulos relacio-

nados ao ciclo do ferro presentes nos livros didáticos 

(Pequis 2013), além dos documentos históricos, dos 

vídeos e filmes selecionados, elaboramos um questioná-
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rio, no contexto do Grupo, para que os estudantes res-

pondessem durante as aulas de Química. 

1. De onde você acha que vem os metais? Qual é o 

metal em maior quantidade na Terra? 

2. Para que servem os metais ferro, alumínio e cobre? 

3. Como pode ser produzido o ferro? Explique. 

4. O que foi o Big Bang? Explique. 

5. Quais são as diferenças entre elementos químicos 

naturais e artificiais? Explique e dê exemplos. 

Neste artigo, apresentaremos os resultados e as dis-

cussões sobre as três primeiras questões.  

 

3 Análise de Resultados Parciais 

Após os estudantes responderem ao questionário, obser-

vamos algumas respostas, de acordo com os 2 grupos 

distintos:  -Estudantes que assistiram ao documentário e 

aos vídeos e - Estudantes que NÃO assistiram ao docu-

mentário e aos vídeos. 

Apresentaremos um recorte das respostas dadas à 

questão1, de acordo com os dois grupos de estudantes. 

 

3.1 Estudantes que assistiram ao documentário e aos 

vídeos 

“Vem de minérios extraídos do solo. O ferro é o metal mais 

utilizado no mundo” (Le, 3ª. Série B) 

“Vem de minérios que são extraídos das rochas e após alguns 

processos podemos ter a quantidade de metal que existia nessa 

rocha”. (Ra, 3ª. Série A) 

“O metal em maior quantidade é o alumínio (Al) com 82g em 

cada 1 kg de terra”. (La, 3ª. Série A). 

*Observamos que no livro didático tem textos falan-

do da composição química para 1Kg de terra. 

 

“Os metais surgem através da transformação das rochas”. (Fa, 

2ª. Série A). 

 “Eu acho que os metais vem dos minérios, das rochas. E o 
metal que é em maior quantidade é encontrado em lugares há 

milhões de anos...” (Sa, 2ª. Série A ). 

“Surgiram nas estrelas e planetas... resultado de transforma-

ções incessantes, ocorrida com a combinação de partículas, 
por meio de reações químicas... em diferentes proporções...” 

(Ma, 2ª. Série B). 

 “Extraímos o minério e aquecemos em grandes fornalhas, 

causando grande derretimento...” (Rf, 3ª. Série B). 

“Podemos produzir o ferro com os minérios extraídos das ro-

chas e aquecidos a mais de 1000 o ” (Cr, 3ª. Série A) 

 

“O ferro não existe na forma livre na natureza, mas sim na 

forma de seus minérios, ou seja, que compostos que contém 
ferro, sendo os principais hematita e magnetita” (Ib, 3ª. Série 

A). 

Notamos indícios da concepção sistêmica de nature-

za em alguns recortes dos relatos dos estudantes, que 

podem ter sido construídos ao assistirem o documentário 

(Construindo o Planeta Terra, BBC) e da transformação 

de materiais por meio da interferência humana.  

Ao longo das aulas discutimos os vídeos e tiramos 

inúmeras dúvidas dos estudantes.  

 

3.2 Estudantes que não assistiram ao documentário e 

aos vídeos 

“Da natureza... o oxigênio  e um ou mais metais, átomos de 

dez elementos constituem a maior parte da nossa litosfera” 

(Ta, 3ª. Série C). 

 “Eu acho que vem da Terra... o metal em maior quantidade é 

o silicato...” (Tn, 2ª. Série  C). 

“A origem pode ser mineral ou vegetal... O maior metal em 

quantidade na terra é o oxigênio” (3ª. Série C, Nu). 

“O ferro é um elemento que pode ser produzido através da 

combinação de vários átomos” (An, 2ª. Série D). 

 

Notamos muitas confusões dos estudantes ao reco-

nhecerem o que são metais e o que não são metais. Além 

de não entenderem as diferenças entre substâncias, com-

postos e misturas. 

Após as respostas dadas pelos estudantes, discuti-

mos e tiramos as dúvidas segundo as respostas dadas, 

pois muitos confundem o oxigênio, por exemplo, com 

metais, ou apresentam concepções erradas sobre a for-

mação e a obtenção dos metais. 

 

4    Conclusão 

Ao analisarmos as respostas dos estudantes percebemos 

várias divergências entre os conteúdos químicos e os 

saberes dos estudantes. Os que assistiram ao documentá-

rio e aos vídeos apresentaram argumentos e respostas 

mais elaboradas e coerentes. Já os estudantes que não  

assistiram ao documentário nem aos vídeos e só tiveram 

acesso aos textos dos materiais didáticos (cadernos do 

aluno e livro didático) apresentaram dificuldades e con-

fusão entre identificar elementos que são metais e que 

não são metais. Os indícios de natureza e de suas trans-

formações no decorrer do tempo e de processos químicos 

provocados, como a produção de metais pelo homem 

foram identificados em alguns relatos. Entendemos que o 

estudante deve se inserir no contexto histórico, científi-

co, econômico e tecnológico durante a aprendizagem de 

conteúdos da área de CNT, em particular da Química. E 

compreender os processos ou transformações naturais e 

do sistema produtivo de maneira sistêmica. E que o estu-

dante tenha acesso a vários materiais, não somente os 

didáticos, mas a vídeos e documentários que permitam a 

relação entre a formação de recursos diversos, os impac-

tos socioambientais de sua exploração, o seu contexto 

histórico e a sua concepção cíclica. 
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Abstract Teaching Geology in Basic Education is important to comprehend the Earth, its dynamics and resources. Using a survey, this 
project attempts to evaluate the perception of Earth Sciences by 395 students in the second year of high school of public and private 
schools, initially in the city of Campo Belo. Teachers of Biology, Physics, Chemistry and Geography were consulted on their formation 
and the interest and skills of the students when answering questions of geology. The results point not only that the students find it difficult 
to master this subject, as mentioned by the teachers, but also they do not relate Earth Sciences to the environment surrounding them. The 
suggested causes for this issue were the distance between theory and daily experiences of the students plus the absence of the geologist as 
a professional in the community activities. To fulfill these needs, the authors suggested an approximation of the students and the practical 
geosciences material and to encourage Geology students and geologists to attempt a broader participation as professionals in their commu-
nity activities. Finally, this project is being conducted in other cities to detect whether the results were exclusive of Campo Belo or if this 
is a widespread issue. 

Keywords Earth Sciences, Basic Education, survey, Campo Belo. 

Resumo O aprendizado de Geologia no Ensino Básico é importante para a compreensão da Terra, sua dinâmica e recursos. A pesquisa 
visa avaliar, por meio de questionários, a percepção das Ciências da Terra por parte de 395 alunos do 2º ano do Ensino Médio de escolas 
públicas e particulares, inicialmente no município de Campo Belo. Além dos estudantes, foram consultados os professores de Biologia, Fí-
sica, Química e Geografia referente às suas formações e a avaliação sobre o interesse e habilidade dos alunos em responder questões rela-
cionadas às geociências. Os resultados evidenciaram uma deficiência na demonstração de domínio daquele conteúdo por parte dos estu-
dantes, condizente com a opinião geral dos professores, e uma dificuldade dos escolares em relacionar as Ciências da Terra com o ambien-
te que os cerca. Foram sugeridas como causas deste problema o distanciamento entre a teoria e as experiências cotidianas, além da ausên-
cia do profissional geólogo nas atividades da comunidade. Para sanar tais dificuldades, sugeriu-se uma aproximação dos alunos e do mate-
rial prático de Geologia e incentivou-se que estudantes de geologia e geólogos procurem uma maior participação das atividades de suas 
comunidades. Por último, o projeto está sendo conduzido em outros municípios para detectar se os resultados foram exclusivos de Campo 
Belo ou se similar contexto ocorre em outras localidades. 

Palavras-chave Ciências da Terra, Ensino Básico, questionário, Campo Belo. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução  

A contribuição da Geologia no Ensino Básico se dá na 
formação de atitudes e habilidades adequadas ao estudo e 
à compreensão da Terra (Orion et al. 1996 em Guimarães 
2004). Com esse referencial, a pesquisa em foco tem 
como objetivo verificar se os estudantes do Ensino Bási-
co (1) têm conhecimento do conceito de “Geologia”, (2) 
conseguem identificar as áreas de atuação do geólogo 
enquanto profissional, (3) possuem conhecimentos bási-
cos de Ciências da Terra, (4) reconhecem a Geologia em 
seu cotidiano. Para que os resultados sejam dados em 
uma ampla perspectiva, também foram consultados os 
professores de disciplinas cujos conteúdos englobam 
temas de Geologia. 

Minas Gerais é historicamente considerado um esta-
do minerador. Considerando a hipótese de que fora dos 
centros urbanos, em especial em cidades do interior com 
inexistente ou pouca atividade de mineração, a difusão e 

o acesso aos conhecimentos de Geociências sejam limi-
tados, o estudo teve início no município de Campo Belo, 
localizado na porção sudoeste do estado de Minas Ge-
rais. Com população estimada em 54.458 habitantes 
(IBGE 2017), Campo Belo é uma cidade de médio porte 
com economia de fonte essencialmente agrária. Com 
exceção de três pedreiras inativas e duas em atividade, o 
município não apresenta uma vasta gama de atividades 
minerárias. Situada no Cráton do São Francisco, o prin-
cipal litotipo aflorante (e explorado na extração de brita) 
na região é o Gnaisse Fernão Dias (Carneiro et al. 2007). 

2   Metodologia 

2.1 Análise da Base Nacional Curricular Comum 

O estudo teve início com a análise da Base Nacional 
Curricular Comum (BNCC), documento normativo im-
plementado pelo Ministério da Educação, que define o 
conjunto de aprendizagens esseciais a estudantes da 
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Educação Básica (BNCC 2016). Também foram analisa-
das as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PNC) (1997, 2002). 
Dessa forma, foi possível identificar que os conteúdos de 
Ciências da Terra nas disciplinas do Ensino Básico se 
distribuem principalmente nas disciplinas de Biologia, 
Física, Química e Geografia. 

 
Seleção das cidades analisadas 

O estudo propõe uma análise em contextos distintos: 
cidades de pequeno a médio porte, com ou sem a presen-
ça de grandes empresas mineradoras em sua região. O 
segundo critério de seleção das cidades foi o acesso dos 
autores às escolas para a aplicação dos questionários. 

Inicialmente, a pesquisa foi realizada na cidade de 
Campo Belo, cujos resultados são apresentados neste 
trabalho. Contudo, o estudo está sendo conduzido tam-
bém em escolas das cidades de São Brás do Suaçuí, 
Conceição do Mato Dentro e Mariana com a intenção de 
identificar uma possível correlação hitórico-geográfica 
com a percepção dos escolares dessas localidades acerca 
das Geociências e do contexto geológico local. 

 
2.3 Seleção do público alvo 

Posto que muitos dos estudantes do 3º ano do Ensino 
Médio preparam-se para o processo seletivo de ingresso 
em universidades e, na pesquisa sobre cursos superiores, 
poderiam ter entrado em contato com o curso de Geolo-
gia, se definiu como público alvo os estudantes do 2º ano 
do Ensino Médio. Dessa forma, procurou-se delimitar o 
universo amostral de respondentes aqueles estudantes 
que teriam, potencialmente, adquirido, no processo esco-
lar, o conhecimento dos conteúdos previstos na BNCC, 
com menos influência das informações advindas da bus-
ca por profissões. 

Além dos estudantes, foram também entrevistados 
professores do 2º ano do Ensino Médio das disciplinas 
cujos conteúdos englobam assuntos de Ciências da Ter-
ra: Biologia, Física, Química e Geografia. 

 
2.4 Questionários 

Para avaliar a percepção do conteúdo por parte dos estu-
dantes e as opiniões dos professores, foram formulados 
dois tipos de questionários. O questionário dos alunos 
contém oito perguntas de múltipla escolha e duas per-
guntas abertas. O tempo para aplicação e respostas foi de 
cerca de 20 minutos em cada turma. O conteúdo das 
perguntas avalia o conhecimento dos estudantes em 
relação à Geologia como ciência e profissão, conceitos 
básicos de Geologia (idade da Terra, divisão de litotipos, 
entre outros) e noções sobre a Geologia da região em que 
vivem.  

Os questionários dos professores incluem questões 
sobre sua formação profissional (se cursaram disciplinas 
de Ciências da Terra na graduação ou pós-graduação), 
sobre o interesse dos alunos e habilidade neste conteúdo 
ao serem avaliados. Nas escolas em que os autores foram 
autorizados a aplicar os questionários, houve discussão e 
esclarecimento do questionário após a sua aplicação. 

 
3   Resultados 

3.1 Questionário dos alunos 

No município de Campo Belo, os questionários foram 
aplicados nas seis escolas que possuem 2º ano do Ensino 
Médio (duas particulares e quatro públicas), o que totali-
zou 395 alunos respondentes, nascidos entre os anos de 
1996 e 2001. Dentre esses estudantes, apenas 29% decla-
ram saber o que é Geologia (figura 1), 6% sabem identi-
ficar corretamente a área de atuação do profissional geó-
logo e 9% desconhecem onde este profissional atua na 
sociedade. 
 

 
Figura 1. Distribuição em porcentagem das respostas dos alunos à 

pergunta “Você sabe o que é ‘Geologia’?” 

Quando questionados sobre a distribuição do conte-
údo de Ciências da Terra nas matérias do Ensino Médio 
(figura 2), apenas 2% dos alunos assinalaram Biologia, 
Física, Química e Geografia. 36% dos alunos identifica-
ram conteúdo de Geociências em duas ou três discipli-
nas, comumente Biologia e Geografia, e 48% dos alunos 
assinalaram apenas Geografia. Após a aplicação do ques-
tionário, na discussão, mostrou-se evidente confusão 
entre as duas ciências: grande parte dos alunos disse não 
saber a diferença entre Geologia e Geografia, tampouco 
entre os campos de atuação desses dois profissionais. 

Sobre Geologia básica, o questionário continha três 
perguntas de escolha múltipla e uma pergunta aberta. As 
questões de múltipla escolha foram: (1) A Terra é com-
posta por vários subsistemas. As rochas são parte de qual 
subsistema?, (2) Você sabe como são divididos os tipos 
de rochas?, (3) Qual a idade do planeta Terra?  

A questão aberta consistia em listar cinco itens da 
sala de aula que seriam feitos de materiais extraídos de 
rochas. Com base nas respostas, estimou-se que metade 
dos estudantes responderam adequadamente as perguntas 
de conhecimentos básicos de Geociências. 

Foi solicitado que os estudantes assinalassem se as 
rochas da região de Campo Belo são predominantemente 
sedimentares, metamórficas ou ígneas. Quando questio-
nados sobre a geologia de seu espaço de vivência, 12% 
dos alunos não responderam e 72% mostraram desco-
nhecimento na questão. Foi pedido que citassem um 
mineral comum na região. Nenhum aluno acertou a ques-
tão ou soube dizer o nome de um mineral. 
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Figura 2. Distribuição em porcentagem das respostas dos alunos à 

pergunta “Em quais matérias você viu conteúdo de Ciências da Terra?” 

3.2 Questionário dos professores 

Professores das seis escolas de Campo Belo responderam 
ao questionário, dentre esses, cinco professores de Bio-
logia, cinco de Física, quatro de Química e cinco de 
Geografia, totalizando dezenove professores entrevista-
dos. 

Dentre os dezenove professores, apenas três não cur-
saram disciplinas de Ciências da Terra. Os demais (de-
zesseis professores) afirmaram ter cursado alguma disci-
plina durante a graduação ou pós-graduação nessa área. 
Em seguida, lhes foi perguntado se consideravam o con-
teúdo de Ciências da Terra do BNCC, dos PNC e das 
Diretrizes Curriculares Nacionais satisfatório. Sete pro-
fessores consideram satisfatório, um não considera satis-
fatório e onze preferiram não opinar. Um dos professores 
que considerou o conteúdo insatisfatório observou procu-
rar suprir essa carência em seu planejamento de aulas. 

Quando questionados sobre o interesse dos alunos 
nos conteúdos de Geociências, nenhum professor consi-
derou que os alunos tenham alto interesse, quatorze pro-
fessores consideraram o nível de interesse intermediário 
e cinco disseram ser baixo (Fig. 3). 

Finalmente, foi questionado se os professores consi-
deravam, de forma geral, que os alunos se mostravam 
hábeis a responder questões básicas referentes às Ciên-
cias da Terra. Dois professores marcaram “sim”, enquan-
to os demais (dezesseis professores) marcaram “não”. 

 
Figura 3. Distribuição em porcentagem da opinião dos professores 

sobre o interesse dos alunos em Geociências 

4   Discussão e conclusão 

Os resultados obtidos no município de Campo Belo indi-
cam que uma grande proporção de estudantes desconhe-
ce o conceito de “Geologia”, não apreende o significado 
de Geologia como ciência e desconhece as áreas de atua-
ção do geólogo. Cerca de metade da população de estu-
dantes respondente têm conhecimento de algumas ques-
tões de Geologia básica, mas a quase totalidade não 
desenvolveu habilidade de identificar elementos geológi-
cos presentes na sua região, no seu espaço de vivência. O 
dado que está em acordo com a experiência em sala de 
aula geral dos professores. Afinal, os resultados apontam 
para uma dificuldade na percepção da Geologia no coti-
diano dos alunos. 

É possível afirmar que existe um problema: o conte-
údo está presente no BNCC, nos PCN e indicado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, a grande maioria dos 
professores cursou alguma disciplina de Geociências, no 
entanto os alunos aparentam não estar apreendendo o 
conteúdo e, tão menos, reconhecendo-o como parte das 
Ciências da Terra. 

São levantadas as seguintes hipóteses: (1) as geoci-
ências são vistas de forma distante da realidade dos estu-
dantes, (2) o distanciamento da Geologia e da comunida-
de é agravado pela ausência do profissional geólogo em 
atividades sociais, (3) existe uma grave falta de incentivo 
e infraestrutura. 

No caso estudado, é incontestável que os estudantes 
não vêem o conhecimento geológico como aplicável ou 
próximo de sua experiência cotidiana, o que certamente 
dificulta o aprendizado. É sugerido, especialmente aos 
professores alguma formação na área, que utilizem 
exemplos práticos em aula, façam uso de amostras de 
rochas, minerais, fósseis, equipamentos entre outros, e 
sobretudo, que observações do espaço da escola e seu 
entorno, além de trabalhos de campo quando possível, 
façam parte do processo de ensino. Sugere-se, ainda, a 
aquisição de livros de Geologia básica para as bibliote-
cas, a organização de uma litoteca ou de coleções didáti-
cas de materiais geológicos e o desenvolvimento de 
atividades e materiais que instiguem a curiosidade dos 
alunos, dado que esta curiosidade foi confirmada existen-
te pelos autores durante as visitas às escolas. 

Sugerimos também, aos profissionais geólogos e es-
tudantes de Geologia, maior participação nas atividades 
da comunidade, empenho na divulgação de conhecimen-
to e conscientização da importância das geociências na 
formação dos indivíduos. Isto pode ser feito por alunos 
de graduação de Geologia, por exemplo, em projetos de 
iniciação científica ou teses de conclusão de curso reali-
zadas em parceria com escolas, comunidades ou prefeitu-
ras. 

Enfim, é preciso verificar se este problema é pontual 
e exclusivo (ou acentuado) da cidade de Campo Belo, ou 
se ele também ocorre em outros municípios. Por essa 
razão, o estudo foi expandido para as cidades de São 
Brás do Suaçuí, Conceição do Mato Dentro e Mariana, 
cujos contextos histórico-geográficos e tamanhos das 
populações divergem entre si e de Campo Belo. 
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Abstract This research aims to investigate the official curriculum of Natural Sciences and Geography from the final years of the Ele-

mentary School of the State of São Paulo, Brasil, to verify if themes common to Geosciences are present and how these themes are pre-
sented in these documents. This research is qualitative in nature and sought to investigate separately the curricula of Geography and Natu-

ral Sciences of the State of São Paulo. Based upon a preliminary Documentary Analysis we can infer that: there is a Natural Science and 

Geoscience content overload in the early years of the Elementary School; on the other hand, the content distribution is not even throughout 

the four years of Elementary School in the state’s documents. 

Keywords Curriculum, Geosciences, Elementary Education. 

Resumo Esta pesquisa tem como objetivo investigar o currículo oficial de Ciências Naturais e Geografia dos anos finais do Ensino Fun-

damental do Estado de São Paulo, Brasil, para verificar se temas comuns às Geociências estão presentes e como esses temas são apresen-

tados nesses documentos. Esta pesquisa é de cunho qualitativo e buscou investigar separadamente os currículos de Geografia e Ciências 

Naturais do Estado de São Paulo. Em uma pré-análise podemos inferir que: há uma sobrecarga de conteúdos de Geociências no currículo 
de Ciências Naturais e Geografia no início do ciclo dos anos finais do ensino fundamental; por outro lado, não há uma distribuição equâ-

nime desses conteúdos durante os quatro anos do ensino fundamental nos documentos paulistas.  

 Palavras-chave Currículo, Geociências, Ensino Fundamental. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução  

Esta pesquisa é um recorte de um trabalho mais amplo e 

em andamento e que tem como objetivo investigar o 

currículo oficial de Ciências Naturais e Geografia dos 

anos intermediários e finais do Ensino Fundamental (EF 

II) do Estado de São Paulo (São Paulo 2012), para verifi-

car se temas comuns às Geociências estão presentes e 

como esses temas são apresentados nesses documentos.  

Entendemos que por meio dessas análises é possível 

conhecer esses currículos e analisá-los à luz de referenci-

ais teóricos que defendem a inclusão de conteúdos das 

Geociências na Educação Básica, de modo a auxiliar os 

alunos no desenvolvimento da chamada alfabetização em 

Geociências (Rebelo et al. 2012, Lacreu 2009, Carneiro 

et al. 2004, Pedrinaci 2013, Bonito & Morgado 2017). 

Autores como Rebelo et al. (2012) defendem o ensi-

no de Geociências na Educação Básica pois este permite 

conhecer e compreender a dinâmica da Terra e o reco-

nhecimento de que o equilíbrio do planeta deve ser tido 

como uma “regra de ouro” (p.67).  

Lacreu (2009) acrescenta um elemento à alfabetiza-

ção em Geociências: a construção da cidadania do século 

XXI. O estudo do ambiente e o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas envolvidas, vinculados aos conte-

údos de Geociências configuram um ponto de vista privi-

legiado para examinar as questões locais, regionais e 

globais, tais como mudanças climáticas e diminuição da 

diversidade biológica. 

Para Pedrinaci et al. (2013, p.118) entender como o 

Planeta Terra funciona deve ser um objetivo da Educa-

ção Básica. Por outro lado, Carneiro, Toledo & Almeida 

(2004, p.554) afirmam que, praticamente inexiste cultura 

geológica no Ensino Fundamental e Médio e “[...] há 

bons argumentos para se mudar radicalmente a atual 

carência de cultura geológica entre as pessoas por meio – 

e em função – do currículo escolar brasileiro” (grifo 

nosso). 

Assim, neste trabalho buscamos responder a seguin-

te questão: os currículos do Ensino Fundamental do 

Estado de São Paulo de Geografia e Ciências da Nature-

za contemplam conteúdos de Geociências, tendo como 

referência às dez ideias-chaves de Pedrinaci et al. 

(2013)?  

Este trabalho pode contribuir com as discussões que 

têm sido realizadas por autores brasileiros e estrangeiros 

que estudam programas e currículos escolares. 

 

2   O Currículo do Estado de São Paulo  

No Brasil, respeitados alguns parâmetros nacionais mí-

nimos que são “obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade social e política, especial-

mente do Brasil” (Brasil 1996, p. 23), os Estados e Mu-
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nicípios têm autonomia para elaborar e implementar seus 

próprios currículos. A organização escolar também fica a 

cargo dos Estados e Municípios, conforme o artigo 23 

das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, onde: [...] 

poderá organizar-se em séries anuais, períodos semes-

trais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios, [...](Brasil 1996, p. 15). 

No Estado de São Paulo, as escolas foram reorgani-

zadas através da Resolução SE 74/ 2013 descrito em seu 

Artigo 5º, onde o Ensino Fundamental em Regime de 

Progressão Continuada será reorganizado, a partir de 

2014, em 3 (três) Ciclos, compreendidos como espaços 

temporais interdependentes e articulados entre si, ao 

longo dos nove anos: I - Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 

3º anos; II - Ciclo Intermediário, do 4º ao 6º anos; III - 

Ciclo Final, do 7º ao 9º ano. Tomando como referência 

de matrícula no 1º ano, a idade de seis anos, temos: 1º ao 

3º anos (6 a 8 anos de idade); 4º ao 6º anos (9 a 11 anos 

de idade) e 7º ao 9º anos (12 a 14 anos de idade). 

 Nesse contexto de autonomia, em 2008 o Estado de 

São Paulo “desenvolveu [...] um currículo base para os 

anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio” (São Paulo 2017). Os conteúdos de Ciên-

cias Naturais e Geografia estão consolidados, respecti-

vamente, nos seguintes documentos: Currículo do Estado 

de São Paulo – Ciências da Natureza e suas tecnologias e 

Currículo do Estado de São Paulo – Ciências Humanas e 

suas tecnologias (São Paulo 2012a, 2012b).  

 

3   Ideias Chaves e Globais em Geociências 

Segundo Carneiro, Toledo & Almeida (2004, p. 553) as 

discussões para a inclusão de temas geológicos nos Ensi-

no Fundamental e Médio vêm de longa data. Na Espa-

nha, por exemplo, Alvarez Suárez et al.(1992b) apoiados 

pelo Ministério de Educação e Ciências apontaram trinta 

razões para a inclusão de conteúdos dessa área na Educa-

ção Básica em uma possível reformulação curricular.  

Em 2013 Pedrinaci e vinte e dois especialistas (Pe-

drinaci et al. 2013) elaboraram um documento com dez 

ideias-chave e setenta e nove conceitos e princípios que 

sustentam a necessidade da inclusão de conteúdos dessa 

área na Educação Básica. Sucintamente, nesse trabalho 

os autores defendem que um indivíduo alfabetizado em 

Ciências da Terra deve: 1. Ter uma visão sistêmica sobre 

o funcionamento da Terra e saber utilizar esse conheci-

mento para explicar alguns fenômenos naturais; 2. Pos-

suir uma visão temporal acerca das mudanças que afeta-

ram o Planeta e os seres vivos no passado; 3. Entender 

algumas das principais interações entre a humanidade e o 

Planeta, a dependência humana dos recursos naturais e os 

riscos inerentes à utilização desses recursos, bem como a 

consequente necessidade de sua utilização racional; 4. 

Ser capaz de buscar e selecionar informações estratégicas 

sobre alguns processos que afetam a Terra, formulando 

perguntas pertinentes sobre essas informações; 5. Saber 

utilizar princípios geológicos básicos e procedimentos 

elementares de Geologia, valorizando sua importância 

para a construção do conhecimento científico sobre a 

Terra.  

Para garantir que esses objetivos educacionais sejam 

alcançados pelos alunos, Pedrinaci et al. (2013) propõem 

a inclusão das seguintes ideias nos currículos escolares 

da Educação Básica: (1) A Terra é um sistema complexo 

no qual interagem rochas, água, ar e vida; (2) A origem 

da Terra está relacionada à do Sistema Solar e sua longa 

história está registrada nos materiais que a compõe; (3) 

Os materiais da Terra são originados e se modificam 

continuamente por processos cíclicos; (4) Água e ar 

tornam a Terra um planeta especial; (5) A vida evolui e 

interage com a Terra, modificando-se mutuamente; (6) A 

tectônica de placas é uma teoria global e integrativa da 

Terra; (7) Processos geológicos externos transformam a 

superfície terrestre; (8) A humanidade depende do Plane-

ta Terra para obter seus recursos e deve fazê-lo de forma 

sustentável; (9) Alguns processos naturais envolvem 

riscos para a humanidade; (10) Os cientistas interpretam 

e explicam como funciona a Terra com base em observa-

ções reproduzíveis e em ideias verificáveis. 

 

4   Metodologia 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo e buscou investigar 

separadamente os currículos de Geografia e Ciências 

Naturais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos do 

Estado de São Paulo. Foram realizadas análise Docu-

mental (Cellard 2008), e na sequência um estudo compa-

rativo, através de tabelas, entre os conteúdos propostos 

para o ensino de Ciências e Geografia com base nas dez 

ideias-chave propostas por Pedrinaci et al. (2013), e suas 

respectivas subideias. Por questão de espaço não foi 

possível apresentar as tabelas nesse arquivo. 

 

5   Resultados e Discussão 

5.1 Análise Documental 

Os documentos analisados foram os Currículos do Esta-

do de São Paulo de: Ciências Humanas e suas tecnologi-

as – Ensino fundamental ciclo II e Ensino Médio, onde, 

estão inclusas as disciplinas de História, Filosofia, Socio-

logia, Psicologia e Geografia e de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias – Ensino Fundamental e Médio. Esse 

documento abrange as disciplinas de Ciências, para o 

Ensino Fundamental, e para o Ensino Médio as discipli-

nas de Biologia, Física e Química. 

Os materiais de análise do Estado de São Paulo es-

tão organizados da seguinte forma: Em ambos os docu-

mentos analisados a estrutura de organização segue o 

mesmo padrão, ou seja: Apresentação do currículo do 

Estado de São Paulo – Uma educação à altura dos desa-

fios contemporâneos. Princípios para um currículo com-

prometido com o seu tempo – Uma escola que também 

aprende; O currículo como espaço de cultura; As compe-

tências como referência; Prioridade para a competência 

da leitura e da escrita; Articulação das competências para 

aprender; Articulação com o mundo do trabalho.  

Para cada disciplina são apresentados um breve his-

tórico, os fundamentos norteadores, e os seguintes itens: 

organização dos conteúdos básicos; metodologia de 

ensino-aprendizagem dos conteúdos básicos; subsídios 
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para implantação do currículo proposto; organização das 

grades curriculares e o quadro de conteúdos e habilida-

des para cada disciplina. 

O documento de Ciências do Ensino Fundamental II, 

objeto de estudo, está organizado em Eixos Temáticos e 

subtemas, dentro de uma perspectiva de construção do 

conhecimento em Competências e habilidades, a saber: 

Vida e ambiente (Meio ambiente (5a série/6o ano),Os 

seres vivos (6a série/7o ano), Manutenção de espécies 

(7a série/8o ano), Relações com o ambiente (8a série/9o 

ano)); Ciência e tecnologia (Materiais do cotidiano e 

sistema produtivo (5a série/6o ano). A tecnologia e os 

seres vivos (6a série/7o ano). Energia no cotidiano e no 

sistema produtivo (7a série/8o ano). Constituição, intera-

ções e transformações dos materiais (8a série/9o ano). 

Usos tecnológicos das radiações (8a série/9o ano)); Ser 

humano e saúde (Qualidade de vida: saúde individual, 

coletiva e ambiental (5a série/6o ano). Saúde: um direito 

da cidadania (6a série/7o ano). Manutenção do organis-

mo (7a série/8o ano). Coordenação das funções orgâni-

cas (8a série/9o ano). Preservando o organismo (8a sé-

rie/9o ano)); Terra e Universo (Planeta Terra: caracte-

rísticas e estrutura (5a série/6o ano). Olhando para o céu 

(6a série/7o ano). Planeta Terra e sua vizinhança cósmica 

(7a série/8o ano)). 

Em Geografia os documentos estão organizados em 

dimensões: território, paisagem, lugar e educação 

cartográfica, orientados por habilidades para cada bi-

mestre do ano em questão.  

 

5.2 Comparando os documentos e as ideias chaves 

5.2.1 Ideia-chave 1: A Terra é um sistema complexo em 

que interacionam as rochas, a água, o ar e a vida.  

Está ideia-chave se subdivide em oito subideias chaves, 

onde, ao compararmos com o Currículo de Ciências do 

Estado de São Paulo podemos inferir que temos conteú-

dos que levarão os alunos a entenderem que o planeta 

Terra é um sistema complexo nos 6º, 7º e 8º anos. Para o 

currículo de Geografia do Estado de São Paulo, foram 

mais evidentes no 6º e 7º anos. 

5.2.2 Ideia-chave 2: A origem da Terra está associada à 

do Sistema Solar e a sua longa história está registrada 

nos materiais que a compõem.  

Esta ideia-chave composta por oito subideias que deve-

rão levar os alunos a compreenderem que a origem da 

Terra e do sistema solar se relacionam, tais conteúdos 

podem ser constatados em temas relacionados a Astro-

nomia nos 6º, 7º e 8º anos no Currículo de Ciências Na-

turais e no 6º ano no Currículo de Geografia.  

5.2.3 Ideia-chave 3: Os materiais da Terra originam-se e 

modificam-se de forma contínua. 

As ideias-chaves aqui são subdivididas em dez subideias 

que deverão dar aos alunos conhecimentos básicos de 

sua formação rochosa, portanto, estão presentes em am-

bas as disciplinas no 6º ano. 

5.2.4 Ideia-chave 4: A água e o ar fazem da Terra um 

planeta especial. 

Esta ideia-chave está subdividida em sete subideias, que 

levarão o aluno a compreender a dinâmica atmosférica e 

a relação com o ciclo hidrológico e outros ciclos, no 

Currículo de Ciências Naturais e Geografia em temas no 

6º ano.  

5.2.5 Ideia-chave 5: A vida evolui e interage com a Ter-

ra modificando-se mutuamente. 

Subdividida em oito subideias, encontramos conteúdos 

nos Currículos de Ciências nos 6º, 7º e 8º anos e no Cur-

rículo de Geografia nos 6º e 8º anos.  

 5.2.6 Ideia-chave 6: A tectónica de placas é uma teoria 

global e integradora da Terra. 

Este tema também contém oito subideias, que se apro-

fundam na formação rochosa interna e externa do nosso 

planeta, tais assuntos são abordados nos Currículos de 

Ciências e Geografia no 6º ano.  

5.2.7 Ideia-chave 7: Os processos geológicos externos 

transformam a superfície terrestre. 

Está ideia-chave está subdividida em nove subideias, 

onde os alunos dos 6º e 8º anos terão a oportunidade de 

se aprofundar nesses temas e no Currículo de Geografia 

aparecerem em conteúdos dos 6º, 7º e 8º anos. 

5.2.8 Ideia-chave 8: A humanidade depende do planeta 

Terra para a obtenção dos seus recursos e deve fazê-lo 

de modo sustentável. 

Podemos inferir que essa ideia-chave e suas oito subidei-

as foram temas que aparecem em conteúdos de ambos os 

documentos e que abrangem em maior ou menor propor-

ção os 6º, 7º, 8º e 9º anos.  

5.2.9 Ideia-chave 9: Alguns processos naturais implicam 

riscos para a humanidade. 

Esta ideia-chave está subdividida em sete subideias, onde 

são tratadas no 6º ano do Currículo de Ciências, e não 

encontramos evidências no documento de Geografia. 

5.2.10 Ideia-chave 10: Os cientistas interpretam e expli-

cam o funcionamento da Terra baseando-se em observa-

ções repetidas e em ideias verificáveis. 

Esta ideia-chave está subdividida em seis subideias; 

podemos inferir que nos Currículos de Ciências e Geo-

grafia está presente em todos os anos do ensino funda-

mental.  

Na Tabela 1, resumimos intervalos em que as ideias-

chaves de Pedrinaci (2013) são estudadas nos Currículos 

de Ciências naturais e Geografia do Estado de São Paulo.  

Tabela 1 Quadro comparativo entre os currículos de Ciências e Geogra-

fia e as ideias-chaves de Pedrinaci (2013). Ungaro & Chipoletti (2018) 

Ideias-

chave 

Currículo Estado de São Paulo 

Ciências Naturais Geografia 

6.º 7.º 8.º 9.º 6.º 7.º 8.º 9.º 

1 x    x x x  

2 x x x  x    

3 x    x    

4 x    x    

5 x x x  x  x  

6 x        

7 x x x  x x   

8 x x x x x x x x 

9 x    x    
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10 x x x x x  x  

 

Ao analisarmos a tabela acima, temos uma visão ge-

ral da análise realizada até o momento. Destacamos o 

currículo de Ciências Naturais do Estado de São Paulo, 

observamos que todas as categorias estão presentes nos 

conteúdos ou habilidades relacionadas para um ou outro 

ano escolar. É possível verificar que o 6º ano contém o 

maior número de temas relacionados a Geociências, 

destacando as ideias-chaves 2, 5,7, 8 e 10. Quanto ao 

currículo de Geografia, os temas relacionados a Geoci-

ências têm como destaque a ideia-chave de nº 8, que 

perpassa por todos os anos do ensino fundamental. É 

possível notar que no 9º ano dos currículos de Ciências e 

Geografia são poucos explorados os temas relativos a 

Geociências. 

 

6   Considerações Finais 

Dentro de uma proposta inicial de analisar os documen-

tos a fim de situar as ideias-chaves e subideias propostas 

por Pedrinaci et al. (2013) nos currículos de Ciências da 

Natureza e Geografia do Estado de São Paulo, com intui-

to de averiguar se tais documentos contemplam conteú-

dos que possam direcionar nossos alunos a alfabetização 

em Geociências ao final do ciclo do ensino fundamental, 

foi possível observar que os currículos analisados con-

templam as dez ideias propostas por Pedrinaci et 

al.(2013), e inferir que há uma sobrecarga de conteúdos 

de Geociências no currículo de Ciências Naturais e Geo-

grafia no 6.º ano. Por outro lado, não há uma distribuição 

equânime desses conteúdos durante os quatro anos do 

ensino fundamental.  
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Abstract The after-school project “Deciphering Earth – Geosciences Education for children" has contributed with possibilities of teach-
ing Earth Science contents through hands-on activities with students from 1stto 5th grade at elementary school. The project pointed out to 
some important elements for geoscientific literacy, based on teaching-by-research referential and possibilities and challenges for an inser-
tion of geosciences in the basic curriculum. 
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Resumo O projeto “Contraturno Decifrando a Terra – Ensino de Geociências para crianças” tem contribuído com possibilidades de 
abordar os conteúdos geocientíficos na escola por meio de estratégias de aprendizagem ativa, desenvolvidas no espaço de contraturno es-
colar com alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. Com base no projeto apontamos alguns elementos para a alfabetização geocien-
tífica das crianças nessa faixa etária, a partir do referencial teórico do ensino por investigação, bem como as possibilidades e os desafios 
para a inserção das geociências no currículo da escola básica. 

Palavras-chave Ensino Fundamental I, contraturno, ensino por investigação, alfabetização geocientífica. 

Linha temáticaGeociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução  

O conhecimento do meio natural e suas relações constitu-
em-se em um caminho para a resolução das questões 
ambientais e formação de cidadãos críticos e participati-
vos. O ensino de Geociências na educação básica pode 
permitir um entendimento do Sistema Terra e, por meio 
dessa compreensão do local em que vivemos, a Terra, 
formar melhor esse cidadão que desejamos para a socie-
dade futura. Um objetivo fundamental da educação em 
geociências é garantir que todos os habitantes do planeta 
tenham conhecimento dos processos naturais que mode-
lam o ambiente físico e compreender como as ações dos 
seres humanos têm impacto sobre a Terra em escalas 
locais, regionais e globais (Locke et al. 2012).  

Este artigo traz contribuições a partir de pesquisa de-
senvolvida no programa de mestrado de Ensino e História 
de Ciências da Terra da Unicamp, que analisa o ensino de 
geociências no contraturno escolar, suas possibilidades e 
desafios para inserção das geociências na escola, baseado 
num estudo de caso que envolve duas abordagens do 
projeto Contraturno Decifrando a Terra: a compreensão 
do espaço do contraturno escolar como ambiente de 
aprendizagem e a análise das atividades realizadas no 
período de 2010 a 2016, com base no referencial do ensi-
no por investigação buscando contribuir com o desenvol-

vimento de atividades geocientíficas para o ensino fun-
damental I. 

 
2    O Ensino de Geociências  

Muitos pesquisadores têm se empenhado no campo do 
ensino de Geociências para educação básica, pois desde o 
final da década de 1960 ocorrem discussões sobre o ensi-
no da Geologia no ensino fundamental I e II (Amaral 
1995, Compiani 1996, Paschoale et al. 1981). Naquela 
época foram produzidos os primeiros materiais didáticos 
destinados a estes níveis de escolaridade (Santana & Bar-
bosa 1996). Desde então, muitos materiais e pesquisas 
foram desenvolvidos como o projeto Geo-Escola, ligado a 
pesquisadores do Instituto de Geociências da Unicamp 
(Piranha & Carneiro 2009), que disponibiliza dados geo-
lógicos, imagens e mapas, de uma dada região, como 
material didático com suporte em computador, para pro-
fessores de ensino fundamental e médio. Recursos didáti-
cos e parcerias entre universidades e escolas aproximando 
os conteúdos geocientíficos ao cotidiano dos alunos 
(Compiani & Carneiro 1993, Compiani 1996, Piranha & 
Carneiro 2009, Oliveira 2012, Bacci et al. 2015).  

Porém, o ensino de temas relacionados às Ciências da 
Terra não conta ainda com espaço bem definido no currí-
culo escolar, estando dispersos nas disciplinas de Ciên-
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cias, Biologia, História e Geografia, ao contrário do que 
ocorre em diversos países do mundo, onde são abordados 
em programas e políticas para a educação e na formação 
de professores (Frodeman & Turner 1996, Orion 2001, 
Marques & Praia 2001). Mayer (2002) desde o início da 
década de 2000 reforçou uma mudança curricular do 
ensino de Ciências na educação básica, em nível mundial. 
Um ensino focado no planeta Terra permitiria não só um 
espaço maior para abordagem de temas geocientíficos, 
como também uma aproximação da ciência ao cotidiano 
dos alunos, ao abordar um método de raciocínio filosófico 
e histórico próprio (Potapova 1968, Frodeman 2010, To-
ledo 2005). Algumas características desse raciocínio são 
apresentadas por Frodeman 2010, 

“(...) é possível identificar nas Ciências da Terra um método di-
ferente de raciocínio: um método que é mais deliberativo do 
que simplesmente de cálculo, mais interpretativo do que pura-
mente factual, e mais histórico do que experimental – de novo 
tal como na nossa vida pública e privada. O processo de racio-
cínio típico das Ciências da Terra oferece-nos, assim, um cami-
nho intermédio entre os padrões muitas vezes não realistas das 
ciências de laboratório – baseadas como estão na natureza es-
sencialmente falsificadora das experiências controladas – sem 
caírem na inutilidade, no fundamentalismo e na deferência cega 
à autoridade, que é a antítese do raciocínio. (Frodeman 2010, p. 
44) 

Tal raciocínio permite mostrar a Ciência como um 
conhecimento que colabora para a compreensão do mun-
do e suas transformações, para reconhecer o homem como 
parte do universo e como indivíduo, meta esta que está 
proposta para o ensino da área na escola fundamental 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciên-
cias Naturais (Brasil, 1997), destacando sua importância e 
dificuldade de inclusão desde as séries iniciais do ensino 
fundamental. 

 

2.1 O Ensino de Geociências nas séries iniciais da educa-

ção básica  

Num levantamento parcial dos referenciais teóricos sobre 
o ensino de geociências nas séries iniciais da educação 
básica, encontramos um quadro escasso de trabalhos, boa 
parte das pesquisas relacionadas ao ensino de geociências 
tem um foco no ensino fundamental II ou médio e são 
poucas as pesquisas que focam nos alunos do fundamental 
I (6 a 10 anos). Destacamos o fato de que diversos autores 
têm procurado chamar a atenção para o ensino nessa faixa 
etária como Amaral (1995), Paschoale et al. (1981), Iber-
non, Sígolo & Toledo (1994), Oliveira (2012), Bacci et al. 
(2007), Bacci et al. (2015). Porém, segundo Compiani 
(1996), as discussões sobre a Geologia e o ensino de ciên-
cias no fundamental I ainda são muito incipientes, pois os 
geólogos pouco discutem o ensino fundamental I e II.  

A escassez de trabalhos para essa faixa etária pode 
estar relacionada a vários fatores, dos quais apontamos 
alguns que consideramos importantes como: 
1) Conteúdos Curriculares  
2) A formação de professores pedagogos;  
3) Materiais didáticos disponíveis;  
4) As dimensões do conhecimento geológico, como 

escala temporal, espacial, os trabalhos de campo e a 
visão sistêmica. 

Os conteúdos que se aproximam das ciências da Ter-
ra nos PCNs estão concentrados a partir dos anos finais 

(6º ao 9º ano) do ensino fundamental (Brasil 1997), o 
mesmo ocorrendo na base nacional comum curricular 
(BNCC), que está para ser implementada. Na área de 
ciências naturais da base, a componente curricular foi 
organizada em três unidades temáticas “Matéria e Ener-
gia, Vida e Evolução, Terra e Universo” que se repetem 
ao longo de todo o Ensino Fundamental. Na unidade 
temática Terra e Universo, apenas a partir do 6º ano os 
conteúdos de geociências aparecem de forma clara ao 
estudarem forma, estrutura e movimentos da Terra bus-
cando identificar as diferentes camadas que estruturam o 
planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas 
principais características, identificar diferentes tipos de 
rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedi-
mentares em diferentes períodos geológicos (BNCC 2017 
p.342-343). Em 2011 foi realizada a primeira olimpíada 
brasileira de Geociências pelo Instituto de Geociências 
(IGEO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ, por meio do museu da Geodiversidade (MGeo) 
destinada a alunos matriculados em escolas públicas ou 
privadas de todo país e cursando o Ensino Médio. A esco-
lha pelo ensino médio se deu por razões curriculares, já 
que os temas abordados na Olimpíada eram mais bem 
contemplados nesse nível de ensino (Castro et al. 2015).  

Nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º 
ano), segundo Oliveira (2012) esses conteúdos estão mais 
fragmentados, dificultando seu reconhecimento pelos 
professores, que são em geral pedagogos, que possuem 
um leque de conteúdo já extenso em sua formação e aca-
bam com uma carência de conhecimentos geocientíficos, 
dificultando seu reconhecimento dentro do currículo 
(água no planeta Terra, ciclos da água, erosão do solo). 
Quando reconhecidos no currículo esses conteúdos, os 
professores de maneira geral tomam como base o livro 
didático e materiais da internet para representar situações 
de um passado geológico descontextualizado e sem senti-
do para os alunos (Bacci et al. 2015). Os materiais não 
são satisfatórios para representar os processos dinâmicos 
do planeta e, em certos casos, apresentam equívocos con-
ceituais (Silva & Compiani 2006). (...) Isso ocorre parale-
lamente à dificuldade "natural" que os geólogos têm de 
passar informações básicas sobre as geociências aos não 
geólogos. Eles são extremamente técnicos ou acadêmicos 
na forma de expressão e, com isto, pouco eficazes em 
traduzir os conhecimentos a uma realidade muito mais 
presente do que os detalhes que se busca no passado do 
planeta. 

Fica fácil concluir que faltam materiais de divulgação 
voltados para o público infantil, onde a necessidade de 
descobrir o mundo em que vive deve ser incentivada de 
maneira adequada e com consciência de que é nessa idade 
que está sendo educado o homem de amanhã (Rodriguez 
1995). É nessa faixa etária que se encontram os “Cientis-
tas”. Nessa fase as crianças perguntam, experimentam, 
criam hipóteses para tudo, e trazem curiosidade imensa 
pelas Geociências, que exercem neles grande fascínio 

Outro ponto ase abordado é o fato de ter que lidar 
com uma escala de tempo de milhões e bilhões de anos e 
com os processos dinâmicos de transformação do planeta, 
num contexto histórico, o que aumenta as dificuldades de 
compreensão dos temas e dificulta o ensino na escola 
(Bacci et al. 2015). Porém, projetos e parcerias com os 
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professores dessa faixa etária (Pommer & Pommer 2013, 
Oliveira, 2012, Saito et al. 2012, Bacci et al. 2013, Silva 
et al. 2013, Bacci et al. 2015) tem demonstrando ser pos-
sível superar tais dificuldades. 

 
2.2 O Contraturno Escolar 

O contraturno foi iniciado em algumas escolas por meio 
do programa Mais Educação, instituído pela portaria 
Interministerial no 17/2007 e o Decreto Presidencial 
7083/2010 que visa a implantação da educação integral, 
por meio de atividades socioeducativas nesse espaço, e 
caracteriza-se como um período no qual são desenvolvi-
das diversas atividades de âmbito educativo, das quais os 
alunos participam voluntariamente. As atividades do 
contraturno também estão relacionadas aos conteúdos 
curriculares, constituindo-se num espaço de ensino e 
aprendizagem na escola, mas diferenciando-se do ensino 
regular na proposta de desenvolvimento das atividades. 
São desenvolvidas atividades educacionais, culturais, 
recreativas e esportivas como teatro, xadrez, projetos de 
meio ambiente, relacionadas ao projeto pedagógico da 
unidade, possibilitando uma ampliação de tempos, espa-
ços e oportunidades de aprendizagem que visam ampliar a 
formação do aluno (Brasil 2010).  

Entender esse espaço permite uma melhor compreen-
são dos tipos de atividades que podem ser desenvolvidas, 
sendo um espaço para discutir, planejar, questionar e 
elaborar atividades de ensino, espaço este que pode ser 
aproveitado no desenvolvimento dos estágios supervisio-
nados nos cursos de licenciatura, promovendo uma apro-
ximação entre a universidade e a escola. 

 
2.2.1 O contraturno escolar dentro da EAFEUSP 

É importante deixar claro as diferenças existentes entre a 
Escola de Aplicação da FEUSP, local onde é desenvolvi-
do o projeto Decifrando a Terra, e as escolas estudais e 
municipais brasileiras. Boa parte das escolas desenvolve 
seus projetos de contraturno através do programa federal 
Mais Educação, ficando muitas vezes restritas às suges-
tões propostas em suas orientações. Em nossa experiência 
com o contraturno escolar, foi necessária maior negocia-
ção com a gestão escolar para inserção de atividades geo-
científicas, experiência que tivemos com a escola B, uma 
escola pública do estado de São Paulo, localizada próxima 
a Universidade de São Paulo (USP), campus da capital.  

Experiência diferente ocorreu na Escola de Aplicação 
(EA) da FEUSP. A EAUSP é uma escola pública que se 
destaca das demais por algumas características singulares. 
Como escola de aplicação, esta acolhe e entende outras 
maneiras de trabalhar determinados conhecimentos com 
as crianças, os quais não estão presentes no currículo, mas 
o tangenciam. Um dos objetivos da escola é receber novas 
pesquisas, atividades que tragam novas reflexões, seja 
com o contraturno, com bolsistas de pesquisas de inicia-
ção científica, mestrado e doutorado, estágios supervisio-
nados, pesquisadores dos diversos institutos da USP. A 
escola está aberta para essas atividades educativas e para 
compor parcerias. 

O projeto de contraturno na Escola de Aplicação teve 
início a partir da demanda da escola e de parceria com o 

Instituto de Geociências, em 2010. O projeto e a execução 
do contraturno são de responsabilidade daqueles que o 
oferecem. A escola recebe a proposta, avalia e aprova ou 
não e proporciona o espaço e materiais necessários para 
sua realização, bem como divulga para os alunos e pais, 
acompanhando o desenvolvimento das atividades. 

 
2.3 O projeto Contraturno Decifrando a Terra  

O projeto contraturno “Decifrando a Terra – ensino de 
Geociências para crianças” surgiu como uma ampliação 
da parceria já existente entre o Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo (IGc-USP) e a Escola de Apli-
cação da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo (EA-FEUSP), iniciada em 2007. Tal parceria foi 
realizada com professores e alunos do curso de Licencia-
tura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA) e as 
professoras da EA-USP, inicialmente em um projeto de 
formação de professores1. Como fruto dessa colaboração 
surgiu o projeto contraturno há oito anos. De um lado, os 
parceiros apresentam formação em Geociências, consti-
tuindo-se por professora e alunos do curso de Licenciatura 
em Geociências e Educação Ambiental do IGc/USP e de 
outro lado, os parceiros apresentam a formação pedagógi-
ca necessária para o desenvolvimento das atividades, 
constituindo-se por professoras do Ensino Fundamental I 
(Saito et al. 2012).  

O projeto ocorre em horário contrário ao turno de au-
la dos alunos, no período da manhã, os encontros são 
semanais, com duração de duas horas e acontecem na 
própria escola, em sala disponibilizada pela coordenação 
pedagógica. O projeto é estruturado em três eixos investi-
gativos:  
1) Grupo de estudos: alunos e professores do IGc se 

reúnem num grupo de estudos para aprofundamento 
dos referenciais teóricos em ensino de Geociências. 
Os encontros ocorrem a cada 15 dias, e constituem-
se em momento de leitura, discussão e reflexão. 

2) Planejamento: Reuniões semanais, onde se planeja e 
elabora as atividades a serem desenvolvidas no con-
traturno. Constitui-se também em um momento de 
avaliação, reflexão, e autocrítica em grupo sobre o 
desenvolvimento das atividades anteriores, discussão 
sobre dificuldades e situação que ocorreram. 

3) Atividades: desenvolvidas uma vez por semana, com 
duração de 2h no espaço da escola, momento de 
contato com os alunos do EFI e desenvolvimento 
das atividades elaboradas. 
 Professores e alunos do curso de Licenciatura em 

Geociências e Educação Ambiental (LiGEA) são os res-
ponsáveis por planejar, organizar e ministrar todas as 
atividades desenvolvidas no contraturno, procurando 
estabelecer uma relação entre os saberes específicos do 
conhecimento e os saberes adquiridos com a prática do-
cente. Procuram integrar os conhecimentos acadêmicos à 
realidade cotidiana das crianças de 6 a 10 anos por meio 

                                                           
¹Tal parceria pode ser mais bem compreendida e analisada através da 
tese de mestrado “O (re)conhecimento das geociências nos estudos do 
meio no ensino fundamental I: contribuições das práticas pedagógicas 
para a integração curricular” de Oliveira, L.A.S (2012). 
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de diversas atividades lúdicas (jogos e brincadeiras), 
experimentos, visitas de campo e a museus. 

 
2.3.1 Atividades desenvolvidas no projeto 

O principal objetivo do projeto é despertar nas crianças o 
interesse por temas geocientíficos. As aulas introdutórias 
fazem uso de recursos audiovisuais e propostas de ativi-
dades investigativas, objetivando recolher dos alunos um 
ou mais temas que despertam o interesse nas Geociências. 
No contraturno, os alunos participantes escolhem, de uma 
lista apresentada, qual tema gostariam de estudar ou ainda 
podem sugerir novos temas. Já foram trabalhados temas 
como o tempo geológico, vulcões, dinossauros, minerais e 
rochas, dentre outros (Fig. 1).  

 

Figura 1. Temas escolhidos pelos alunos de 2010 a 2016 

As atividades sucessivas a esta aula introdutória têm 
como objetivo integrar o grupo de alunos participantes. 
Desde o primeiro momento as atividades trabalham con-
teúdos pré-elaborados por meio de dinâmicas em forma 
de oficinas e jogos cooperativos. 

A proposta é de um ensino dialogado e participativo, 
partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, que se 
desenvolve com conversas sobre o conteúdo, relacionan-
do ao cotidiano dos alunos, direcionando-os assim a pen-
sarem criticamente sobre aquilo que lhes é ensinado, 
buscando como resultando a construção de uma cultura 

elaborada (Snyders, 1988). 
Os métodos de ensino empregados podem ser dividi-

dos em quatro categorias (Fig. 2): 
Os modelos, são desenvolvidos pelos educadores do 

projeto com o propósito de tornar possível uma analogia 
com a realidade, a partir de fenômenos, processos e ambi-
entes terrestres (Foto 1).  

As dinâmicas, denominadas de atividade de ação, são 
brincadeiras desenvolvidas para reproduzir, situações 
hipotéticas que estariam relacionadas a algum conceito 
das Geociências (Foto 2). 

Os jogos possibilitam que os alunos entrem em con-
tato, de maneira lúdica, com situações de investigação e 
reflexão (Foto3). 

E contação de histórias, atividades de mediação de 
leitura, com alunos e educadores. Diversos livros são 
pesquisados para ser usados na modalidade de contação 
de histórias, através dos quais é possível explorar temas 
geocientíficos pertinentes aos assuntos tratados (Foto 4).  

 
2.4 Alfabetização Científica e Ensino por Investigação 

Promover a alfabetização em Ciências da Terra é um 
ponto importante para todos os cidadãos. Vivemos em um 
planeta em constante mudança, do qual extraímos os 
recursos que precisamos e dependemos para nossa exis-

tência, portanto compreender como esse planeta funciona, 
sua dinâmica e os recursos materiais que ele nos propor-
ciona constitui-se fundamental para formar cidadãos que 
compreendam as relações do ser humano com o ambiente. 
Segundo Pedrinaci et al. (2013) existe um consenso inter-
nacional sobre algumas orientações metodológicas que 
podem ser úteis para promover a alfabetização em Ciên-
cias da Terra, sendo estas: 
1. Estabelecer relações explícitas entre os conteúdos 

trabalhados e situações da vida cotidiana; 
2. Incluir algumas investigações escolares na progra-

mação de aula; 
3. Oferecer um leque muito variado de atividades, 

tanto por sua temática como pelos procedimentos 
que se colocam em jogo. 

Figura 2. Atividades de Geociências com crianças no contraturno escolar 

No âmbito do ensino da Geologia, Vasconcelos et al. 
(2005) afirmam que a promoção de uma educação de 
qualidade deverá envolver o desenvolvimento de atitudes 
de problematização sobre os vários processos que se de-
senrolam nos diversos sistemas terrestres, visando, entre 
outros aspectos, a realização de atividades experimentais 
relevantes para a resolução de problemas e aproximação 
do cotidiano, conferindo assim, aos conteúdos conceituais 
um sentido de aplicabilidade na realidade social envol-
vente. 

Pedrinaci et al. (2013) abordam a alfabetização geo-
científica como tendo um significado análogo ao da pers-
pectiva linguística, que não considera alfabetizada uma 
pessoa apenas porque identifica e reproduz as letras do 
alfabeto, mas que se espera dela que seja capaz de com-
preender um texto ou expressar por escrito uma ideia. Isso 
se aproxima muito da ideia de alfabetização científica no 
ensino de ciências, na qual buscamos referenciais para 
compreender o processo de alfabetização. 

O ensino de ciências sofreu importantes mudanças, 
passando de um ensino baseado na transmissão/ recpeção  
de contéudos, para uma metodologia que explora a 
formação científica para a cidadania (Moraes 2015). Até a 
decada de 1960 as práticas educativas eram centradas no 
professor, o conhecimento científico era considerado um 
saber neutro, e condicionado a uma verdade científica 
inquestiónavel (Campos & Nigro 1999). Na década de 
1970, as visões construtivistas começaram a ganhar 
espaço, modificando a visão de uma ciência que almejava 
formar cientistas (ciência para cientistas) para uma 
ciência para todos, contribuindo para formação dos 
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cidadãos, e dando origem a ideias como de alfabetização 
científica (Univesp 2017). 

Alguns pontos das ideias construtivistas podem ser 
consideradas como consenso, como a valorização das 
ideias dos alunos, através de concepções prévias, as 
interações sujeito objeto, interações entre sujeitos e 
autonomia de pensamento dos alunos. Tais fundamentos  
embasam os objetivos do ensino de ciências focado na 
alfabetização científica, sendo estes aprender ciências, 
aprender como fazer ciências e aprender sobre ciências. 
Nesse contexto, compreendemos o ensino por investiga-
ção como uma abordagem didática que permite alcançar 
os objetivos da alfabetização cientifica através de uma 
visão construtivista de ensino. 

O ensino por investigação, segundo Melville et al. 
(2008),  

“Envolve ativamente os alunos em sua aprendizagem, através 
da geração de questões e problemas nos quais a investigação é 
condição para resolvê-los, por meio da coleta, análise e inter-
pretação de dados que levem à formulação e comunicação de 
conclusões” (Melville et al. 2008). 

Há uma vasta literatura sobre o ensino por investiga-
ção em sala de aula e no currículo escolar (Campos & 
Nigro 1999, Carvalho 2013), mas não quando se trata do 
ensino de Geociências. 

Numa atividade por investigação, a preocupação não 
está somente nas mudanças conceituais que venham a 
ocorrer, mas tem-se como objetivo produção, ampliação e 
reformulação de conteúdos tanto conceituais como atitu-
dinais e procedimentais (Campos & Nigro 1999).  

O ensino investigativo para o ensino fundamental não 
pode exigir que os alunos completem todo um ciclo inves-
tigativo, formulando claramente hipóteses e meios de 
testá-la, mesmo porque muitos fenômenos em Geociên-
cias não podem ser reproduzidos, devido às condições em 
que ocorrem no planeta. Para Campos e Nigro (1999, p. 
153) o objetivo de um trabalho investigativo nessa etapa 
do ensino fundamental é o desenvolvimento nas crianças 
da observação dos fatos da vida, que elas comecem a 
enxergar problemas nas coisas a seu redor, arriscando-se a 
dar palpites para suas indagações. 

O desenvolvimento de atividades através da aborda-
gem do ensino por investigação pode levar a alfabetização 
cientifica. Desse modo buscamos analisar as atividades 
desenvolvidas no projeto Decifrando a Terra com base no 
ensino por investigação. 

 
3    Materiais e métodos 

Realizamos um estudo de caso sobre o projeto contraturno 
Decifrando a Terra, utilizando procedimentos de coleta de 
dados e informações com articulação de várias técnicas, 
como pesquisa bibliográfica e documental, análise de 
relatórios dos estagiários do projeto e os diários de descri-
ção de atividades, entrevistas e acompanhamento do de-
senvolvimento do projeto nos anos de 2016 e 2017. 

 
3.1 Metodologia de Análise dos dados 

Para compreensão do espaço do contraturno escolar foi 
feito um levantamento das características observadas 
neste espaço dentro da escola de aplicação, realizada 

entrevista com responsável pelo desenvolvimento dos 
projetos de contraturno da escola e análise dos documen-
tos políticos em âmbito federal, estadual e da prefeitura de 
São Paulo. Os dados obtidos foram comparados com a 
literatura de espaços formais, não formais, e informais 
tendo como base o quadro de conceitos de diferentes 
contextos educacionais desenvolvido por Marandino 
(2008). 

Para análise dos dados das atividades desenvolvidas 
nos baseamos nos trabalhos de Leonor, Leite e Amando 
(2013) que elaboraram sequências didáticas com base no 
modelo proposto por Delizoicov et al. (2001). Procuramos 
identificar características investigativas, usando como 
referência a ferramenta de diagnóstico de elementos do 
ensino de ciências por investigação (DEEnCI) apresenta-
da por Cardoso e Scarpa (2017), construída com o intuito 
de auxiliar na identificação de elementos presentes em 
aulas com a abordagem do EnCI, com foco no planeja-
mento e nas ações em sala de aula realizadas pelo profes-
sor (Cardoso & Scarpa 2017). 

Os elementos da ferramenta são organizados nos se-
guintes temas:  
A. Introdução à investigação;  
B. Apoio às investigações dos alunos;  
C. Guia as análises e conclusões;  
D. Incentivo à comunicação e ao trabalho em grupo e  
E. Estágios futuros à investigação.  

Cada elemento pode ser avaliado com um S (Sim), 
quando está presente; com um N (Não), quando está au-
sente; ou com um NA (Não Aplicável), quando não é 
possível fazer a sua avaliação. Modificamos neste traba-
lho o NA para NI (Não Identificado), quando houve difi-
culdades de definir a presença ou ausência do elemento. 
Parte do material, como relatórios com as impressões 
pessoais dos monitores, ainda está sendo analisada e, 
neste trabalho, apresentamos os resultados da análise 
preliminar da sequência didática realizada no primeiro 
semestre de 2012, que abordou os temas astronomia e 
paleontologia. Foram analisadas todas as atividades pro-
postas na sequência didática. 

 
4    Resultados e discussão 

4.1 O contraturno escolar 

Uma característica do espaço do contraturno escolar, 
presente na literatura e identificada no projeto Decifrando 
a Terra, foi a presença tanto de aspectos do ensino formal 
quanto do não formal. As atividades são realizadas no 
espaço físico da escola e dessa forma estão ligadas à or-
ganização escolar, podendo ser consideradas como parte 
do ensino formal. No entanto, o desenvolvimento das 
atividades se aproxima do ensino não-formal e informal, 
possibilitando uma maior liberdade e flexibilidade. 

 
4.2 Atividades desenvolvidas 

Os resultados obtidos da análise das 13 atividades da 
sequência didática, de acordo com os temas estabelecidos 
na DEEnCI. 
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A. Introdução a investigação 

O estímulo a investigação pode ser encontrado em 
100% das aulas realizadas. Este é o momento em que os 
alunos trazem seus conhecimentos prévios para iniciar os 
novos, segundo Carvalho (2013) e Souza et al. (2017) é 
um dos aspectos mais importantes de uma sequência 
investigativa: 

“Aula 01: Porque vocês escolheram o clubinho de geociências? 
Vocês sabem o que é geociências? O que a geociências estu-
da?” 

“Aula 02 (Atividade Descobrindo o que há no céu): Desenhe o 
que vocês vêm ou acham que tem no céu.”  

B. Apoio à investigação dos alunos 
 
Problema/Questão 

O problema ou questão investigativa é o ponto de iní-
cio de uma sequência investigativa, segundo Carvalho 
(2013) (elemento B1) e esteve presente em 87,5% das 
aulas. O envolvimento dos alunos na definição do pro-
blema (elemento B1.1) esteve presente apenas nas aulas 
iniciais, apontando uma postura dos monitores de levarem 
muitas vezes atividades com questões já definidas previ-
amente para a investigação dos alunos. 

 

 
Hipótese/Previsão 

Ao tentar propor explicações para questões não res-
pondidas, o aluno pode ser conduzido à elaboração de 
hipóteses e previsões aproximando a construção do co-
nhecimento escolar ao trabalho científico, este é um ponto 
presente em boa parte das aulas. 

As hipóteses são elaboradas nas aulas pelos alunos a 
partir de perguntas levantadas pelos monitores como no 
trecho abaixo da aula 05. 

“Aula 05 (atividade Jogo viagem ao espaço): Por que podemos 
sobreviver no planeta Terra? Podemos viver em outros plane-
tas? (sendo organizadas as respostas dos alunos na lousa para 
elaboração de hipóteses)” 

Planejamento 
Em boa parte das aulas existe procedimentos de in-

vestigação bem definidos (elemento B3) e adequados para 
resolução da questão (elemento B3.2). Porém, são proce-
dimentos já estabelecidos, dos quais em apenas 12,5% das 
atividades os alunos participaram da sua elaboração (ele-
mento B3.1) 

 

 
Coleta de dados 

A coleta de dados pelos alunos esteve pouco presente 
nas aulas, sendo verificado que boa parte dos dados usa-
dos nas investigações era fornecida pelos monitores Os 
alunos usavam os dados fornecidos para análise e conclu-
são sobre determinado assunto. 

 
 
C. Guia de análise e conclusões 

A análise de dados, elaboração de conclusões e sua 
justificação com base em conhecimentos científicos (C1, 
C2, C3) permitem que os dados ganhem sentido, e apesar 
do incentivo e encorajamento para os alunos elaborem 
conclusões (elemento C2) presente em 87,5% das aulas, 
nota-se que o incentivo a reflexão sobre os dados e a 
investigação foram pouco trabalhados (elementos C5 e 
C7), estando presente em 12,5% das atividades. 

 

 
Figura 7: Análise de dados, elaboração de conclusão e reflexão sobre o 
processo de investigativo 
 
D. Incentivo à comunicação e ao trabalho em grupo 

A realização de trabalho de forma colaborativa atra-
vés de atividades em grupos, o incentivo ao compartilha-
mento dos achados de investigação entre os grupos estí-
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mulo ao posicionamento dos estudantes perante os relatos 
dos colegas ocorreu em todas as atividades. 
 
E. Estágios futuros à investigação 

Observou-se baixa frequência em relação à presença 
de elementos referentes a investigações futuras. Mesmo 
em aulas onde o diálogo e a opinião dos alunos foram 
pontos importantes. 

Nas aulas analisadas se nota a presença de elementos 
do ensino por investigação ao longo da sequência didáti-
ca, ocorrendo atividades que melhor representam um 
elemento e que não possuem elementos explícitos, mas 
em conjunto ajudam na sua compreensão. Foi encontrada 
uma menor utilização de elementos que conferem maior 
autonomia aos estudantes no processo de coleta e análise 
dos dados, mostrando que em muitas atividades os alunos 
apenas aplicam os dados levados pelos monitores. 

 
5   Conclusão 

Por intermédio de parcerias entre escola e universidade, 
como o projeto Decifrando a Terra, se abrem espaços 
importantes para os graduandos, futuros professores, 
terem contato com os alunos de forma autônoma, prepa-
rando e desenvolvendo atividades, assumindo as respon-
sabilidades de um professor em sala de aula, e podendo 
contar com apoio pedagógico (dos professores da escola), 
espaço para discussão, reflexão e reconstrução das suas 
práticas. Esse espaço também permite a inclusão das 
geociências nas escolas de forma sistematizada e contex-
tualizada, sem se fragmentar nas disciplinas curriculares, 
unindo os conteúdos de forma multidisciplinar. 

O estudo das Geociências nos primeiros anos escola-
res é ainda incipiente, porém a experiência mostrou ser 
perfeitamente possível ensiná-las desde as séries iniciais, 
devido ao interesse das crianças e às diferentes possibili-
dades de se trabalhar os temas de forma lúdica. As ativi-
dades investigativas desenvolvidas no projeto Decifrando 
a Terra precisam de melhor sistematização, considerando 
as etapas de análise apresentadas, para um melhor desen-
volvimento dos elementos do ensino por investigação.  

Temos obtido por meio do projeto a construção de 
uma sólida base conceitual em Geociências. Porém, esse 
processo é apenas o começo de uma educação que pro-
move a compreensão integrada dos processos naturais e 
de sua relação com a sociedade, buscando uma formação 
cidadã para a construção de sociedades mais sustentáveis.  
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Abstract  This work presents the elaboration process that was taken to build a pedagogic and preliminary guide of practical activities in 

geosciences for primary and secondary Brazilian teachers, especially those of the Federal District. The aim of the guide is to offer labora-
tory practices on geo-content suggested in the NCPs and also required in the Educational Curriculum of the Federal District. The practices 

were tested and discussed in the Geosciences Teaching Discipline of the Undergraduate Course in Natural Sciences of the University of 

Brasília, and focused on interdisciplinarity, contextualization and standards of scientific procedures adopted usually in laboratories. The 

experimental activity on mineral formation was taken from the guide for exemplification in this work. 

Keywords  Practical activities, teaching of geosciences, experimentation. 

Resumo  O presente trabalho apresenta o processo de elaboração de um guia preliminar de atividades práticas em geociências como ma-

terial pedagógico direcionado aos docentes da Educação Básica, em especial do Distrito Federal, construído com base em uma abordagem 

pedagógica e experimental. O guia tem por premissa oferecer práticas laboratoriais sobre conteúdos geocientíficos sugeridos nos PCN e 

exigidos no Currículo Educacional do Distrito Federal que foram testadas e discutidas na disciplina de Ensino de Geociências do Curso de 
Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade de Brasília. O guia é fundamentado na interdisciplinaridade, contextualização e nos 

padrões de procedimentos científicos adotados em laboratórios de maneira geral. A atividade experimental sobre formação de minerais foi 

retirada do guia para exemplificação nesse trabalho.  

Palavras-chave Atividades práticas, ensino de geociências, experimentação.  

Linha temática  Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica.

1    Introdução 

Compreender o planeta Terra como um sistema comple-

xo e que está sujeito a diversas transformações, muitas 

das quais tomamos parte, se torna essencial, haja vista a 

enormidade de questões socioambientais enfrentadas 

atualmente. As Geociências, que se ocupam com o en-

tendimento dos processos naturais, possuem uma impor-

tância indiscutível para os atuais níveis de educação, é 

por meio dessa grande área que os educandos poderão 

tomar frente dessas questões indo ao encontro de solu-

ções viáveis. 

Contudo, o que se percebe na Educação Básica (EB) 

brasileira é que os educandos e educadores não têm de-

monstrado sensibilidade suficiente acerca dos problemas 

socioambientais e não compreendem como ocorre a 

interferência realizada no meio ambiente pelo homem 

(Silva 2009). A resolução destas questões encontra-se 

intimamente ligada à formação dos cidadãos. Estes ne-

cessitam de uma educação geocientífica que vislumbre 

uma concepção de ensino voltada para o desenvolvimen-

to de um pensamento mais sistêmico e crítico, dentro de 

uma visão mais ampla e planetária, e que ao mesmo 

tempo permita a tomada de decisões sólidas e adequadas, 

inerentes a uma educação sustentável. 

Na visão de Toledo (2005), os Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCN) do Ensino Médio se tornam outro 

complicador, pois promove o estudo das Geociências por 

meio de uma abordagem fragmentada, concentrada em 

um estudo compartimentado, o que desfavorece a visão 

linear e integrada dos processos sistêmicos. 

Da mesma forma, os livros didáticos, principal ins-

trumento de mediação conceitual entre estudante e pro-

fessor, apresentam terminologias equivocadas, distorci-

das, e sem nenhuma sistematização com os fatos ocorri-

dos na história do planeta ao longo dos processos de sua 

formação e evolução (Compiani 2005). 

Oliveira et al. (2012) acrescentam ainda que apesar 

dos conteúdos geocientíficos estarem presentes nos do-

cumentos escolares e no livro didático, o professor ne-

cessita preparar-se para abordar e ministrar tais conteú-

dos corretamente. No entanto, frequentemente os profes-

sores que têm ministrados conteúdos geocientíficos na 

EB, como biólogos e geógrafos, não tiveram oportunida-

des de aprofundamento sobre tais assuntos durante suas 

formações como justifica a pesquisa de Araújo & Toledo 

(2014) com professores da rede pública da cidade São 

Paulo.  

Licenciandos em Ciências Naturais da Universidade 

de Brasília (UnB) também apontam a escassez de disci-
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plinas previstas no currículo do curso na área de geoci-

ências, além de apresentarem dificuldades na interpreta-

ção de texto até o uso da linguagem matemática (Carva-

lho 2013), o que dificulta ainda mais a compreensão 

sistêmica dos conteúdos geocientíficos.  

Os diversos lapsos na formação de tais professores 

provavelmente justificam ainda a opção por não abordar 

os conteúdos geocientíficos ou abordá-los de maneira 

superficial. 

Com base na premissa de auxiliar estudantes e edu-

cadores no desenvolvimento de um pensamento sistêmi-

co sobre os processos naturais do planeta, minimizando 

as lacunas acima apontadas, o presente estudo versa 

acerca da elaboração de um guia de atividades prático-

pedagógicas experimentais de laboratório em geociências 

para professores da EB, que surgiu após várias experi-

mentações aplicadas em aulas de Ensino de Geociências 

do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Uni-

versidade de Brasília, campus Planaltina, desde o ano de 

2010.  

 

2   O uso das atividades práticas experimentais no 

ensino de geociências 

As atividades práticas são vistas como atividades peda-

gógicas que contribuem significativamente para o pro-

cesso de ensino-aprendizagem. Quando bem desenvolvi-

das, tornam-se potencializadoras didaticamente, uma vez 

que estas possuem uma relação indissociável entre teoria 

e prática, permitindo aos estudantes uma ampliação de 

conceitos e a tradução de fenômenos científicos, antes 

não compreendidos em seu cotidiano (Belivacqua & 

Coutinho-Silva 2007, Rosa & Pecatti 2007).  

Para Hodson (1992, p. 549) as atividades práticas 

são aquelas atividades “nas quais os estudantes utilizam 

os processos e métodos da Ciência para investigar fenô-

menos e resolver problemas como meios de aumentar e 

desenvolver seus conhecimentos, e fornecem um elemen-

to integrador poderoso para o currículo”. Estas se carac-

terizam ainda por serem motivadoras no que diz respeito 

à busca pelo conhecimento científico, pois permitem a 

aprendizagem de uma amplitude de conceitos sejam eles 

simples ou que demandem altos níveis de abstração. A 

despeito das geociências, Bonito (2008, p. 38) acrescenta 

que, se corretamente orientadas, estas permitem que os 

estudantes examinem as suas ideias explicativas de fe-

nômenos naturais, baseados na sua experiência sensorial, 

impelindo-os a adotar uma visão mais científica. Conse-

quentemente, as atividades práticas geram, também, mais 

oportunidade para o estudante se interrogar de maneira 

meta cognitiva sobre as estratégias que adota e conclu-

sões que elabora. 

As atividades práticas, no ensino de ciências em ge-

ral, são destacadas como facilitadoras do ensino-

aprendizagem, pois induzem o estudante ao “raciocínio, 

à reflexão, ao pensamento, e consequentemente, à (re) 

construção do seu conhecimento” (Constante & Vascon-

celos 2010, p. 104). O estudante é retirado da sua ampla 

zona de conforto, uma vez que este é estimulado a exer-

cer a sua criatividade por meio de aulas que não ficam 

restritas somente à disseminação mecânica de conteúdos, 

mas sim de modo que o estudante passe a interagir com a 

informação, moldando seu conhecimento, buscando 

atingir resultados positivos na concepção de ensino. 

A inserção da atividade prática em sala de aula deve 

levar em consideração o objetivo que se pretende alcan-

çar através de sua realização (Martins et al. 2007). De-

pendendo do tipo de atividade é necessário que o docente 

observe as etapas pela qual o estudante necessita passar. 

Algumas práticas exigem que o aprendiz utilize certas 

habilidades que ainda não foram adquiridas, logo é im-

portante trabalhar de modo que o estudante possa ir de-

senvolvendo suas habilidades para atingir competências 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Vários 

são os objetivos que se podem atingir com as atividades 

práticas, segundo Caamaño (2003, p. 95), nas geociên-

cias, estas permitem, por exemplo, a  

“familiarização, observação e interpretação de fenômenos que 

são objetos de estudo em diversas áreas da ciência, o contraste 
de hipóteses em processos de modernização da ciência escolar, 

a aprendizagem e o manejo de técnicas laboratoriais e de cam-

po, a aplicação de estratégias de investigação para a resolução 
de problemas teóricos e práticos, e por último a compreensão 

procedimental da ciência”. 

Segundo Martins et al. (2007), as atividades práticas, 

no âmbito do ensino de ciências, podem ser caracteriza-

das em três domínios: i) cognitivo – possui o objetivo de 

promover o raciocínio lógico, auxiliar na compreensão 

de conceitos e realizar o teste de hipótese; ii) afetivo – 

possui o objetivo de promover a interação social, desper-

tar atitudes críticas e motivar os estudantes; e iii) proces-

sual – possui o objetivo de fazer com que os estudantes 

exerçam a observação e descrição, proporcionar o conta-

to dos estudantes com fenômenos científicos, manipula-

ção de medidas, técnicas laboratoriais e de campo, e por 

último fomentar a resolução de problemas. 

Segundo Caamaño (2003), no campo de estudo das 

geociências, podem ser considerados quatro tipos de 

atividade prática: i) experiências sensoriais, familiariza-

ção com os fenômenos. Baseiam-se na visão, olfato, tato 

e audição; ii) experiências ilustrativas, ilustram um prin-

cípio ou uma relação entre possíveis variáveis; iii) exer-

cícios práticos, encontram-se voltados para: (a) a apren-

dizagem de competências específicas, que podem ser de 

natureza laboratorial, cognitiva (interpretação, classifica-

ção, elaboração de hipóteses) e/ou comunicacional (pla-

nificação de uma experiência, apresentação dos resulta-

dos, elaboração de um relatório escrito); (b) a ilustração 

e verificação experimental de uma dada teoria e; iv) 

investigações, visam proporcionar ao estudante o desen-

volvimento da compreensão de procedimentos próprios 

do questionamento e, através da sua aplicação, resolver 

problemas de índole mais teórica ou mais prática, neste 

caso, normalmente emergentes de contextos reais que lhe 

são familiares. 

As atividades práticas experimentais, quando plane-

jadas para abordar temas do ensino de geociências, insti-

ga o estudante da EB a desenvolver seu letramento cien-

tífico baseando-se na observação, visualização, descri-

ção, interpretação, análise e compreensão dos fenômenos 

geológicos de maneira interdisciplinar, além de promo-

ver a socialização, troca de experiências e produção de 

conhecimento coletivo, este passa a ter a oportunidade de 
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entender como geólogos interpretam os processos natu-

rais do planeta. 

Praia, Vasconcelos & Marques (2005, p. 2) corrobo-

ram e aprofundam essa ideia quando fomentam que no 

ensino de geociências as atividades práticas experimen-

tais, conferem uma forma de aprendizagem mais motiva-

dora e conceitualmente mais enriquecedora, uma vez que 

“inverte um ambiente de aprendizagem que considera-

mos árido e pobre, para dar uma ideia do que é a Geolo-

gia, dos seus problemas, das suas preocupações e das 

suas contribuições para o conhecimento de um planeta 

vivo e dinâmico: a Terra”. Estas permitem a realização 

de diversos fenômenos ali representados e reproduzidos, 

e além do mais, geram debates de cunho considerável 

sobre a sua magnitude no ensino de ciências. Silva, Ma-

chado & Tunes (2010, p. 240) acrescentam ainda que 

estas “permitem, por sua estrutura e dinâmica, a forma-

ção, o desenvolvimento do pensamento analítico, teori-

camente orientado”. Em outras palavras, a adoção de 

atividades práticas enseja a possibilidade de fragmenta-

ção do objeto concreto em partes, o reconhecimento 

destas e sua recombinação de um modo novo. É nisso 

que reside o seu grande potencial como atividade imagi-

nativa criadora. 

Os fenômenos geológicos requerem em especial, a 

utilização de uma estratégia de ensino que permita a 

representação e/ou reprodução dos fenômenos que acon-

tecem no planeta Terra, aproximando os educandos do 

que ocorre de fato na realidade (Alvarez-Suárez 2003). 

Nesse sentindo, o uso da experimentação associado às 

atividades práticas “pode ser uma estratégia eficiente 

para a criação de problemas reais que permitam a contex-

tualização e o estímulo de questionamentos de investiga-

ção” (Canavarro 1999, p. 2). Ao instigar os estudantes 

por este processo, o docente promove o desenvolvimento 

de algumas habilidades essenciais para o estabelecimento 

de uma posição crítica acerca do que está sendo observa-

do, dentre elas podemos citar o questionamento, a con-

frontação, a problematização, contextualização entre 

outras aptidões (Santos et al. 2017). Além disso, as práti-

cas experimentais desenvolvem premissas indispensáveis 

quando se trata do estudo das geociências, uma vez que a 

geologia adota técnicas de raciocínio que imperam no 

campo científico (Costa 2016). Pereira (2010) exemplifi-

ca estas premissas quando acrescenta que as práticas 

experimentais desenvolvem uma melhoria qualitativa, no 

que concerne a compreensão de conceitos, habilidades de 

expressão escrita e oral, uso de linguagem simbólica, 

relacionamento entre o processo histórico e a elaboração 

do conceito pelo estudante, elaboração de hipóteses e 

planejamento do experimento, sendo estas práticas per-

cebidas na fundamentação geológica, já que esta consiste 

na “combinação de procedimentos lógicos” (Frodeman 

2010, p. 87) para conseguir interpretar as evidências 

deixadas no passado, os resultados de transformações 

remotas e a evolução dos aspectos que envolvem a cons-

tituição do sistema planetário em si (Costa 2016, p. 21).  

Apesar de demonstrarem características considerá-

veis em relação à investigação de fenômenos, a adoção 

da experimentação enfrenta dificuldade de inserção no 

ambiente escolar. Dentre as principais, encontram-se a 

resistência dos professores com relação à falta de espaço 

físico (laboratórios), tempo de preparação e execução da 

atividade, a falta de determinados materiais comumente 

utilizados nas práticas (vidrarias), além da falta de verbas 

e infraestrutura para possíveis saídas de campo. Em 

contrapartida, os PCNEM (Brasil 2006, p. 55) ressaltam 

que “as habilidades necessárias para que se desenvolva o 

espírito investigativo nos estudantes não estão associadas 

a laboratórios modernos, com equipamentos sofisticados. 

Muitas vezes, experimentos simples, que podem ser 

realizados em casa, no pátio da escola ou na sala de aula, 

com materiais do dia-a-dia, levam a descobertas impor-

tantes”.  

Por estas razões, no presente estudo as atividades fo-

ram elaboradas atentando-se para questões ao tempo de 

preparação e execução das atividades, facilitando sua 

aplicação em diversos locais, bem como a utilização de 

materiais corriqueiros e de baixo custo. Axt & Moreira 

(1991) afirmam que experimentos com materiais alterna-

tivos e viáveis economicamente permite que os estudan-

tes os reproduzam em cotidianos que vão além da escola, 

o que por sua vez, acaba despertando um maior interesse 

no fenômeno e/ou objeto em construção.  

 

3   Encaminhamento Metodológico 

O presente estudo ancora-se na perspectiva de pesquisa 

qualitativa, uma vez que se encontra voltada para a ela-

boração de produtos didáticos (Richardson 2014). Se-

gundo Bulmer (1977, p. 11) a abordagem qualitativa é 

“utilizada para interpretar fenômenos, que ocorrem por 

meio da interação constante entre a observação e a for-

mulação conceitual, entre a pesquisa empírica e o desen-

volvimento teórico, entre a percepção e a explicação”.  

As práticas didáticas experimentais propostas em 

formato de guia pedagógico para professores da EB têm 

sido aplicadas desde 2010 na disciplina de Ensino de 

Geociências do curso de Licenciatura em Ciências Natu-

rais (CN) da UnB, campus de Planaltina - FUP. O currí-

culo do curso possui três disciplinas obrigatórias, onde 

conteúdos de geociências são explorados intensivamente, 

a saber, Geologia Geral GG), Ensino de Geociências 

(EG) e Sistemas Ecológicos (SE), sendo EG a disciplina 

que dispende mais tempo com os aspectos educacionais. 

Ensino de Geociências compreende 4 créditos ministra-

dos em sequência, sendo 2 teóricos e 2 práticos. Durante 

os créditos teóricos, atividades interativas de revisão de 

conteúdo geológico são aplicadas, ao passo que as práti-

cas são desenvolvidas nos outros 2 créditos.  

Apesar de terem sido aplicadas no Ensino Superior, 

as atividades propostas no guia foram elaboradas para 

serem aplicadas no ensino fundamental como no ensino 

médio, haja vista que os futuros cientistas naturais do 

curso serão professores da EB. O primeiro esboço desse 

guia foi apresentado como Trabalho de Conclusão de 

Curso da primeira autora (Costa 2013), sob a orientação 

dos dois últimos autores, quando as atividades passaram 

a ser sistematizadas segundo critérios de conteúdos edu-

cacionais mais específicos. 

O guia não foi concebido como um material didático 

completo e acabado, mas para ser um material dinâmico, 

em contínuo aprofundamento e/ou adaptações de acordo 
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com a necessidade das demandas sociais ou estudantis do 

semestre em que são aplicadas. Por essa razão, apresenta 

uma diversidade de atividades práticas para um mesmo 

tópico geológico, construídas com base em estudos de 

documentos educacionais e nos pressupostos da constru-

ção do conhecimento, pautado no desenvolvimento do 

espírito científico e crítico, percurso propiciado pela 

adoção de atividades baseadas no contexto experimental 

(Laville & Dionne 1999). Mais do que apenas apresentar 

maneiras de demonstração ou experimentação de um 

fenômeno geológico, os aspectos educacionais e científi-

cos foram considerados como imprescindíveis em todas 

as etapas de um mesmo experimento.  

Para sua sistematização uma pesquisa prévia sobre o 

entendimento atual das geociências em âmbito geral 

como descrito nos PCN e no currículo escolar da secreta-

ria de EB do Distrito Federal foi realizada (Costa 2013). 

A despeito de críticas pertinentes ao modo não sistêmico 

de organização dos temas geocientíficos nos PCN (Tole-

do 2005), os mesmos constituem um primeiro material 

rico em termos de importância das geociências no cotidi-

ano da comunidade estudantil, com conceitos científicos 

e exemplos de interdisciplinaridade coerentes com uma 

educação sustentável sistêmica.  

Com esse levantamento preliminar buscou-se: (i) 

compreender como estão organizados os conteúdos de 

geociências, em especial os de geologia, nos componen-

tes curriculares; (ii) identificar a abordagem teórico-

evolutiva desses conteúdos, (iii) identificar as interdisci-

plinaridades sugeridas com as demais áreas do saber com 

vistas a uma visão integrada do Sistema Terra; (iv) iden-

tificação dos conteúdos e habilidades em geociências a 

serem trabalhados em sala de aula em conformidade com 

cada período escolar, no que compreende respeitar o 

desenvolvimento cognitivo humano (v) a contextualiza-

ção nos aspectos sócio-geográficos-culturais da região do 

Distrito Federal, quando da investigação do currículo da 

EB do DF e, do Brasil e do mundo quando descritos nos 

PCN. 

Após o levantamento prévio e com um número con-

siderável de experiências já realizadas, a sistematização 

das atividades obedeceu aos seguintes critérios de caráter 

educacional-científico: (i) padronização de um roteiro de 

experimentos práticos laboratoriais segundo as etapas de 

uma pesquisa científica, com o intuito de dar a conhecer 

os procedimentos de fazer ciência laboratorial, com ênfa-

se em geociências; (ii) seleção dos conteúdos a serem 

inseridos no guia, compatíveis com aqueles citados pelos 

PCN, bem como no currículo educacional do DF e no 

currículo da Ementa da disciplina de EG; (iii) sequenci-

amento dos conteúdos em consonância com o processo 

histórico-evolutivo da Terra, colocando em evidência a 

engrenagem sistêmica do planeta; (iv) elaboração de 

práticas pedagógicas direcionadas a estudantes do EF 

e/ou EM; (v) elaboração de práticas interdisciplinares 

com as demais disciplinas da EB, tanto da área de Exatas 

como das Humanas; (vi) contextualização com fatos 

atuais, na maioria das vezes de impacto ambiental, da 

região do DF, do Brasil e do mundo nesta ordem de 

preferência, sempre que possível e, (vii) utilização de 

materiais industriais baratos ou reutilizáveis, além de 

materiais geológicos da região do DF. 

Além dos critérios anteriores uma avaliação prévia 

das dificuldades cognitivas no ensino-aprendizagem em 

geociências, por pesquisa qualitativa e semi-quantitativa 

com questionário, baseadas nas habilidades de raciocínio 

lógico dedutivo, percepção visual e atenção dispersiva e 

focada, realizada com estudantes do curso de CN da FUP 

(Carvalho 2013), foram também consideradas tanto para 

a escolha, como para sistematização dos tipos de ativida-

des. Os resultados preliminares dessa pesquisa mostra-

ram rendimentos aquém do esperado nessas habilidades, 

além de dificuldades básicas em matemática e português, 

no que justificou a observância dos mesmos nas ativida-

des.  

Reflexões didáticas, de conteúdo e pessoais, escritas 

e verbais, dos alunos que vivenciaram tais práticas, além 

da colaboração dos mesmos na elaboração do guia, com-

preendem outro fator importante na avaliação e melho-

ramento das atividades.  

Cabe destacar que muitas das atividades têm sido 

aplicadas nos estágios obrigatórios dos licenciandos em 

Ciências Naturais da UnB, bem como por Cientistas 

Naturais egressos do curso que atuam no ensino público 

e privado do DF. 

 

4   Resultados e Discussão 

A utilização de atividades experimentais foi embasada na 

concepção construtivista de Piaget que, segundo Rosa 

(1997), consiste em uma concepção interacionista que 

enfatiza a relação e interação do sujeito com o mundo e o 

que há nele, com as pessoas e com todos os seus condi-

cionantes sociais e culturais, como fator resultante de sua 

aprendizagem. Portanto, fatores como a faixa etária, a 

realidade e o contexto social que os educandos encon-

tram-se inseridos, foram levados em consideração no 

momento de construção do material pedagógico. 

As atividades sugeridas no guia podem ser utilizadas 

como um recurso complementar às aulas teóricas, fican-

do a critério do professor, das contingências enfrentadas 

pela escola, adaptá-las de acordo com cada nível escolar 

e faixa etária dos educandos, possibilitando seu uso em 

diversas disciplinas dos currículos do ensino fundamen-

tal e médio, viabilizando um melhor aproveitamento no 

que diz respeito ao reconhecimento dos diversos temas 

que constituem o ensino de geociências. 

Para um melhor aproveitamento das atividades prá-

ticas, estas foram construídas atentando-se à realidade 

das escolas públicas em geral. Os materiais utilizados 

para realização de cada experimento são simples, acessí-

veis e de baixo custo, podendo ser encontrados facilmen-

te tanto no cotidiano dos educandos como do professor. 

Para a execução dos procedimentos experimentais as 

atividades foram elaboradas de modo que estas possam 

ser realizadas na própria sala de aula. Como discutido e 

sugerido pelos PCN, não há necessidade da existência de 

um laboratório equipado com recursos materiais e tecno-

lógicos para a sua aplicação.  

Ao considerar todos os aspectos mencionados, a es-

colha pelos tipos de atividades variou desde práticas de 

observação e descrição de materiais coletados à monta-

gem de experimento para simulação, investigação, mode-
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lagem e/ou experimentação. Alguns dos experimentos 

selecionados já são comuns na comunidade científica, 

enquanto outros foram criados especificamente para as 

aulas do curso de CN. O guia é composto por diversas 

atividades práticas laboratoriais para cada conteúdo geo-

lógico previsto nos PCN e no currículo básico do DF. 

Com o intuito de aprimorar as execuções, interpreta-

ções e discussões dos resultados, além de promover a 

socialização, as práticas foram e são realizadas em gru-

pos de tamanhos variados, a depender do número de 

alunos matriculados. Em todas as práticas a quantifica-

ção e cálculos matemáticos e, a linguagem escrita, na 

forma de diferentes discursos, são exigidos. Da mesma 

forma, a interdisciplinaridade com uma ou mais discipli-

nas formais da EB são destacadas, demonstrando ao 

futuro professor como utilizar conteúdos geológicos em 

aulas de química, física, história e demais disciplinas, 

além dos assuntos geocientíficos obrigatórios da disci-

plina de Ciências.  

A título de exemplo é apresentado neste trabalho o 

roteiro padrão da atividade de precipitação de minerais 

(ensino fundamental e médio), retirado do guia, que é 

divido em duas seções. A primeira seção aborda essenci-

almente os aspectos pedagógicos, geológicos conceituais 

e contextualização do tema. A segunda seção foca prin-

cipalmente a descrição das etapas do procedimento práti-

co.  

 

4.1 Construção do Guia: Seção I 

 A Seção I dedicada aos conteúdos geológicos e didáti-

cos compreende:  

(i) Parágrafo introdutório, a respeito das habilida-

des cognitivas (Figura 1) de acordo com os tipos de ati-

vidades laboratoriais que serão desenvolvidas, destaca-

das em negrito no corpo do parágrafo. 

 

Figura 1. Exemplo de parágrafo introdutório do conteúdo de mineralo-

gia 

(ii) Texto conceitual e contextualizado. Pequeno tex-

to ou história introdutória (Figura 2) que tem por objeti-

vo a familiarização dos professores com os temas e con-

ceitos a serem trabalhados durante a execução dos expe-

rimentos, onde são trazidos aspectos da importância do 

tema no dia a dia. A maioria das histórias introdutórias 

foram ilustradas por estudantes de graduação do curso de 

Ciências Naturais que experimentaram as atividades em 

sala de aula, configurando assim um trabalho em colabo-

ração com futuros professores. 

 

Figura 2. Parte do texto em estilo de história em quadrinhos que traz os 

conceitos e contextualização do tema 

(iii) Sugestões de Interdisciplinaridade. Com base 

no currículo educacional e nos PCN são apresentados 

temas das diversas disciplinas (Figura 3) em que deter-

minado tema geocientífico em questão pode ser conjuga-

do.  

 

Figura 3. Possibilidades de abordagem interdisciplinar do conteúdo  

(iv) Quadro de Habilidade e Competências, com 

uma pequena listagem de competências que podem ser 

desenvolvidas que acordo com as habilidades exigidas 

pelo tipo de experimento, citadas no início dessa primei-

ra parte e (v) Tempo de Duração do experimento (Figura 

4). 
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Figura 4. Habilidades/competências e duração da atividade 

 

4.2 Construção do Guia: Seção II 

A segunda seção apresenta o procedimento dirigido de 

etapas comumente seguidas na investigação científica 

experimental que é apresenta no guia totalmente respon-

dido para a orientação do professor. Para os casos de 

reprodução da prática para aplicação com educandos, é 

também fornecido no guia o mesmo procedimento com 

respostas em branco.  

A intenção da estruturação dessa seção é permitir a 

vivência do passo-a-passo frequentemente seguido num 

procedimento laboratorial logístico, com ênfase ainda, e 

somente no início, aos aspectos pedagógicos. Suas etapas 

compreendem: 

Objetivos, de conteúdo e pedagógicos (Figura 5). 

Este último é para orientação do professor 

 

 

Figura 5. Objetivos da atividade 

(ii) Materiais. Listagem dos materiais e suas quanti-

dades a serem utilizadas no experimento (Figura 6). 

Atenção especial é dada às especificações precisas e 

quantificações claras dos materiais para que o experi-

mento seja passível de reprodução e discussão futuras.  

 

Figura 6. Materiais a serem utilizados na atividade 

(iii) Procedimento e Descrição dos Dados, com a 

descrição e ilustração de realização do experimento (Fi-

gura 7), seguido por espaço para a escrita da descrição 

dos dados observados (não mostrado na figura 7). Duran-

te a descrição destaca-se a importância da descrição da 

observação como dado concreto, isento de interpreta-

ções. As ilustrações foram elaboradas por estudantes do 

curso de Ciências que cursaram a disciplina de Ensino de 

Geociências da UnB. 

 

Figura 7. Parte dos procedimentos de execução da atividade 

(iv) Análise e Discussão dos Dados, perguntas for-

muladas com o intuito de ampliar o raciocínio científico 

no sentido de analisar as diferentes possibilidades do 

resultado, questionar as observações e formular hipóteses 

sobre o conteúdo, além de averiguar a fidelidade do 

experimento para o propósito pretendido, estabelecido no 

início da prática (Figura 8). No caso do experimento de 

mineral foram necessárias algumas semanas para a pre-

cipitação de cristais e análise e discussão dos dados. 
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Figura 8. Imagem parcial da análise dos dados obtidos 

Curiosidades relacionadas ao tema para despertar in-

teresses interdisciplinares que podem ser desenvolvidos 

(Figura 9). 

 

Figura 9. Curiosidades acerca do tema abordado na atividade  

(vi) Sugestões de recursos e/ou modalidades peda-

gógicas que podem ser utilizadas nas aulas pelo profes-

sor ou em uma atividade complementar (Figura 10). 

 

Figura 10. Sugestões ao professor 

5   Considerações Finais 

A Educação Básica brasileira ainda permanece arraigada 

a um sistema que desconsidera a diversidade de modali-

dades didáticas que podem ser inseridas no contexto 

escolar. É verdade que um dos quesitos fundamentais no 

processo de ensino-aprendizagem está na escolha de 

recursos que fomentem uma aula mais lúdica, atrativa e 

de qualidade. Os documentos educacionais, como os 

PCN e o Currículo Educacional do DF, sugerem a utili-

zação de modelos, atividades práticas experimentais, 

trabalhos de campo, atividades em grupo e outras a fim 

de aproximar os educandos aos conhecimentos científi-

cos disseminados nas aulas teóricas. Nesse contexto, as 

Geociências, que não ocupam uma posição de disciplina 

na EB, precisam ser trabalhadas de maneira que o seu 

tratamento seja realizado de forma interdisciplinar e 

contextualizada, para que o conhecimento geocientífico 

não fique restrito à mera memorização de conceitos abs-

tratos, que não promovem a real compreensão dos fenô-

menos e fatos. 

É de suma importância como mediadores e percus-

sores de pesquisa na área do ensino, darmos continuida-

de às reflexões indo ao encontro de condicionantes que 

sejam capazes de promover e despertar um melhor estí-

mulo para com o tratamento das Ciências em geral e o 

com uso de modalidades didáticas diversas, como as 

atividades experimentais, que estejam focadas na facili-

tação do processo de ensino-aprendizagem, e que forne-

çam resultados positivos com relação à concepção de 

ensino. Por fim, com a proposta apresentada neste traba-

lho visamos construir uma cultura que valorize a impor-

tância do conhecimento geocientífico para a formação 

dos educandos no Distrito Federal, de modo que estes 

possam adquirir um pensamento mais sistêmico, crítico, 

possibilitando fomentar uma cultura geológica, dotada de 

uma formação humanista, preocupada com a tomada de 

decisões acerca do meio ambiente, dos seres vivos e da 

inovação tecnológica que permeia o seio social.  
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Abstract This article describes the results of research on use of articles published by Terræ Didatica, the educational journal of the In-
sti-tute of Geosciences of Unicamp. The authors evaluated the efficacy of the journal as a tool for disseminating geoscientific knowledge 
in schools. The research method involved the use of articles in the school environment. High school and environ-mental technician stu-
dents were invited to choose some articles and produce videos, songs, plays and creative presentations; seminars were not considered as a 
product. They produced stimulating presentations, and overcame the challenge of establish-ing correlations between the chosen articles 
and course material that they studied. However, despite the motivation that the arti-cles inspired among students, we conclude that the dif-
fusion of Geosciences still faces enormous difficulties in schools. 

Keywords Geosciences, environment, technical education, teaching-learning, Geology, Science popularization. 

Resumo Este artigo descreve os resultados de pesquisa sobre uso de artigos publicados por Terræ Didatica, o periódico educacional do 
Instituto de Geociências da Unicamp. Avaliou-se a revista como ferramenta de divulgação do conhecimento geocientífico nas escolas. O 
método de pesquisa envolveu o uso de artigos no ambiente escolar. Alunos de uma escola de ensino médio e técnico de meio ambiente fo-
ram convidados a escolher alguns artigos e produzir vídeos, músicas, peças de teatro e apresentações criativas, sendo vedados os seminá-
rios. Os alunos produziram apresentações estimulantes e superaram o desafio de estabelecer correlações entre os artigos escolhidos com as 
matérias do curso, Apesar da boa motivação que os artigos despertaram nos estudantes, podemos concluir que a difusão das Geociências 
ainda enfrenta enormes dificuldades nas escolas. 

Palavras-chave Geociências, meio ambiente, educação básica, ensino-aprendizagem, Geologia, divulgação científica. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais na educação básica. 

1 Introdução 

Pesquisa desenvolvida ao longo de curso de mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de 
Ciências da Terra da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) investigou a utilização de artigos publicados 
pela revista educacional Terræ Didatica (TD) no ambi-
ente escolar. O trabalho, conduzido pelo primeiro autor 
(Linquevis 2017), sob orientação do segundo, pesquisou 
a utilização de artigos de TD no ambiente de escola téc-
nica estadual vinculada ao Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza (CEETPS), localizada em 
Mogi Mirim, São Paulo.  

O objetivo central do projeto foi avaliar o desempe-
nho de Terræ Didatica e propor diretrizes para ampliar a 
penetração junto à comunidade, tendo sido analisados: o 
público-alvo a que se destinam os artigos; os materiais 
didáticos e métodos difundidos pela revista; ações e 
práticas desenvolvidas por docentes e alunos com base 
nos materiais publicados. A pesquisa possibilitou reco-
nhecer temas que despertam maior interesse nos estudan-

tes e explorar diversos tipos de alternativas criativas que 
eles desenvolveram para expor aos colegas o que apren-
deram. Este artigo descreve e analisa os resultados obti-
dos, com a preocupação de orientar eventual expansão 
editorial da revista e, ao mesmo tempo, inspirar a adoção 
de novas práticas escolares, na educação básica e, even-
tualmente, no ensino superior, no campo da formação de 
professores. 

Objetivos gerais e específicos 

A pesquisa objetivou avaliar os fatores determinantes na 
escolha de títulos da revista pela comunidade escolar. 
Resultam do enquadramento três objetivos específicos:  
a) investigar junto à comunidade escolar de ensino 

técnico e profissional quais as formas usuais de uti-
lização das matérias;  

b) determinar qualitativamente o grau de utilização do 
material didático em atividades internas ou externas 
à sala de aula;  

c) mensurar possíveis efeitos da escolha no rendimento 
estudantil.  
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Características editoriais 

Terræ Didatica foi criada em 2005. A periodicidade 
anual tornou-se semestral em 2009 e quadrimestral em 
2014. O público-alvo é composto por docentes, profissi-
onais e estudantes de diversas áreas. A revista apoia 
cursos brasileiros de graduação e pós-graduação em 
Geologia, Geografia e formação de professores, e busca 
difundir Ciências da Terra na educação básica. Publica 
artigos resultantes de pesquisa, estimula intercâmbio de 
materiais didáticos ou recursos educativos e veicula 
matérias que buscam difundir e debater resultados de 
pesquisas nas áreas de Ciências da Terra, Geografia e 
Ciências do Ambiente. Para atingir perfil tão singular e 
conectar Geociências, Educação, Ensino e Divulgação 
Científica, a revista aceita manuscritos em Português, 
Espanhol ou Inglês. A dualidade de formatos de Terræ 

Didatica, nas versões impressa e eletrônica, resulta em 
dois registros de International Standard Serial Number 
(ISSN): versão impressa 1679-2300 e versão online de 
livre acesso 1980-4407. A edição impressa tem distribui-
ção gratuita, com tiragem de 1.000 exemplares.  

O Corpo Editorial é composto por editor-chefe, edi-
tor-associado e conselho consultivo formado por profis-
sionais de alta qualificação, assim distribuídos: 06 mem-
bros do exterior, 08 membros diretamente vinculados à 
Unicamp e 25 membros nacionais externos, de várias 
regiões do País, totalizando 39 membros. Terræ Didatica 

obtém financiamento por meio de veiculação de espaço 
para publicidade, o que estimula constante busca por 
subsídios e influencia a dinâmica da revista porque todo 
anunciante busca expor sua marca, produtos e serviços 
de forma diferente da concorrência (Vestergaard & 
Schröder, 1996). 

O corpo editorial abrange 06 membros do exterior, 
08 membros ligados à Unicamp e 25 membros nacionais 
externos, totalizando 39 membros qualificados. Planilhas 
de registro dos dados de análise de artigos revelam que o 
processo ainda não possui sistema on-line de acompa-
nhamento, quer pelos autores, quer pelos consultores. O 
sítio eletrônico do periódico dispõe de informações deta-
lhadas sobre o formato específico das produções científi-
cas a serem submetidas. A revista divide os manuscritos 
em categorias: Artigos, Revisões e Breves Comunica-
ções. As recomendações do corpo editorial acerca dos 
artigos avaliados são levadas ao conhecimento do(s) 
autor(es) para revisão, junto com críticas e comentários. 
Textos rejeitados são devolvidos e arquivados.  

Entre 2005 até fevereiro de 2016, a revista recebeu 
172 artigos, sendo que 41 deles foram rejeitados. Dentre 
os trabalhos arquivados, quase 30% o foram devido à 
não-devolução do texto revisto pelos autores. Dos artigos 
aceitos observamos que 56 deles tratam de assuntos 
exclusivamente técnicos de Geociências, enquanto os 
demais 75 artigos possuem relação direta com o ensino 
de Geociências. Em outro artigo (Linquevis et al. 2018a), 
apresentam-se resultados de uma avaliação do impacto 
da revista na comunidade e no público que normalmente 
visita suas páginas. Linquevis (2017) apresenta listagem 
dos 147 artigos e principais matérias publicadas pela 
revista desde sua fundação. A lista não inclui notícias, 
relatórios e outros documentos de informação ao leitor. 

2    Premissas e Métodos  

A pesquisa estabelece um diálogo entre formas de comu-
nicação geocientífica e seu correspondente alcance no 
processo ensino-aprendizagem escolar. Para enfrentar o 
desafio pedagógico de “identificar o problema a estudar, 
definir a(s) pergunta(s) de pesquisa e discutir as metas a 
serem alcançadas” (Martins 2014), foi preciso definir a 
pergunta inicial de pesquisa: “A livre escolha de temas e 
artigos de um periódico científico pode estimular a cria-
tividade e melhorar o rendimento dos alunos na educação 
formal?”. A abordagem, os conceitos a serem mobiliza-
dos, os instrumentos de pesquisa e a coleta de dados 
visaram trazer respostas à questão inicial.  

Utilização de artigos publicados. Nessa etapa, recu-
peraram-se dados para avaliar quais foram as ações e 
práticas desenvolvidas por docentes, alunos e outros 
interessados com base nos materiais publicados. 

Cenário da pesquisa: as condições de contorno 

Pode-se afirmar que o indivíduo, ao aprender mais sobre 
Geociências, pode formar um novo olhar sobre a Terra, 
sobre o universo e sobre o mundo em que vive (Carneiro 
et al. 2004). A noção de pertencimento ao lugar onde se 
vive vem sendo investigada por diversos autores; a cada 
dia surgem mais elementos que fortalecem a necessidade 
de se construir uma imagem do lugar fundamentada em 
conhecimentos efetivos sobre os processos naturais e 
sobre como a humanidade interfere e interage com esses 
processos, modificando a paisagem, introduzindo novos 
cenários e até mesmo promovendo um fenômeno extre-
mamente grave, que se convencionou chamar de “sexta 
extinção em massa de espécies” (Williams Jr. 2000). As 
publicações técnico-científicas e educacionais, bem co-
mo os veículos de divulgação científica, podem ser vetor 
importante para mitigar a escassez de conhecimento na 
população e formar cidadãos conscientes e responsáveis. 

3    Geociências na escola: o uso de artigos publicados 

por Terræ Didatica 

Artigos publicados pelo periódico foram utilizados na 
pesquisa como ferramentas educacionais, por alunos em 
faixa etária entre 16 e 17 anos, de uma turma do 3º ano 
de Ensino Técnico Integrado em Meio Ambiente, da 
Professora Gleise Regina Bertolazi dos Santos, na Escola 
Técnica Estadual (ETEC) Pedro Ferreira Alves, perten-
cente ao CEETPS, na cidade de Mogi Mirim, São Paulo. 
No trabalho foi proposto que a turma de 24 alunos se 
dividisse em 06 grupos de 04 alunos cada. 

Cada grupo teria liberdade de escolher um artigo que 
mais lhe chamasse a atenção no sítio da revista 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica. A principal 
restrição seria que o artigo fizesse referência a temas 
tratados em sala de aula em algum dos três anos de 
escolaridade. O grupo deveria expor em qual contexto de 
ensino-aprendizagem o artigo seria pertinente e indicar 
em quais matérias a proposta elaborada enquadrar-se-ia.  

Com base no artigo escolhido, cada grupo produziu 
apresentações criativas livres, sendo vedada a forma de 
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seminários. Qualquer outra forma podia ser escolhida: 
vídeos, músicas, peças de teatro etc. As apresentações 
aconteceram no dia 21 de setembro de 2015.  

Para avaliar a atividade proposta, foi utilizada uma 
ferramenta de avaliação da Educação Básica, o Sistema 
de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo – SARESP de 2016, disponível no endereço: 
http://saresp.fde.sp.gov.br/2016/. Objetivamos avaliar as 
competências desenvolvidas, as quais abaixo relacionam-
se, em Língua Portuguesa, utilizando como ferramenta 
principal textos publicados nas várias edições de Terræ 

Didatica.  
Os artigos escolhidos foram:  
- “O Conceito de geoparque no Brasil: reflexões, 

perspectivas e propostas de divulgação” (Onary-Alves et 
al. 2015). Disponível no volume 11, n. 2 de 2015 de 
Terræ Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v11_2/112-
%204-.html. O conteúdo do artigo foi apresentado na 
forma de uma canção. Neste grupo a exposição foi de 
conceitos básicos encontrados no texto; 

- “A concepção sobre Natureza e Meio Ambiente 
para distintos atores sociais” (Santos & Imbernon 2014). 
Disponível no volume 10, n. 2 de 2015 de Terræ 

Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v10_2/00.htm
l. Apresentado em vídeo gravado no formato de um talk-
show com entrevistas a outros integrantes do grupo sobre 
alguns conceitos encontrados no artigo escolhido; 

- “Bilhões de anos na tela de um computador”. 
Editorial disponível no volume 2 de 2007 de Terræ 

Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v2/TD_2.html
. O grupo elaborou um vídeo em formato de telejornal, 
no qual expuseram o artigo em forma de várias notícias; 

- “Ilhas oceânicas brasileiras e suas relações com a 
tectônica atlântica” (Almeida 2006). Disponível no 
volume 2 de 2007 de Terræ Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v2/v2_a2.html
. Elaboraram uma maquete contendo o Brasil e os 
arquipélagos de São Pedro e São Paulo. Explicaram cada 
um deles em forma de um conto, apresentando os 
arquipélagos como personagens desse conto; 

- “Curiosidades na nomenclatura mineralógica: 
Porpezita do Brasil” (Roeser & Schürmann 2015). 
Disponível no volume 11, n. 1 de 2015 de Terræ 

Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v11_1/111-
%202-103.html. O grupo realizou breve e bem-humorada 
descrição do artigo e introduziu um novo jogo, no qual 
eram apresentadas 09 rochas (varvito, diabasio, basalto, 
granito, siltito, mármore, arenito, argilito, migmatito), e 
os outros grupos deveriam nomeá-las a partir de cartões 
com nomes e breves descrições das rochas, no tempo 
máximo de 01 minuto. O grupo que acertasse o maior 
número de nomes de rochas seria o vencedor; 

- “Causa do aquecimento global: antropogênica 
versus natural” (Silva & Paula 2009). Disponível no 
volume 5 de Terræ Didatica, 
https://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/v5/v5_a4.html
O grupo que selecionou este artigo apresentou um vídeo 

retirado de sites populares que se restringiu a ilustrar 
dados sobre o conteúdo do artigo. 

A base norteadora para definir as competências a 
serem analisadas consta das Matrizes de Referência para 
a avaliação do SARESP, a saber: 

H05 – Localizar itens de informação explícita, 
relativos à descrição de características de determinado 
objeto, fenômeno, cenário, época ou pessoa. 

H06 – Localizar e relacionar itens de informação 
explícita, distribuídos ao longo de um texto. 

H10 – Estabelecer relações entre imagens (fotos, 
ilustrações), gráficos, tabelas, infográficos e o corpo do 
texto, comparando informações pressupostas ou 
subentendidas. 

H13 – Localizar um argumento utilizado pelo autor 
para defender sua tese, em um texto argumentativo. 

H14 – Identificar sentidos de operadores discursivos 
ou de processos persuasivos utilizados em um texto 
argumentativo. 

Além das competências em Língua Portuguesa, 
avaliou-se o desenvolvimento de competências de 
disciplinas da área técnica como Práticas em Ciências da 
Terra, Projetos de Educação Ambiental, Poluição 
Atmosférica e Mudanças Climáticas, Avaliação de 
Riscos e Impactos Ambientais. Tais competências 
puderam ser identificadas a partir da escolha dos artigos 
e desenvolvimento das atividades. Pôde-se elencar as 
seguintes competências desenvolvidas segundo o plano 
de curso do Ensino Técnico Integrado ao Médio em 
Meio Ambiente: 
• Analisar agentes da dinâmica interna e externa do 

planeta, bem como a estrutura da litosfera.   
• Identificar os fenômenos meteorológicos que atuam 

no sistema Terra. 
• Promover a educação ambiental voltada para a 

construção de sociedades sustentáveis. 
• Identificar processos de intervenção antrópica no 

meio ambiente e os riscos a eles associados. 
• Analisar os processos de degradação natural e de 

intervenção antrópica na atmosfera. 
• Interpretar os efeitos dos poluentes atmosféricos no 

meio urbano e rural. 

 
O objetivo foi analisar, dentro dos resultados obtidos 

na execução de tal atividade, a capacidade de reflexão 
sobre conteúdos e gêneros dos textos, por intermédio do 
incentivo à formulação de hipóteses, declaração de 
proposição pelos alunos, apresentação de conhecimento 
de conceitos específicos, emissão de juízo sobre o texto 
analisado e finalmente a transposição do conhecimento 
obtido para resolução do problema proposto, culminando 
em uma forma criativa de exposição dos artigos 
escolhidos. Tal procedimento serviu para que os alunos 
utilizassem ferramentas tanto de ensino, disponibilizadas 
em sala de aula pela professora, assim como de sua 
aprendizagem, fixando os conteúdos de forma mais 
efetiva. 

Todos os grupos tiveram sucesso nos parâmetros 
definidos de avaliação, sendo que o grupo que escolheu 
“Curiosidades na nomenclatura mineralógica: Porpezita 
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do Brasil” se sobressaiu no quesito criatividade e 
também interatividade pelo desenvolvimento de um jogo 
o qual envolveu todos da classe de aula, gerando uma 
discussão entre alunos e cooperação no desenvolvimento 
da atividade. 

4    Terræ Didatica e o contexto de ensino e aprendi-

zagem 

Interessa, tendo em vista os resultados expostos, diferen-
ciar a acepção de duas palavras tão próximas, porém com 
significações que podem se distanciar, rompendo com 
teorias consolidadas. É importante trazer o debate à tona, 
talvez fugindo do plano pessoal, pois acreditamos que 
conhecimento é dinamismo e transformação, encontran-
do seu alento na evolução constante. A diferenciação 
leva a um aprofundamento do assunto e uma melhor 
compreensão dos papeis de cada ator no processo de 
ensino-aprendizagem. Para tanto, destacamos o trecho 
abaixo 

[...] a vivência do cotidiano escolar nos tem evidenciado situa-
ções bastante questionáveis neste sentido. Percebe-se, de iní-
cio, que os objetivos educacionais propostos nos currículos 
dos cursos se apresentam confusos e desvinculados da realida-
de social. Os conteúdos a serem trabalhados, por sua vez, são 
definidos de forma autoritária, pois os professores, via de re-
gra, não participam dessa tarefa. Nessas condições, tendem a 
mostrar-se sem elos significativos com as experiências de vida 
dos alunos, seus interesses e necessidades (Lopes 2000. 
p.158). 

Sendo assim, para melhor diferenciação, utilizamos 
a capacidade enciclopédica do conhecimento e tomamos 
a liberdade em utilizar a teoria dos círculos e o mínimo 
ético, exposta por Miguel Reale Jr. (Reale 2002, p.42), o 
qual de forma brilhante dispõe sobre a correlação do 
direito e da moral, na busca da significação efetiva do 
primeiro, utilizando para tanto, a imagem de dois círcu-
los secantes, onde ambos se confundem em determinadas 
áreas e se distanciam em outras.  

Buscando a perfeita correlação entre o ensino e a 
aprendizagem, percebemos que estes também podem ser 
encarados como círculos secantes, encontrando-se em 
suas interseções e distanciando-se em técnicas ao mesmo 
tempo. São, portanto, círculos complexos cujos objetivos 
se tocam e se confundem e ao mesmo tempo se distanci-
am nas acepções. 

Direito                     Moral

 

Figura 1. Exposição gráfica da teoria dos círculos secantes do Prof. Dr. 
Miguel Reale Júnior 

  

Ensino                 Aprendizagem

 

Figura 2. Exposição gráfica da teoria dos círculos secantes na aprendi-
zagem e ensino 

A interseção dos círculos contém em si mesma a 
formação cognitiva do indivíduo em relação a um assun-
to. Portanto, a interseção corresponde à gnose e ao co-
nhecimento individual propriamente dito, tal como havia 
sido construído pela pessoa a partir de todos os estímulos 
que recebeu ao longo de sua vida. Os campos que se 
sobrepõem situam-se na origem das coleções de conhe-
cimento em relação a estímulos externos, aos quais, 
consciente ou inconscientemente, as mentes estão diari-
amente sujeitas. Cada estímulo proporciona atribuir 
sentidos cognitivos que acabam dando origem ao conhe-
cimento. Em outros termos, o conhecimento individual 
emerge em resposta a situações significativas que impac-
tam os indivíduos. Em contrapartida, tais círculos se 
distanciam em outros momentos como, por exemplo, no 
ensino, pela forma como este se apresenta ao indivíduo, 
por meio da figura do instrutor, do professor ou do su-
pervisor, auxiliado por atores externos, e a outra, de 
maneira informal, por intermédio de impactos externos 
diversos.  

A aprendizagem pode estar ligada a um aspecto in-
timista e individualizado, uma vez que o principal ator 
quem é estimulado e utiliza sua capacidade de contextua-
lização para absorver e colocar o conhecimento em um 
local adequado de sua cognição particular para uso ade-
quado no futuro. Como sugerem Gazzaniga & Heather-
ton (2005, p.183): 

"A aprendizagem é uma mudança relativamente duradoura de 
comportamento resultante da experiência. Ela ocorre quando 
os organismos se beneficiam da experiência para que seus fu-
turos comportamentos sejam mais bem adaptados ao ambien-
te" (Gazzaniga & Heatherton 2005, p.183) 

Por outro lado, o ensino depende do formato pré-
determinado da componente disciplinar, organizada em 
um currículo e exposta por um ator externo que não o 
próprio indivíduo. 

A intersecção reúne três aspectos: é técnica, dirigida 
e informal. Isso revela o duplo caráter da formação do 
conceito para o indivíduo, que por um lado bebe da fonte 
da técnica pré-definida exposta por um ator determinado. 
Em seguida, a formação começa a se consolidar assim 
que o indivíduo é apresentado ao conteúdo e conecta sua 
experiência e o que já aprendeu anteriormente com o 
entendimento daquilo que foi exposto. Dessa forma, 
acredita-se que a evolução do processo de aprendizagem, 
como instrumento significativo de moldagem de uma 

475



 

 

consciência ativa, só pode ser descrita como efetiva se o 
ensino e a aprendizagem estiverem juntos. 

A aprendizagem ocorre durante a vida inteira. Mas, 
havendo de ser transformada a pessoa durante sua vida, o 
início se dá na tenra idade, nos primeiros contatos que o 
indivíduo tem com o mundo. A relação de ser impactado 
por um estímulo e a capacidade de absorção e contextua-
lização do indivíduo são os fatores que definem aquele 
que terá um melhor relacionamento com o ensino, que, 
como já exposto, é a ferramenta utilizada pelo ser huma-
no como transmissora sistematizada de conhecimento. 
Então, o indivíduo que se adequa melhor à aprendizagem 
terá mais sucesso em contextualizar o conhecimento 
recebido por intermédio do ensino e, posteriormente, 
pratica-lo. Acreditamos que a educação abarca comple-
tamente a teoria dos círculos secantes, agora chamada de 
teoria dos círculos secantes da educação.  

A formulação acima serve para localizar o periódico 
Terræ Didatica no contexto do ensino e também da 
aprendizagem. Afinal, Terræ Didatica está inserida no 
ensino ou na aprendizagem? O periódico, na condição de 
ferramenta, se localiza no ensino, pelo formato material, 
sistematizado e objetivo, aceito pelo corpo consultivo da 
revista, com base na linha editorial previamente definida; 
em contrapartida, em uma apertada análise de seu conte-
údo, revela-se também presente na aprendizagem das 
Geociências, propondo ao leitor um novo universo de 
informações, as quais o impactam e ampliam as frontei-
ras de seu conhecimento, não de forma sistemática, mas 
provocativa. Os textos publicados contextualizam e apro-
fundam os assuntos propostos ao indivíduo a quem se 
dirige, fazendo com que este, quando impactado se mo-
vimente e aprofunde seu conhecimento.  

A revista Terræ Didatica nasceu com o intuito de 
criar, provocar e aprofundar o conhecimento em Geoci-
ências, na medida em que se dispõe a trazer o conheci-
mento ao indivíduo, o qual é impactado por suas edições, 
por meio da leitura de conteúdo sistematizado pelos 
autores, depois de ser submetido à análise crítica do 
corpo editorial.  

5    Discussão 

Os resultados da investigação guardam paralelismo com 
os de trabalho intitulado “Estudo de caso sobre ensino de 
Geociências em uma turma de ensino fundamental de 
rede privada de Duque de Caxias, RJ”, publicado na 
edição v.12, n.3, de Terræ Didatica. A equipe que 
desenvolveu aquela pesquisa manteve diálogo com o 
corpo docente e discente de uma turma do sexto ano do 
ensino fundamental II, na disciplina de Ciências. Os 
resultados revelam que os professores analisados 
demandam maior atualização e precisam diversificar os 
recursos didáticos utilizados. As duas pesquisas são 
complementares, pois apontam que muitas escolas ainda 
engatinham em relação a técnicas de ensino e 
engajamento dos alunos. Os temas de Geociências 
muitas vezes são inacessíveis aos estudantes, mas estes 
ficam absolutamente motivados quando podem se 
dedicar a esses temas.  

Foram destacadas duas escolas com uma boa média 
de qualidade de ensino, no caso do Centro Paula Souza, 
uma escola técnica, com curso específico voltado ao 
meio ambiente, e mesmo assim vemos a dificuldade que 
os docentes enfrentam na transmissão de conteúdo em 
Geociências para seus alunos. Imaginamos aqui como 
padecem os professores da rede pública de ensino e 
também da rede particular, pois raramente conseguem se 
reciclar ou nem mesmo tiveram em sua formação 
pedagógica disciplinas relacionadas às Geociências 
(Santos 2011). 

6    Conclusões 

A difusão das Geociências nas escolas ainda enfrenta 
enormes dificuldades no Brasil. Terræ Didatica precisa 
atingir maior visualização para aumentar a penetração 
nos distintos níveis de ensino básico: fundamental e 
médio. A revista deve fomentar a recepção de artigos 
técnicos, didáticos e técnico-didáticos, sempre buscando 
identificar aquilo que contribuirá para as Geociências 
como um todo; contudo, jamais deve se afastar do ambi-
ente escolar, sempre tão ávido por novidades.  

Terræ Didatica precisa dialogar com docentes e alu-
nos da escola básica, explorando ao máximo a penetra-
ção via internet, que é bastante direta e eficaz. Os alunos 
analisados revelaram grande interesse pelos temas rela-
cionados às Ciências da Terra. Os resultados da pesquisa 
mostram que, apesar da alta motivação despertada pelos 
artigos nos estudantes, identificamos barreiras importan-
tes para a difusão das Geociências. Concluímos que esta 
área do conhecimento ainda enfrenta enormes dificulda-
des para penetrar mais ainda no ambiente escolar. 
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Abstract This research evaluated the hypothesis that education strategies focused on local issues may change the relationship of stu-
dents to the place where they live. The research focuses the municipality of Cajamar (São Paulo metropolitan region, São Paulo State), 
where the authors tried to increase awareness about geoscientific issues in a socio-environmental context. The project aimed to disseminate 
Geosciences to high school students in the geography discipline, after collecting evidence that many students do not enjoy the city for sev-
eral reasons. The application involved 80 students from one participating school (ETEC Gino Rezaghi), both in the classroom and in a 
field trip, focusing two specific aspects of Cajamar: the importance of limestone mining for the regional socioeconomic development, and 
the “Cajamar Hole”, a colapsed doline inside the urban area. The activity addressed the causes and consequences of the phenomenon. The 
didactic material, available in the web, was an exercise in citizenship as a means to change the environmental reality. Since Geosciences 
are strategic for developing proposals for local actions, the strategy helped build a new reality In the appreciation of student’s hometown.  

Keywords Teaching-learning, Geology, Geography, natural disasters, covered karst, Cajamar. 

Resumo A pesquisa examinou a importância da educação com foco no lugar como estratégia para transformar a relação dos estudantes 
com a cidade em que vivem. A abordagem de temas geocientíficos em contexto socioambiental focalizou Cajamar, município da região 
metropolitana de São Paulo que apresenta aparente relação de não pertencimento e desvalorização por muitos jovens estudantes. Diagnos-
ticada a complexa relação que eles mantêm com a cidade, produziu-se e aplicou-se junto a alunos do Ensino Médio um projeto de educa-
ção socioambiental com ênfase em Geociências, na disciplina Geografia, com ênfase no conhecimento local. A aplicação da unidade de 
ensino envolveu aproximadamente 80 alunos da Escola Técnica Estadual “Gino Rezaghi”, com atividades em salas de aula e campo. Dois 
aspectos de Cajamar foram tratados: a importância da mineração de calcário para o desenvolvimento do município e o problema do “Bura-
co de Cajamar”, dolina de colapso em área urbana. Abordaram-se as causas e as consequências do fenômeno. Conclui-se que as Geociên-
cias contribuem para construir estratégias de valorização do lugar pela comunidade escolar, promovendo autêntico exercício de cidadania 
em busca da transformação da realidade socioambiental. 

Palavras-chave Ensino-aprendizagem, Geologia, Geografia, desastres naturais, carste coberto, Cajamar. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução 

A ideia de ambiente se transformou ao longo do tempo. 
O ambiente, antes concebido sob o aspecto natural, pas-
sou a abranger desde meados do século XX também o 
aspecto social, graças à crise ambiental contemporânea 
que traz questões e problemas não solucionados, especi-
almente pela dissociação entre os elementos que definem 
o homem e suas relações com o ambiente terrestre. Mui-
to se discute sobre o futuro da humanidade, das condi-
ções que permitem a existência e manutenção da vida no 
planeta Terra e da eventual escassez de recursos naturais.  

Williams Jr. (2000) acentua a urgência da questão, 
alertando, em sintonia com autores como Leff (2002), 
para a ocorrência de uma sexta grande extinção em mas-
sa, já a caminho, causada pela superpopulação humana, 
que promove superexplotação de recursos e profundas 

mudanças em ambientes naturais. O conhecimento cien-
tífico deve fundamentar a formulação e aplicação de 
políticas públicas, incluindo-se a história e evolução da 
Terra e a evolução biológica. A educação científica pos-
sibilitará compreensão da urgência ambiental, fator es-
sencial para que cidadãos tomem decisões racionais com 
base em conhecimentos científicos (Orion 2001): 

Em relação ao paradigma “verde”, não existe dúvida de que 
um cidadão cientificamente alfabetizado deva ter um conhe-
cimento básico das Ciências da Terra. [...] uma das tarefas 
mais importantes da educação em ciências nas escolas será o 
desenvolvimento da conscientização e da compreensão ambi-
entais nos nossos futuros cidadãos (Orion 2001, p.99) 

Um modo de permitir que cidadãos detenham sólida 
base de conhecimentos científicos para tomada de deci-
sões e para relação cordial com um planeta vivo como a 
Terra (Villarroya et al. 2012), pode envolver o ensino de 
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Geociências, em temas inseridos em programas de ciên-
cia na educação básica, que tratem a Terra como sistema.  

A educação também se transforma ao longo do tem-
po, graças à velocidade com que as informações circulam 
e à facilidade de acesso a elas. No entanto, com tanta 
informação disponível, é necessário conhecimento capaz 
de tornar seu detentor hábil a filtrá-la e selecionar aquilo 
que desperta interesse e é funcional, além da capacidade 
de confrontar dados e formular uma conclusão própria.  

Tanto a questão ambiental como a necessidade de 
preservar recursos fundamentais à vida ou ao equilíbrio 
dos ecossistemas estão presentes nas escolas de educação 
básica, aparecem nos materiais didáticos e fazem parte 
do currículo e planos de ensino. No entanto, muitas ve-
zes as ideias relacionadas a urgência ambiental parecem 
não fazer parte da realidade dos alunos, assim não con-
tribuem de fato para a tomada de consciência, para a 
construção de uma postura crítica em relação ao ambien-
te e à necessidade de preservação. Uma das razões possí-
veis para o fato de a urgência ambiental não fazer parte 
da realidade dos estudantes é a escala de análise utilizada 
para abordar as questões. O uso da escala global para 
trazer entendimento e compreensão em relação a pro-
blemas ambientais impede que o estudante sinta o pro-
blema como algo próximo; entende o problema, os ris-
cos, mas não sua urgência, pois o mesmo está distante, 
ou ocorre em escala muito maior à que ele tem acesso ou 
poder de ação. Um exemplo de distância entre a presença 
do tema na escola e a conscientização e postura crítica 
dos estudantes é o desconhecimento de problemas ambi-
entais dos municípios onde vivem, em oposição ao co-
nhecimento de questões que atingem o território nacional 
ou até em escala global.  

A questão da escala é importante, pois as ações são 
locais, ou seja, o processo de globalização se concretiza 
na escala local. Os estudantes não percebem que estão 
inseridos em um espaço mais amplo e que os problemas 
ambientais que observam nos livros didáticos e nos mei-
os de comunicação podem ser provocados por combina-
ções de ações locais, presentes no cotidiano de cada um. 
Assim, a consciência ambiental não se concretiza, pois 
fica no imaginário, como algo muito distante observado 
nos livros e na mídia, mas que não necessariamente apre-
senta efeitos no local. Muitas vezes o aluno se preocupa 
com problemas como o aumento do nível do mar, ou 
derretimento de calotas polares, mas não percebe pro-
blemas ambientais locais, como lixo, poluição, contami-
nações e outros que ocorrem na sua própria cidade. 

O estudo do lugar pode aproximar alunos da realida-
de das questões emergentes da natureza. O lugar é o 
espaço que se ocupa, produz e constrói. O conhecimento 
do lugar, de como foi concebido do ponto de vista natu-
ral e social, é essencial para compreensão da realidade, e 
permite a ação dos que o compõem. A urgência ambien-
tal requer que se estude a história e evolução da Terra, os 
ciclos pelos quais ela passa e que transformaram a reali-
dade ambiental ao longo do Tempo Geológico. A ausên-
cia de conteúdos geocientíficos na educação básica im-
pede que os alunos, futuros sujeitos que tomarão deci-
sões e ações, construam uma visão sistêmica da Terra, 
dos ciclos e ambientes que se sucederam ao longo do 

Tempo Geológico. Disso resultam análises e entendi-
mentos superficiais das questões ambientais. Em geral 
prevalece uma discussão sobre a parcela antrópica das 
transformações ambientais, acentuando-se resultados 
catastróficos, sem considerar o Tempo Geológico e todas 
as transformações pelas quais a Terra já passou antes da 
existência da espécie humana. 

1.1 Antecedentes e importância do estudo 

Inquietações acerca da inclusão de temas geocientíficos 
na educação básica e evidências de descontentamento de 
estudantes em relação ao lugar em que vivem levaram 
um dos autores (ATFL), ao lecionar Geografia para tur-
mas do Ensino Médio em uma Escola Técnica Estadual 
(ETEC) em Cajamar (ETEC Gino Rezaghi), a unir temas 
de Geociências com o estudo do lugar; a história recente 
de Cajamar favorece a inclusão de tais temas.  

A observação foi desencadeada pelo fato de que os 
alunos desvalorizam o município onde vivem. Havia um 
consenso preconceituoso de que os municípios vizinhos 
seriam melhores que Cajamar (Lima 2013). Parecia ha-
ver conhecimento escasso sobre a cidade, sob os pontos 
de vista: natural, social e econômico. 

Hipóteses explicam o baixo conhecimento dos alu-
nos sobre o lugar: ausência de meios pelos quais as in-
formações são divulgadas e o fato de a escala local ser 
trabalhada, geralmente, apenas no Ensino Fundamental, 
tanto a escala cartográfica quanto a geográfica. Na disci-
plina Geografia do Ensino Médio inexiste qualquer ênfa-
se no conhecimento local, apesar de se utilizar a escala 
local para comparações com a escala global. Segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(PCNEM), o estudo do lugar com a ênfase de reconstruir 
identidades diz respeito ao componente História:  

O ensino de História pode desempenhar um papel importante 
na configuração da identidade, ao incorporar a reflexão sobre a 
atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o grupo 
de convívio, suas afetividades, sua participação no coletivo e 
suas atitudes de compromisso com classes, grupos sociais, cul-
turas, valores e com gerações do passado e do futuro. (Brasil 
1999, p.22) 

Em Geografia, a formação de uma identidade peran-
te o lugar pode ser um elemento capaz de contribuir para 
a formação de princípios estéticos, políticos e éticos, que 
permitem ao aluno: 

[...] tornar-se sujeito do processo ensino-aprendizagem para se 
descobrir convivendo em escala local, regional, nacional e 
global. A autonomia que a identidade do cidadão confere é ne-
cessária para expressar sua responsabilidade com o seu “lugar-
mundo”, através de sua identidade territorial. (Brasil 1999, 
p.31) 

Na Proposta Curricular do Estado de São Paulo para 
Geografia, criada em 2008 e ainda vigente, o estudo do 
lugar não consta nas séries do Ensino Médio. O conceito 
aparece relacionado ao estudo da paisagem e à relação do 
lugar com o mundo no 6º ano do Ensino Fundamental 
(Fini 2008). A pouca ênfase dada ao estudo do lugar 
resulta na falta de pertencimento e ausência de ações que 
possam preservar o lugar, ou até mesmo transformá-lo. 
Na maioria dos Currículos Educacionais brasileiros, o 
lugar é objeto de estudo da Geografia, nas séries iniciais 
da Educação Básica, para introduzir a linguagem carto-
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gráfica e a educação espacial. Nesse momento procura-se 
relacionar as escalas e não avançar no conhecimento de 
forma concêntrica, partindo do lugar e avançando para 
escalas maiores, sempre relacionando-as entre si (Almei-
da & Passini 1991). Nas séries finais da Educação Básica 
(Ensino Médio), os alunos formulam questões sobre 
consciência ambiental e relação entre escalas mais con-
solidadas. Isso justifica a retomada do estudo da escala 
local no Ensino Médio. Assim, acredita-se que a inclusão 
de temas geocientíficos relacionados ao lugar seja uma 
possibilidade de transformar a relação dos alunos com o 
município e suas ações perante o ambiente, já que na 
educação básica o aluno discute a necessidade de preser-
vação dos recursos naturais e participa de projetos de 
Educação Ambiental. Contudo, se o lugar nada significa 
para o aluno, a consciência ambiental não fará sentido e 
o aprendizado deixará de ser efetivo e duradouro. 

A pesquisa trata da importância do estudo do lugar, 
como forma de se valorizar a relação entre os alunos e o 
município onde vivem, e buscou produzir material didá-
tico em ambiente de computador, para que professores de 
outras séries possam abordar a questão do lugar, a neces-
sidade de preservação dos recursos e resgatar uma iden-
tidade. O espaço virtual também deve possibilitar que os 
alunos construam as próprias interpretações e conclusões 
a respeito do lugar e a divulguem nesse espaço. 

2    Objetivos  

Esta pesquisa educacional enfatiza o conhecimento soci-
oambiental de Cajamar, visando: (a) transformar a rela-
ção dos estudantes com o lugar em que vivem e (b) in-
vestigar formas de implementação capazes de trazer os 
melhores resultados. Fundamentou-se em quatro tópicos: 
(a) a importância das Geociências na educação básica e a 
necessidade de incluir temas geocientíficos; (b) a impor-
tância de estudos em escala local; (c) a crescente partici-
pação dos computadores nos ambientes de ensino, e (d) a 
importância da interconexão dos temas (a, b, c) na edu-
cação ambiental. 

O Projeto Geo-Escola concilia as Geociências e os 
ambientes virtuais de aprendizagem, buscando inovações 
na educação básica, por meio da produção de material 
didático sobre determinada localidade em ambiente vir-
tual (Piranha 2006, Carneiro et al. 2007). Propõe o uso 
educacional do computador, apoiado em dados, imagens 
e mapas da localidade selecionada e conteúdos geológi-
cos que despertem o interesse de professores a criar 
estratégias para que o estudante desenvolva novas capa-
cidades. 

A pesquisa atende aos objetivos do projeto Geo-
Escola, com as metas de produzir, testar e aplicar materi-
ais didáticos sobre Cajamar, buscando disponibilizá-los 
para a comunidade escolar do município. Diferentemente 
dos módulos anteriores do Projeto Geo-Escola, os temas 
trabalhados foram selecionados pelos autores, levando-se 
em consideração a história do município e um acidente 
geológico ocorrido em 1986, e não por professores que 
lecionam no município, como ocorreu em outros módu-
los do projeto Geo-Escola.  

O projeto educacional é pautado na seguinte questão 
de pesquisa: o estudo do lugar, a partir de temas geocien-
tíficos, pode contribuir para a (re) construção da identi-
dade e do sentimento de pertencimento, e permitir refle-
xão e ação dos sujeitos perante o lugar em que vivem?  

Os objetivos específicos foram: 
• Investigar de que maneira os temas de Geociências 

podem contribuir para a educação socioambiental. 
• Avaliar a importância do conhecimento em escala 

local e como ele é indissociável da escala global. 
• Produzir e aplicar novos materiais de apoio didático. 
• Disponibilizar em ambiente virtual os materiais 

produzidos, de modo a compor um módulo do Portal 
Geo-Escola. 
A pesquisa compõe o módulo “Cajamar” do projeto 

Geo-Escola, mas se diferencia dos anteriores, quanto a:  
1. Definição dos temas geocientíficos pesquisados: nos 

módulos iniciais a seleção dos temas foi feita por 
docentes de Educação Básica da área onde o projeto 
se desenvolvera. Em Cajamar a autora era também 
docente da Educação Básica do município, assim os 
temas resultam das observações da autora e de um 
dos objetivos da pesquisa: transformar a relação dos 
estudantes com o lugar em que vivem. 

2. Aplicação dos materiais produzidos: em Cajamar 
foram aplicados diretamente com os alunos, em uma 
única escola, sem intermediação com outros profes-
sores. Mesmo ao deixar de ser oficialmente profes-
sora daqueles alunos e ser uma pesquisadora, a auto-
ra continua coordenando a aplicação dos materiais e 
a visitação de campo. Não houve a participação de 
outros professores no desenvolvimento e aplicação 
da pesquisa, diferentemente dos outros módulos.  
Este artigo descreve o material elaborado como fruto 

da participação dos autores no módulo Cajamar do proje-
to Geo-Escola. 

3    Materiais e métodos  

O desenvolvimento da pesquisa qualitativa classifica-se 
como “Estudo de Caso”, método muito usado em Ciên-
cias Sociais, especialmente em Educação. Para Bogdan 
& Biklen (1994) consiste na observação detalhada de um 
contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documen-
tos ou de um acontecimento específico. Yin (2010) apon-
ta que o método de estudo de caso é usado quando se 
deseja entender um fenômeno da vida real em profundi-
dade, definindo-o como uma investigação empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo e não necessari-
amente método de pesquisa qualitativa: 

Por vezes, a pesquisa de estudo de caso vai além de 
um tipo de pesquisa qualitativa, misturando-se os aspec-
tos quantitativo e qualitativo (Yin 2010, p.41). Segundo 
Lüdke & André (1986), o estudo de caso leva em consi-
deração o contexto e os fatores externos para se compre-
ender e interpretar a problemática estudada e busca retra-
tar a complexidade de uma situação específica, particu-
lar, de forma completa e profunda. Para as autoras  

“Estudos de caso visam à descoberta [...]. Mesmo que o inves-
tigador parta de alguns pressupostos iniciais, as hipóteses mu-
dam ao longo do estudo” (Lüdke & André 1986, p.18).  
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Há três fases no desenvolvimento de um estudo de 

caso (Lüdke & André 1986). A primeira fase é aberta e 
exploratória, quando se realiza a coleta de dados a partir 
da observação, depoimentos, contato com as pessoas 
envolvidas no fenômeno; a fase prossegue no desenvol-
vimento do estudo. A segunda fase diz respeito à coleta 
sistemática de dados, havendo necessidade de delimitar o 
estudo. A terceira fase relaciona-se à interpretação dos 
dados, que podem ser reproduzidos em relatórios com as 
informações analisadas. 

A coleta de dados incluiu instrumentos de pesquisa 
qualitativa combinados com um instrumento da aborda-
gem quantitativa: o questionário (inquérito). A coleta de 
dados para um estudo de caso com abordagem qualitati-
va pode compreender seis possibilidades (Yin 2010): 
documentação, registro em arquivos, entrevistas, obser-
vações diretas, observação participante e artefatos físi-
cos. Comumente a ferramenta de coleta de dados restrin-
ge-se a apenas uma mas, quando isso não ocorre, ainda é 
possível obter resultados pela triangulação de dados ou 
simplesmente analisar as fontes de dados em separado e 
comparar conclusões das diferentes análises.  

Yin (2010) não descarta a possibilidade de usar da-
dos qualitativos e quantitativos no estudo de caso, desde 
que ao mesmo tempo sejam submetidos a análises esta-
tísticas. Bogdan e Biklen (1994) admitem que as aborda-
gens qualitativa e quantitativa sejam utilizadas em con-
junto, alternativa que pode ser altamente recomendável 
em certos casos. 

Foram aplicados instrumentos de coleta de dados da 
abordagem qualitativa: entrevistas e observação partici-
pante. Embora se utilize instrumento de coleta de dados 
relacionado a uma abordagem quantitativa (questionário) 
as respostas não foram analisadas estatisticamente, por-
que as questões admitiram respostas abertas.  

A observação participante é uma modalidade especi-
al de observação na qual o observador não é um simples 
observador passivo, mas assume diferentes papéis no 
estudo de caso e participa realmente dos eventos estuda-
dos (Yin 2010). A observação participante deve compre-
ender descrições dos sujeitos, reconstrução de diálogos, 
descrição de locais, eventos especiais, atividades e o 
comportamento do observador (Lüdke & André 1986). 
Por vezes, a estratégia se confundiu com a entrevista que, 
em geral, começa como uma conversa (Bogdan & Biklen 
1994). As entrevistas efetivaram-se em ambiente escolar, 
enquanto a autora lecionava na referida escola e posteri-
ormente, na condição de pesquisadora.  

Para Lüdke & André (1986) a entrevista é uma das 
principais técnicas da abordagem qualitativa e do estudo 
de caso, e pode ser estruturada (próxima ao questionário) 
ou semiestruturada. A coleta de dados (entrevistas) se 
deu em situações do cotidiano escolar: intervalos, entra-
da e saída das aulas e em momentos de aula. Para a pes-
quisadora e ex-professora dos sujeitos desta pesquisa, a 
coleta de dados aconteceu em aulas “cedidas” pelo pro-
fessor de Geografia responsável pelas turmas ao longo 
do período da pesquisa. Os alunos cursavam o 3º ano do 
Ensino Médio e dispunham de uma aula semanal desti-
nada a “Projetos”, e foi no contexto dessas aulas que se 
aplicou a unidade de ensino e se coletaram os dados. O 

professor responsável não é parte a ser analisada e não 
participa diretamente da coleta de dados ou da pesquisa. 
Uma visitação de campo foi realizada com os alunos e 
também constituiu o cenário da coleta de dados. 

O trabalho de campo no ensino das Geociências é de 
fundamental importância, pois permite aprimorar a qua-
lidade da observação, percepção, abstração, descrição e 
expressões gráficas (Compiani 2007). O campo possibili-
ta que professores e alunos conheçam os aspectos socio-
ambientais do local, para tratá-los como conhecimento 
escolar e transformá-los em estratégia de valorização. 
Uma atividade de campo constrói sentidos e significados 
(Orion 2001): no ambiente externo o professor torna-se 
um mediador entre os alunos e fenômenos concretos.  

Isso constitui o principal objetivo do trabalho de 
campo: a experiência direta dos estudantes com fenôme-
nos, processos e materiais concretos. Mapas e imagens 
de satélites são importantes para o (re)conhecimento do 
lugar e permitem que se tenha um olhar integrador sobre 
o mesmo, reconhecendo-se nele os aspectos socioambi-
entais. Para Callai (2005) é a partir da linguagem carto-
gráfica que o aluno aprende a buscar a transformação que 
poderá tornar o espaço mais justo e que se compreende a 
relação do seu lugar com outros lugares. 

4   A unidade de ensino  

O módulo Cajamar recolheu informações sobre o lugar 
em paralelo ao desenvolvimento de uma unidade de 
ensino junto a alunos da escola selecionada (Escola Téc-
nica Gino Rezaghi), vinculada ao Centro Estadual de 
Educação Tecnológica Paula Souza, CEETEPS, no mu-
nicípio de Cajamar. O projeto disponibilizou o material 
didático e os resultados à comunidade escolar do muni-
cípio de Cajamar.  

A escola envolvida com o projeto é a Escola Técnica 
Gino Rezaghi, que possui turmas de Ensino Médio no 
período da manhã e ensino técnico nos períodos tarde e 
noite, oferecendo os cursos de Administração, Informáti-
ca, Logística e Segurança do Trabalho. O ingresso nas 
ETECs estaduais é realizado por meio de Processo Sele-
tivo (Vestibulinho), para o Ensino Médio e para o Técni-
co. Embora a escola seja pública, há uma diferença con-
siderável entre os alunos de escolas públicas estaduais e 
municipais, nas quais não há processo seletivo, pois os 
estudantes das ETECs que já foram aprovados temem 
perder suas vagas. 

Os 80 alunos participantes da pesquisa cursavam a 
3ª série do Ensino Médio, no período da manhã, em 
2012. Muitos deles são também alunos dos cursos técni-
cos oferecidos nos períodos da tarde e da noite, tanto 
nesta como em outras escolas técnicas. Alguns alunos 
realizavam curso técnico em Informática, e a ideia inicial 
era a de que participassem na elaboração do material 
didático com suporte em computador de modo ativo, 
sugerindo, propondo situações que facilitassem o enten-
dimento do material, já que os jovens possuem familiari-
dade com a linguagem computacional e o material ficará 
disponível em ambiente virtual para que outros professo-
res o utilizassem e prosseguissem com a criação de mate-
riais que facilitem o conhecimento do lugar. 
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A autora atuou como professora de Geografia na 

ETEC Gino Rezaghi, lecionando para todas as turmas do 
Ensino Médio e selecionou as segundas séries do Ensino 
Médio (2011) para participarem do projeto, em função de 
coincidir o período de permanência dos alunos e o perío-
do para o desenvolvimento da pesquisa de mestrado, e 
aproveitando uma disciplina chamada “Projeto”, minis-
trada aos alunos da terceira série. Ela representou uma 
possibilidade de se trabalhar com os alunos sem prejudi-
car o andamento de outras disciplinas. Uma vez que a 
autora não lecionava na escola desde o início do ano de 
2010, dois professores de Geografia já atuaram na escola 
e não seria “ético” sugerir um projeto ou um trabalho 
com ênfase em Geociências em escala local para os pro-
fessores e alunos ingressantes. 

4.1 Condições de produção da unidade de ensino 

Atenta à discussão sobre a necessidade e importância da 
inserção de temas geocientíficos na educação básica, e 
observando a relação dos estudantes com o lugar em que 
vivem, diante do interesse em investigar a relação de 
desvalorização de alunos do ensino médio com o muni-
cípio em que vivem e estudam.  

No ano de 2010, como docente de geografia de ensi-
no médio, a autora observou sentimento de desvaloriza-
ção em relação à cidade em que os alunos vivem, sendo 
surpreendente o escasso conhecimento sobre o municí-
pio, em especial quanto a aspectos ambientais e históri-
cos. Encontrou ali a possibilidade de inserir as Geociên-
cias na educação básica formal, a partir do estudo da 
possível relação entre o descontentamento apresentado 
pelos alunos, a falta de conhecimento sobre o lugar e um 
acidente geológico ocorrido no município na década de 
1980 que ficou conhecido como “Buraco de Cajamar”.  

A maioria conhece a história do “Buraco”, mas não 
tem noções sobre a condição geológica responsável, em 
parte, pelo ocorrido. Em conversas informais, os estu-
dantes atribuíam a responsabilidade aos governantes. 
Também não conheciam a história do município, que se 
relaciona fortemente com as Geociências, já que se ex-
pandiu graças a uma fábrica de cimento e sua linha férrea 
que transportava até Perus (São Paulo, SP) os bens mine-
rais da região. Assim surgiu um projeto escolar de edu-
cação ambiental com ênfase em Geociências que buscou 
incluir e criar uma sensação de pertencimento dos estu-
dantes em relação ao lugar. A princípio a ênfase deu-se 
nos jovens alunos, para que se tornassem sujeitos ativos 
na própria história e construíssem a própria identidade. 

A unidade de ensino teve início pela aplicação de 
um questionário destinado a fornecer um panorama do 
que os alunos conhecem, do ponto de vista físico e histó-
rico, e o que sentem pelo município. A aplicação aconte-
ceu no dia 26 de outubro de 2011, enquanto os alunos 
cursavam ainda a 2º série do Ensino Médio, portanto 
ainda não estavam disponíveis as aulas do “Projeto” para 
a disciplina Geografia, produzidas ao longo do projeto.  

A aula disponibilizada pela escola para a aplicação 
do questionário foi a de Educação Física, no entanto 
observou-se que a maioria dos alunos não reclamou o 
fato de terem a aula de Educação Física substituída por 

uma “aula normal” (em ambiente de sala de aula). Pri-
meiramente explicou-se que os mesmos participariam de 
um projeto de pesquisa de pós-graduação e que o projeto 
buscava compreender a relação dos estudantes com o 
lugar em que vivem. Esclareceu-se a intenção de inserir 
um módulo “Cajamar” no projeto Geo-Escola. Os alunos 
responderam ao questionário e foram avisados de que 
não era necessário acertar, o objetivo era verificar o que 
eles sabem, portanto não haveria diferença nas notas dos 
mesmos. Enquanto respondiam, alguns alunos conversa-
vam entre si sem serem interrompidos pela pesquisadora. 
Assim como em outras situações escolares, alguns alunos 
falam mais do que escrevem, justificando a importância 
do registro etnográfico em uma pesquisa qualitativa. 

A segunda etapa da unidade de ensino ocorreu em 
22 de março de 2012, e apresentou aos alunos aspectos 
históricos do município. Foram disponibilizadas duas 
aulas para as duas turmas, agora estudantes da 3ª série do 
Ensino Médio. São aulas expositivas; ao final os alunos 
deveriam escrever o que acharam mais interessante, o 
que não sabiam e mais gostaram de saber sobre a história 
do município. A aula foi registrada em áudio e vídeo. A 
terceira etapa da unidade de ensino ocorreu em maio de 
2012, apresentando aos alunos aspectos físicos do muni-
cípio de Cajamar: geomorfologia, geologia (Fig. 1) e 
vegetação da área. Foram disponibilizadas duas aulas 
expositivas por turma, registradas em áudio e vídeo. Os 
alunos foram dispensados de entregar algum material. A 
unidade de ensino previu mais duas etapas: na quarta, um 
Trabalho de Campo e, na quinta, atividade de avaliação. 

4.2 Caracterização da área  

Cajamar é uma das 39 cidades da Região Metropolitana 
de São Paulo, situando-se a noroeste da Capital. Com 
131 km² e 64.114 habitantes em 2010, segundo o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, tem como 
bioma a Mata Atlântica. As principais atividades econô-
micas são os serviços e a indústria.  

O desenvolvimento de Cajamar remonta à implanta-
ção da fábrica de cimento da Companhia Brasileira de 
Cimento Portland Perus, de origem canadense, na década 
de 1920, em Perus. Na década de 1930 os trabalhadores 
da fábrica e das minas já residiam no distrito da Água 
Fria de Santana de Parnaíba (SP). Na década de 1940 
uma lei federal exigiu a mudança do nome de Água Fria, 
porque já existia outro distrito com o mesmo nome no 
município de São Paulo; assim, o distrito passou a cha-
mar-se Cajamar (Ferreira 2008). A extração do minério 
em Cajamar deu origem aos primeiros núcleos habitaci-
onais, as vilas residenciais dos operários.  

Cajamar se localiza na zona do Planalto Atlântico 
denominada Serrania de São Roque (Almeida 1964), 
apresentando desde metamorfitos neoproterozoicos de 
baixo grau do Grupo São Roque (Hasui 2012) a rochas 
gnáissicas e migmatíticas, penetrados por intrusões gra-
níticas (Fig. 1). As rochas calcárias incluem desde calcá-
rios calcíticos até dolomíticos (Romero 2007). 

A área compreende o Domínio Morfoclimatobotâni-
co de Mares de Morros (Ab’Sáber 2007), apresenta ma-
melonização extensiva que afeta todos os níveis topográ-
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ficos. Em relação à pedologia, Viadana (1990) descreve 
que o município de Cajamar constituído principalmente 
por latossolo, luvissolo e solos pouco desenvolvidos de 
ocorrência mais limitada. 

4.3 O “Buraco” de Cajamar 

O município de Cajamar está presente na literatura sobre 
Acidentes Geológicos Urbanos envolvendo carste e Geo-
logia de Engenharia: Nakazawa (1987), Prandini et al. 
(1987), Santoro et al. (1988), Ponçano & Santos (2002), 
Oliveira (2010), graças a um evento ocorrido em 12 de 
agosto de 1986. Na madrugada e manhã do referido dia 
foram ouvidos ruídos semelhantes a trovoadas e explo-
sões no bairro Lavrinhas, local do colapso que ocorreu 
por volta das nove horas da manhã do mesmo dia. O 
buraco no período da tarde apresentaria dez metros de 
diâmetro por dez metros de profundidade (Nakazawa et 
al. 1987). Três famílias ficaram desabrigadas; as dimen-
sões evoluíram de modo preocupante, passando em se-
tembro de 25 metros para 32 metros de diâmetro em 
dezembro de 1986.  

Desenvolveu-se no local uma dolina de colapso, fe-
nômeno associado à migração de solos para o interior de 
cavidades cársticas (Ponçano & Santos 2002). A reurba-
nização deu origem à atual praça Alfredo Sória. 

Na região são comuns corpos calcários aproveitados 
por empresas de mineração, mas no sítio urbano feições 

exocársticas eram desconhecidas até aquela data. O “bu-
raco” resultou da deflagração e aceleração de fenômenos 
de subsidência e colapso (Prandini et al. 1987), devido a 
alguns condicionantes: presença de calcário no subsolo, 

fraturas submetidas à percolação de 
águas provenientes da superfície, 
além do rebaixamento do nível da 
água.  

Este último fator consta na bibli-
ografia disponível na época como o 
mais significativo na aceleração de 
subsidências e colapsos. Em Cajamar, 
reservatórios de água subterrânea 
vinham sendo continuamente explota-
dos. Na época do acidente ocorrido 
em Cajamar, havia pouca produção 
científica a respeito de carste em áreas 
urbanas. 
Fenômenos de subsidência e colapso em 
área urbana, associados à evolução de 
carsts cobertos, são praticamente inéditos 
no Brasil. (...) Poucos são os estudos 
relatados no mundo tropical e subtropical, 
embora os fenômenos de colapso de maior 
expressão (diâmetro e profundidade) 
conhecidos são registrados com maior 
frequência nos países tropicais. (Prandini et 
al. (1987, p.431-432). 

A formação de um carste se ori-
gina pela dissolução da rocha devido 
à percolação da água superficial, que 
se torna levemente ácida graças ao 
ácido carbônico e ácidos resultantes 
da decomposição da matéria orgânica, 
em contato com o calcário, pelos 
solos que o recobrem e ao longo do 
maciço rochoso através de fraturas 
(Prandini et al. 1987). Quando calcá-
rios com dissolução estão cobertos 

por solos ou sedimentos, materiais de cobertura tendem a 
preencher as cavidades da rocha, por desabamento do 
teto rochoso de cavernas ou migração dos solos para o 
interior das cavidades; resulta o carste coberto.  

A hipótese de carste coberto foi levantada pelo Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
(IPT), com duas possíveis variantes: desabamento de teto 
da caverna de calcário ou migração de solos para dentro 
de cavidades no calcário (Nakazawa et al. 1987). A vari-
ante confirmada pelo estudo foi a migração de solos para 
o interior de cavidade no calcário, o que imprimiu maior 
significado ao evento, com diferenciação de estágio de 
desenvolvimento em cada ponto. O colapso de 12 de 
agosto faria parte de uma cadeia de eventos sucessivos 
(Nakazawa et al. 1987), o que conduziu aos estudos de 
Zoneamento de Risco (Prandini et al. 1987). A explica-
ção do fenômeno (Ponçano & Santos 2002) relaciona-se 
à constituição litológica, pois os poços captam água de 
cavidades subterrâneas, combinada com ações antrópicas 
mal planejadas, pois entre 1984 e 1986 houve aumento 
significativo da extração de água subterrânea em poços 
tubulares profundos da Sabesp e da Indústria e Comércio 
de Bebidas Cajamar. O aumento antecede o colapso e as 
subsidências (Nakazawa et al. 1987).  

Figura 1. Mapa Geológico do município de Cajamar (Modif. de Santos & Carneiro 2008).  

483



 
Juntam-se aos fatores geológicos e às ações antrópi-

cas o esgotamento de cava da Pedreira Pires (distante 
aproximadamente 1,5 quilômetros do local) entre abril e 
agosto de 1986, que resultou em coluna d’água de sete 
metros, durante os três anos da paralisação e o fato de o 
período entre 1984 e agosto de 1986 ter sido considerado 
anormalmente seco (Nakazawa et al. 1987). Dentre ou-
tras causas possíveis, atribuiu-se o fenômeno à indução 
causada por intensa extração de águas subterrâneas. A 
explotação da água subterrânea no município potenciali-
zou e deflagrou o abatimento geológico de grande porte. 

5    Conclusões 

A pesquisa indicou que a sensação de descontentamento 
e de não-pertencimento dos alunos em relação ao muni-
cípio de Cajamar pode ser relacionada à ausência de 
estudos em escala local. Muitos alunos migrantes podem 
ter chegado ao município em uma etapa escolar em que 
não se aborda mais a escala local. Observou-se que mui-
tos alunos se informam sobre o município com seus 
familiares e conhecidos. Os fatores “ausência do estudo 
do local” e “informações desencontradas” podem trans-
mitir conhecimento infundado ou até mesmo infantiliza-
do. 

Tais fatos justificam o desenvolvimento de um pro-
jeto socioambiental local com ênfase em temas geocien-
tíficos, voltado para o Ensino Médio, com suporte em 
computador, pois os dados coletados indicam que os 
alunos possuem relação contraditória com o município 
de Cajamar: ao mesmo tempo em que dizem ter senti-
mentos ruins pela cidade, gostam de morar ali, mas não 
se veem em Cajamar no futuro; possuem pouco conhe-
cimento sobre a história do município, e quando o possu-
em é em uma versão infantil, distante da realidade; pos-
suem escasso conhecimento sobre os aspectos físicos do 
município e nada sabem a respeito de uma referência, ou 
um canal (livro, sítio web...) por intermédio do qual 
possam obter informações específicas. 

Os registros etnográficos da pesquisa revelaram a 
preocupação dos gestores da Educação em Cajamar em 
promover imagem positiva e enfatizar aspectos históricos 
do município, mas o esforço focaliza as séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Parece relevante continuar no ensi-
no médio a investir na construção da identidade, pois 
muitos alunos não revelam qualquer sentimento de per-
tencimento em relação à cidade.  

Os objetivos de desenvolver um projeto educacional 
com ênfase no conhecimento local e transformar a rela-
ção dos estudantes com o lugar em que vivem foram 
alcançados. O portal Geo-Escola possibilita desenvolver 
estratégias de ensino que abordem questões locais. O 
material produzido sugere pontos de partida para outras 
estratégias de aprendizagem que valorizar e efetivar uma 
educação ambiental. 
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Abstract The contents studied in Geosciences can serve as generative themes in all kinds of activities in formal or non-formal education. 

An education that seeks meaningful learning with contextualized themes based on global knowledge can guide students to a more integrative 

perception of human interference and to think of them with diminishing environmental impacts. This work proposes the use of conceptual 
maps (MCs) as an evaluation tool in the processes of knowledge construction by elementary school students. The MCs explain the conceptual 

relationships built by the students and constitute large and complex material because of its versatility, easy to apply in several situations, and 

thus, it is shown as a very consistent evaluative form when compared to written or oral evaluations, in their variables. We propose an analysis 

regarding its use in the teaching-learning processes. 

Keywords Basic education, Geoscience, conceptual maps, evaluation. 

Resumo Os conteúdos estudados em Geociências podem servir como temas geradores em toda espécie de atividades na educação formal 

ou não formal. Uma educação que busque uma aprendizagem significativa com temas contextualizados baseados em conhecimentos globais 

podem orientar os alunos a uma percepção mais integradora da interferência humana e pensá-las com diminuição de impactos ambientais. 

Este trabalho propõe o uso de mapas conceituais (MCs) como ferramenta avaliativa nos processos de construção do conhecimento por alunos 

do ensino Básico. Os MCs explicitam as relações conceituais construídas pelos alunos e constituem material amplo e de grande complexidade 

por sua versatilidade, de fácil aplicação em várias situações, sendo assim, mostra-se como uma forma avaliativa bastante consistente em se 

comparada a avaliações escritas ou orais, em suas variáveis. Propomos uma análise quanto ao seu uso nos processos ensino- aprendizagem.  

Palavras-chave Ensino básico, Geociências, mapas conceituais, avaliação.  

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução 

A relação homem natureza é preocupação nas sociedades 

desde a antiguidade, porém estas questões tomam maior 

corpo e de forma sistemática no século XX. A escola 

como instituição entra neste processo buscando primeiro 

informar acerca dos recursos naturais existentes e seu uso 

pela humanidade. Depois, para que de posse destas infor-

mações os alunos possam protagonizar suas vidas e inter-

vir de forma mais positiva em suas comunidades, identifi-

cando os principais problemas causados pela ação antró-

pica no ambiente, seus impactos e agressões, e apontarem 

possíveis soluções através desta formação. Essa ideia vem 

da longa tentativa de se transformar o ensino transmissivo 

e descontextualizado em uma educação sistêmica, onde os 

alunos são incentivados a compreender as relações entre 

as abordagens teóricas e as práticas sociais (Duvoisin et 

al. 2012). 

A partir dos estudos da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas) dos trabalhos realizados nas escolas em 

79 países, foram apontados alguns princípios que nortea-

ram as leis acerca da educação ambiental. O primeiro de-

les sugere que a educação ambiental não deveria consti-

tuir-se numa disciplina e que o termo ambiente não se en-

cerra em apenas uma definição ecológica, pois relaciona 

aspectos sociais, culturais, políticos econômicos. Em 

1972, em Estocolmo, na Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, sugeriu-se ações educativas para 

os governos de todo o mundo. Delineiam-se também pres-

supostos metodológicos sobre a educação ambiental, 

apontando para a resolução de problemas reais e por enfo-

que interdisciplinar (Saito 2012).  

A Constituição Federal do Brasil de 1988, nos artigos 

205 e 225, seguindo as deliberações da conferência inter-

nacional da Unesco em Tbilisi (1977), garante que o go-

verno nas esferas federal, estadual e municipal passe a 

criar e implementar as leis que regulamentem a educação 

ambiental nas escolas brasileiras, que culmina em 1999 na 

lei 9.795. Essa lei foi um marco importante para a educa-

ção ambiental no Brasil por consolidar seu caráter inter-

disciplinar, encerrando as discussões sobre a criação de 

uma disciplina escolar específica para o tema (Saito 

2012). A lei encontrou eco nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, estabelecidos em 1998 (Brasil 1998), que tra-

ziam a ideia da interdisciplinaridade para a sala de aula, 

por meio dos temas transversais e do enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) (Santos et al. 2002). De-

pois da lei 9.795/99, o enfoque Ciência, Tecnologia e So-

ciedade (CTS) dos PCNs agregou a temática ambiental, 
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passando a CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Am-

biente) e resgatando a importância da educação ambiental. 

A abordagem interdisciplinar preconizada pelos PCNs en-

contraria eco na mudança da estrutura do ensino funda-

mental proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional, 9.394/96 (LDB) (Brasil 1996). Estas pro-

põem que o currículo da educação básica seja alicerçado 

em linguagens, fundamentada pela importância da lingua-

gem no desenvolvimento humano, pois a partir de suas 

transformações e do desenvolvimento do pensamento e 

elaboração conceitual, o indivíduo pode antecipar pensa-

mentos de forma planejada, fazer combinações, analisar 

hipóteses e ações antes de realizá-las (Vygotsky 2005). A 

competência leitora e escritora passam a ser o principal 

alvo das atividades pedagógicas e a responsabilidade de 

suas aplicações deve ser assumida por todos os docentes 

das várias áreas do saber (Neves 1998). 

Os conceitos geocientíficos são fundamentais para 

um entendimento global em educação ambiental, e possi-

bilitam ao indivíduo a obtenção de conhecimentos que 

ampliem sua capacidade de opinar sobre diversos assuntos 

da atualidade. Possibilita o desenvolvimento de pensa-

mento sistêmico na formação de cidadãos com informa-

ção e criticidade quanto ao mecanismo de responsabili-

dade sobre mudanças permanentes  ocorridas no planeta 

(Killer 1982). 

Os conteúdos de Ciências da Terra podem servir 

como temas geradores em toda espécie de atividades na 

educação formal ou, não formal. Temas contextualizados 

em realidades globais ou mais localizadas, podem levar os 

alunos da educação básica em todos os níveis, a construí-

rem conceitos do ambiente físico de forma integrada a ou-

tras áreas do saber construídos historicamente pela huma-

nidade. A somatória destes conhecimentos, podem ori-

entá-los à uma visão da natureza de forma evolutiva, di-

nâmica e histórica sob perspectiva geológica, levando-os 

à uma percepção mais racional da interferência humana 

sobre a utilização recursos naturais (Toledo et al. 2003).  

No decorrer da história da educação brasileira, os tó-

picos geocientíficos, de maneira geral, foram tratados de 

forma fragmentada, quase sempre deixados a encargo das 

disciplinas de ciências e Geografia, de forma pontual e 

descontextualizada, desde as séries iniciais do ensino fun-

damental, até nos currículos de cursos de licenciaturas in-

terdisciplinares. Esta distorção curricular, é refletida na 

elaboração de conceitos baseados, na maioria das vezes, 

no senso comum sobre o Planeta e seu sistema, prevale-

cendo, na maioria das vezes, o senso comum, pelos estu-

dantes (Toledo et al. 2005). A pouca integração dos co-

nhecimentos da Geociências acentua, na formação dos 

educandos com visão imediatista e uma relação utilitária 

de natureza (Campiani 2005). Desenvolve um olhar que 

privilegia a complexidade dos fenômenos e a instabilidade 

que o sistema Terra apresenta e que está em permanente 

evolução. Uma educação que se pense, diferente de auto-

matização ou memorização. A educação ambiental funda-

menta-se na interdisciplinaridade, em construção concei-

tual e pela aprendizagem significativa, que difere de auto-

matização ou memorização. Aliado a seleção de conceitos 

previamente escolhidos em planejamentos em ensino for-

mal, faz-se necessário que se promova condições para 

aquisição de novos significados a partir de aspectos rele-

vantes existentes em estruturas cognitivas dos educandos, 

havendo, pois, uma combinação associativa de conteúdos 

prévios aos novos (Ausubel 2003). 

 

2   Objetivos gerais 

Este estudo discute e propõe o uso dos MCs como instru-

mento de avaliação no processo ensino – aprendizagem e 

como facilitador, na construção do conhecimento e apro-

fundamento teórico científico, através de recursividade, 

que possibilita avaliar qualitativamente o aprofundamento 

dos conceitos em geociências, e suas relações com outros 

saberes, construídos pelos alunos durante o ensino básico. 

 

3   O uso de Mapas Conceituais em processos avaliati-

vos na educação formal do ensino básico  

A Técnica de construção dos Mapas Conceituais é base-

ada na teoria da aprendizagem significativa. Trabalha re-

lações entre conceitos centrais e complementares, objeti-

vando responder a questionamentos prévios. A psicologia 

cognitiva é base deste trabalho, que avalia estruturas de 

construções mentais de educandos no processo ensino 

aprendizagem, na formação de novos conceitos, ancora-

dos a conhecimentos prévios. Os mapas conceituais po-

dem ser utilizados como uma ferramenta de análise estru-

tural conceitual dos alunos e as mudanças significativas 

podem ser acompanhadas de forma sistemáticas pela ela-

boração e reelaboração textual. 

 

A proposição é unidade semântica formada pelos 

conceitos inicial e o final, unidos por um conjunto de pa-

lavras (frases de ligação) que relacionam- se aos conceitos 

dentro de uma estrutura textual hierarquizada. Podem ser 

alterados a qualquer momento do processo ensino apren-

dizagem (Novac et al. 1988, Lourenço 2008). As mudan-

ças apresentadas nos mapas conceituais ao longo de um 

determinado tempo, denota mudanças na estrutura concei-

tual do autor. É uma ferramenta versátil e, facilmente apli-

cável em várias situações e passível de constantes modifi-

cações. Em processos de autoavaliação, pode-se pensar de 

Figura 1. Mapa conceitual elaborado para responder a pergunta focal: 

O que é mapa conceitual? (Fonte: http://www.teses.usp.br/teses/dispo-

niveis/81/81132/tde-13082012-112959/en.php. Acesso 13/01/2018) 
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forma analítica sobre a estrutura e o processo de produção 

do conhecimento (Novac et al. 1988), é um bom aliado à 

educação ambiental, que por seu caráter transdisciplinar, 

necessita em especial dos conceitos prévios das várias 

áreas do conhecimento científico. 

 

Conclusão 

Propostas que visam um ensino contextualizado, em que 

o aluno seja protagonista do seu aprendizado, que rompa 

com o ensino transmissivo, conteudista e fragmentado são 

bastante incentivadas quando se pensa em educação am-

biental. Pelo caráter complexo e transdisciplinar desta te-

mática e frente a um mundo que caminha para um colapso 

socioambiental. 

Dos conhecimentos necessários para compreensão da 

educação ambiental, em sua complexidade, destacam-se 

aqueles relacionados às ciências da Terra. É preciso co-

nhecer a estrutura e o funcionamento do planeta, sua dinâ-

mica e as interações homem-natureza para que se possa 

compreender os impactos do avanço da ciência e da tec-

nologia e para que o cidadão possa se posicionar frente a 

temas atuais e polêmicos que envolvam os recursos natu-

rais e a segurança das futuras gerações. Assim, as geoci-

ências no ensino fundamental podem contribuir para que 

a abordagem da educação ambiental saia do caráter mera-

mente preservacionista para uma formação crítica, global 

e propositiva diante do mundo atual.  

O Mc apresenta variedade de possibilidades pedagó-

gicas aplicáveis em planos de aulas, cursos e projetos rea-

lizados nas unidades escolares em busca da construção de 

conhecimento e aprofundamento conceitual em Geociên-

cias durante o ensino básico em educação formal. 

 

Agradecimentos 

A primeira autora agradece aos Professores do Programa 

de Pós-Graduação História e ensino da Terra, pelo incen-

tivo ao crescimento pessoal de cada aluno, à Orientadora 

Profª Drª Fabiana Curtopassi Pioker-Hara, pelo apoio, de-

dicação e orientação. Ao Grupo de pesquisa em Educação 

Ambiental sob Coordenação da Profª Drª Fabiana Curto-

passi Pioker–Hara, por tantos momentos fecundos e feli-

zes. A equipe da comissão organizadora do GeoSciEd e 

EnsinoGEO pela oportunidade de submissão do trabalho. 

Apoio financeiro: Coordenação de Aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior (CAPES- Bolsa de Mestrado à 

autora).  

 

Referências 

Ausubel D.P. 2003. Aquisição e Retenção de 

Conhecimentos. Uma perspectiva cognitiva. Lisboa: 

Plátano Edições Técnicas. p.243.  

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. 1996. Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Brasília: MEC. 

Brasil. 1998. Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Brasília: MEC. 

Brasil. 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: 

MEC. 

Compiani M. 2006. Geologia/Geociências no Ensino 

Fundamental e a Formação de Professores. Geologia 

USP, 3:13-30. 

Duvoisin I.A., Ruscheinsky A. 2002. Visão sistêmica e 

educação ambiental. Conflitos entre o velho e o novo 

paradigma. In: Ruscheinsky A. org. 2002. Educação 

Ambiental. Abordagens Múltiplas. 2 Ed. Editora 

Penso. 

Keller E. 1999. Environmental Geology. 8 ed. Prentice 

Hall. 

Lourenço B.A. 2008. Análises de mapas conceituais 

elaborados por alunos da oitava série do ensino 

fundamental a partir de aulas pautadas na teoria da 

aprendizagem significativa. A argila como tema de 

estudo. São Carlos: Univ. Fed. São Carlos. 

Neves I.C.B et al. 1998. Ler e escrever, compromisso de 

todas as áreas. Porto Alegre, Ed Universidade. 

Guedes, Paulo Coimbra & Souza, Jane Mari.  

Novac J.D., Gowin D.B. 1988. Aprendiendo a aprender. 

Barcelona: Martínez Roca. 

Santos W.L.P., Mortimer E.F. 2002. Uma análise de 

pressupostos teóricos da abordagem C-T-S (Ciência 

– Tecnologia– Sociedade) no contexto da educação 

brasileira. Ensaio. Pesquisa em Educação em 

Ciências: 2(2):1-23. 

Saito C.H. 2012. Política Nacional de Educação 

Ambiental e construção da cidadania. Revendo os 

desafios contemporâneos. In: A. Ruscheinsky org. 

2012. Educação Ambiental. Abordagens múltiplas. 2 

ed. Editora Penso. 

Toledo M.C.M., Macedo A.B., Machado R. Martins 

V.T.S, Riccomini C., Santos P.R., Silva M.E., 

Teixeira W. 2003. Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, 

LiGEA. São Paulo: Inst. Geoc. USP. 

Toledo M.C.M, Macedo A.B., Machado R., Martins V.T. 

S, Riccomini C., Santos P.R., Silva M.E., Teixeira W. 

2005. Projeto de Criação do Curso de Licenciatura 

em Geociências e Educação Ambiental. Geologia 

USP, 3:1-11. 

Vigotsky L.S. 2005. Pensamento e Linguagem. São 

Paulo: Martins Fontes. 

 

488



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha temática 

Geociências no Ensino Superior 

  

489



 

 

 

490



 

“ROCHAGO”, UMA ATIVIDADE REAL BASEADA EM UM JOGO VIRTUAL  

¨ROCHAGO¨, A REAL ACTIVITY BASED IN A VIRTUAL GAME 

SAMARA CAZZOLI Y GOYA  
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Rua Comendador Martins 52, 11015-530, Santos, SP.  

E-mail: scgoya@gmail.com 

Abstract The discipline Geology of Brazil is given in the course of Geology of UNIMONTE in the fourth year, where the students are 

in a critical period due to the proximity of the graduation and also the uncertainties as fear of the labor market among others. This disci-
pline is quite dense and with this, the number of names of formations and groups, associated to the most diverse geological contexts can 

turn into something very boring and in what is conventionally called "decoreba". The "RochaGo" activity combines a very popular virtual 

game with rocks found in unconventional places such as tables, sinks and floors, serving as the base point for the study of Geology of Bra-

zil. 

Keywords Brazil Geology, PokemónGo, geopositioning. 

Resumo A disciplina Geologia do Brasil é dada no curso de Geologia da UNIMONTE no quarto ano, no qual os alunos encontram-se 

em um período crítico devido à proximidade da formatura e também das incertezas como medo do mercado de trabalho entre outros. Esta 

disciplina é bastante densa e com isso, a quantidade de nomes de formações e grupos, associadas aos mais diversos contextos geológicos 

pode se transformar em algo muito enfadonho e no que se convencionou a chamar de “decoreba”. A atividade “RochaGo” une um jogo 
virtual muito popular com rochas encontradas em locais não convencionais para as mesmas como mesas, pias e pisos, servindo como pon-

to base para o estudo da Geologia do Brasil.  

Palavras-chave Geologia do Brasil, PokemónGo, geoposicionamento. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução 

O ano de 2016, em termos de games virtuais, teve um 

único nome: PokemónGo. Este jogo, de realidade au-

mentada, fez com que jogadores de jogos virtuais de 

ontem (devido ao uso de personagens mais antigos) e 

atuais levantassem de suas cadeiras e fossem às ruas e 

parques do mundo à caça dos Pokemóns.  

O jogo não foi sucesso à toa. Levou cerca de 20 anos 

sendo desenvolvido por uma equipe que fez parte de 

outros aplicativos de sucesso como o Google Maps e o 

Google Earth. Mas o mais importante foi ter mapeamen-

tos de grande qualidade e diversos recursos que permiti-

am aos usuários “adquirir” seus pokemóns nos mais 

variados ambientes. Um sucesso desses não pode passar 

incólume a um professor que diariamente lida com jo-

vens. Por que não aproveitar este conceito, de caçar 

personagens e objetos no mundo real e adaptá-lo aos 

nossos objetivos acadêmicos? 

Por isso, o objetivo da prática foi aproveitar o con-

ceito geral de busca no mundo real do game para fomen-

tar que os alunos do quarto ano do curso de Geologia da 

UNIMONTE fossem “ao mundo real” buscar rochas 

reais, em ambientes até então inusitados para eles, na 

disciplina Geologia do Brasil. A esta prática foi dada o 

nome informal de RochaGo.  

2   Desenvolvimento 

A primeira parte desta prática foi de fato entender como 

o jogo funcionava e se seria possível adequá-lo à realida-

de do aluno do curso de Geologia da UNIMONTE. 

Os Pokemóns são criaturas ficcionais, criadas na dé-

cada de 1990, no Japão, as quais seres humanos captu-

ram e treinam como combatentes em lutas, lutas estas 

que seriam um esporte popular dentro deste universo. 

Ainda na década de 90 do século XX, já se pensava 

na criação de um jogo virtual que pudesse fazer com que 

seu usuário vivesse uma proximidade o mais realista 

possível com seus personagens de ficção favoritos, na 

época, os Pokemóns. 

Os desenvolvedores do jogo, muitos dos quais ori-

undos de empresas de geolocalização como Google Earth 

e Google Maps, criaram uma realidade aumentada usan-

do os Pokemóns, fazendo com que parecessem estar no 

mundo real, ao alcance de qualquer pessoa. Levaram 

cerca de 20 anos entre a concepção do jogo, os testes 

com usuários e por fim o desenvolvimento do jogo final, 

em formato de aplicativo para celulares, desde que o 

mesmo possuísse GPS e câmera fotográfica. 

A escolha da plataforma “celular” e o formato apli-

cativo foram escolhas lógicas uma vez que estes disposi-

tivos móveis possuem GPS e câmeras como acessórios 

básicos, além de estarem amplamente disseminados em 

todo o mundo. Isso faz com que qualquer pessoa, com 

um celular relativamente atualizado, pudesse jogar.  
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A ideia do jogo era fazer com que o usuário saísse às 

ruas, caminhando, para encontrar o seu Pokemón, que 

apareceria nas telas dos celulares como se estivessem no 

mundo real. A partir daí o usuário deve aprisionar o 

Pokemón em um recipiente conhecido como Pokebola. 

Após este passo, o jogador, tal e qual a franquia original, 

pode treinar seu Pokemón e usá-lo em combates com 

outros usuários, além de claro, colecioná-los. 

O jogo PokemónGo foi lançado em julho de 2016 e 

segundo o site oficial (http://www.pokemongo.com/), 

somente no segundo semestre deste ano, foram feitos 

cerca de 500 milhões de downloads do aplicativo. O grau 

de importância deste jogo, em nível mundial, foi tama-

nho que tanto na campanha de Donald Trump como na 

de Hillary Clinton, ambos para a presidência americana, 

o aplicativo foi mencionado (White, 2016). 

A partir do aplicativo, várias áreas do conhecimento, 

em especial banco de dados e georreferenciamento, utili-

zaram o jogo em salas de aulas para dinamizar e moder-

nizar a prática. Mas para geologia de fato, nada ainda 

havia sido pensado. 

O segundo passo foi tentar responder se era factível 

utilizar os princípios deste jogo, mesmo que de modo 

adaptado, para o ensino de geologia, mais especificamen-

te, da disciplina Geologia do Brasil, que na 

UNIMONTE, é ofertada no segundo semestre do quarto 

ano.  

O quarto ano da Geologia é um ano chave na forma-

ção do aluno, pois está justamente entre o mais difícil 

dos anos de formação do aluno que é o terceiro ano e o 

quinto ano que é o último, onde se faz o mapeamento 

final, que corresponde ao Trabalho de Conclusão de 

Curso. Este é um período na vida que mescla muita ex-

pectativa para o final do curso e certo anticlímax, que o 

pior já passou e agora seria “o cumprir tabela”. Não 

existe nenhum estudo comprovando este fato, mas os 

professores veem este quadro se repetir em várias escolas 

de Geologia, com alunos dos mais variados perfis aca-

dêmicos. Um dos principais desafios dos docentes do 

quarto ano de curso de Geologia é mantê-los motivados e 

buscando novos desafios.  

A disciplina Geologia do Brasil é uma disciplina 

bastante densa, que discorre sobre todos os tipos de ro-

chas, suas estruturas e empilhamentos, que ocorrem em 

território brasileiro. Envolve todos os conceitos que os 

alunos tiveram até o momento para entender o grande 

“quebra-cabeças” que é a geologia brasileira 

Dar esta disciplina pode ser um exercício muito ma-

çante, de decorar nomes de formações rochosas e suas 

localizações ou então algo mais interessante que é enten-

der os processos de formação das rochas para daí sim 

visualizar quais delas seriam possíveis de estarem em 

uma determinada localidade. 

Resolver a linha adequada para ministrar a teoria é 

relativamente simples. Mas sempre se esbarra na parte 

prática, ou seja, como fazer o aluno olhar uma determi-

nada rocha e associá-la a um contexto geológico correto. 

Geologia, de uma forma alegórica, é um grande livro de 

história, cujas palavras estão grafadas em pedra, palavras 

estas que devem ser lidas com perfeição pelos nossos 

alunos. 

Por que não aproveitar o conceito do jogo Poke-

mónGo para montar o RochaGo? 

A missão dos alunos era, a partir do conhecimento 

prévio da Geologia do Brasil, sair à procura de rochas ou 

sedimentos que pudessem ser representativos dos com-

partimentos pedidos. Não poderiam ser utilizadas fotos 

de livros, nem da internet e tampouco de afloramentos já 

estudados por eles. O objetivo da “caça” às rochas eram 

muros de casas e edifícios, pias, bancadas, tampos de 

mesas, lápides de cemitérios, pisos, enfim, em qualquer 

lugar onde as rochas foram utilizadas.  

Estas rochas eram para todos “um universo a ser 

descoberto” por não haver nenhuma pista de sua proce-

dência. Isso fez com que o discente tivesse que encontrar 

uma rocha adequada, georeferenciá-la, posicioná-la em 

um mapa, descrevê-la, interpretá-la e tentar dar a ela uma 

origem plausível. 

Os alunos se juntaram em grupos para realizar esta 

tarefa. O que importava era que a descrição da rocha e/ou 

sedimento estivesse correta e a interpretação destas ro-

chas fosse verossímil dentro do contexto geológico esco-

lhido.  

O formato final do trabalho era um catálogo por es-

crito, com todas estas informações colocadas de forma 

sucinta, como se fosse o catálogo do colecionador de 

Pokemóns. 

 

3   Resultados 

Para a adaptação do RochaGo à Geologia do Brasil, 

foram escolhidos os seguintes grandes compartimentos, a 

saber: 

1) Cráton Amazônico 

2) Cráton São Francisco 

3) Orogênese Mantiqueira 

4) Complexo Costeiro 

5) Sinéclise Bacia do Paraná 

6) Magmatismo pós paleozoico 

7) Bacias interiores (Bacia Bauru ou Bacia do Arari-

pe) 

8) Províncias cársticas 

9) Costa brasileira 

Estes compartimentos foram escolhidos, devido ou à 

sua importância para a geologia do país ou então pela 

representatividade que este compartimento teria na regi-

ão sudeste do país, local onde se espera uma maior atua-

ção dos geólogos formados na UNIMONTE. 

No total, foram cadastrados 84 pontos de rochas, em 

geral, localizados na Baixada Santista. A grande maioria 

dos pontos foi obtida entre os municípios de Bertioga e 

Mongaguá (SP). Os alunos marcaram as coordenadas 

com GPS e as colocaram na plataforma Google Earth.  

Os locais onde as rochas foram encontradas foram 

pias de cozinhas e banheiros, pisos, revestimentos de 

bancadas em restaurantes, tampos de mesa, revestimen-

tos de fachadas, lojas de revestimentos e inclusive em 

lápides de cemitérios (Fig. 1). Todas as figuras que mos-

travam afloramentos e locais naturais como cavernas 

foram descartadas e desconsideradas. 
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Figura 1. Exemplos de rochas encontradas em locais “comuns” como 

pias de cozinha (residência no Guarujá - SP), tampo de mesa (lancho-

nete da UNIMONTE – Santos - SP), piso (residência em Mongaguá – 

SP) e porta retrato (residência em Santos – SP). 

A Figura 2 mostra exemplos dos catálogos de cole-

cionador apresentados nos trabalhos. 

 

Figura 2. Exemplo de catálogos finais das rochas “coletadas” 

A Figura 3 mostra diversos exemplos de rochas en-

contradas no “Rocha Go”, com suas respectivas localiza-

ções. 

 

Figura 3. Exemplos de diversas rochas encontradas durante a atividade 

“RochaGo”. 

4   Discussão 

Todos os setores pedidos foram contemplados a contento 

com exceção do setor Costa Brasileira. Nesta subdivisão 

havia a expectativa de que fossem apresentados sedimen-

tos e não rochas, já que representam os ambientes mais 

modernos no tempo geológico. Nenhum dos grupos 

entendeu esta proposta e com isso, mostraram novamente 

rochas do Complexo Costeiro. Este fato foi explicado 

aos grupos e somente aí, eles entenderam o que havia 

sido pedido. 

Todos os grupos conseguiram olhar para as rochas 

“cotidianas” e pensarem em um uma história, um contex-

to geológico para as mesmas, recorrendo aos apontamen-

tos teóricos vistos na disciplina Geologia do Brasil. To-

dos relataram enorme dificuldade no início do trabalho, 

mas viram, devagar, que os conhecimentos obtidos até o 

momento, lhes facilitava a identificação das rochas e 

com isso a contextualização da geologia regional. 

Talvez o ponto mais importante visto nesta prática 

foi a aquisição de segurança e até de certa autoestima ao 

notarem que eles eram de fato capazes de olhar uma 

rocha qualquer e de fato serem geólogos. 

5   Conclusão 

A atividade denominada RochaGo se mostrou bastante 

satisfatória aos objetivos propostos pois permitiu ao 

aluno procurar rochas fora do ambiente acadêmico e/ou 

didático que pudessem ser correlacionadas com os com-

partimentos geológicos vistos na disciplina Geologia do 

Brasil. 

A atividade, que não permitia o uso de ferramentas 

muito usuais de pesquisa como Google ou Google aca-

dêmico, fez com que as rochas do mundo real ganhassem 

um contexto, uma história devidamente justificada den-

tro dos conhecimentos teóricos adquiridos pelo discente. 

A “caça” pelas rochas gerou também certa empatia 

pelos centros urbanos uma vez que vários alunos acaba-

ram buscando a história de como aquela rocha foi parar 

naquela localidade, fazendo um link muito consistente 

com a história e o urbanismo locais. Em especial a visita 

ao cemitério da Filosofia acabou mexendo com certos 

temores e até permitindo o levantamento de histórias 

como a menina das graças recebidas, que segundo as 

alunas, as ajudou na eleição das rochas certas. 

Como dificuldade, houve o efeito “última hora” no 

qual alguns dos grupos, que não haviam se dado conta da 

atividade proposta, tiveram rendimento muito abaixo dos 

demais grupos da turma. Conscientizá-los de que a tarefa 

demanda tempo foi uma lição aprendida pela docente. A 

segunda dificuldade foi na compreensão de um dos com-

partimentos, o que faz com que seja deixado muito claro 

sobre qual tipo de rocha é esperado em cada parte do 

trabalho.  

Muito se aprendeu fora do contexto acadêmico tra-

dicional e muitas feições e rochas foram discutidas em 

sala de aula. Para o docente, a ferramenta permite uma 

série de adaptações como, por exemplo, listar rochas 

usadas em edifícios e afins e pedir ao aluno que as des-

creva e classifique. Uma gama bem variada de atividades 

pode sair dessa ligação com as ruas. 

493



 
Referências 

White Daniel. 2016. Donald Trump and Hillary Clinton 

Want to Catch Voters With Pokémon Go. TIME.com 

(em inglês). URL: http://time.com/4407067/donald-

trump-hillary-clinton-pokemon-go/. Acesso 

15.07.2016. 

 

494

http://time.com/4407067/donald-trump-hillary-clinton-pokemon-go/
http://time.com/4407067/donald-trump-hillary-clinton-pokemon-go/


 

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE PRÁTICA NO ENSINO DE 
GEOCIÊNCIAS: UMA ABORDAGEM NO CURSO DE ENGENHARIA DE 

MINAS NA VISÃO DOS ESTUDANTES 

THE IMPORTANCE OF PRACTICAL ACTIVITY IN THE TEACHING OF GEOCIENCES: 
AN APPROACH TO THE MINING ENGINEERING COURSE, A STUDENT VISION 

HAYANNE L. CANANÉIA1, CIBELE TUNUSSI2, LUCAS  A. CORREA1CARLOS H. O. S. PETERS2 

1Aluno de Graduação, bolsista de extensão, PROVEC, Curso de Engenharia de Minas, Unidade Acadêmica 

Especial de Engenharia, Regional Catalão, Univ. Fed. Goiás. 
2Professor, Curso de Engenharia de Minas, Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, Regional Catalão, 

Univ. Fed. Goiás. Av. Doutor Lamartine Pinto de Avelar, 1120. Setor Universitário, 75704-020, Catalão, GO.  

E-mails: hayanne.cananeia@gmail.com, cibele.tunussi@ufg.br, 

correaluccaz@gmail.com, carloshpeters@yahoo.com.br 

Abstract Practical classes and fieldwork in Geosciences disciplines are essential for the consolidation of knowledge of theoretical classes, 

since the student, when encountering the practice and associating the experience with the theory, causes the learning to solidify and it 

becomes interest in the content delivered in the room increasing its development. For a better understanding of the geosciences, the student 
of Mine Engineering must establish a relation between the physical environment and its use. In order to evaluate the representation and 

importance of the practical classes for the learning, a research was carried out with the students of five undergraduate periods of the course 

of Mining Engineering of the UFG-RC (Federal University of Goiás, Regional Catalão, through a questionnaire. In general, students' views 
reflect the importance of field classes and 99% of students would like to take practical classes in Geosciences and 100% believe that this 

type of association improves learning and understanding the subject. 

Keywords Teaching of Geosciences, Mining Engineering, Field practice.  

Resumo  As aulas práticas e trabalhos de campo em disciplinas de Geociências, são essenciais para a consolidação do conhecimento das 

aulas teóricas, já que o aluno ao se deparar com a prática e associar a experiência com a teoria faz com que o aprendizado se solidifique e 

ele se interesse mais pelo conteúdo ministrado em sala aumentando seu desenvolvimento. Para melhor entendimento das geociências, o 
estudante de Engenharia de Minas, deve estabelecer uma relação entre o meio físico e a sua utilização. Para avaliar a representação e impor-

tância das aulas práticas para o aprendizado, realizou-se uma pesquisa com os alunos de cinco períodos de graduação do curso de Engenharia 

de Minas da UFG-RC (Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, por meio de questionário. Participaram da pesquisa 192 estudantes 
de diversos períodos. De uma maneira geral, a visão dos estudantes reflete a importância das aulas de campo, 99% dos alunos gostariam de 

ter aulas práticas de Geociências e 100% acham que esse tipo de associação melhora a aprendizagem e compreensão do assunto.  

Palavras-chave Ensino de Geociências, Engenharia de Minas, trabalho de campo.  

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução  

As aulas práticas e trabalhos de campo em disciplinas de 

Geociências são essenciais para a consolidação do conhe-

cimento das aulas teóricas, já que o aluno ao se deparar 

com a prática e associar a experiência com a teoria faz 

com que o aprendizado se solidifique e ele se interesse 

mais pelo conteúdo ministrado em sala, aumentando seu 

desenvolvimento. Segundo França (2008), o trabalho de 

campo proporciona a observação in loco das paisagens, o 

que facilita a compreensão dos alunos, pois tudo que é vi-

venciado pode ser mais facilmente aprendido. 

Segundo Alencar et al. (2012), as saídas de campo au-

xiliam a decifrar a origem e demais manifestações dos 

processos endógenos e exógenos, contribuindo para a al-

fabetização científica. 

A Engenharia de Minas é o ramo da engenharia que 

estuda a viabilidade técnica e econômica dos recursos mi-

nerais, aplicando os conceitos das geociências para atingir 

seu objetivo. Para melhor entendimento das geociências, 

o estudante de Engenharia de Minas, deve estabelecer uma 

relação entre o meio físico e a sua utilização. O aproveita-

mento acadêmico dos discentes é completo com aulas prá-

ticas e de trabalho de campo, além de atividades teóricas, 

pois ambos são recursos importantes para fixação do con-

teúdo e compreensão da relação entre as informações ob-

tidas em sala de aula e as observadas na prática de campo.  

Portanto, os estudantes deixam de ser apenas recep-

tores de informações e passam a participar do processo, a 

partir do conflito entre ideias e realidade (teoria e prática), 

ou seja, os próprios farão parte de sua aprendizagem. Os 

benefícios do trabalho de campo são citados por Fantinel 

(2000): 

“[...] a ênfase do campo volta-se para os processos de aquisição 

do conhecimento pelo aluno; a metodologia fundamenta-se no 

estágio cognitivo, interesse e ritmo de aprendizado do aluno, 

não em mecanismos de transmissão do saber pelo professor aos 

alunos” 
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Para avaliar a representação e importância das aulas 

práticas para o aprendizado na visão dos estudantes, reali-

zou-se uma pesquisa com os alunos de cinco períodos de 

graduação do curso de Engenharia de Minas da UFG-RC 

(Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão). 

A pesquisa se deu por meio de um questionário (Fig. 

1), sobre a importância das aulas práticas e interesse dos 

alunos para o tema, desenvolvido por dois professores res-

ponsáveis pelas disciplinas de Geologia Geral, Geologia 

Estrutural, Processos Formadores de Depósitos Minerais 

e Prospecção Mineral do curso de Engenharia de Minas e 

por alunos do curso bolsistas de um projeto de extensão 

coordenado por um dos professores. 

Este trabalho apresenta e discute os resultados obti-

dos na pesquisa feita junto a alunos matriculados no curso. 

2   Metodologia 

A coleta de dados foi realizada aplicando os questionários 

em sala de aula. Além do questionário foi entregue aos 

alunos um termo de consentimento livre e esclarecido, 

deixando claro que a participação na pesquisa era volun-

tária e anônima. O questionário foi composto por nove 

questões, sendo as oito primeiras questões fechadas e a 

nona questão aberta. 

Ao todo, o curso conta com 243 estudantes matricu-

lados e destes, 192 alunos responderam o questionário. 

Com objetivo de organizar e analisar os resultados obti-

dos, as respostas foram compiladas para interpretação e 

análise. 

Além das perguntas, ainda foram coletadas informa-

ções da idade de cada participante na pesquisa e o período 

que o aluno do curso estava matriculado. Esse tipo de in-

formação pode ajudar na interpretação dos resultados ob-

tidos com a pesquisa. 

 

3   Resultados e Discussão 

A faixa etária dos estudantes de graduação que responde-

ram ao questionário (Fig. 2), é na sua maioria representada 

por alunos de 19 a 23 anos. 

Foi realizada uma análise geral das respostas dos es-

tudantes para cada pergunta do questionário e também 

uma análise por período que cada estudante se encontrava 

no fluxo do curso na data da realização da pesquisa, sendo 

os períodos ímpares (do primeiro ao nono período). 

 

3.1 Análise Geral por Pergunta Realizada 

Observando os resultados da pesquisa, de uma ma-

neira geral, sem fazer distinção por período (Figura 3), 

99,5% dos alunos que responderam ao questionário gos-

 

Figura 1. Questionário da pesquisa realizada com os estudantes do 

curso de Engenharia de Minas (UFG-Regional Catalão) 
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tariam de ter aulas práticas, respondendo sim para a per-

gunta 2: Você gostaria de ter aulas práticas nas disciplinas 

de Geociências? 

Para a pergunta 3: Você acha que as aulas práticas 

laboratoriais melhoram a compreensão do conteúdo das 

disciplinas?,100% dos alunos responderam sim, mos-

trando que acreditam que as aulas práticas melhoram a 

compreensão do conteúdo. 

Observa-se que o interesse pela atividade está pre-

sente em 75% dos participantes que responderam sim para 

a pergunta 5: Você se matricularia em alguma disciplina 

somente pelas aulas práticas?. 

Nota-se que a maioria dos alunos concordam que a 

ausência de aulas de campo prejudica a sua formação, 

84,8% de respostas sim para a pergunta 7: Não ter aulas 

de campo prejudica o seu aprendizado?, bem como con-

cordam com a relevância do ensino das geociências no 

curso de Engenharia de Minas, 97,9% de respostas sim 

para a pergunta 8: Você acha importante as disciplinas de 

geociências na sua formação?. 

Relativamente à pergunta 6: Você já teve experiência 

em aulas de campo? 74% dos alunos que participaram da 

pesquisa responderam que sim, e desses, 98% afirmaram 

que compreenderam melhor o conteúdo da disciplina (per-

gunta 6.1: Se Sim – para a pergunta 6, você compreendeu 

melhor o conteúdo da disciplina?) (Figura 4). Reafir-

mando a melhoria da aprendizagem às aulas práticas as-

sociadas às aulas teóricas expositivas. 

Ainda nesse contexto, a pergunta 4: Quanto ao con-

teúdo de uma disciplina, o que você considera mais im-

portante? nenhum aluno selecionou as opções ‘Aulas prá-

ticas laboratoriais somente’ e ‘Aulas teóricas somente’, 

como mostrado na figura 5. Apenas 9% dos alunos prefe-

rem mais aulas teóricas do que práticas, 15% preferem 

mais aulas práticas do que teóricas. A maioria (76%) pre-

ferem disciplinas divididas com 50% de aulas teóricas e 

50% de aulas práticas. 

 

Figura 5. Respostas dadas em porcentagem para a pergunta 4 da pes-

quisa realizada com os estudantes do curso de Engenharia de Minas 
(UFG-Regional Catalão), sendo: Q4.1 - Aulas práticas laboratoriais so-

mente; Q4.2 - Aulas teóricas somente; Q4.3 - mais aulas teóricas do 

que práticas; Q4.4 - mais aulas práticas do que teóricas; 

Na opinião dos alunos participantes da pesquisa, de 

uma maneira geral, há a comprovação de que há melhora 

no aprendizado e maior motivação dos alunos em experi-

mentos práticos de campo e laboratoriais. 

Para verificação se há diferença entre as opiniões nos 

diferentes períodos onde os alunos estão matriculados no 

curso, fez-se também a análise separadamente por perí-

odo. 

3.2 Análise das Respostas por Período dos Estudantes 

Ao analisar as respostas dos estudantes por período, nota-

se que a percepção dos alunos que estão no meio do fluxo, 

cursando os períodos 3, 5 e 7 (Fig. 6 B; C; e D) com rela-

ção a motivação para as aulas de campo (pergunta 5) e a 

importância das aulas práticas para melhoria do aprendi-

zado (questão 7) é a mesma, em torno de 20%. 

Para os alunos do primeiro período, apesar da maioria 

não ter experiência de campo (63% responderam não para 

a questão 6), 82% acreditam que não ter aulas de campo 

 

Figura 2. Faixa etária dos estudantes de graduação participantes da 

pesquisa 

 

Figura 3. Resultado geral em porcentagem das questões respondidas 

(questões 2, 3, 5, 6, 7 e 8). Em cinza respostas afirmativas e em 

preto negativas 

 

Figura 4. Porcentagem, dos alunos que responderam que já tiveram 
experiência em aulas de campo (questão 6) e na 6.1 porcentagem de 

quantos desses alunos afirmam que compreenderam melhor o con-
teúdo (em cinza) 
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prejudica seu aprendizado (pergunta 7) e 98% acham im-

portante disciplinas de geociências na sua formação (per-

gunta 8). Os alunos ingressantes de maneira geral são mais 

motivados para essas experiências. 

Para os demais períodos, em geral mais de 95% dos 

alunos reconhecem a importância das disciplinas de geo-

ciências para sua formação (pergunta 8), e entre 75% e 

97% acreditam que a ausência de atividades de campo os 

prejudicaria em sua formação (pergunta 7). Sendo menor 

a porcentagem no grupo de alunos que não tiveram expe-

riências de campo até aquele período (Figura 6C). 

Para os alunos do nono período em diante prováveis 

formandos do curso de Engenharia de Minas, 91% teve 

oportunidade de participar de aulas de campo e 97% reco-

nhecem as aulas práticas como diferenciais em sua forma-

ção. 

3   Conclusão 

Os resultados da pesquisa mostram que é clara a relevân-

cia do ensino de geociências para os estudantes do curso 

de Engenharia de Minas da UFG-RC, porém nem todos os 

alunos do curso já tiveram experiências de campo e 75% 

dos alunos que responderam a pesquisa se interessam por 

atividades de campo. A experiência em atividades de 

campo reflete na percepção e reconhecimento, por parte 

do aluno, que essa prática é de fundamental importância 

na sua formação. 
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Período; D – Sétimo Período; e E – Acima do Nono Período 

498



 

AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS NO CURSO DE 
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Abstract The aim of this study is to analyze the changes in the Geology curriculum of the Federal University of Rio de Janeiro against 
of the National Curriculum Guidelines for the purpose of identify what are the possible positive and negative impacts on the pro-file of 
graduates. For this, a comparative analysis of the current curriculum (2017/1 - present) and previous curriculum (2010/1 - 2016/2) was 
made, and structured interviews with the teachers were carried out. The main curricular changes consisted of: (1) the reduction of theoreti-
cal-practical hours on the subjects; (2) the inclusion of 420 hours of extension; (3) the inclusion of Supervised Internship and Health and 
Safety in Geology Activities; (4) the inclusion of theoretical hours on the subjects of Field Geology. Two types of impacts have been iden-
tified: (1) better professional preparedness for the labor market, more dynamic geologists more attuned to social issues and (2) reduction of 
conceptual core training, which hindered the resolution of complex geological problems. It is suggested that the implementation process 
should be monitored biannually, with the objective of assisting in the detection of inconsistencies and in the planning of future curricular 
revisions. 

Keywords Curriculum. Geosciences. Geologist. 

Resumo O objetivo desse trabalho é analisar as mudanças ocorridas no currículo do curso de Geologia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro frente as Diretrizes Curriculares Nacionais, com a finalidade de identificar quais serão os possíveis impactos positivos e negati-
vos no perfil do egresso. Para isso, foi feita uma análise comparativa da grade curricular atual (2017/1 - presente) e anterior (2010/1 - 
2016/2) e foram realizadas entrevistas estruturadas com os docentes. As principais mudanças curriculares consistiram: (1) na diminuição 
de horas teórico-práticas nas disciplinas; (2) na inclusão de 420 horas de extensão; (3) na inclusão do Estágio Supervisionado e da discipli-
na de Saúde e Segurança em Atividades de Geologia; (4) na inclusão de horas teóricas nas disciplinas de Geologia de Campo. Dois tipos 
de impactos foram identificados: (1) melhor preparação do profissional para o mercado de trabalho, gerando geólogos mais dinâmicos e 
atentos as questões sociais e (2) prejuízo na formação básica conceitual de modo a dificultar a resolução de problemas geológicos comple-
xos. Sugere-se acompanhamento semestral do processo de implementação com o objetivo de auxiliar na detecção de inconsistências e no 
planejamento das futuras revisões curriculares. 

Palavras-chave Grade curricular. Geociências. Geólogo. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução  

Os cursos pioneiros de Geologia das universidades brasi-
leiras foram resultados da criação em 1957 da Campanha 
de Formação de Geólogos (CAGE) pelo presidente Jus-
celino Kubitschek de Oliveira por meio do Decreto nº 
40.783 de 18/01/1957 (Brasil 1957), em resposta à de-
manda por profissionais que soubessem prospectar recur-
sos energéticos e minerais, elementos essenciais para 
diversos processos industriais em desenvolvimento no 
país naquela época (Assine 1994; Barroso et al. 2008). 

Apesar de 60 anos de história, somente em 2015 fo-
ram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs) para os cursos de graduação em Geologia e em 
Engenharia Geológica pelo Ministério da Educação (Re-
solução CNE/CES 1/2015, Brasil 2015). A aprovação 
das DCNs tornou-se um marco nacional, na educação e, 
em especial, no ensino de Geologia, uma vez que possi-
bilita a revisão das grades curriculares e dos procedimen-

tos de ensino (Menegat & Carneiro 2014). Atualmente, 
existem 33 cursos de Geologia e quatro cursos de Enge-
nharia Geológica no Brasil, de acordo com os dados do 
e-MEC (2017), sendo que seis são ofertados por institui-
ções privadas, e os demais, por instituições públicas 
(federais ou estaduais).  

Todos esses cursos, obrigatoriamente, tiveram prazo 
máximo de dois anos para adequar seus currículos às 
DCNs e implementá-los aos alunos ingressantes, como 
definido no Art. 10 da Resolução CNE/CES 1/2015 
(Brasil 2015). 

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é rea-
lizar uma análise das mudanças ocorridas no currículo do 
curso de Geologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) frente às Diretrizes Curriculares Nacio-
nais, com a finalidade de identificar quais serão os possí-
veis impactos positivos e negativos no perfil do egresso 
formado por essa instituição. 
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2   Procedimentos metodológicos 

Para o presente trabalho, foi realizada uma análise com-
parativa e qualitativa da grade curricular atual (2017/1 - 
presente) e anterior (2010/1 - 2016/2) do curso de Geo-
logia da UFRJ em relação a diversos atributos como: 
número de horas teóricas, práticas de laboratório e práti-
cas de campo por período, carga horária das disciplinas 
obrigatórias por eixos didáticos, número de horas de 
extensão, entre outros. 

Adicionalmente, foi feita uma coleta de dados por 
meio de entrevistas estruturadas (sensu Britto Júnior & 
Feres Júnior 2011; Gil 2008) com parte dos docentes 
(total de 5), nomeados neste estudo por A, B, C, D e E, 
os quais participaram da construção do novo currículo e 
que estão participando da sua implementação. A entre-
vista consistiu de 15 questões que mesclavam perguntas 
objetivas e dissertativas, possibilitando uma coleta de 
informações dinâmica e profunda a respeito da temática 
levantada. As perguntas estão baseadas nas informações 
coletadas a partir da análise comparativa e qualitativa 
prévia das grades curriculares. Os temas abordados são: 
1. Diminuição nas horas teórico-práticas de discipli-

nas e os impactos esperados; 
2. Inclusão de horas de extensão, suas principais ativi-

dades, envolvimento docente-discente e dificulda-
des de execução das propostas;  

3. Inclusão das disciplinas de Saúde e Segurança em 
Atividades de Campo e Estágio Supervisionado na 
Geologia, bem como seus benefícios; 

4. Mudanças curriculares e as consequências no perfil 
do egresso;  

5. Processo de implementação e suas dificuldades;  
6. Mudanças na distribuição e carga horária das ativi-

dades de campo. 

3   Resultados e Discussões 

3.1 Características gerais da grade curricular atual 
(2017/1 – presente) 

A nova grade curricular em implementação na Geologia 
da UFRJ está estruturada em cinco eixos didáticos trans-
versais ao longo dos dez períodos de duração do curso, 
são eles: Formação Básica, Formação Profissional Ge-
ral, Formação Profissional Específica, Fundamentação 
em Geociências, e Geologia e Sociedade. Apesar do seu 
caráter generalista, os alunos podem optar por disciplinas 
específicas a partir do sexto semestre, auxiliando–os na 
sua profissionalização. 

O curso possui 4.203 horas totais, sendo 978 horas 
(23,26%) de atividades de campo e 420 horas (10%) de 
extensão. Essa grade curricular segue todos os requisitos 
gerais estipulados nas DCNs (Brasil 2015): (1) As ativi-
dades de campo deverão ser definidas no projeto peda-
gógico do curso e deverão corresponder a 20% da carga 
horária mínima do curso, equivalentes a 720 horas (Art. 
8°); e (2) A carga horária mínima do curso é de 3.600 h 
(Art. 11°). O tempo recomendado para concluir o curso é 
de dez períodos, com a possibilidade de integralização 

com no mínimo de oito períodos e no máximo de 15 
períodos. 

Uma das novidades trazidas nessa grade curricular é 
a disciplina de Saúde e Segurança em Atividades de 
Geologia. Esta é recomendada para o primeiro período 
do curso, provendo conceitos básicos, fundamentais e 
avançados sobre saúde e segurança nas atividades desen-
volvidas pelo geólogo, tanto em trabalhos de campo 
como em laboratório. A finalidade é fornecer informa-
ções sobre saúde, segurança e meio ambiente, para que 
os futuros profissionais saibam utilizar na sua rotina 
laboral ferramentas de prevenção e remediação de aci-
dentes. 

A inclusão do estágio supervisionado é requisito das 
DCNs e consiste em um grande avanço em termos de 
formação profissional, pois dá a oportunidade ao aluno 
de estar em contato com o futuro ambiente de trabalho e 
possibilita a concretização do conhecimento teórico 
adquirido na universidade (Almeida & Pimenta 2014; 
Pimenta & Lima 2012). A vivência de exemplos práticos 
aplicados a resolução de problemas geológicos reais e 
ligados a sociedade são aprendizados fundamentais para 
a consolidação da carreira como geólogo. No currículo 
atual, o estágio supervisionado foi incluído no 9° período 
com 120 horas de prática laboratório. 

 
3.2 Análise comparativa entre a grade curricular atual 
(2017/1 – presente) e anterior (2010/1 – 2016/2) 

Houve um aumento de horas do currículo atual (4.203 h) 
em relação ao currículo anterior (4.100 h), em grande 
parte devido à inserção de 420 horas de extensão, o que 
corresponde a 10% das horas curriculares totais. A inclu-
são dessas horas de extensão se deve ao cumprimento às 
exigências da Lei Federal n.º 13.005, de 25 de junho de 
2014 (Plano Nacional de Educação 2014-2024, Meta 
12.7, (Brasil 2014) e das resoluções n.º 02/2003 e 
04/2014 do Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ. 
Em relação ao número de disciplinas, também houve um 
acréscimo de 46 para 59 disciplinas no currículo atual, 
em razão do aumento de disciplinas optativas de diversas 
frentes como extensão, cidadania, técnicas e livre esco-
lha.  

Apesar do aumento do número de horas totais no 
currículo atual, houve uma diminuição expressiva nas 
horas teórico-práticas de 4.100 h do currículo anterior 
para 3.783 h do currículo atual. Além disso, as atividades 
de campo tiveram uma expressiva redução no número de 
horas, de 1.006 h para 978 h no currículo atual, porém 
ainda cumprem as exigências das DCNs, uma vez que 
representam quase 24% das horas curriculares totais. 

Ambos os currículos apresentam caráter generalista, 
no entanto, no currículo atual é possível ter maior flexi-
bilidade, pois há um aumento das disciplinas optativas, 
como também uma importante redução dos pré-
requisitos e co-requisitos. Essa redução, em contraparti-
da, pode ter efeito negativo na formação dos alunos, 
tendo em vista que muitos alunos podem pegar discipli-
nas de etapas mais avançadas, negligenciando o reco-
mendado pela Instituição de Ensino Superior (IES). Se-
gundo Gil (2015) a organização do curso também exerce 
influência significativa sobre o aprendizado do discente. 
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Dessa forma, se há uma ordem e encadeamento das dis-
ciplinas, sugere-se segui-la, pois há uma organização 
curricular que proporcionará melhor aproveitamento dos 
conteúdos quando esses são acessados na etapa reco-
mendada da graduação. 

No novo currículo há oferta de disciplinas optativas 
de áreas externas à Geologia e mesmo às Geociências, e 
maior oferta de atividades complementares. Estas últi-
mas, por sua vez, enriquecem e expandem o perfil profis-
sional do egresso com atividades que privilegiem aspec-
tos diversos da sua formação, não somente de caráter 
acadêmico (Bussolotti et al. 2016). As atividades optati-
vas que estavam concentradas todas no último período, 
totalizando 150 horas teóricas, passam no novo currículo 
a serem distribuídas ao longo dos períodos (2°, 6°, 7°, 8° 
e 10°) em eixos temáticos chamados de cidadania, livre 
escolha e técnicas, totalizando 240 horas. As disciplinas 
de extensão também são classificadas como optativas, 
porém pertencem ao eixo didático Geologia e Sociedade, 
distribuídas do primeiro ao oitavo período em 420 horas. 

Os Estágios de Campo (I, II e III) contabilizam 
456 h de prática de campo no currículo anterior, corres-
pondendo cerca de 11% das horas totais dessa grade 
curricular. Entretanto, no novo currículo as três discipli-
nas de Estágio de Campo foram substituídas por quatro 
disciplinas chamadas de Geologia de Campo (I, II, III e 
IV), que totalizam 456 h de prática de campo e 90 h 
teóricas, correspondendo a 13% das horas totais da grade 
curricular. A inclusão de horas teóricas nas disciplinas de 
campo veio oficializar o que já era feito informalmente, 
tendo em vista que os alunos necessitam de preparação e 
treinamento prévio para realizarem as atividades de cam-
po, bem como acompanhamento pós-campo para elabo-
rarem os relatórios (Compiani & Carneiro 1993). 

O trabalho de conclusão de curso (TCC) teve uma 
diminuição de 184 para 90 horas no currículo atual, am-
bas contabilizadas como horas de prática de laboratório 
devido a seu caráter aplicado e prático. No currículo 
atual, a disciplina é sugerida para o 10° período, conco-
mitante ao cumprimento de 30 h referentes às disciplinas 
optativas de livre escolha. No currículo anterior, o aluno 
cumpria 184 h referentes ao TCC, além de 150 h de 
atividades acadêmicas optativas, de modo que o desen-
volvimento do projeto fosse comprometido em relação a 
disponibilidade de tempo para sua realização. Apesar 
disso, o aluno contava com a possibilidade de solicitar 
essa disciplina no nono período e, dessa maneira, ter dois 
períodos para cumpri-la ao invés de somente um, equili-
brando e otimizando sua execução. A realização do TCC 
em um único período pode ser prejudicial para o desen-
volvimento do projeto, principalmente pela questão da 
administração do tempo com as demais atividades uni-
versitárias e pessoais (Oliveira 2003).  

O TCC deverá permitir ao aluno a aprendizagem de 
metodologias científicas, o desenvolvimento da capaci-
dade de síntese, o treinamento prático em técnicas de 
redação de textos técnico-científicos, acelerando, assim, 
o processo de maturidade científica e profissional (Assi-
ne 1994). 

3.3 Possíveis impactos no perfil do egresso 

As entrevistas estruturadas foram essenciais para enten-
der como foi construída e implementada a grade curricu-
lar atual, como também identificar quais os possíveis 
impactos no perfil do egresso formado por essa institui-
ção pela visão dos docentes.  

De modo geral, as entrevistas apontam visões diver-
gentes sobre alguns aspectos curriculares e o perfil do 
egresso, porém há parcial homogeneidade nas respostas, 
mostrando que grande parte dos docentes do Departa-
mento de Geologia está consciente da existência das 
mudanças curriculares, bem como dos possíveis impac-
tos esperados. Os assuntos abordados nas entrevistas 
foram separados em quatro categorias que serão apresen-
tadas a seguir. 

3.3.1 Diminuição de horas teórico-práticas em discipli-
nas pertencentes a diferentes eixos didáticos 

Em relação à diminuição de horas teórico-práticas do 
currículo atual, o entrevistado A diz  

“não haver prejuízos para os discentes, pois houve apenas uma 
adequação da carga horária para oferecer somente o que é ne-
cessário a formação do profissional geólogo e possibilitar que 
o aluno tenha mais horas de trabalho/estudo extraclasse”.  

Nas horas extraclasse, o discente pode aprofundar seus 
estudos, participando das pesquisas institucionais como 
aluno de iniciação científica e das atividades de extensão. 
Dessa forma, o estudante torna-se responsável por sua 
aprendizagem e por sua profissionalização, para isso 
precisará desenvolver e aprimorar seus hábitos de estudo, 
no que tange o planejamento, a definição dos objetivos 
realistas, a pontualidade, a organização da matéria e a 
revisão sistemática (Gil 2015). 

Entretanto, o entrevistado B tem opinião contrária, 
pois diz que  

“haverá prejuízo para formação do profissional, uma vez que a 
redução de horas teórico-práticas impactará na construção do 
conhecimento e das habilidades profissionais, restando ao dis-
cente a tarefa de se qualificar sem o apoio universitário”.  

A resposta do entrevistado mostra diferenças entre 
os docentes no que diz respeito aos modelos epistemoló-
gicos e as práticas pedagógicas adotadas na IES. O en-
trevistado está apoiado fortemente numa prática diretiva, 
no qual o professor é o único responsável pela aprendi-
zagem do aluno (Becker 2012), diferentemente dos de-
mais entrevistados que já possuem uma visão mais rela-
cional da interação aluno-professor. 

O entrevistado C espera que  
“a grade curricular atual possibilite uma melhor formação pro-
fissional para seus egressos, uma vez que houve otimização da 
distribuição das disciplinas e de carga horária teórico-prática”.  

A organização curricular exerce grande influência, 
pois é necessário pensar nas dinâmicas de construção da 
profissão como redes complexas, que levem a novas 
concepções sobre as disciplinas, a relações interdiscipli-
nares, à formação de competências e à concepção de 
formação profissional (Ramalho et al. 2004). 

Alguns problemas na execução da grade curricular 
nova no sistema online da IES foram apontados pelos 
entrevistados como relação ao número, códigos e pré-
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requisitos das disciplinas. De acordo com o entrevistado 
E, para o processo de implementação  

“foram retirados alguns pré-requisitos das disciplinas a fim de 
que o sistema funcione com a concomitância das duas grades 
curriculares, pois discentes ingressos antes de 2017 permane-
cem com a grade curricular anterior”. 

Segundo o entrevistado E,  
“as disciplinas da grade curricular anterior não serão mais ofe-
recidas, dessa maneira, haverá equivalência dessas com a da 
grade curricular em implementação, não causando prejuízo pa-
ra o discente”.  

O e-MEC (2017) ressalta que o aluno não tem direi-
to adquirido em relação à grade curricular, isto é, não é 
obrigatório que a grade curricular inicialmente proposta 
não se altere ao longo do curso. Assim, cabe a IES deci-
dir a forma de coexistência e equivalência das duas gra-
des curriculares. 

3.3.2 Inclusão de 420 horas de atividades de extensão 

Sobre as atividades de extensão curriculares inseridas, os 
entrevistados, de forma unânime, apontam que os princi-
pais problemas para a realização são dotação orçamentá-
ria, engajamento dos colaboradores (principalmente os 
discentes) e infraestrutura para a execução dos projetos. 
Sobre a dotação orçamentária, o entrevistado C diz que  

“tudo dependerá de projetos paralelos para a captação de re-
cursos com empresas públicas e privadas, como também ór-
gãos públicos”.  

As atividades de extensão oferecidas pelo Departa-
mento de Geologia abordam, segundo o entrevistado D,  

“temas variados, desde divulgação científica a curadoria de 
coleções geológicas”. Contudo, somente o entrevistado E diz 
“desconhecer as ações de extensão que estão sendo realizadas 
no departamento de Geologia, embora esteja ciente da sua im-
portância no que tange a progressão de carreira docente”.  

É necessário que a IES provenha aos seus servidores 
vivências e treinamentos nas atividades de extensão 
oferecidas no Departamento, bem como explicar sua 
importância e significado dentro da instituição e da soci-
edade. 

3.3.3 Inclusão das disciplinas de Estágio Supervisionado 
e de Saúde e Segurança em Atividades de Geologia, e 
modificações nas atividades de campo 

O estágio supervisionado é uma experiência essencial 
para a formação integral do aluno, pois, busca-se cada 
vez mais, profissionais bem treinados e com alguma 
vivência externa a universidade. Consiste, também, em 
um momento de reflexão e confrontação com os saberes 
desenvolvidos no decorrer do curso de graduação (Frey 
& Frey 2002). 

Em relação ao Estágio Supervisionado, o entrevista-
do A diz que  

“essa atividade não será viável para todos os discentes, em ra-
zão da baixa oferta de oportunidades nas empresas privadas e 
instituições públicas por causa da atual crise econômica brasi-
leira”.  

Já o entrevistado D diz que  

“a obrigatoriedade do estágio pode trazer problemas, pois mui-
tos alunos podem atrasar suas formaturas diante da possibili-
dade de não conseguir realizar a atividade”.  

Porém, ambos ressaltam importância dessa atividade 
na construção do profissional geólogo. O entrevistado B 
diz que  

“os benefícios da inclusão do estágio são muitos, pois permi-
tem uma real aproximação dos discentes com as condições e 
demandas da profissão, mas hoje exigem uma total readequa-
ção do curso para que possamos executar tal atividade com 
êxito”. 

Está de acordo com essa opinião o entrevistado C, 
que diz:  

“se realizado (estágio) em empresa é um ganho muito grande, 
pois o aluno aprende a dinâmica de trabalho e as relações in-
terpessoais no ambiente profissional. Porém, o estado tem três 
cursos de geologia, essa oferta não atende a todos. Muitas des-
sas atividades terão que serem feitas/cumpridas dentro da pró-
pria universidade”.  

O docente deve realizar acompanhamento desta ati-
vidade, uma vez que é supervisionada, com a dupla fun-
ção de exigir do aluno dedicação e responsabilidade e 
evitar que as empresas utilizem os estágios como uma 
forma de apenas conseguir mão de obra barata (Assine 
1994). 

Houve uma unanimidade nas respostas dos entrevis-
tados em relação à disciplina “Saúde e Segurança em 
Atividades de Geologia”, indicando que a sua inclusão, 
conforme o entrevistado D,  

“trará grandes benefícios para a conscientização das responsa-
bilidades e da sistemática para a execução segura das ativida-
des de campo, pois habilita o reconhecimento de riscos e a 
compreensão da importância do uso dos Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) tanto por parte dos discentes quanto dos 
docentes”.  

Essa discussão, segundo o mesmo entrevistado, está 
sendo levada a outras instâncias da Universidade com o 
objetivo da elaboração de uma legislação interna, para 
propiciar a solicitação de verbas orçamentárias para a 
compra e manutenção dos EPIs. Isso mostra que a visão 
sobre as atividades de campo vem lentamente se modifi-
cando, ou seja, tornando-se mais profissional e responsá-
vel, pois analisa os riscos possíveis e provê treinamentos 
especializados para a prevenção e remediação de aciden-
tes (Menegat & Carneiro 2014). 

A preocupação com a segurança e procedimentos 
das atividades de campo da graduação em Geologia já 
era latente nas discussões do Fórum Nacional de cursos 
de Geologia, (e.g. Carneiro 2005a 2005b 2014, Carneiro 
& Assis 2006, Menegat & Carneiro 2014), do qual foram 
significativas para a construção das DCNs (Brasil 2015). 

Em relação as atividades de campo, o entrevistado D 
diz  

“que a inclusão de horas teóricas nas disciplinas Geologia de 
Campo (I, II, III e IV) se deve a adequação e formalização de 
horas para a preparação dos alunos nas etapas pré-campo e 
pós-campo”.  

As atividades de campo em Geologia são importan-
tes no ensino e aprendizagem de conceitos geológicos. 
Entre os distintos papéis didáticos, Carneiro & Campa-
nha (1979, apud Compiani & Carneiro 1993) propõem 
que as atividades de campo na Geologia desempenham 
quatro categorias: (i) ilustrativa, cujo objetivo é ilustrar 
os conceitos abordados em sala de aula; (ii) motivadora, 
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motivar o aluno a estudar e aprender sobre o tema, (iii) 
treinadora, que visa a orientar a execução de uma habili-
dade técnica; e (iv) geradora de problemas, que orienta o 
aluno a resolver ou propor um problema. Os trabalhos de 
campo devem ser direcionados no sentido de aguçar a 
capacidade de observação dos alunos e formulação de 
hipóteses de trabalho (Assine 1994). 

4   Considerações finais 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de gradua-
ção em Geologia e Engenharia Geológica propõem indi-
cações básicas e gerais da estrutura curricular que cada 
IES deve conter, porém permitindo-a maior autonomia 
para formular seus projetos pedagógicos em vista de 
manter a identidade regional de cada curso. A grade 
curricular atual em fase de implementação no curso de 
graduação em Geologia da UFRJ cumpre todos os requi-
sitos das DCNs, mostrando-se com caráter generalista, 
porém com uma estrutura mais holística e proporcionan-
do ao discente maior conscientização social do que a 
grade curricular anterior (2010-2016). A estruturação em 
eixos didáticos traz ao currículo atual um caráter dinâmi-
co, pois os alunos desde o início do curso têm contato 
com as disciplinas mais específicas e não somente disci-
plinas básicas e de fundamentação. Observa-se também 
uma modernização no que diz respeito ao encadeamento 
e ordem das disciplinas oferecidas ao longo do curso, 
possibilitando um melhor enlaçamento dos conteúdos e 
melhor aprendizagem. 

Os impactos positivos esperados para o perfil do 
egresso, de acordo com a análise das grades curriculares 
e entrevistas realizadas com os docentes, consistem na 
melhor preparação do profissional geólogo para o mer-
cado de trabalho devido a inclusão do Estágio Supervisi-
onado e da disciplina de Saúde e Segurança em Ativida-
des de Geologia. Além de proporcionar uma mudança no 
perfil do egresso com a formação de profissionais mais 
autônomos, dinâmicos, criativos e preocupados com os 
problemas sociais e ambientais. 

No entanto, os impactos negativos esperados são re-
lacionados (1) a baixa aderência as atividades de exten-
são por parte dos discentes e docentes, fazendo com que 
o egresso não saia sensibilizado com as questões sociais 
e (2) a diminuição de horas de algumas disciplinas dos 
eixos de Fundamentação em Geociências e de Formação 
Profissional Geral poderá causar prejuízo na formação 
do profissional geólogo de modo a faltar base conceitual 
para o entendimento e resolução de problemas geológi-
cos mais complexos. 

Portanto, os docentes devem estar conscientes da 
necessidade das mudanças curriculares para a adequação 
do curso de Geologia as novas demandas profissionais e 
sociais. O docente pode contribuir com a reavaliação e a 
readequação dos conteúdos das suas respectivas discipli-
nas do currículo atual, bem como contribuir com as ati-
vidades de extensão de maneira a incentivar a participa-
ção ativa dos discentes nas propostas. O preparo do do-
cente em relação ao conteúdo e metodologia de ensino 
contribuirá enormemente para as mudanças no perfil do 
egresso, pois tornará as aulas ministradas mais interes-

santes e apropriadas para o entendimento do conheci-
mento geológico proposto em cada etapa da grade curri-
cular em implementação. Para isso, aponta-se a necessi-
dade da criação de políticas universitárias que proporcio-
nem treinamento e atualização contínua do professor 
universitário em face aos diferentes perfis de discentes 
ingressantes na atualidade, como também aumentar a 
versatilidade nas novas formas de ensinar e aprender. 

Sugere-se um acompanhamento semestral de todo 
processo de implementação a fim de que se possa detec-
tar inconsistências na grade curricular, como também 
planejar possíveis revisões curriculares periódicas. Adi-
cionalmente, espera-se que, com a implementação do 
currículo atual de acordo com as DCNs, a grade curricu-
lar continue a ser pensada de maneira holística em rela-
ção as competências e atribuições profissionais, para que 
o discente tenha possibilidade de integração dos conhe-
cimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo dos 10 
semestres de curso de graduação de uma forma mais 
dinâmica e articulada às necessidades do mercado de 
trabalho e da sociedade. 
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Abstract Professional law in Brazil is a very controversial subject, since it establishes criteria and procedures for acting in certain areas 

of knowledge, including registration in class councils. Many people understand that these procedures create market reserves, however, they 

forget that the activities of certain professional areas involve serious risks to the safety, health and well-being of society and the environment 
and therefore need to be well regulated and enforced. Geology is one of these cases, which has established and consolidated professional 

regulations, however, few professionals in this area are aware of their rights and expectations under the legislation. Currently, new regulations 

have been approved by the Federal Council of Engineering and Agronomy (CONFEA) that change the procedures for granting and super-
vising professional assignment. In this sense, the present article has the objective of analyzing and discussing the undergraduate teaching in 

Geology in Brazil and the current professional legislation, seeking to foment the debate on these two subjects so close in the Brazilian legal 

context, but which are discussed in separate and often exclusive. 

Keywords  Graduation in Geology and Geological Engineering; professional regulation; professional legislation. 

Resumo A legislação profissional no Brasil é assunto bastante controverso, já que estabelece critérios e procedimentos para a atuação em 

determinadas áreas do conhecimento, incluindo o registro em conselhos de classe. Muitos entendem que esses procedimentos criam reservas 
de mercado, contudo, se esquecem que as atividades de determinadas áreas profissionais envolvem riscos sérios a segurança, saúde e bem-

estar da sociedade e meio ambiente e, portanto, precisam ser bem regulamentadas e fiscalizadas. A Geologia é um desses casos, que possui 

regulamentação profissional estabelecida e consolidada, entretanto, poucos profissionais dessa área conhecem seus direitos e deveres pre-
vistos na legislação. Atualmente, novas regulamentações foram aprovadas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

que alteram os procedimentos de concessão e fiscalização de atribuição profissional. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

analisar e discutir o ensino de graduação em Geologia no Brasil e a legislação profissional em vigor, buscando fomentar o debate a respeito 

desses dois assuntos tão próximos no contexto jurídico brasileiro, mas que são discutidos de forma separada e, muitas vezes, excludente. 

Palavras-chave Graduação em Geologia e Engenharia Geológica; regulamentação profissional; legislação profissional. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução 

A legislação sobre regulamentação profissional é um as-

sunto pouco abordado nos cursos de graduação e pós-gra-

duação no Brasil, em todas a áreas do conhecimento, ape-

sar das diretrizes curriculares recomendarem que conteú-

dos de ética e legislação profissional sejam considerados 

nos projetos pedagógicos. 

No caso dos cursos de graduação em Geologia a situ-

ação não é diferente, mesmo sendo uma profissão regula-

mentada pela Lei Federal no 4.076, de 23 de junho de 

1962, muitos geólogos desconhecem essa lei e outros dis-

positivos legais que estabelecem direitos e deveres para 

sua atuação profissional. 

A referida lei apesar de ser concisa, com poucos arti-

gos, remete ao Conselho Federal de Engenharia e Agro-

nomia (CONFEA) e seus respectivos Conselhos Regio-

nais (CREAs) a fiscalização do exercício profissional do 

Geólogo ou Engenheiro Geólogo. 

Nos últimos anos tem ocorrido uma série de modifi-

cações em regulamentos do CONFEA, assim como a 

própria publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação na área de Geologia, abran-

gendo os cursos de bacharelado em Geologia e em Enge-

nharia Geológica, Resolução no 1, de 6 de janeiro de 2015, 

do Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC). 

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 

principal analisar e discutir o ensino de graduação em Ge-

ologia com base na legislação profissional brasileira, con-

siderando as Leis Federais e resoluções do Conselho Fe-

deral de Engenharia e Agronomia (CONFEA) vigentes no 

país. 

2   Diretrizes Curriculares e Legislação Profissional 

na Área de Geologia 

2.1  Legislação Profissional – Geólogo ou Engenheiro 

Geólogo 

A Lei Federal no 4.076/1962 regula o exercício da profis-

são de geólogo no Brasil; logo no artigo 1o estabelece que 

o exercício da profissão de Geólogo será permitido aos 
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portadores de diploma de Geólogo, expedido por curso 

oficial, e aos portadores de diploma de Geólogo ou Enge-

nheiro Geólogo, expedido por estabelecimento estran-

geiro de ensino superior, depois de revalidado. 

Esse artigo já gera alguns erros de interpretação em 

uma possível diferença entre os títulos de Geólogo ou En-

genheiro Geólogo, quando não se analisa o contexto his-

tórico em que a Lei foi promulgada. Em 1962, quando a 

lei foi publicada, não existia qualquer curso no Brasil com 

a denominação de Engenharia Geológica; na época exis-

tiam cursos de Geologia nas seguintes universidades: Uni-

versidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e Universidade Federal da Bahia (UFBA). O primeiro 

curso com a denominação de Engenharia Geológica foi o 

da UFOP, em um processo de mudança da denominação 

de Geologia para Engenharia Geológica do curso já exis-

tente, que se efetivou somente após a promulgação da Lei 

Federal no 4.076/1962. E por muitos anos esse foi o único 

curso que formava no Brasil Engenheiros Geólogos. 

Ou seja, a Lei Federal no 4.076/1962 não relacionou 

engenheiros geólogos formados no Brasil, pois, na época 

não havia curso com essa denominação no país, somente 

no exterior. 

Outro ponto a destacar é que não pode haver pela le-

gislação brasileira distinção de direitos e deveres entre 

profissionais com a mesma denominação, sejam formados 

no país ou formados no exterior com a devida revalidação 

de seu diploma, ou seja, engenheiros geólogos formados 

no exterior e engenheiros geólogos formados no Brasil de-

vem ter as mesmas garantias e serem abrangidos pelas 

mesmas legislações. 

Em complemento, o artigo 6o da mesma lei, estabe-

lece as mesmas competências do geólogo ou engenheiro 

geólogo, igualando as duas denominações profissionais. 

Ao longo de todo texto da lei é usado a conjunção “ou” 

para se referir a Geólogo ou Engenheiro Geólogo e não 

“e”, reforçando que trata de denominações sinônimas para 

o mesmo profissional.  

O artigo 7o reafirma que o geólogo ou engenheiro 

geólogo são profissionais da engenheira ao estabelecer 

que “A competência e garantias atribuídas por esta lei aos 

geólogos ou engenheiros geólogos são concedidas sem 

prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidas a outros 

profissionais da engenharia pela legislação que lhes é 

específica” (grifo nosso). Portanto, fica claro que a pro-

posta da lei foi definir o geólogo ou engenheiro geólogo 

como profissionais da engenharia, caso contrário não se-

riam incluídos no âmbito do sistema CONFEA/CREA. 

A Resolução no 218, de 29 de junho de 1973, do 

CONFEA, que discrimina as atividades das diferentes mo-

dalidades profissionais da Engenharia e Agronomia, esta-

belece o Engenheiro Geólogo ou Geólogo como modali-

dade da Engenharia, remetendo a competência profissio-

nal para a Lei Federal no 4.076/1962. Ou seja, desde 1973 

há o entendimento consolidado dentro do sistema 

CONFEA/CREA sobre essa questão. 

Portanto, fica claro que a legislação federal brasileira 

considera as duas denominações como o mesmo 

profissional, com as mesmas garantias de direitos e deve-

res. Contudo, até hoje em dia existem interpretações equi-

vocadas feitas fora do contexto histórico, gramatical e do 

entendimento consolidado por décadas dentro do Sistema 

CONFEA/CREA da Lei Federal no 4.076/1962, buscando 

categorizar os geólogos ou engenheiros geólogos como 

profissões distintas, com direitos diferentes, apesar de te-

rem a mesma competência e serem considerados como a 

mesma modalidade profissional. 

Outro ponto a se considerar, toda a legislação do Sis-

tema CONFEA/CREA é fundamentada na Lei nº 5.194, 

de 24 dezembro de 1966, que regula o exercício das pro-

fissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo e dá ou-

tras providências”; na Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 

1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Téc-

nica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquite-

tura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho  Fe-

deral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá 

outras providências; na Lei nº 7.410, de 27 de novembro 

de 1985, que “Dispõe sobre a especialização de Engenhei-

ros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Traba-

lho, a profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, e 

dá outras providências”; e na Lei nº 4.950-A, de 22 de 

abril de 1966, que “dispõe sobre a remuneração de profis-

sionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, 

agronomia e veterinária”. 

A pergunta que fica é como cobrar dos geólogos uma 

série de obrigações, desde o pagamento de anuidades, de 

anotações de responsabilidade técnica até punições, mul-

tas e cassação de registro já que são profissionais da cate-

goria da Engenharia e quando é o momento de conceder 

direitos aos mesmos profissionais há a interpretação de 

que não são profissionais da categoria da Engenharia? Ou 

seja, atualmente no Brasil há um desrespeito total e com-

pleto em relação aos princípios básicos da isonomia e 

igualdade estabelecidos pela Constituição Federal, bus-

cando-se a conveniência de interpretações e descartando 

todo o histórico da legislação profissional do Sistema 

CONFEA/CREA, assim como os princípios estabelecidos 

pela própria Lei Federal no 4.076/1962. 

2.2  Atribuição Profissional e Formação Profissional 

A Resolução n° 1.073, de 19 de abril de 2016, do 

CONFEA, regulamentou a atribuição de títulos, ativida-

des, competências e campos de atuação profissionais aos 

profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA 

para efeito de fiscalização do exercício profissional no 

âmbito da Engenharia e da Agronomia. 

O Artigo 2o dessa resolução adota os seguintes con-

ceitos que são fundamentais para entendimento do pro-

cesso de concessão de atribuição profissional no Sistema 

CONFEA/CREA: 

• atribuição: ato geral de consignar direitos e res-

ponsabilidades dentro do ordenamento jurídico 

que rege a sociedade; 

• atribuição profissional: ato específico de consig-

nar direitos e responsabilidades, na defesa da so-

ciedade, para o exercício da profissão de acordo 

com a formação profissional obtida em cursos 
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regulares, junto ao sistema oficial de ensino bra-

sileiro; 

• título profissional: título constante da Tabela de 

Títulos do CONFEA, atribuído pelo CREA ao 

portador de diploma de conclusão de cursos re-

gulares, expedido por instituições de ensino cre-

denciadas, em conformidade com as diretrizes 

curriculares, o projeto pedagógico do curso e o 

perfil de formação profissional, correspondente a 

um campo de atuação profissional sob a fiscali-

zação do Sistema CONFEA/CREA; 

• atividade profissional: conjunto de práticas pro-

fissionais que visam à aquisição de conhecimen-

tos, capacidades, atitudes, inovação e formas de 

comportamentos exigidos para o exercício das 

funções próprias de uma profissão regulamen-

tada; 

• campo de atuação profissional: conjunto de habi-

lidades e conhecimentos adquiridos pelo profis-

sional no decorrer de sua vida laboral em conse-

quência da sua formação profissional obtida em 

cursos regulares, junto ao sistema oficial de en-

sino brasileiro; 

• formação profissional: processo de aquisição de 

habilidades e conhecimentos profissionais, me-

diante conclusão com aproveitamento e diploma-

ção em curso regular, junto ao sistema oficial de 

ensino brasileiro, visando ao exercício responsá-

vel da profissão; 

• competência profissional: capacidade de utiliza-

ção de conhecimentos, habilidades e atitudes ne-

cessários ao desempenho de atividades em cam-

pos profissionais específicos, obedecendo a pa-

drões de qualidade e produtividade; 

• modalidade profissional: conjunto de campos de 

atuação profissional da Engenharia correspon-

dentes a formações básicas afins, estabelecido 

em termos genéricos pelo CONFEA; 

• categoria (ou grupo) profissional: cada uma das 

duas profissões regulamentadas na Lei nº 5.194 

de 1966; 

• curso regular: curso técnico ou de graduação ou 

de bacharelado reconhecido pelo sistema oficial 

de ensino brasileiro, curso de especialização ofi-

cialmente autorizado e credenciado pelo sistema 

oficial de ensino brasileiro e curso de pós-gradu-

ação lato sensu e stricto sensu considerado vá-

lido, em consonância com as disposições legais 

que disciplinam o sistema oficial de ensino bra-

sileiro; e, 

• suplementação curricular: conjunto de compo-

nentes curriculares integrantes de cursos de for-

mação ou de graduação regulares, em consonân-

cia com as disposições legais que disciplinam o 

sistema oficial de ensino brasileiro. 

Nesse contexto, o artigo 3º. estabelece que a forma-

ção profissional pode ser adquirida nos vários níveis de 

formação profissional do sistema de ensino brasileiro, que 

são: formação de técnico de nível médio; especialização 

para técnico de nível médio; superior de graduação 

tecnológica; superior de graduação plena ou bacharelado; 

pós-graduação lato sensu (especialização); pós-graduação 

stricto sensu (mestrado ou doutorado); e sequencial de for-

mação específica por campo de saber. 

É importante destacar que os níveis de formação de 

técnico de nível médio, superior de graduação tecnológica 

e superior de graduação plena ou bacharelado habilitam o 

diplomado, ao registro profissional no CREA na forma es-

tabelecida nos diferentes normativos do CONFEA que re-

gulam o assunto. 

Os demais níveis de formação possibilitam ao profis-

sional já registrado no CREA, diplomado em cursos regu-

lares e com carga horária que atenda os requisitos estabe-

lecidos pelo sistema oficial de ensino brasileiro, a requerer 

extensão de atribuições iniciais de atividades e campos de 

atuação profissionais na forma estabelecida na Resolução 

n° 1.073/2016 do CONFEA. 

O currículo escolar e o projeto pedagógico do curso 

são fundamentais para se definir o título profissional e as 

respectivas atribuições iniciais de atividades e de campo 

de atuação profissional e as respectivas extensões. Res-

salta-se que o título profissional deverá constar da Tabela 

de Títulos do CONFEA, podendo ser diferente do título 

acadêmico se este não estiver na relação de título citado 

ou conforme a análise curricular e do projeto pedagógico. 

Para concessão da atribuição inicial de atividades 

profissionais serão consideradas as atividades estipuladas 

nas leis e nos decretos regulamentadores das respectivas 

profissões, acrescidas das atividades profissionais previs-

tas nas resoluções do CONFEA, em vigor, que dispõem 

sobre o assunto. 

As seguintes atividades profissionais podem ser con-

cedidas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou 

separadamente, aos profissionais registrados nos CREAs, 

mediante análise do currículo escolar e do projeto peda-

gógico do curso: 

• Atividade 01 – Gestão, supervisão, coordenação, 

orientação técnica; 

• Atividade 02 – Coleta de dados, estudo, planeja-

mento, anteprojeto, projeto, detalhamento, di-

mensionamento e especificação; 

• Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-

econômica e ambiental; 

• Atividade 04 – Assistência, assessoria, consulto-

ria; 

• Atividade 05 – Direção de obra ou serviço téc-

nico; 

• Atividade 06 – Vistoria, perícia, inspeção, avali-

ação, monitoramento, laudo, parecer técnico, au-

ditoria, arbitragem; 

• Atividade 07 – Desempenho de cargo ou função 

técnica; 

• Atividade 08 – Treinamento, ensino, pesquisa, 

desenvolvimento, análise, experimentação, en-

saio, divulgação técnica, extensão; 

• Atividade 09 – Elaboração de orçamento; 

• Atividade 10 – Padronização, mensuração, con-

trole de qualidade; 

• Atividade 11 – Execução de obra ou serviço téc-

nico; 
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• Atividade 12 – Fiscalização de obra ou serviço 

técnico; 

• Atividade 13 – Produção técnica e especializada; 

• Atividade 14 – Condução de serviço técnico; 

• Atividade 15 – Condução de equipe de produção, 

fabricação, instalação, montagem, operação, re-

forma, restauração, reparo ou manutenção; 

• Atividade 16 – Execução de produção, fabrica-

ção, instalação, montagem, operação, reforma, 

restauração, reparo ou manutenção; 

• Atividade 17 – Operação, manutenção de equi-

pamento ou instalação; e, 

• Atividade 18 – Execução de desenho técnico. 

Já a atribuição inicial de campo de atuação profissio-

nal é concedida com base nas leis e nos decretos regula-

mentadores das respectivas profissões, acrescida do pre-

visto nos normativos do CONFEA, em vigor, que tratam 

do assunto. As eventuais atribuições adicionais obtidas na 

formação inicial e não previstas em legislação respectiva 

de seu título profissional poderão ser requeridas pelo pro-

fissional em processo específico e decorrerão de análise 

do currículo escolar e do projeto pedagógico do curso de 

formação do profissional, a ser realizada pelas câmaras es-

pecializadas competentes envolvidas. 

Para os profissionais já registrados no Sistema 

CONFEA/CREA é possível requerer a extensão da atri-

buição inicial de atividades, de competências e de campo 

de atuação profissional quando cumprir todos os requisi-

tos exigidos pelo sistema educacional brasileiro nos cur-

sos de suplementação dos níveis de formação profissional 

citados anteriormente e após a análise do projeto pedagó-

gico do curso e decisão favorável das câmaras especiali-

zadas pertinentes à atribuição requerida do CREA da cir-

cunscrição na qual se encontra estabelecida a instituição 

de ensino ou a sede do campus avançado, conforme o 

caso. 

Destaca-se que a extensão de atribuição é permitida 

entre modalidades do mesmo grupo profissional, ou seja, 

entre as diferentes modalidades da Engenharia, na qual os 

geólogos ou engenheiros geólogos de inserem, e da Agro-

nomia. A extensão de atribuição de um grupo profissional 

(grupo da Engenharia e grupo da Agronomia) para o outro 

somente é permitida por meio da realização de cursos 

stricto sensu (mestrado ou doutorado), devidamente reco-

nhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior - CAPES e registrados e cadastra-

dos nos CREAs ou por aqueles cursados no exterior após 

a revalidação do diploma de acordo com a legislação em 

vigor. 

Portanto, pode-se verificar que as atribuições profis-

sionais no âmbito do Sistema CONFEA/CREA são defi-

nidas exclusivamente por meio de formação acadêmica, 

sendo atualmente permitida a extensão de atribuições ini-

ciais por meio da complementação da formação nos dife-

rentes níveis de cursos. A experiência profissional por 

meio de residência em determinado campo de atuação não 

é levada em consideração para conceder atribuição profis-

sional, sendo que o único aspecto de experiência profissi-

onal são os estágios supervisionados obrigatórios ou não 

obrigatórios realizados pelos alunos durante seu curso, 

quando previstos nas diretrizes curriculares, que não ul-

trapassam a 180 horas na maioria das diretrizes, como dos 

cursos de Engenharia. 

2.3  Diretrizes Curriculares Nacionais da Geologia 

A Resolução nº 1, de 6 de janeiro de 2015, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – 

CNE/CES instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação na área da Geologia, abran-

gendo os cursos de bacharelado em Geologia e em Enge-

nharia Geológica. As diretrizes foi um grande avanço para 

os cursos e a concretização de uma reivindicação antiga 

de docentes, pesquisadores e profissionais da área. 

Entretanto, há um ponto bastante polêmico dessa re-

solução, que se refere a possibilidade dos cursos de Enge-

nharia Geológica poderem seguir as Diretrizes da Resolu-

ção CNE/CES nº 1/2015 ou as Diretrizes Curriculares Na-

cionais do Curso de Graduação em Engenharia, estabele-

cidas pela Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 

2002. Isso porque pela Lei no 4.076/1962, como já discu-

tido anteriormente, os geólogos ou engenheiros geólogos 

possuem as mesmas competências e, por consequência, as 

mesmas atribuições profissionais gerais, ou seja, são os 

mesmos profissionais com denominações equivalentes. 

Nesse sentido, as diretrizes curriculares deveriam ser as 

mesmas para possibilitar uma formação geral semelhante. 

Essa questão das diretrizes curriculares também le-

vou a algumas interpretações no sentido que geólogos ou 

engenheiros geólogos seriam profissionais diferentes, 

com atribuições profissionais diversas, inclusive com di-

reitos e deveres distintos. Mas tal interpretação é total-

mente equivocada, já que a Lei no 4.076/1962 é muita 

clara sobre tratar de um mesmo profissional com denomi-

nações que são sinônimas, fato reforçado pela Resolução 

nº 218/1973 do CONFEA que remete a própria citada lei 

quanto a competência dos geólogos ou engenheiros geó-

logos. 

Também existem outros cursos na área de Engenharia 

que possuem diretrizes curriculares próprias e não seguem 

a Resolução CNE/CES nº 11/2002 e continuam formando 

engenheiros, com as garantias de todos os direitos e deve-

res previstos para profissionais da Engenharia como são 

os casos da Engenharia Agronômica ou Agronomia (Re-

solução CNE/CES nº 1/2006), Engenharia Agrícola (Re-

solução CNE/CES nº 2/2006, Engenharia Florestal (Reso-

lução CNE/CES nº 3/2006) e Engenharia da Pesca (Reso-

lução CNE/CES nº 5/2006). 

Os próprios termos Agrônomo ou Engenheiro Agrô-

nomo são duas denominações para o mesmo profissional, 

com as mesmas competências e atribuições, não havendo 

diferenças em relação a direitos e deveres dos mesmos. 

Uma diretriz importante definida pela Resolução 

CNE/CES nº 1/2015 é a obrigatoriedade de atividades de 

campo com carga horária mínima de 720 horas para os 

cursos de Geologia e Engenharia Geológica, já que esse 

tipo de atividade é considerado essencial para formação 

de profissionais na área de Geologia. Contudo, cursos de 

Engenharia Geológica que optarem pela diretriz da Enge-

nharia (Resolução CNE/CES nº 11/2002) não tem essa 

obrigatoriedade de carga horária de atividades de campo, 
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uma total incoerência, podendo gerar diferenças de forma-

ção básica e profissionalizante problemáticas, especial-

mente, na área de mapeamento geológico e áreas correla-

tas que dependem desses conhecimentos práticos de 

campo, por exemplo, prospecção e pesquisa mineral, geo-

logia do petróleo, geologia de engenharia, hidrogeologia, 

dentre outras. 

Outro ponto que precisa ser alterado na Resolução 

CNE/CES nº 1/2015 é a definição de uma carga horária 

mínima de estágio supervisionado, que não foi feita pela 

resolução, já que se trata de outra atividade considerada 

fundamental para a experiência profissional na formação 

de graduandos na área de Geologia. Em geral tem-se 

usado a carga horária mínima de 180 horas de estágio su-

pervisionado exigida para cursos de engenharia, contudo, 

é uma carga horária pequena para realmente possibilitar 

uma sólida experiência da vida profissional, já que em 

apenas 6 semanas com 30 horas por semana de estágio é 

possível cumprir esse requisito. Entende-se que no mí-

nimo deveria ser obrigatória uma carga horária mínima de 

480 horas de estágio para cursos de Geologia, para cum-

primento ao longo do curso, em períodos de férias escola-

res (julho, dezembro ou janeiro) e no último ano do curso. 

Portanto, é fundamental uma revisão da Resolução 

CNE/CES nº 1/2015 que estabelece as diretrizes curricu-

lares dos cursos na área de Geologia para eliminar essas 

incongruências que acabam levando a interpretações errô-

neas e muitas vezes de má fé por parte de pessoas que não 

são da área e desconhecem a realidade dos profissionais 

Geólogos ou Engenheiros Geólogos. 

3   Conclusão 

A legislação profissional que regulamenta a profissão de 

Geólogo ou Engenheiro Geólogo é muito antiga e precisa 

com urgência de uma revisão e atualização, especial-

mente, para considerar novas áreas do conhecimento que 

surgiram e foram incorporadas ao longo do tempo nas ati-

vidades de atuação desses profissionais, devido aos seus 

conhecimentos básicos e aplicados adquiridos durante sua 

formação acadêmica. 

A Lei Federal no 4.076/1962 precisa ser atualizada, 

deixando claro que os Geólogos ou Engenheiros Geólogos 

são abrangidos e amparados pelas Lei nº 5.194/1966, Lei 

nº 6.496/1977, Lei nº 7.410/1985 e da Lei nº 4.950-

A/1966, pois, como pode-se cobrar deveres desses profis-

sionais, como pagamento de anuidade, de anotação de res-

ponsabilidade técnicas e outras taxas, e o cumprimento de 

código de ética e uma ampla gama de normativos, e ao 

mesmo tempo não terem os mesmos direitos, como o sa-

lário mínimo profissional, poderem ser conselheiros fede-

rais, dentre outros. Ou seja, quando se trata do ônus de 

custear o Sistema CONFEA/CREA são entendidos como 

profissionais da Engenharia, mas quando se trata ao am-

paro de direitos não são engenheiros. 

Esse tipo de tratamento e interpretação enviesada de 

preconceito e discriminação tem feito crescer novamente 

o movimento de dissidência de Geólogos ou Engenheiros 

Geólogos em continuarem no Sistema CONFEA/CREA e 

buscarem a criação de um novo conselho, como ocorreu 

com outras profissões, como foram os casos dos arquite-

tos, urbanistas e técnicos industriais e agrícolas de nível 

médio. Entretanto, esse processo de fragmentação dos 

conselhos profissionais traz um grande ônus para a socie-

dade brasileira e um aumento considerável dos custos, 

sendo que vários conselhos irão fiscalizar o mesmo tipo 

de obra ou empreendimento, não sendo o caminho que se 

deve tomar para uma sociedade saudável. 
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Abstract Describing the materials sampled in direct drilling is the task of Geologists, however, this competence is not devel-
oped during undergraduate courses. This leads the practitioners to have contact with this task only when they start working as 
geologist. This was verified with the evaluation carried out by means of a questionnaire applied to the participants of the course 
"Classification of Drilling Samples", given by one of the authors of this work. It has been found that for geologists, more than 
50% find it difficult to follow drilling services in the field and most only learn how to do it when they start working. The aim of 
this paper is to a set of activities to be developed with undergraduate students of the geology course in order to qualify them for 
the description of soils and rocks, with a language that best represents the layers crossed and that is understood by geologists and 
geotechnical engineers. The proposed activity calls the student to mobilize several resources that involve research, fieldwork and 
the deskwork to build the skills needed to describe surveys and accompany field investigations. 

Keywords Engineering geology, mechanical drilling, skills development.   

Resumo Descrever os materiais amostrados em sondagens diretas é tarefa da Geologia, entretanto, essa competência não é de-
senvolvida durante o curso de graduação, o que leva o profissional a ter contato com essa tarefa somente quando ingressa no 
mercado de trabalho. Essa constatação pôde ser verificada a partir da avaliação realizada por meio de um questionário aplicado 
aos participantes do curso “Classificação de Sondagens”, ministrado por um dos autores desse trabalho. Verificou-se que para os 
profissionais de geologia, mais de 50% tem dificuldade em acompanhar os serviços de sondagens no campo e a maioria só toma 
conhecimento de como fazê-lo quando ingressam no mercado de trabalho. O objetivo desse trabalho é apresentar aos professores 
da área da geologia aplicada, que ministram disciplinas com foco a Geologia de Engenharia, um conjunto de atividades a serem 
desenvolvidas com os alunos de graduação do curso de geologia que os qualifique para a descrição de solos e rochas provenien-
tes de sondagens e sua representação em Perfis Individuais de Sondagem (PIS), com uma linguagem que melhor represente as 
camadas atravessadas e que seja compreendida por geólogos e engenheiros geotécnicos. A atividade proposta chama o aluno a 
mobilizar vários recursos que envolvem pesquisa, trabalho de campo e de gabinete para a construção das competências necessá-
rias à descrição de sondagens e acompanhamento de investigações em campo. 

Palavras Chave Geologia de Engenharia, sondagens mecânicas, desenvolvimento de competências. 

Linha temática Educação, Ensino de Geociências e Formação de Professores. 

1    Introdução 

O ensino  da Geologia Aplicada (GA), mais especifica-
mente da Geologia de Engenharia (GE), tem sido uma 
preocupação constante de diversos profissionais da área, 
que têm abordado e discutido alternativas didáticas para 
serem incorporadas nos currículos em algumas escolas de 
geologia e de engenharia civil, no Brasil e Uruguai, com 
o objetivo de melhor preparar profissionais para o mer-
cado de trabalho, atuando com responsabilidade técnica, 
respeito ao meio ambiente e ética (Cerri et al. 2011, 
Musso et al. 2013, Maciel Filho & Gandolfi 2012).  

São muitas as competências requeridas ao profissio-
nal de geologia que atua na área de GE, tanto quando da 
implantação de uma obra civil, como em mapeamentos 
geotécnicos de fundação, de taludes, de túneis, de áreas 

contaminadas etc. Há, entretanto, uma tarefa primeira 
que antecede a todo o trabalho que virá a ser desenvolvi-
do em todas as fases de projetos: a descrição das amos-
tras de solos e rochas provenientes de sondagens mecâni-
cas. Do ponto de vista das empresas de geotecnia (execu-
toras de serviços de investigação), que contratam o pro-
fissional de geologia, entende-se que essa competência 
tenha sido adquirida ao longo do curso de graduação. 
Mas ocorre que o geólogo só entra em contato com essa 
tarefa quando ingressa no mercado de trabalho e, na mai-
oria das vezes, quando solicitado a fazê-la, não se encon-
tra preparado para executá-la.O presente trabalho contex-
tualiza o assunto e chama atenção para o papel dos pro-
fessores que ministram disciplinas Geologia Aplicada à 
Engenharia em cursos de graduação em Geologia para a 
construção da competência em descrever solos e rochas 
para serem apresentados em perfis individuais de sonda-
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gens, propondo uma atividade que pode ser trabalhada 
junto aos alunos nos cursos de graduação. 

 
2   Histórico da descrição de sondagens no Brasil 

Verificando perfis de sondagens elaborados entre as dé-
cadas de 1940 a 1970 observou-se que a descrição dos 
solos resumia-se numa abordagem granulométrica das 
camadas atravessadas sem um uma contextualização geo-
lógica. A exigência de uma classificação geológica (gê-
nese dos solos) em perfis individuais de sondagem, por 
exemplo, só ocorreu na última revisão da norma NBR-
6484 em 2001, entretanto não é aplicada pela maioria das 
empresas executoras, conforme discutido na Mesa Re-
donda sobre Sondagem, mencionada acima.  

Para a descrição de maciços em solos, a falta de pa-
dronização de uma linguagem adequada e acurácia nos 
resultados apresentados acarretam em não conformida-
des, conforme apresentado por Delatim (2011) e discuti-
da no evento Mesa Redonda Sobre Sondagens, realizado 
pela ABGE em março de 20111, Entretanto essas não 
conformidades não podem ser atribuídas somente ao pro-
fissional de Geologia, uma vez que Engenheiros Civis e 
até técnicos de laboratórios de solos também executam a 
descrição de amostras de sondagens.  

Não é difícil compreender essa sobreposição de tare-
fas entre a Engenharia Civil e a Geologia, no que se refe-
re à apresentação dos resultados de sondagem, princi-
palmente quando se trata do método a percussão. No 
Brasil, os métodos rotineiros de projetos de fundações 
diretas e profundas usam sistematicamente os resultados 
de SPT, obtidos na sondagem a percussão e executada 
para o trecho de solo, cujo horizonte tem sua carateriza-
ção e classificação relacionadas diretamente à mecânica 
dos solos, disciplina de fundamental importância na En-
genharia Civil.Quanto à descrição dos maciços rochosos, 
no início da década de 1960, a contribuição da Geologia 
à descrição dos mesmos era essencialmente descritiva, 
resumindo à descrição dos tipos petrográficos, sem se 
importar com a finalidade da obra, nem com o tipo de 
solicitação imposta. Não raramente apresentava extensa e 
bem fundamentada história da evolução geológica da 
região. Mas isso trazia pouco ou quase nenhum benefício 
palpável às obras de Engenharia, conforme comentado 
por Vaz (ABGE 1998). 

Para atender às necessidades das obras de Engenha-
ria Civil, nesse período, muitos geólogos buscaram aper-
feiçoamento fazendo cursos de mecânica dos solos e de 
resistência de materiais, bem como engenheiros civis 
buscaram estudar Geologia. Foi uma fase importante, 
pois permitiu aos geólogos aperfeiçoar as investigações 
geológicas e desenvolver uma linguagem apropriada à 
comunicação com os engenheiros. 

Nesse contexto, entre o final de 1960 e meados da 
década de 1970, surgem as primeiras tentativas de quan-
tificar os parâmetros geológicos, o que exigiu normaliza-
ção dos procedimentos de investigação geológica e ter-

                                                           
1http://itpack31.itarget.com.br/uploads/abe/arquivos/Caderno_MesaRe
donda_Sondagens_final.pdf). 

minologia adequada. É característica dessa fase a defini-
ção do grau de alteração e fraturamento e, mais tarde, dos 
graus de coerência. Assim, a descrição dos testemunhos 
de rochas e dos parâmetros a serem avaliados ficou a 
cargo da Geologia. 

 
3   Material e Método 

A ênfase desse trabalho em mostrar a necessidade de 
capacitar estudantes de geologia para a descrição de son-
dagens tem como mote pesquisa realizada com os parti-
cipantes do curso “Classificação de Sondagens”, minis-
trado pelo Geol. Ivan J. Delatim. O curso tem como obje-
tivo capacitar profissionais da área de Geologia de Enge-
nharia (GE) a descreverem amostras de solos e rochas 
provenientes de sondagens, a partir de critérios e dos 
cuidados necessários para apresentar seus resultados nos 
Perfis Individuais de Sondagens.  

O curso é uma parceria entre a Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia e Ambiental (ABGE) com o 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e encontra-se em 
sua décima edição, realizadas nos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. Do total de 
261 participantes, 157 (60%) são da área de geologia 
(Geólogos, estudantes de Geologia e Engenheiros de 
Minas), 78 (30%) Engenheiros Civis e os outros 26 
(10%) participantes, são geógrafos, técnicos de solos, 
técnicos de mineração, advogados, engenheiro de minas, 
professor de mecânica de solos, agrônomos e proprietá-
rios de empresas de sondagens. 

O conteúdo teórico do curso leva em conta os crité-
rios práticos utilizados na descrição tátil-visual, ampara-
dos em procedimentos, terminologias e parâmetros geo-
técnicos constantes nas normas técnicas vigentes (NBR-
13441/1995; NBR-6502/1995; NBR-6484/2001) e nos 
boletins técnicos da Associação Brasileira de Geologia 
de Engenharia e Ambiental – ABGE (Manual de Sonda-
gem – Boletim N° 3. 2013; Diretrizes para Classificação 
de Sondagens). 

Com o objetivo de entender as necessidades dos par-
ticipantes que buscaram pelo curso, foi aplicado em todo 
primeiro dia de curso, um questionário contendo dez 
perguntas que envolvem conhecimentos demográfico e 
específico, como a formação do participante e seu enga-
jamento no mercado de trabalho e assim propiciar melho-
rias no conteúdo programático para atender as necessida-
des desses profissionais. Cinco questões, entretanto, tive-
ram como objetivo identificar o nível de conhecimento 
dos alunos quanto aos métodos de investigações aborda-
dos, seu conhecimento sobre a descrição de amostras 
provenientes desses métodos e seus resultados: A questão 
1 perguntou qual o grau de conhecimento sobre os méto-
dos de investigação; a questão 2, se o aluno é capaz de 
acompanhar tais investigações no campo; a questão 3 
quis saber qual o nível de conforto do aluno para acom-
panhar todos os métodos de investigação apresentado; a 
questão 4, se o aluno é capaz de descrever amostras pro-
venientes de sondagem com foco para a Geologia de 
Engenharia; e a questão 5, se o participante já manipulou 
resultados de sondagens (Tab. 1). 
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Tabela 1. Relação das questões pertinentes ao conhecimento específico abordado no curso 

 
O questionário proposto, porém não obrigatório, foi 

respondido pela maioria dos participantes (74%). Para o 
trabalho, como o foco é o profissional de geologia, estão 
sendo consideradas as respostas apenas desses profissio-
nais, onde apenas quarenta e oito participantes responde-
ram a todas as questões perguntadas. 

 
4   Resultados 

Desse universo de 48 participantes, verificou-se que 52% 
dos geólogos, responderam ter conhecimento sobre os 
tipos e métodos de sondagem e 48% conhecimento insu-
ficiente. Quando perguntados se sentem capazes de 
acompanhar os trabalhos de investigação no campo, so-
mente 10% disseram acompanhar com segurança e tran-
quilidade, 46% se declararam seguros e 44% (quase a 
metade dos geólogos) disseram ter muita dificuldade.  

Dos quatro métodos de investigação abordados no 
curso, a sondagem a trado (ST) é sem dúvida o método 
que os profissionais se sentem mais seguros e tranquilos 
para acompanhar no campo (44%), seguidos pela sonda-
gem a percussão (SP), 25%; sondagem rotativa (SR), 
23%; e sondagem mista (SM), 19%. 

Quando se avalia cada método em separado o per-
centual daqueles que dizem acompanhar com segurança 
não ultrapassa os 30%. O percentual aumenta quando 
respondem ter muita dificuldade para acompanhar os 
métodos apresentados: 52%, para a SP; 44% quando o 
método é rotativo, 29% quando a sondagem é mista e 
27% para a ST. 

Sobre a capacidade em descrever solos e rochas pro-
venientes de sondagens, 50% se diz capaz de fazê-la com 
segurança, 40% com muita dificuldade e somente 10% se 
sentem seguros e tranquilos para a tarefa. 

Quando perguntados se já manipularam resultados 
de sondagens, somente 38% já tiveram em suas mãos 
resultados de sondagens, 21% manipularam poucas vezes 
e 42% nunca manipularam. 

 
5    Discussão 

A avaliação dos questionários mostra variação nas res-
postas, entretanto, nos permite inferir possíveis proble-
mas que conduzem os alunos a equívocos, dúvidas e des-
conhecimento pelos métodos de investigações utilizados 
em campanhas de investigações para projetos civis. 

Os profissionais provêm de diversas regiões do Bra-
sil, cujos currículos apresentam diferenças no conteúdo e 
assuntos como: métodos de investigação; manipulação 
das amostras para descrição e apresentação dos resulta-
dos das sondagens, que nem sempre são abordados ao 
longo do curso de Geologia. Entretanto, foi possível veri-
ficar que, para alguns alunos da graduação ou recém-
egressos das universidades, os assuntos sondagens e clas-
sificação de sondagem, praticamente inexiste nos currícu-
los.  

A avaliação mostrou que acompanhar a execução 
das sondagens no campo com segurança não atinge 30% 
dos profissionais e mais da metade deles (> 50%) declara 
ter muita dificuldade. 

AVALIAÇÃO
RESPOSTAS 

(%)

Tenho Conhecimento 52

Conhecimento Insuficiente 48
Não tenho conhecimento 0

Com segurança e Tranquilidade 10

Com segurança 46

Com muita dificuldade 44

Com segurança e Tranquilidade 44

Com segurança 29

Com muita dificuldade 27

Com segurança e Tranquilidade 25

Com segurança 23

Com muita dificuldade 52

Com segurança e Tranquilidade 23

Com segurança 33

Com muita dificuldade 44

Com segurança e Tranquilidade 19

Com segurança 29

Com muita dificuldade 52

Com segurança e Tranquilidade 10

Com segurança 50

Com muita dificuldade 40

Já manipulei resultados 38

Manipulei poucas vezes 21

Nunca manipulei resultados 42

QUESTÕES

É capaz de acompanhar no campo a execução 

de Sond. A Percussão?

Já manipulou algum Perfil Individual de 

Sondagem?

É capaz de acompanhar no campo a execução 

de Sond. Mista?

É capaz de descrever amostras de solos e 

rochas provenientes de sondagens?

5

É capaz de acompanhar no campo a execução 

de Sond. Rotativa?

3

4

Você tem conhecimento sobre os tipos e 

Métodos de Investigação para execução 

de Sondagens e sua aplicação?

1

Você é capaz de acompanhar os serviços de 

execução de Sondagens no campo?

É capaz de acompanhar no campo a execução 

de Sond. A Trado?

2
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Outra indicação é que os profissionais não possuem 

conhecimento de todos os métodos, mesmo os profissio-
nais com mais de cinco anos no mercado de trabalho. 
Isso se deve mais à área de atuação. Geólogos que traba-
lham na área ambiental, por exemplo, tem maior conhe-
cimento das sondagens a trado comparado aos outros 
métodos apresentados. Isso se deve ao fato da sondagem 
a trado ser o método mais utilizado nos estudos ambien-
tais. Sobre descrever amostras provenientes de sonda-
gem, somente 10% disseram fazê-lo com segurança e 
tranquilidade, metade (50%) se diz seguro e 40% com 
muita dificuldade. Aqui vale uma reflexão: Na aula práti-
ca é facilmente observado que a dificuldade em descre-
ver as amostras a partir dos parâmetros geotécnicos a ser 
considerados, a maioria dos participantes não sabe reali-
za-la, os 10% que se sentem seguros já havia aprendido a 
tarefa quando ingressou no mercado de trabalho, orienta-
do por outro profissional mais experiente. Os 50% que se 
dizem seguros, reconhecem que sabem descrever o litoti-
po (nome da rocha), mas não suas caraterísticas mecâni-
cas com foco à Geotecnia. 

Outro aspecto que se verifica no mercado de Geolo-
gia Aplicada à Engenharia é que há profissionais de geo-
logia que ingressam no mercado de trabalho já com co-
nhecimentos sobre a descrição de sondagens, cuja pro-
fundidade e abrangência podem variar em função do tipo 
de empresa para a qual ele estagiou, em empresas de 
geotecnia executoras das investigações ou em empresas 
de geotecnia de projetos e consultoria. 

Aqui é importante ressaltar a diferença que há entre 
essas duas vertentes de trabalho. Em uma empresa execu-
tora de serviços de investigação o profissional tem a pos-
sibilidade de conhecer os diversos métodos, acompanhá-
los no campo, descrever o material amostrado e apresen-
tar seus resultados. Numa empresa de projeto ou consul-
toria, o profissional trabalha com os resultados das inves-
tigações, nem sempre podem acompanhar os trabalhos de 
campo e seu conhecimento se faz a partir dos resultados 
apresentados. 

A construção do conhecimento para a tarefa de des-
crever solos e rochas e apresentá-los na forma de Perfil 
Individual de Sondagem (PIS) se faz, muitas vezes, par-
cializada. Entende-se que para termos resultados satisfa-
tórios e de qualidade deve haver uma interação entre a 
equipe de campo e o profissional que irá interpretar os 
dados. Fora desse contexto o que se tem são resultados 
pouco efetivos e muitas vezes não conformes. Para o 
profissional responsável pela execução da investigação e 
avaliação dos dados de campo, sem saber a finalidade da 
investigação poderá acarretar em resultados inconsisten-
tes para o projeto. É importante para obtenção de resul-
tados confiáveis o comprometimento do profissional com 
o local investigado (conhecimento geológico da área) e a 
interface com a equipe de campo (conhecimento do mé-
todo utilizado e dos profissionais que o executam). 

Uma proposta pedagógica para suprir essa lacuna 
curricular é apresentada aqui com o objetivo de auxiliar o 
desenvolvimento dessa competência no profissional de 
geologia para esteja apto a desenvolver a tarefa de des-

crever solos e rochas provenientes de sondagens para 
serem apresentados nos perfil individuais de sondagens. 

 
6   Proposta de atividade didática 

A atividade proposta aos professores de graduação em 
geologia responsáveis por ministrar disciplina com foco à 
Geologia de Engenharia inicia-se com um levantamento 
de empresas executoras de sondagem nas cidades cujas 
universidades oferecem o curso de Geologia. Na Tabela 
2 estão relacionadas todas as universidades que oferecem 
o curso de graduação em Geologia no Brasil: 

Tabela 2. Relação das Universidades Brasileiras que oferecem curso de 
Geologia. Fonte: Branco (2016) (adaptado) 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM

3 Universidade Federal da Bahia - UFBa

4 Universidade Federal do Ceará - UFC

5 Universidade federal do Espírito Santo - UFES

6 Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

7 Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

8 Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

9 Universidade Federal do Pará - UFPA

10 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

11 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

12 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

13 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

14 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

15 Universidade de Brasília - UnB

16 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP

17 Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

18 Universidade de São Paulo - USP

19 Universidade Federal de Roraima - UFRR

20 Universidade Federal do Pampa - Caçapava do Sul (RS) - UNIPAMPA

21 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

22 Universidade UniBH - Belo Horizonte (MG) - UniBH

23 Faculdade do Noroeste de Minas - Paracatu (MG) - Finom

24 Universidade Federal do Paraná - UFPR

25 Universidade Federal do Oeste do Pará - Santarém (PA) - Ufopa

26 Universidade Estadual de Campinas - Campinas (SP) - Unicamp

27 Universidade de Vila Velha - Vila Velha (PR) - UVV

28 Universidade Federal do Pará - Marabá (PA) - UFPA

29 Centro Universitário Monte Serrat (SP) - UNIMONTE

30 Centro Universitário de Belo Horizonte (BH) - UniBH 

CURSO DE GEOLOGIA NO BRASIL

 
Toda faculdade de Geologia no território Nacional 

está localizada em um centro urbano de grande ou de 
médio porte. Nessas cidades há empresas executoras de 
investigações (sondagem) que atuam no mercado regio-
nal ou nacional. 

Uma busca pela internet poderá localizar endereços 
e contatos das empresas. Em uma empresa de grande 
porte é possível ter entre seus colaboradores profissionais 
de Geologia, o que pode ser um facilitador no diálogo 
entre a Empresa e o responsável pela disciplina. Caso ela 
não possua esse profissional, há sempre um colaborador 
responsável pelos trabalhos de investigação como enge-
nheiros civis, técnicos de solos e encarregados, que po-
derão fazer a ponte. 

Nem toda empresa de investigação geotécnica exe-
cuta todos os métodos diretos. Há aquelas que optam 
apenas por investigar o trecho de solo, com sondagens a 
trado e percussão. Então é possível que seja necessário 
criar parcerias com mais de uma empresa executora para 
atender as necessidades aqui propostas.  
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Essas empresas poderão fornecer os boletins de 

campo das sondagens bem como as amostras de solos e 
de rochas, que serão manipuladas pelos alunos nas aulas 
práticas e podem ainda permitir que os alunos possam 
acompanhar a execução da sondagem no campo. Nor-
malmente as empresas descartam essas amostras, em 
média, a cada três meses para a sondagem a percussão e 
seis meses para sondagens mistas e rotativas. Essas 
amostras poderão fazer parte de uma pequena “litoteca” 
que futuros alunos da disciplina poderão utilizar 

No início do semestre da disciplina, o professor fará 
uma abordagem inicial sobre os métodos de investigação 
direta utilizadas pelos meios técnicos, com apresentação 
das respectivas Normas e Manuais Técnicos que orien-
tam sua execução. Em seguida as seguintes atividades 
devem ser desenvolvidas pelos alunos, organizados em 
equipes: 
• Levantamento das empresas que executam investiga-

ções na cidade onde se localiza a universidade e dos 
métodos de investigação que as mesmas oferecem ao 
mercado. 

• Pesquisa sobre as Normas vigentes e estabelecimen-
to das diferenças entre os métodos e como aplicá-los  

• Solicitar ao responsável pela empresa, a possibilida-
de de acompanhar a execução das sondagens no 
campo, qual seja o método disponível. 

• Reconhecimento de como devem ser apresentados os 
resultados de sondagens e como interpretá-los, ma-
nuseando-se os Perfis Individuais de Sondagens em 
sala de aula. 
Em sala de aula, as amostras de sondagens poderão 

ser descritas a partir de critérios estabelecidos pelas 
Normas e Manuais de descrição, desenvolvendo assim a 
competência necessária que o Geólogo precisa ter. 

Ao final dos trabalhos cada equipe poderá apresentar 
o método escolhido para ser estudado, mostrando seus 
procedimentos, como foram descritas as amostras e como 
deve ser apresentado o relatório final, na forma de PIS. 
 

7    Conclusões 

A tarefa de descrever amostras de solos e rochas prove-
nientes de sondagem é de responsabilidade do geólogo e 
este deve estar apto para fazê-la. 

A distância entre a demanda produzida pelo mercado 
de trabalho e a qualificação de profissionais formados 
nos cursos de geologia nas universidades brasileiras, para 
essa tarefa específica de descrever amostras de solos e 
rochas com foco a GE, está longe do ideal. 

O questionário aplicado aos alunos do “Curso de 
Classificação de Sondagem”, e a observância da postura 
dos geólogos na aula prática (estudantes e egressos), re-
flete bem o desconhecimento, ou conhecimento parcial, 
sobre assunto e reforça a necessidade de colocar em prá-

tica essa prática durante a formação do profissional na 
graduação. 

Buscar empresas para essa parceria só tem a contri-
buir, pois proporcionam acesso aos métodos de investi-
gação e material para ser manipulado nas aulas práticas 
(amostras de solos e rochas). 

Para se chegar ao diagnóstico final de uma sonda-
gem, apresentada na forma de perfil individual de sonda-
gem (PIS), é preciso seguir um roteiro que se inicia com 
o entendimento dos métodos de investigação, com, se 
possível, acompanhamento da sondagem no campo; cole-
ta de dados pertinente a cada processo e amostragem; e, 
descrição das amostras, interpretação dos dados coleta-
dos e elaboração do PIS. A construção dessa competên-
cia chama o aluno a mobilizar vários recursos que envol-
vem pesquisa, trabalho de campo e de gabinete.  

A proposta aqui apresentada pode contribuir para 
amenizar essa discrepância possibilitando ao estudante 
contato com atividades que lhe serão quase que constante 
em seu dia-a-dia de trabalho. 
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Abstract The approaching importance of Geology basic themes in the formation of the citizen and of an environmental conscience is 

defended by several authors, researchers, which have their studies intensified in primary and secondary education levels. In higher educa-
tion this approach is more restrained. Considering the interferences of a civil engineer professional activities in Nature it is possible to per-

ceive the close relation between a discipline with geological content and the other applied disciplines of a Civil Engineering graduation 

course. With the intention of contributing to the discussion of basic geology teaching in Civil Engineering courses, this work sought to 
identify the knowledge that students bring from elementary and secondary education and to evaluate the students' perception regarding the 

application of Geology basic knowledge in other applied Engineering disciplines. At the same time, it may have contributed to the exercise 

of interaction between the Geology basic knowledge and the other disciplines of the course, while proposing this reflection.  

Keywords Geology education, Engineering education, higher education. 

Resumo A importância da abordagem de temas básicos de Geologia na formação do cidadão e de uma consciência ambiental é defendi-

da por diversos autores, pesquisadores, que têm seus estudos intensificados no ensino fundamental e no médio. No ensino superior essa 
abordagem é mais tímida. Considerando as interferências das atividades profissionais de um engenheiro civil na Natureza é possível per-

ceber a relação próxima entre uma disciplina com conteúdo geológico e as demais disciplinas aplicadas de um curso de graduação em En-

genharia Civil. Com a intenção de contribuir com a discussão do ensino de Geologia básica em cursos de Engenharia Civil, este trabalho 
buscou identificar qual o conhecimento que os estudantes trazem do ensino fundamental e do médio e avaliar a percepção dos estudantes 

quanto à aplicação de conhecimentos básicos de Geologia em outras disciplinas aplicadas de Engenharia. Paralelamente pode ter contribu-

ído com o exercício de interação entre o conhecimento básico de Geologia e as demais disciplinas do curso, enquanto propõe essa reflexão.   

Palavras-chave Ensino de Geologia, ensino de Engenharia; ensino superior. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução  

No ensino fundamental e médio os temas de Geologia 

são abordados em disciplinas variadas, uma vez que 

inexiste a indicação, pelos órgãos de ensino, de uma 

disciplina especifica sobre o assunto. Assim, em geral, os 

temas são distribuídos em disciplinas da área de Ciências 

(Geografia, principalmente). Inúmeras iniciativas de 

conscientização e aperfeiçoamento de professores do 

ensino formal (fundamental e médio) e da formação da 

cidadania vêm ocorrendo com o desenvolvimento de 

estudos de pesquisadores que se dedicam em difundir o 

conhecimento de Geologia e sua importância. Os autores 

promovem ampla discussão sobre a importância da abor-

dagem de temas básicos de Geologia na formação do 

cidadão e de uma consciência ambiental (Carneiro et al. 

2004, Compiani 2005 etc.), bem como fazem análises 

críticas sobre a formação e promovem cursos para pro-

fessores do ensino fundamental e médio (Compiani 

2002, Sousa 2003, Almeida et al. 2015, etc.). 

Distinguir os temas de Geologia básica que o estu-

dante que cursa a graduação em Engenharia Civil adqui-

riu anteriormente ao curso pode contribuir para a elabo-

ração e desenvolvimento da disciplina de Geologia de 

Engenharia, no que diz respeito aos temas básicos. 

Por outro lado, o tema ensino de Geologia em cursos 

de Graduação, incluindo, ou destacando o curso de En-

genharia Civil, ao longo das últimas décadas, vem sendo 

abordado por pesquisadores (Coulon 1984, Cunha 1995, 

Cavagutti 1993, Furegatti 2006, Furegatti & Gonçalvez 

2008, Maciel Filho & Gandolfi 2012), assim como vem 

sendo tratado, por meio de seções técnicas e mesas re-

dondas, em congressos da Associação Brasileira de Geo-

logia de Engenharia (ABGE), nas décadas de 1970 e 

1980 (ABGE 1983), de 1990 (7º CBGE 1993) e retoma-

da na década de 2010 (13º CBGE 2011, 14º CBGE 2013, 

15º CBGE 2015). 

Na Engenharia Civil, a intervenção na Natureza é 

inerente às atividades técnicas e profissionais, nas quais 

é possível perceber a relação próxima entre a disciplina 

com conteúdo geológico e as demais disciplinas. E, por-
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tanto, a possibilidade de interação entre a disciplina de 

conteúdo geológico e as disciplinas aplicadas, tanto da 

área de Geotecnia, quanto de outras áreas de atuação da 

Engenharia Civil, como por exemplo, Materiais de Cons-

trução, Hidrologia ou Estradas.  

No que diz respeito aos temas básicos de Geologia 

em cursos de Engenharia Civil, a integração do conheci-

mento pode começar a se construir com a relação entre 

cada assunto, ou conjunto de assuntos, com as possíveis 

aplicações e intervenções da Engenharia na Natureza. 

Essa integração, porém, somente será consolidada no 

momento em que as disciplinas de Engenharia fizerem 

referência ao conhecimento básico de Geologia. Com 

isso fecha-se o ciclo e o estudante exercita considerar o 

conhecimento básico na solução dos problemas práticos 

propostos nas disciplinas de Engenharia. 

De maneira geral, porém, cabe ao aluno promover a 

interação entre os diversos assuntos tratados em variadas 

disciplinas de um curso. Dessa forma, levantar a questão 

sobre a interação do conhecimento básico de Geologia 

com as demais disciplinas aplicadas de Engenharia, junto 

aos alunos, pode contribuir para a efetividade dessa inte-

ração. Bem como conhecer a opinião sobre o reconheci-

mento dos estudantes quanto à existência de tal interação 

pode levar a um diagnóstico da efetividade da interação 

dos assuntos. 

2   Diagnóstico do conhecimento prévio de temas de 

Geologia Básica e da Percepção dos Alunos sobre a 

Interação desses temas com disciplinas aplicadas de 

Engenharia Civil 

Com o estudo aqui apresentado se buscou fazer um diag-

nóstico do conhecimento prévio de temas de Geologia 

básica adquiridos anteriormente ao curso de graduação. 

Buscou-se, também, evidenciar a importância da aborda-

gem dos temas básicos trabalhados na disciplina de Geo-

logia de Engenharia (G. E.) nas diversas áreas da Enge-

nharia Civil, procurando identificar a percepção dos 

estudantes sobre tal importância. 

E o método adotado para realizar o levantamento 

dos dados foi por meio de aplicação de questionários aos 

alunos, imediatamente antes de cursarem a disciplina de 

G. E. e no final do curso, enquanto cursavam, ou já con-

cluíram a maioria das disciplinas aplicadas de Engenha-

ria.  

A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos dis-

tintos, ou em duas etapas. Na primeira se buscou fazer 

um levantamento a respeito do conhecimento de Geolo-

gia básica que os alunos que iriam cursar a disciplina 

Geologia de Engenharia adquiriram até então, seja no 

ensino formal, ou de forma adversa. 

Em outro momento, na segunda etapa, foi levantada 

a opinião dos alunos quanto à sua percepção sobre a 

aplicação do conhecimento de Geologia Básica nas dis-

ciplinas aplicadas do curso de Engenharia Civil. 

2.1 Amostragem 

O estudo foi feito com alunos do curso de Engenharia 

Civil da Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB), da 

Universidade Júlio de Mesquita Filho (Unesp), no qual a 

disciplina de Geologia de Engenharia (G. E.) é ministra-

da no quarto período, ou quarto semestre. Nesse período 

o aluno cursou e cursa apenas disciplinas básicas e al-

gumas consideradas básicas de Engenharia. Como a 

referida disciplina é a única que trata de temas de Geolo-

gia em todo o curso, necessita englobar temas básicos e 

aplicados. É uma disciplina de 6 créditos, distribuídos 

em 4 créditos de aulas teóricas e 2 créditos de aulas de 

laboratório.  

A amostragem foi de duas turmas, que cursaram a 

disciplina de G. E. em anos subsequentes (2014 e 2015) 

e que, mais tarde, cursaram os últimos semestres do 

curso, 9º e 10º semestres durante o segundo semestre de 

2017.  

Em uma primeira etapa, foram aplicados questioná-

rios aos alunos das duas turmas, nos anos de 2014 e 

2015, ao iniciarem a disciplina de Geologia de Engenha-

ria. Posteriormente, durante o segundo semestre de 2017, 

outro questionário foi aplicado às mesmas turmas, dessa 

vez no momento que cursavam o nono e décimo semes-

tres do curso. 

2.2 Levantamento do conhecimento prévio de Geologia 

Básica (primeira etapa) 

Na primeira etapa foram aplicados e respondidos 92 

questionários (46 da turma de 2014 e 46 da turma de 

2015). O questionário foi o mesmo aplicado por Furegat-

ti e Abreu (2013) aos discentes do curso de Engenharia 

Civil do campus de Toledo, da Universidade Tecnológi-

ca Federal do Paraná (UTFPR).  

Os alunos receberam informações e instruções sobre 

o preenchimento do questionário. Foi informado o obje-

tivo da pesquisa e o formato do questionário, que estava 

dividido em duas partes. A primeira buscou informações 

sobre a procedência de formação do aluno, indagando 

sobre o estado onde o aluno concluiu o ensino Médio, 

em que ano se deu a conclusão, se foi em escola pública 

ou privada e ainda se foi curso técnico ou normal, en-

quanto a segunda parte buscou as informações sobre o 

conhecimento, de Geologia Básica, adquirido até então. 

Foi solicitado ao aluno responder sobre quais temas 

reconheceria ter estudado antes de cursar G. E. na gradu-

ação. Adicionalmente, se questionou a forma de obten-

ção do conhecimento, com as opções: por ensino formal, 

por meio da mídia, ou de forma autodidata.  

Na segunda parte do questionário, portanto, se inda-

gou o conhecimento do aluno sobre treze temas de Geo-

logia básica: 1) Tectônica de Placas; 2) Clima atual e as 

zonas climáticas; 3) Minerais (o que são, como identifi-

cá-los, sua classificação); 4) Origem das rochas; 5) 

Tipos de rochas (rochas magmáticas, sedimentares e 

metamórficas); 6) Ciclo hidrológico; 7) Água no subso-

lo; 8) Formação dos solos; 9) Formação dos Relevos; 

10) Tempo geológico; 11) Evolução dos rios (erosão, 

sedimentação, inudação); 12) Processos eólicos (erosão 

e deposição pelo vento); 13) Processos costeiros (forma-
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ção das praias, dos costões, das desembocaduras de 

rios). 

Indagou-se, também, a forma de obtenção do conhe-

cimento de cada tema, fornecendo as seguintes alternati-

vas: A) no ensino formal; B) de maneira autodidata; C) 

por meio da mídia; D) cursinho pré-vestibular. 

2.3 Levantamento da percepção dos alunos sobre a im-

portância do conhecimento de temas básicos de Geolo-

gia (segunda etapa) 

O questionário da segunda etapa da pesquisa contou com 

três partes: a primeira exatamente igual ao questionário 

anterior; a segunda indagando sobre a percepção do 

aluno a respeito da aplicação de assuntos de Geologia 

Básica em disciplinas do curso; e a terceira abrindo um 

espaço para sugestões de melhorias na forma de aborda-

gem da disciplina. Tal questionário foi aplicado às duas 

turmas durante o segundo semestre de 2017. Semestre no 

qual os alunos que cursaram a disciplina de G. E. nos 

anos de aplicação do primeiro questionário deveriam 

estar cursando regularmente o nono e décimo semestres. 

Nessa etapa o questionário foi elaborado e aplicado 

utilizando a ferramenta Google Formulários, diferente-

mente do primeiro questionário. Outro diferencial foi 

quanto à abordagem aos estudantes, pois enquanto na 

primeira etapa o questionário foi aplicado de forma im-

pressa em papel e durante uma aula de Geologia de En-

genharia, o segundo questionário foi aplicado se envian-

do o acesso ao formulário online, por email, aos mesmos 

alunos que cursaram a disciplina no primeiro momento. 

Tal fato explica o menor número de respostas obtidas no 

questionário da segunda etapa, em relação ao da primei-

ra. Assim, na segunda etapa, 104 alunos receberam o 

email com a solicitação de preenchimento do questioná-

rio, dos quais foram obtidas 38 respostas (36,5% do 

total). Foram 13 respostas referentes à turma que cursou 

a disciplina de Geologia de Engenharia no ano de 2014, 

portanto a turma que cursava o décimo semestre em 

2017. E, 25 respostas referentes à turma de 2015, que 

cursava o nono semestre em 2017. O menor número de 

respostas da turma que cursava o décimo semestre pode 

estar relacionada com o período no qual parte significati-

va dos estudantes está cumprindo estágio e, portanto, já 

com menor convivência física na universidade, indicando 

um maior distanciamento aos assuntos relacionados a 

disciplinas passadas. 

Inicialmente os alunos receberam informações e ins-

truções sobre o questionário. Foi informado o objetivo da 

pesquisa, o formato do questionário, que estava dividido 

em três partes. Na primeira parte se buscou informações 

sobre a procedência de formação do aluno, exatamente 

como no questionário da primeira etapa, mas incluindo 

questões sobre quanto do curso o aluno já havia concluí-

do. Na segunda parte, a busca foi por definir a necessi-

dade e importância do conhecimento básico de Geologia 

ministrado na disciplina de Geologia de Engenharia. E, 

na terceira parte foram solicitadas sugestões a respeito de 

formas alternativas de didática da disciplina (esta última 

indicada como opcional). 

Assim, o questionário solicitava respostas, para cada 

assunto abordado na disciplina de Geologia de Engenha-

ria, escolhendo uma das três alternativas: 1) Reconheço a 

aplicação direta, ou indireta, em assuntos de alguma das 

disciplinas do curso de Engenharia Civil; 2) Não reco-

nheço qualquer aplicação em outras disciplinas do cur-

so; 3) Não sei opinar sobre isso. 

Simplificando a abordagem dos temas feita no ques-

tionário da primeira etapa, os temas de Geologia Básica 

abordados na disciplina de G. E. foram resumidos em 8 

itens, dos quais alguns abrangiam outros temas correlatos 

(destacados entre parênteses). Os temas abordados, por-

tanto, foram: 1) Escala Geológica de Tempo e Espaço; 

2) Dinâmica Interna da Terra (Tectônica de Placas, 

sismologia, etc.); 3) Minerais (o que são, como identifi-

cá-los); 4) Tipo e origem das rochas (Ígneas, Sedimenta-

res e Metamórficas); 5) Águas Superficiais e no Subsolo; 

6) Origem e Formação dos Solos; 7) Processos da dinâ-

mica externa da Terra (intemperismo, movimento de 

massa, erosão, assoreamento, etc.); 8) Processos costei-

ros. 

Para cada um dos oito temas, foi solicitado também 

que se marcasse em quais disciplinas o aluno reconheceu 

a aplicação do tema. Como alternativas foram elencadas 

as seguintes disciplinas: Mecânica dos Solos; Obras de 

Terra; Fundações; Transportes; Aeroportos Portos etc.; 

Pavimentação; Pontes; Hidrologia; Saneamento; Materi-

ais de Construção; Estruturas (em geral); Construção 

Civil (em geral). As duas últimas opções, Estruturas e 

Construção Civil, foram abordadas de forma geral, como 

área, por isso a explicação “em geral”, entre parênteses.  

3   Apresentação e Análise dos Resultados  

3.1 Análise do levantamento do conhecimento prévio de 

Geologia Básica 

Na amostra da primeira etapa (92 questionários respon-

didos), todos os alunos indicaram ter estudado em escola 

particular.  

A maioria dos temas de Geologia básica foi indicada 

como lembrada pela maioria dos estudantes, dos quais 9, 

dos 13 temas sugeridos, foram estudados anteriormente 

por 60%, ou mais, dos entrevistados (Figura 1). E, 6 

temas foram estudados por mais de 79% dos estudantes. 

É fato que tais dados indicam que os alunos têm algum 

conhecimento dos assuntos, sem indicar, porém, a pro-

fundidade do conhecimento adquirido.  

Os temas indicados como conhecidos por ao menos 

79% dos alunos foram: 1) Tectônica de placas (89%); 2) 

Clima atual e zonas climáticas (97%); 5) Tipos de ro-

chas (87%); 6) Ciclo hidrológico (92%); 9) Formação 

dos relevos (84%); e 12) Processos eólicos (79%) 

(Figura 1).  

O tema 13) Processos Costeiros foi o que teve maior 

percentual de afirmações (24%) de “nunca ter estudado 

tal assunto”. Dos demais temas o percentual para a op-

ção de “nunca ter estudado o assunto” foi de, no máxi-

mo, 9%, com percentuais significativamente menores 

para os outros itens (Figura 1).  
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A alternativa “não se lembra de ter estudado o as-

sunto”, foi mais escolhida que a alternativa “nunca ter 

estudado tal assunto”, com percentuais de até 47% 

(Figura 1). O fato de não se lembrar de ter estudado um 

assunto, apesar de deixar dúvida, indica que há alguma 

chance do tema ter sido visto, porém, de forma efêmera, 

ou mesmo de ter despertado pouco, ou nenhum interesse 

do estudante por determinado tema. A importância de 

considerar essa alternativa está em se considerar a possi-

bilidade do tema ter sido tratado, apesar de não lembra-

do, ao invés de descartá-lo totalmente, com uma possível 

resposta negativa. O considerável percentual de respostas 

para essa alternativa indica sua validade.  

Dos temas que os alunos afirmaram ter lembrança, a 

maioria indicou ter estudado no ensino formal, com 70% 

dos alunos, ou mais, indicando ter estudado 11, dos 13 

temas no ensino formal (Figura 2). E, um décimo segun-

do tema, 11) Evolução dos rios, foi indicado como estu-

dado no ensino formal por 66% dos alunos. Apenas um 

tema, 13) Processos costeiros, teve um percentual me-

nor, 47% dos alunos teriam visto no ensino formal e 50% 

o viu no cursinho pré-vestibular. A alternativa do cursi-

nho pré-vestibular, aliás, foi a segunda alternativa mais 

indicada, ficando as demais alternativas praticamente 

nulas (Figura 2).  
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Figura 1. Gráfico dos temas estudados pelos alunos antes de cursar a disciplina de Geologia de Engenharia, em percentual de respostas 
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Figura 2. Gráfico da forma de obtenção do conhecimento dos temas estudados pelos alunos antes de cursar a disciplina de Geologia de Engenharia, 

em percentual de respostas 

 

3.2 Análise da percepção dos alunos sobre a importân-

cia do conhecimento de temas básicos de Geologia 

Dentre os 8 temas abordados, 6 tiveram o reconhecimen-

to da aplicação em outras disciplinas do curso, por 60% 

ou mais dos estudantes. Dos quais, quatro temas tiveram 

reconhecimento igual ou maior que 71% dos estudantes 

(Figura 3). A aplicação do tema 5) Águas superficiais e 

no Subsolo em outras disciplinas do curso foi reconheci-

da por quase a totalidade dos estudantes (97%). O tema 

que obteve menor reconhecimento, por parte dos estu-

dantes, foi 8) Processos costeiros, mesmo assim, 42% 

dos estudantes indicaram reconhecer sua aplicação em 

outras disciplinas e 45% afirmaram não reconhecer a 

aplicação do tema (Figura 3).  

Quanto ao não reconhecimento da aplicação dos te-

mas nas demais disciplinas, o resultado foi baixo, pois 

somente em dois temas essa opção foi marcada por mais 

que 30% dos estudantes: 2) Dinâmica interna da Terra 

(39%); e 8) Processos costeiros (45%) (Figura 3). O 

tema 2) Dinâmica interna da Terra, porém, é necessário 

para a compreensão de outros temas básicos de Geologia, 

portanto, a importância desse tema está, antes de mais 

nada, no desenvolvimento da própria disciplina G. E. 

Com a inclusão da disciplina de G. E. como mais uma 

alternativa de disciplina no questionário, o percentual do 

item 2) poderia aumentar. A menor percepção dos alunos 

quanto à aplicação do tema 8) Processos costeiros deve 

ser avaliada com a possível necessidade de melhoria do 

desenvolvimento do tema na disciplina de G. E., no que 

diz respeito à aplicação desse tema nas diversas áreas 

aplicadas da Engenharia Civil. 

 Os resultados obtidos sugerem que, de forma geral, 

os estudantes percebem a importância do estudo dos 

temas de Geologia básica para a compreensão das disci-

plinas aplicadas de Engenharia Civil.  

Das respostas assinaladas com a alternativa “reco-

nheço a aplicação”, na primeira parte do questionário os 

participantes responderam também em quais disciplinas 

reconheciam a aplicação de cada tema, podendo assinalar 

quantas julgassem necessárias. O resultado não apresenta 

unanimidade, indicando que a percepção dos alunos é 

diversa, nem todos observam a aplicação dos temas da 

mesma forma, nas mesmas disciplinas (Figura 4). As 

disciplinas mais citadas foram, como esperado, as da 

área de Geotecnia (Mecânica dos Solos, Obras de Terra e 

Fundações), mas também Hidrologia e Saneamento para 

o item 5) Águas superficiais e no Subsolo, principalmen-

te, além de Pavimentação e Materiais de Construção. 

Dentre as sugestões de melhoria da didática, terceira 

parte do questionário, pode ser destacada a solicitação de 

mais exemplos de aplicação dos temas de Geologia em 

problemas da Engenharia Civil. Tal solicitação é eviden-

te considerando a ansiedade por aprender a resolver 

problemas, inerente ao estudante que escolhe a carreira 

da Engenharia Civil e considerando, também, que o 

estudante teve acesso somente às disciplinas básicas, 

enquanto cursa a disciplina de G. E.  
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Figura 3. Gráfico da percepção dos estudantes sobre a aplicação de temas básicos de Geologia de Engenharia nas disciplinas aplicadas de Engenharia, 

em percentual de respostas 
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Figura 4. Gráfico da indicação dos estudantes das disciplinas aplicadas de Engenharia que reconhecem a aplicação de temas básicos de Geologia de 

Engenharia, em percentual de respostas 
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4   Discussão e Considerações Finais 

O levantamento realizado teve uma amostragem que 

pode ser considerada insignificante, diante o número de 

engenheiros civis formados no Brasil. O estudo pode ser 

considerado, porém, como um piloto para futuros levan-

tamentos mais abrangentes. E, de qualquer forma, indica 

respostas e possibilita ações locais, no mínimo, podendo 

servir como ponto de partida para ações em outras loca-

lidades.  

O diagnóstico do conhecimento prévio de temas bá-

sicos de Geologia pode auxiliar na elaboração da disci-

plina Geologia de Engenharia (G. E.), no que se refere à 

parte básica. É necessário se levar em conta, porém que 

os dados obtidos indicam que os alunos têm algum co-

nhecimento dos assuntos, mas não indica a profundidade 

do conhecimento adquirido. Um levantamento sobre a 

percepção do aluno quanto à importância do conheci-

mento de cada tema, poderá ser avaliado imediatamente 

após o curso da disciplina de G. E. Faz parte da linha de 

pesquisa um estudo nesse sentido, para complementar a 

compreensão da percepção do aluno quanto à importân-

cia do conhecimento de Geologia básica, na formação de 

um engenheiro civil. 

Os resultados obtidos na segunda etapa sugerem 

que, de forma geral, os estudantes percebem a importân-

cia do estudo dos temas de Geologia básica para a com-

preensão das disciplinas aplicadas de Engenharia Civil. 

No modelo de ensino adotado no Brasil, há décadas, 

cabe ao estudante fazer a interligação do conhecimento 

adquirido nas diversas disciplinas da graduação. O ques-

tionário que busca a percepção do estudante quanto à 

aplicação dos conceitos básicos de Geologia contribui 

para esse processo, enquanto induz o estudante a pensar 

no assunto. 
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FÍSICA (LEI DE OHM) VERSUS GEOLOGIA (CONTAMINAÇÃO) 

PHYSICS ALIED TO GEOLOGY: ENVIRONMENT CONTAMINATION AND OHM’S LAW 
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Abstract Ohm's Law has a very important character in the world of electricity, and it is notorious that it is the most applied formula in 

electric calculations. The importance of understanding both this law and its use is enormous and the basis for almost all other studies and 

applications in electricity. Thus, the use of this Law is very broad, being used for definition and specification of equipment, selection of 

safety equipment and protection of circuits, definition of resistances for electrical, electronic equipment and circuits, choice of working 
voltage for specific equipment circuits and other infinity of uses. For applied Geology, the search for understanding of “what is?” in the 

subsurface is vital because it leads us to distinguish a rocky body from its physical properties.  It is possible to measure the depth and the 

physical space occupied by the body. Invariably, in Electricity, independent of the study or application, Ohm's Law will be used. Therefore, 

it is imperative to know it and dominate it. 

Keywords Science, environment, electricity. 

Resumo A lei de Ohm tem um caráter muito importante no mundo da eletricidade, sendo notória que é a fórmula mais aplicada nos 

cálculos elétricos. A importância de compreender essa lei e compreender sua utilização é enorme e é base para quase todos os outros estudos 

e aplicações da eletricidade. Assim, a utilização da Lei é muito ampla, sendo usada para definição e especificação de equipamentos, seleção 

de equipamentos de segurança e proteção de circuitos, definição de resistências para equipamentos, para circuitos elétricos e eletrônicos, 
escolha de tensão de trabalho para certos equipamentos e circuitos e outra infinidade de utilizações. Ao trabalhar com geologia, a busca pelo 

entendimento do que há em subsuperfície é de vital importância, pois nos remete a distinguir um corpo rochoso a partir de suas propriedades 

físicas. Deste modo, mensurar a profundidade e o espaço físico que o corpo ocupa. Invariavelmente, quando se trata de eletricidade, qualquer 

que seja o estudo ou a aplicação, a lei de Ohm será usada. Logo, é imprescindível conhecê-la e dominá-la. 

Palavras-chaveCiências, meio ambiente, corrente elétrica. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior.

1    Introdução  

O entendimento do comportamento das propriedades físi-

cas a partir dos materiais terrestres e extraterrestres é algo 

que nos remete a compor indiretamente o espaço físico em 

profundidade. Sendo assim, observar a subsuperfície a 

partir de medições na superfície vêm a ser a ciência cha-

mada de Geofísica. 

A Geofísica está fundamentalmente atrelada as leis 

físicas que regem o Universo (gravidade, radioatividade e 

magnetismo). Logo, podemos selecionar um método geo-

físico particular, da mesma maneira que decidimos olhar 

apenas os atributos particulares de um artefato, ou seja, 

pensamos que tais atributos são importantes para respon-

der nossas questões de pesquisa. No caso da Geofísica, 

entretanto, não estamos apenas lidando com atributos dos 

artefatos que foram feitos pelo homem ou selecionados 

pelo homem, mas com as propriedades físicas ou físico-

químicas em subsuperfície que sugerimos que foram in-

fluenciadas pelas atividades humanas. 

Atualmente, a Geofísica é uma ciência multidiscipli-

nar que além de auxiliar em estudos geológicos (minera-

ção, petróleo e hidrogeologia), possui também aplicabili-

dade em áreas como engenharia civil, meio ambiente e ar-

queologia. Inferindo, assim, situações geológicas, ambi-

entais e/ou econômicas de uma determinada área (Souza 

& Verma 2005, Souza et al. 2013, Souza & Carvalho 

2017). 

A prospecção geofísica está ligada à forma como o 

meio em subsuperfície responderá a ação implicada a ele 

em superfície. Nesse sentido o campo induzido introdu-

zido artificialmente no meio (fontes ativas) produzirá al-

terações no ambiente geológico sem necessariamente des-

truí-lo, permitindo desta maneira medir o comportamento 

físico do corpo. Visto que, este é excitado, seja através, 

por exemplo, na aplicação de um fluxo de corrente elétrica 

para aquisição da resistividade elétrica ou da dissipação 

de uma onda mecânica que permita mensurar a compo-

nente escalar da velocidade por meio das características 

da onda no domínio do tempo (período e frequência) e do 

espaço (amplitude e comprimento) (Halliday et al. 2009). 

Essas situações caracterizam os métodos elétrico, sísmico 

e eletromagnético. 

Ao lidarmos com campos naturais (fontes passivas) a 

medição das variações das propriedades físicas naturais 

do meio não necessitam que hajam perturbações externas 

imposta ao corpo. Afinal este possui características ema-

nadas naturalmente em decorrência dos campos gravitaci-
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onal (densidade), magnético (magnetismo) e radiação (de-

caimento radioativo – emissão de partículas e e radi-

ação ) (Halliday et al. 2009). Dentro deste contexto temos 

os métodos gravimétrico, magnetométrico, radiométrico e 

geotérmico. 

No contexto do comportamento do meio geológico 

frente a aplicação de campos artificiais, em especial, a ele-

tricidade, o presente trabalho tem a proposta de quantifi-

car a resistência elétrica quando uma corrente elétrica é 

introduzida em um meio contaminado. As áreas em 

apreço estão situadas no estado de Roraima, capital Boa 

Vista (lixão e curtume). A primeira, o lixão, está posicio-

nado na rodovia federal (BR-174), quilômetro 494, a 11 

km da capital, e a segunda, o curtume, no bairro Distrito 

Industrial (zona urbana sul), região das circunvizinhanças 

do Curtume Boa Vista (Fig. 1). 

Figura 1. Mapa de localização dos pontos amostrados geofisicamente 

no município de Boa Vista/RR (lixão de Boa Vista e Curtume Boa 

Vista) 

Fundamentação teórica 

1.1.1 Lei de Ohm 

Lei assim denominada em homenagem ao seu formulador, 

o físico alemão Georg Simon Ohm [1789-1854]. Esta 

afirma que para um condutor mantido à temperatura cons-

tante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente 

elétrica é constante. Essa constante é denominada de re-

sistência elétrica. A resistência elétrica pode ser entendida 

como a dificuldade de se estabelecer uma corrente elétrica 

num determinado condutor, ou seja, é de dificultar a pas-

sagem da corrente. 

Além de definir o conceito de resistência fora de-

monstrado ainda que no condutor a corrente elétrica é di-

retamente proporcional a diferença de potencial aplicada. 

Assim, a primeira lei de Ohm postula que um condutor 

ôhmico (resistência constante) mantido à temperatura 

constante, a intensidade de corrente elétrica (I) será pro-

porcional à diferença de potencial (ddp) aplicada entre 

suas extremidades (Fig. 2A). 

R = U / I     (1) 

Onde: R - resistência elétrica, dada em Ohm ( ), U - 

diferença de potencial elétrico (ddp), dado em Volts (V), 

I - intensidade da corrente elétrica, dada em Ampére (A). 

E a segunda lei estabelece que a resistência elétrica 

de um material é diretamente proporcional ao seu compri-

mento, inversamente proporcional à sua área de seção 

transversal. 

𝑅 =  𝜌 
𝐿

𝐴
     (2) 

Sendo: R - resistência elétrica, dada em ( ), - re-

sistividade elétrica (dependerá do material e de sua tem-

peratura, dada em (  m). Ela é inversamente proporcional 

a condutividade elétrica (  = 1/σ), dada em Siems por me-

tro (S/m), L - comprimento, dado em (m), A - área de se-

ção transversal, dada em (mm2). 

As equações (1) e (2) são relações ditas macroscópi-

cas. Contudo, em um condutor metálico isolado, os elé-

trons estão num estado de movimento aleatório, não exi-

bindo deslocamento preferencial, em média, em nenhuma 

direção. Caso este condutor tenha seus terminais ligados 

aos de uma bateria, um campo elétrico (�⃗� ) é criado em 

todos os pontos no interior do condutor e atua sobre os 

elétrons de forma a produzir um movimento de arrasto, 

que é a corrente elétrica. Em condutores ôhmicos, o vetor 

densidade de corrente elétrica (𝐽 ), cujo módulo é igual à 

corrente elétrica dividida pela área de seção transversal, 

(I/A) (quando a corrente é uniformemente distribuída pelo 

condutor), é proporcional ao campo elétrico (Figura 2B) 

O fator de proporcionalidade entre a densidade de corrente 

e o campo elétrico é a condutividade elétrica (σ). 

𝐽 =  𝜌 �⃗�      (3) 

Esta é a relação microscópica equivalente à relação 

macroscópica (V = R/I). Pode-se dizer também que um 

material condutor obedece à lei de Ohm se a condutivi-

dade for independente de (𝐽 ) e (�⃗� ). 

 

1.1.2 Método de campo induzido – método elétrico (Le-

vantamento eletrorresistivo) 

O método elétrico começou a dar seus primeiros passos 

no século XVIII com o descobrimento das propriedades 

da resistividade e condutividade das rochas e/ou solos 

(Orellana 1972). Está baseado na condução de corrente 

elétrica no meio através de fluidos como a água (eletrolí-

tico e/ou iônico) e elementos metálicos (eletrônico). 

Vários pesquisadores colaboraram para o incremento 

do método da eletrorresistividade, dois destes merecem 

destaque, Conrad Schlumberger, da Escola Francesa e 

Frank Wenner, da Escola Americana. Estes foram os res-

ponsáveis pela introdução do arranjo/dispositivo de quatro 

eletrodos para medidas de resistividade de superfície. A 

discussão dos princípios teóricos e práticos do método en-

volvendo a teoria da eletricidade e do eletromagnetismo 

estão baseados principalmente em trabalhos de Parasnis 

(1971), Orellana (1972), Telford et al. (1990), Kearey et 

al. (2009), Braga (2016), entre outros. 
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Figura 2 Princípios da lei de Ohm. (A) Primeira lei. (B) Segunda lei. 

Segundo Telford et al. (1990) o método da eletrorre-

sistividade baseia-se no estudo do potencial elétrico, tanto 

dos campos elétricos naturais existentes na crosta terrestre 

(correntes telúricas), como dos campos artificiais provo-

cados pelo homem. Logo, com as medições desse poten-

cial na superfície do terreno é possível determinar, em 

subsuperfície, a existência de corpos minerais e reconhe-

cer por exemplo, feições geológicas e tectônicas, contami-

nação, águas subterrâneas e artefatos humanos. 

O envio de energia ao terreno criando um campo ar-

tificial é feito utilizando fontes de corrente contínua ou al-

ternada, sendo a última a mais usada. Ressalta-se que as 

frequências mais utilizadas nas pesquisas são as mais bai-

xas possíveis, pois a profundidade de penetração diminui 

conforme é aumentada a frequência. Assim, sob o olhar 

econômico o método elétrico tem como primordial vanta-

gem o seu baixo custo. 

Embora o trabalho em apreço esteja voltado exclusi-

vamente para o levantamento eletrorresistivo, os ensaios 

elétricos, no geral, estão baseados nas propriedades da re-

sistividade elétrica (quantificação da resistência elétrica), 

constante dielétrica (capacidade de armazenamento de 

cargas elétricas nos materiais, geradas pela introdução de 

corrente alternada de alta frequência) e atividade eletro-

química (correntes elétricas naturais). Dentre estas propri-

edades a atenção é voltada para a resistividade, pois esta é 

a mais importante e significativa no subsolo. 

A resistividade das rochas e/ou solo é afetada pela 

composição mineralógica, porosidade, teor em água e 

quantidade e natureza dos sais dissolvidos. Estes dois úl-

timos fatores leva a diminuição dos valores de resistivi-

dade (Telford et al. 1990). 

A equação matemática para o cálculo da resistividade 

(equação 3) segue o princípio da Lei de Ohm que diz “con-

siderando o fluxo de uma corrente contínua ou alternada 

de muito baixa frequência, que se possa desprezar a cor-

rente de deslocamento em um meio homogêneo, ilimitado 

e isotrópico” (Halliday et al. 2009). Partindo desta lei e 

com a substituição das relações temos: 

𝐽  =  
𝐿

𝐴
;  𝜎 =  

1

𝜌
; �⃗� =  

∆𝑉

𝐿
⟹ 

𝐼

𝐴
 ≈  

1

𝜌
 
∆𝑉

𝐿
 

⟹ 𝜌
A

𝐿
 (

Δ𝑉

𝐼
) = 𝑘 (

Δ𝑉

𝐼
)  

Onde: L - distância de face a face do cubo, A - área 

de uma face do cubo, V – diferença de potencial entre as 

faces do cubo, I - intensidade de corrente que passa atra-

vés do cubo e k - fator geométrico que depende da dispo-

sição dos eletrodos na superfície do terreno. 

Assim, obtém-se a resistividade elétrica do semi-es-

paço homogêneo. 

𝜌 = 𝑘 (
Δ𝑉

𝐼
)     (4) 

No entanto, esta equação é válida somente para meios 

homogêneos, o que não acontece com o subsolo, pois este 

é constituído por n-camadas de n-resistividades e n-espes-

suras. Sendo assim, a resistividade medida é chamada de 

resistividade aparente (ρa), que não é propriamente a re-

sistividade média, e sim um parâmetro experimental (Ore-

llana, 1972), e depende do espaçamento entre os eletrodos 

posicionados na superfície do terreno, das espessuras e re-

sistividades verdadeiras do pacote rochoso da área em es-

tudo. Portanto, a ρa, é numericamente obtida utilizando-se 

a equação (4), sendo posteriormente estimada utilizando 

processos de inversão. 

1.1.3 Técnicas de aquisição de dados elétricos 

Existem várias técnicas para a prospecção em campo, tra-

taremos aqui somente da Sondagem Elétrica Vertical 

(SEV) com configurações do arranjo dos eletrodos na su-

perfície do tipo Schlumberger.  

A SEV consiste na análise vertical e pontual da sub-

superfície por meio de uma sucessão de medidas de parâ-

metros físicos (resistividade) feitos a partir da superfície, 

sendo geralmente empregado o arranjo Schlumberger 

(Keary et al. 2009) 

No arranjo Schlumberger monta-se um circuito fixo 

na superfície do terreno com quatro eletrodos, estes dis-

posto em linha reta, sendo dois eletrodos de corrente (AB) 

para o envio da corrente elétrica (I) ao solo e, entre estes, 

dois eletrodos de potencial (MN) utilizados para medir a 

diferença de potencial (V) entre eles. Todos distribuídos 

simetricamente e espaçados em relação a um ponto central 

da sondagem (eletrodo 0). A distância de MN é sempre 

menor pelo menos cinco vezes que a de AB (MN << 

AB/5) (Souza, 2005 e 2010) (Fig. 3A). 

Neste arranjo a sondagem é executada fazendo-se 

crescer a separação (2a) entre os eletrodos de corrente 

mantendo-se os eletrodos de potencial fixados na separa-

ção (b), até ser atingido o limite de precisão instrumental. 

Como comumente não é possível realizar toda a SEV com 

uma única abertura para MN, em virtude à diminuição do 

sinal recebido e consequente perda de precisão de leitura, 

procede-se repetir a medida de resistividade em alguns 

pontos com dois valores de MN, para um mesmo valor de 

AB/2. Este procedimento é conhecido como Embreagem. 

Este possibilita corrigir efeitos de heterogeneidades super-

ficiais que ocorrem quando há troca na posição dos eletro-

dos MN e algumas as nuances nas curvas de resistividades 

que possam vir a ocorrer. 

1.1.4 Meio ambiente (contaminação) 

Há inúmeros estudos que tratam do comportamento elé-

trico de materiais geológicos, por exemplo, Parasnis 

(1971), Orellana (1972), Kearey et al. (2009) e Braga 

(2007, 2016), que geralmente associam areias e argilas, as 
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leituras resistiva e condutiva, respectivamente. Estas lei-

turas sofrem modificações quando são associadas a conta-

minantes. A ausência de um tratamento de solo eficiente 

em lixões e/ou aterros sanitários acarreta na contaminação 

do meio geológico e dos lençóis freáticos, impactando 

profundamente na população que se utiliza de agua sub-

terrânea. 

Os contaminantes produzidos pelos aterros sanitários, 

destacam-se o chorume (líquido escuro de odor desagra-

dável), composto por substâncias sulforadas, nitrogenadas 

e cloradas tóxicas (Christensen et al. 2001), formadas de-

vido a decomposição bacteriana dos compostos orgânicos, 

e movimentadas por conta da umidade. Os períodos chu-

vosos facilitam a lixiviação do chorume em subsuperfície, 

percolando entre as rochas porosas e migrando em direção 

as águas subterrâneas na forma de uma pluma. 

Os contaminantes associados ao chorume, reduzem 

significativamente os valores de resistividade, pois favo-

recem a condução de corrente elétrica por ser muito rico 

em íons (Gallas et al., 2005; Braga, 2007). Isto ocorre de-

vido o chorume ser intensamente poluidor, atacando os 

metais contidos nos resíduos (cádmio, chumbo, alumínio 

e mercúrio) liberando íons que se aglomeram aos materi-

ais geológicos (Christensen et al. 2001). 

Ao lidarmos com a atividade de curtume, os proces-

sos de curtimento do couro envolvem grandes quantidades 

de água, consequentemente tem elevada produção de eflu-

entes químicos. Nas distintas fases da modificação do 

couro, desta forma, são introduzidos vários agentes quí-

micos que são empregados para proporcionar um couro 

estável e durável. Os passos do beneficiamento da pele 

animal são: salgamento, pré-remolho, pré-descarte, remo-

lho, caleiro, descarne, divisão, desencalhagem, purga, pí-

quel, curtimento, enxugamento e rebaixamento e por fim 

os processos de acabamento. Durante estes passos diver-

sos resíduos são produzidos, provenientes de uma solução 

composta por água; sais de cromo, zircônio, alumínio e 

ferro; curtentes vegetais; sintéticos; aldeídos e parafinas 

sulfocloradas (Fachin et al. 2006; Nunes e Luiz, 2006; Go-

decke et al. 2012; Lopes, 2015; Santos et al. 2015). 

Trabalhos realizados por Elis & Zuquette (2002), Fa-

chin et al. (2006), Nunes & Luiz (2006) e Pereira & Lima 

(2007) em áreas de curtume, destacam a anomalia de re-

sistividades extremamente baixas comparadas com os va-

lores de materiais litológicos não contaminados. A expli-

cação para esta disparidade dos valores de ρa é atribuído 

aos agentes químicos empregados no processo de curti-

mento, como por exemplo, o Cr+3 e Cr+6 que em contato 

com a água subterrânea à proporcionam muito condutiva. 

 

2   Metodologia 

O dispositivo de medida é composto de dois eletrodos me-

tálicos de corrente (A e B), ambos conectados por cabos a 

uma fonte de corrente elétrica contínua ou alternada de 

baixa frequência disposta em série a um amperímetro, e 

por dois eletrodos de potencial (M e N) conectados em sé-

rie a um voltímetro. Os quatros eletrodos são cravados no 

solo. Em seguida mede-se a diferença de potencial (∆V) 

natural/espontâneo do terreno para estabilização do equi-

pamento até zerá-lo completamente. Após estabilização 

mede-se o valor de resistência (R, medida em Ω) os ano-

tando na ficha de campo, para o cálculo da resistividade 

aparente (ρa) utiliza-se a equação (4) (Figura 3A-B). Ao 

término deste cálculo são plotados os valores de ρa na fi-

cha de campo, configurando o esboço da curva (em escala 

bi-log) para uma avaliação inicial do comportando do ter-

reno (camadas resistivas e/ou condutivas). 

 

Figura 3. Dispositivo de leitura da sondagem elétrica vertical. (A) Teo-

ria (modificado de Souza 2010). (B) Procedimento em campo. Foto: 

(B) Franklin W. S. Carvalho 

3   Resultados  

3.1 Assinatura elétrica nas áreas do lixão e do curtume 

As áreas de estudo estão assentadas sobre a Formação Boa 

Vista, esta composta por rochas areníticas e argilíticas 

(Reis et al. 200, Riker 2005). 

O comportamento elétrico observado nas curvas de 

sondagem elétrica na área do lixão (SEV’s 1, 2, 3 e 4) (Fi-

gura 4A), foram realizados com direção paralela as ban-

cadas do lixão, situando-se cerca de 5 a 30 metros próxi-

mos das mesmas e sob terrenos superficiais predominan-

temente compostos por sedimentos areno-argiloso a ar-

gilo-arenoso.  As baixas resistividades observadas são no-

tórias conforme aumentada a profundidade de investiga-

ção, de modo que, em 13 a 24 m nenhuma ρa foi superior 

a 318 Ω.m. As curvas apresentam duas geometrias carac-

terísticas: 

a. Ascendente: ρa com valores na faixa de 636 a 3.312 

Ω.m, as profundidades variam entre 1 a 4,2 m; 

b. Descendente: ρa com valores na faixa de 2.757 a 36 

Ω.m, as profundidades variam de 1,3 a 24 m. 

A SEV 4 possui dois momentos distintos de retiline-

aridade em sua curva, separados por um pico com ρa 297 

Ω.m. Esses caráteres retilíneos ocorrem as profundidades 

1-1,8 m e 3,2-18 m, com valores de ρa 254-168 Ω.m e 
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109-61 Ω.m, respectivamente. Nas profundidades superi-

ores a 18 m há uma ascendência de ρa 190 Ω.m (Figura 

4A).  

Segundo Parasnis (1971), Orellana (1972), Kearey et 

al. (2009), Braga (2016) e Souza & Carvalho (2017) o 

comportamento elétrico de materiais geológicos, como 

areias e argilas, estão associadas as leituras resistiva e con-

dutiva, respectivamente. Contudo, estas leituras sofrem 

modificações quando são associadas a contaminantes. E 

nas áreas de lixões os contaminantes estão vinculados ao 

chorume, como este reduz significativamente o valor da 

resistividade (Gallas et al. 2005, Braga, 2007), as curvas 

do lixão de Boa Vista exibem situações condizentes a esse 

tipo de contaminação, pois mostram resistividades extre-

mamente baixas de até 36 Ω.m, em materiais predominan-

temente argilosos.   

A geometria das curvas de sondagem elétrica na re-

gião do curtume (porção sul do bairro Distrito Industrial), 

são representadas pelas sondagens SEV 1 e 2 (fundos do 

Curtume Boa Vista), a primeira com 18 m de profundi-

dade e a segunda com 24 m (Figura 4B). Os valores de ρa 

registrados variam de 5-7.720 Ωm. As duas curvas são ca-

racterizadas: 

a. Gráfico da SEV 1: as profundidades 1,0-4,2 m mos-

trou comportamento ascendente com poucas acentu-

ações. Posteriormente, de 4,2-18 m, é visível o de-

crescimento abrupto muito proeminente, no qual os 

valores de resistividade chegam a 5 Ωm em 13 e 18 

m de profundidades. 

b. Gráfico da SEV 2: apresenta crescimento progressivo 

nos valores de resistividades as profundidades inici-

ais, só que de forma mais evidente entre 1,0-3,2 m. 

Em seguida, de 3,2-24 m, as resistividades tendem a 

cair até atingir 108 Ωm em 24 m. 

Analisando os valores de ρa refletidos nos gráficos a 

variação de 7.720-4.000 Ωm podem estar associados a 

materiais arenosos, já os que possuem entre 4.000-1.000 

Ωm apresentam resistividades características de materiais 

areno-argilosos a argilo-arenosos. Valores de 1.000-500 

Ωm foram correlacionados a materiais argilosos, e as re-

sistividades de 500-200 Ωm podem ser alusivas a influên-

cia de contaminação dos compostos metálicos (Cr, Zn, Al 

e Fe) presentes no processo de curtimento. Por fim, os va-

lores de 200-5 Ωm refletem mais claramente o comporta-

mento anômalo a qualquer tipo de litologia e são seme-

lhantes aos valores destacados nos trabalhos de Fachin et 

al. (2006), Nunes & Luiz (2006) e Pereira & Lima (2007), 

sendo regiões com alta condutividade elétrica e que não 

podem ser associadas a valores normais de um tipo de ma-

terial litológico como as respectivas resistividades apre-

sentas dos materiais (arenosos, argilosos, lateríticos ou 

conglomeráticos) da Formação Boa Vista (Souza e Carva-

lho, 2017). 

 

Figura 4. Curvas de sondagem elétrica vertical. (A) Área do lixão do 

município de Boa Vista/RR (modificado de Andrade & Souza 2015) 
(B) Área do Curtume Boa Vista (modificado de Carvalho & Souza 

2016) 

4   Conclusão 

A integralização da física à geologia permitiu transformar 

os parâmetros vetoriais (𝐽  e �⃗� ) em escalares, ou seja, 

quantificar a resistividade elétrica por meio da resistência 

elétrica, implicando na detecção de possíveis indícios con-

taminadores nas áreas de lixão e curtume na região metro-

politana de Boa Vista/RR. 
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Abstract The PET-GEOLOGY Group, within the Tutorial Education Program (PET-agreement UFPA/MEC/INEP), is based on the 

three fundamental pillars of education: teaching, research and extension, with activities that intend to maintain an interdisciplinarity be-
tween these three pillars. The program aims to fill a gap in the formation of regional intelligences in the Earth Sciences areas, with special 

emphasis on applied mineralogy, aiming to disseminate the knowledge to future professionals who will work in the development of the re-

gional mineral sector. The Geology Course of the Institute of Geosciences of UFPA has always sought to bring the professional future 
closer to the technical and scientific reality of the Amazon region, mainly through the implementation of the current Pedagogical Project. 

Thus, the PET-GEOLOGY Group's main objective is to integrate and stimulate the student to experience the course from his or her en-

trance and throughout its duration, whether through research groups, improvement of knowledge or any other means. It is necessary to 
make students aware that they are an integral part of the structure of the course, and that their improvement also reflects on the improve-

ment of the Geology Course and the university. This objective is achieved by the Geosciences Museum of UFPA, which has a strong 

commitment to regional development, reflected by its intense research, teaching and extension activities, over the years. Furthermore, the 
PET-GEOLOGY Group, within the museum and applied mineralogy community, collaborates with the exchange of knowledge and expe-

riences between the academic community and the external public, through research, teaching and extension projects. The Museum of Geo-

sciences was created in 1973, and has one of the most important collections of the State of Pará, with more than 2,500 samples, including 

minerals, rocks, gems, biojewellery, fossils, among others, from around the globe, but with emphasis on the Amazon region.  

Keywords Pet-Geology, Museum, Geoscience Education. 

Resumo O Grupo PET-GEOLOGIA, dentro Programa de Educação Tutorial (PET-convênio UFPA/MEC/INEP), está pautado nos três 

pilares fundamentais da educação: ensino, pesquisa e extensão, com atividades que pretendem manter uma interdisciplinaridade entre esses 

três pilares. O programa visa preencher uma lacuna na formação de inteligências regionais nas áreas das Ciências da Terra com destaque 

especial na mineralogia aplicada, objetivando disseminar o conhecimento para futuros profissionais que atuarão no desenvolvimento do se-
tor mineral regional. O Curso de Geologia do Instituto de Geociências da UFPA sempre buscou aproximar o futuro profissional da realida-

de técnico-científica da região amazônica, principalmente com implantação no atual Projeto Pedagógico. Assim, o Grupo PET-

GEOLOGIA tem como objetivo maior integrar e estimular o aluno a vivenciar o curso desde o seu ingresso e ao longo de sua permanên-
cia, seja através de grupos de pesquisa, de aprimoramento do conhecimento ou de qualquer outro meio. É necessário conscientizar o aluno 

de que ele é parte integrante da estrutura do curso e que a sua melhoria reflete também na melhoria do Curso de Geologia e da UFPA. Esta 

condição é bem executada pelo Museu de Geociências da UFPA que tem um forte compromisso com o desenvolvimento regional, que se 
materializa em uma intensa atividade de pesquisa, ensino e extensão, ao longo dos anos. Além disso, o Grupo PET-GEOLOGIA no âmbito 

do museu e da mineralogia aplicada colabora com a troca de saber e de experiências entre a comunidade acadêmica e o público externo, 

por meio de projetos de pesquisas, ensino e extensão. O Museu de Geociências foi criado em 1973, possui um dos mais importantes acer-
vos do Estado do Pará, com mais de 2.500 amostras, que inclui minerais, rochas, gemas, biojoias, fósseis, dentre outros, de várias partes do 

mundo, porém, com ênfase na região amazônica.  

Palavras-chave Pet-Geologia, Museu, Ensino de Geociências. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução 

O Grupo PET–GEOLOGIA da UFPA é um grupo conso-

lidado na Faculdade de Geologia da UFPA no exercício 

de atividades acadêmicas que envolvem ensino, pesquisa 

e extensão. O grupo foi criado em 1995, a princípio sob a 

tutoria do Prof. Dr. Francisco Matos de Abreu (1995-

2002) e posteriormente pelo Prof. Dr. Vladimir de Araú-

jo Távora (2003-2016). Ao longo do tempo, as atividades 

que compõem o PET-GEOLOGIA-UFPA têm dado aos 

estudantes de graduação do Curso de Geologia a oportu-

nidade de vivenciar experiências não presentes em dese-

nhos curriculares convencionais, favorecendo a sua for-

mação acadêmica. Contudo, ao longo dos últimos anos, 

os avanços científicos e as transformações sociais vêm 

impondo transformações tecnológicas, de tal sorte que 

foi necessária uma revisão e adequação de conceitos, 

conteúdos e ferramentas de abordagem do conhecimento, 

no Programa de Educação Tutorial-PET-GEOLOGIA, 

dentro do Curso de Geologia da UFPA. Assim, a Profa. 

Dra. Rosemery da Silva Nascimento, atual tutora do 

Grupo PET-GEOLOGIA, vem desenvolvendo uma nova 
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proposta de trabalho, com maior interação entre a socie-

dade e as diversas áreas das geociências, para o triênio 

2016-2019, junto ao Museu de Geociências da UFPA.  

O Museu de Geociências da UFPA possui infraes-

trutura com excelente parque laboratorial e larga experi-

ência na tríade ensino, pesquisa e extensão, estando de 

acordo com a concepção filosófica, objetivos e caracte-

rísticas gerais do Programa de Educação Tutorial-PET 

que incentiva a inter e transdisciplinaridade na formação 

do estudante de geologia. 

 

2   O curso de Geologia da UFPA 

O Curso de Graduação em Geologia da Universidade 

Federal do Pará foi criado em 23 de dezembro de 1963, 

na forma de curso independente, vinculado diretamente a 

reitoria da instituição, mediante publicação do Decreto 

Presidencial N° 70.997, de 17 de agosto de 1972. Ao 

longo de seus mais de 50 anos de funcionamento ininter-

rupto, a estrutura pedagógica do curso passou por diver-

sas reformulações, adaptando-se aos modelos estruturais 

da universidade, objetivando mantê-lo atualizado com as 

demandas socioeconômicas regionais e nacionais. Disso, 

resultaram várias resoluções que reorganizaram sua es-

trutura curricular, em especial nas últimas décadas (Nas-

cimento et al. 2013):  

- Resolução N°. 56, de 19 de novembro de 1971, que 

estabeleceu limites mínimos e máximos de créditos e 

carga horária;  

- Resolução N°. 392, de 10 de janeiro de 1977, que defi-

niu o currículo pleno a partir do currículo mínimo nacio-

nal estabelecido pela Resolução N°. 39, de 20 de janeiro 

de 1975, do Ministério de Educação e Cultura (MEC);  

-Resolução N°. 1603, de 01 de março de 1988 que defi-

niu conteúdos anuais para o curso; 

-Resolução N°. 2.066, de 03 de fevereiro de 1993-

CONSEP, que organizou a estrutura curricular em módu-

los seriados semestrais, e distribuiu os conteúdos em 10 

blocos de conhecimento, totalizando 3525h.  

Os avanços técnico-científicos mundiais tornaram o 

processo educacional dinâmico. Num ritmo que se fez 

sempre necessário uma revisão e adequação de concei-

tos, conteúdos e ferramentas de abordagem do conheci-

mento. Por conta disso, as Instituições Federais de Ensi-

no Superior (IFES), que incluem entre seus cursos, aque-

les de formação de geólogo, têm procurado adequar-se a 

essa nova ordem, especialmente no que implica direta ou 

indiretamente a revisão de suas estruturas curriculares 

em nível de graduação. Neste particular é que se insere o 

atual Projeto Pedagógico do Curso de Geologia da 

UFPA, implantado pela Resolução N°. 3.761, de 10 de 

novembro de 2008-CONSEP, definindo integralização 

curricular seriada semestral. Com a nova estrutura, o 

andamento curricular do curso pode ser cumprido em 10 

(dez) períodos letivos extensivos. Assim, o Curso de 

Graduação em Geologia da UFPA forma profissionais 

habilitados para o desempenho da profissão nas diferen-

tes áreas de atuação das Geociências, capazes de de-

monstrar: visão abrangente das Geociências e de suas 

interações com as ciências correlatas, pleno domínio da 

linguagem técnica geológica e familiaridade com méto-

dos e técnicas de informática, portanto é um modelo 

capaz de adaptar-se às dinâmicas do perfil profissional 

exigido pela sociedade. 

O atual Projeto Pedagógico do Curso de Geologia da 

UFPA destaca o papel inicial da graduação no processo 

de formação permanente, inerente ao mundo do trabalho, 

dentro desta nova roupagem, onde diversos atores da 

comunidade de geociência podem atuar na execução das 

diferentes atividades acadêmicas. O Grupo PET- 

GEOLOGIA, de acordo com a legislação vigente dos 

programas de educação de tutorial, representa uma mo-

dalidade de investimento acadêmico com compromissos 

pedagógicos, éticos e sociais dentro do Curso de Gradu-

ação em Geologia.  

Nas últimas décadas, o desenvolvimento econômico 

do estado do Pará tem os recursos minerais como um dos 

seus pilares fundamentais, embora o Pará apresente bai-

xos índices de indicadores socioeconômicos e uma gran-

de carência de conhecimento na área de recursos mine-

rais. Considerando que o desenvolvimento do estado 

passa necessariamente pelo aproveitamento sustentável 

do seu patrimônio mineral, torna-se necessário a forte 

atuação de programas e projetos sobre questões ligadas à 

mineração e aplicações na sociedade. Neste contexto 

extremamente dinâmico, o Museu de Geociências da 

UFPA, vêm buscando redirecionar seus objetivos no 

sentido de manter-se em dia com as demandas socioeco-

nômicas. Para isso, apresenta atividades acadêmicas para 

os estudantes de graduação em diferentes momentos 

acadêmicos. Esta nova proposta pedagógica, no âmbito 

do Museu de Geociências, tem como justificativa princi-

pal a modernização e oferecimento de novas linhas de 

ensino, pesquisa e extensão em consonância com a revi-

são do Projeto Pedagógico do Curso de Geologia da 

UFPA. Neste particular, propõem uma formação acadê-

mica mais ampla aos alunos de graduação, estimulando a 

fixação de valores que reforcem a cidadania e a consci-

ência social dos estudantes. As atividades acadêmicas 

desenvolvidas pelo Museu de Geociências visam preen-

cher uma lacuna na formação de inteligências regionais 

nas áreas das Ciências da Terra, com destaque especial 

na mineralogia aplicada que tem como objetivo, disse-

minar o conhecimento para futuros profissionais que 

atuarão no desenvolvimento do setor mineral regional. 

O Curso de Geologia do Instituto de Geociências da 

UFPA e o Museu de Geociências sempre buscaram 

aproximar o futuro profissional da realidade técnico-

científica da região amazônica, principalmente com a 

revisão do atual Projeto Pedagógico do Curso. Tornou-se 

necessário conscientizar o aluno de que ele é parte inte-

grante da estrutura do curso e que a sua melhoria reflete 

também na melhoria do Curso de Geologia e da UFPA. 

Esta condição está sendo bem executada pelo Museu de 

Geociências da UFPA que tem um forte compromisso 

com o desenvolvimento regional, que se materializa em 

uma intensa atividade de ensino, pesquisa e extensão, ao 

longo dos últimos anos. 
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3   Museu de Geociências 

O Museu de Geociências do Instituto de Geociências da 

UFPA foi criado em 1973 e inaugurado em 21 de de-

zembro de 1984, na comemoração dos 20 anos de im-

plantação do Curso de Geologia da UFPA. Atualmente, 

está sob a coordenação geral do Prof. Dr. Marcondes da 

Lima Costa e possui um dos mais importantes acervos do 

Estado do Pará, com mais de 2.500 amostras, que inclui 

minerais, rochas, gemas, biojoias, fósseis, dentre outros, 

de várias partes do mundo, porém, com ênfase na região 

amazônica (Figs. 1 e 2). O Museu de Geociências está 

cadastrado no IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, 

do Ministério da Cultura – e participa ativamente dos 

eventos coordenados por este órgão. Tem como objetivo 

principal as visitas orientadas a alunos do ensino funda-

mental, médio e superior. Essas visitas têm como finali-

dade aguçar, despertar, motivar e incentivar os estudan-

tes à pesquisa e ao interesse pelas Ciências da Terra, bem 

como difundir a profissão de geólogo. 

 

Figura 1. Corredor de acesso ao Salão Nobre de exposição do Museu 

de Geociências, IG/UFPA, destacando amostras de rochas e minerais 

As atividades do Museu de Geociências são desen-

volvidas pelo empenho do Grupo de Mineralogia e Geo-

química Aplicada (GMGA) e agora pelo Grupo PET-

GEOLOGIA, envolvendo alunos de graduação em dife-

rentes momentos acadêmicos dentro da grade curricular 

do Curso de Geologia, mestrado e doutorado, os quais 

fornecem o apoio necessário para essa unidade. As amos-

tras de rochas e minerais são catalogadas, apoiadas com 

fotos digitalizadas, nome, fórmula química, procedência, 

ocorrência geológica, doador e data da doação.  O Museu 

de Geociências também é um local de apoio para o de-

senvolvimento de pesquisas para teses e dissertações. Ele 

também disponibiliza as amostras de seu acervo para a 

exibição pública e realização de trabalhos científicos. 

Entre suas funções ligadas à cultura e extensão, executa 

atividades como exposição em eventos como congressos, 

workshop, apresentação de palestras, oficinas e minicur-

sos, onde tem a oportunidade de levar conhecimento à 

comunidade, os quais são produzidos com suas pesqui-

sas, para socializar e democratizar o conhecimento. 

 

Figura 2. Salão Nobre de exposição do Museu de Geociências, 

IG/UFPA 

Destacamos entre os principais eventos de extensão 

do museu, a Semana Nacional de Museus que proporcio-

na aos seus visitantes uma interação com as Ciências da 

Terra, por meio da visitação orientada, com os alunos de 

ensino fundamental e médio, os quais conhecem o acer-

vo e assistem a vídeos e palestras. Destacamos também 

minicursos e oficinas como, por exemplo, o minicurso 

“Brincando com os minerais” e a oficina “Brincando 

com os dinossauros” (Fig. 3 e Fig. 4), além da promoção 

de visitas técnicas-culturais em ambiente que contenham 

materiais geológicos de interesse como visita-técnica à 

Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, Polo Cerâmico do 

Paracuri, Polo Joalheiro S. José Liberto, Engenho Muru-

tucu e a promoção da Exposição de “Minérios da Ama-

zônia”, na Praça Batista Campos. 

 

Figura 3. Minicurso “Brincando com Minerais” para alunos do ensino 

fundamental do Centro Educacional Giovanni Broccardo, Município de 

Santa Izabel do Pará (PA), ministrado por petianos e colaboradores 

4    Infraestrutura do Museu de Geociências da UFPA 

A área do Museu de Geociências compreende um espaço 

de 154 m2, dividido em: hall de entrada e salão nobre; 

conta com a infraestrutura analítica dos diversos labora-

tórios do IG: difração e fluorescência de raios x, gemo-

logia, microscopia ótica, laser grain size analyzer e cro-

matografia eletrônica convencional e de bancada. 
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Figura 4. Minicurso “Brincando com Dinossauros” para alunos do 
ensino fundamental do Centro Educacional Giovanni Broccardo, 

Município de Santa Izabel do Pará (PA) 

 

Figura 5. Minicurso “Brincando com Minerais” para alunos do ensino 

fundamental da Escola Mundo Encantado e Centro Educacional Gênios 

(Museu de Geociências da UFPA) 

 

4.1 Área Física do Museu com atendimento ao público: 

Os espaços destinados aos visitantes do Museu de Geo-

ciências da UFPA estão listados abaixo (Tabela 1) e são 

de funcionamento em dois turnos, sempre das 9h às 12h 

e das 14h às 17h. Excetuando-se o Jardim com Rochas, 

que é espaço aberto permanentemente ao público. 

Tabela 1. Espaço físico de uso aos visitantes 

Nome 
Capacidade 

(pessoas) 

Área 

(m2) 

Salão Nobre 20 108 

Corredor 15 44 

Sala Acervo 08 25 

Laboratório de Mineralogia 

e Gemologia 
15 50 

Jardim com Rochas 30 400 

Banheiros 06 28 

 

4.2 Área Física sem atendimento ao público: 

Na tabela 2) encontram-se os espaços físicos dedicados a 

uso dos servidores e alunos que dão prosseguimento a 

pesquisas geológicas e mineralógicas com suporte do 

Museu. Estes espaços, tal qual os de atendimento ao 

público, também funcionam em dois turnos, das 9h às 

12h e das 14h às 17h. 

Tabela 2. Espaços Físicos de não uso dos visitantes 

Nome 
Capacidade 

(pessoas) 

Área 

(m2) 

Sala dos Estudantes 15 30 

Laboratório Análises RX 04 26 

Laboratório FTIR 02 14,5 

Laboratório LAMIGA 04 18 

Container de Depósito 06 13 

 

5    Atividades 2016-2017 

5.1 Participação na Semana Nacional de Museus 

O Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) promove 

anualmente a Semana Nacional de Museus, que acontece 

durante o mês de maio, por ocasião da comemoração do 

Dia Internacional de Museus (18 de maio).  

 

5.1.1 Objetivos 

Este evento abrange os museus brasileiros, os quais pro-

movem palestra, oficinas, cursos e exposições, visitas 

orientadas, com o objetivo de divulgar a importância do 

museu para a sociedade, proporcionando aos visitantes 

uma maior interação com as diversas áreas das Geociên-

cias. 

 

5.1.2 Resultados 

Esta atividade permitiu aos estudantes do Grupo PET-

GEOLOGIA, parcerias e aprendizado dinâmico, compar-

tilhado e colaborativo. Proporcionou um aprendizado 

mais amplo, aprender no sentido de buscar um senso de 

comunidade e não meramente acumular conhecimento 

e/ou amostras num museu. 

 

5.2 Atividade de ensino nas disciplinas de Geologia 

Introdutória da Faculdade de Geologia – IG/UFPA 

O tema Geologia Introdutória reúne quatro conteúdos no 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Geologia 

da Universidade Federal do Pará.  Juntos, apresentam 

uma nova estratégia de abordagem metodológica, cujo 

objetivo é potencializar os primeiros contatos dos gradu-

andos com as Geociências, notadamente aqueles relati-

vos a trabalhos de campo. Atende às disciplinas Introdu-

ção às Geociências, Geologia Geral, Prática de Campo 

em Introdução às Geociências e Prática de Campo em 

Geologia Geral. Esta atividade tem importante papel no 

aproveitamento estudantil, pois conta com o suporte 

institucional da Plataforma Moodle, ferramenta digital 

do contexto das modernas tecnologias de informação e 

comunicação – TICs, adotada pela Assessoria de Educa-

ção a Distância (AEDI/UFPA), vinculada aos programas 

de educação da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

 

5.2.1 Objetivos 

Esta atividade tem como objetivos: manter a atualização 

permanente do Roteiro das Atividades Práticas de Cam-

po de Geologia Introdutória, produzindo o material para 

disponibilização em mídias eletrônica e impressa; pros-
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seguir com a preparação de kits didático-metodológicos, 

a partir do tratamento das amostras coletadas nos traba-

lhos de campo já realizado; estimular entre os discentes 

participantes o surgimento de iniciativas voltadas a 

aprimorar o processo de aprendizagem, não somente em 

Geologia Introdutória como nas demais disciplinas que 

tem uma parte prática expressiva.  

 

5.2.2 Resultados  

A atividade tem contribuído de forma complementar para 

o processo de ensino-aprendizagem voltado à formação 

profissional de estudantes de geologia, capacitando dis-

centes para o exercício de monitoria em práticas de cam-

po em geologia, em nível inicial do curso. Além disso, 

elaborou um Roteiro para Atividades de Campo em Geo-

logia Introdutória ao Nordeste do Brasil, com vistas a 

melhorar o aproveitamento de discentes nas viagens da 

disciplina Geologia Geral do Curso de Geologia da 

UFPA. 

 

5.3 Oficinas e Minicursos, uma proposta de ação intera-

tiva entre sociedade e mineralogia. 

5.3.1 Oficinas 

PALEONTOLOGIA E EVOLUÇÃO – Simulando o 

Processo de Fossilização: o imaginário da vida pré-

histórica por meio da construção de réplicas e pintura de 

modelos. A oficina trabalha os conceitos da evolução 

biológica (darwinismo) à luz das evidências geológicas, 

com manipulação de amostras fossilíferas e produção de 

pintura e de réplicas.  

DERIVA CONTINENTAL E TECTÔNICA DE 

PLACAS – A dinâmica da Terra vista pelas Geociências. 

A oficina trabalha os conceitos da teoria da tectônica de 

placas à luz das evidências geológicas por meio da cons-

trução de modelos tridimensionais.  

O MUNDO DOS MINERAIS – Se os minerais nascem e 

crescem, porque não se reproduzem? – um mergulho 

lúdico na química por meio do universo dos cristais (Fig. 

5). A oficina trabalha os conceitos da cristalografia à luz 

das evidências geológicas e através da construção de 

modelos tridimensionais. 

 

5.3.2 Minicursos 

FUNDAMENTOS DE GEOCIÊNCIAS – Estudo do 

Planeta Terra, desde sua origem até os dias atuais, visto a 

partir dos principais eventos geológicos ao longo da 

história do planeta; a formação da crosta e das cadeias de 

montanha, o registro e a influência dos terremotos e 

vulcões no processo de transformação da Terra.  

INTRODUÇÃO À PALEONTOLOGIA PRÁTICA – 

Estudo teórico-prático sobre os processos de fossilização 

e o registro geo-histórico da vida; estudo da coluna geo-

cronológica sob a ótica da evolução biológica.  

FUNDAMENTOS DA CRISTALOGRAFIA – Noções 

básicas sobre os processos de formação dos cristais; 

estudo dos principais sistemas cristalinos; visita monito-

rada ao Museu de Geociências da UFPA. 

 

5.3.3 Objetivos 

• - Envolver a comunidade estudantil no projeto, inte-

grando ensino e extensão em mineralogia;  

• - Estimular o intercâmbio técnico-científico entre o 

Instituto de Geociências e escolas da rede pública de 

ensino fundamental;  

• - Montar coleções didáticas para apoiar as atividades 

letivas dos cursos de graduação e das escolas de en-

sino fundamental e médio. 

 

5.3.4 Resultados  

O projeto integrou Ensino, Pesquisa e Extensão, aplican-

do atividades pedagógicas, teórico-práticas sobre funda-

mentos de um conjunto de disciplinas do Curso de Gra-

duação em Geologia da UFPA. 

 

Figura 6. Laboratório de Petrografia Microscópica da Faculdade de 

Geologia, onde são realizados estudos, oficinas e minicursos de mi-

croscopia em minerais 

 

6    Considerações Finais 

As novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Gra-

duação em Geologia do Brasil conferem maior autono-

mia às Instituições de Ensino Superior na definição dos 

currículos de seus cursos. Neste sentido, o Grupo PET-

GEOLOGIA e o Museu de Geociências da UFPA cola-

boram com a Faculdade de Geologia para realizar os 

ajustes, necessários a adequação, aos termos definidos 

pelas novas normas, estimulando a Educação Continuada 

e contribuindo para a inclusão de disciplinas específicas 

de técnicas analíticas instrumentais em mineralogia no 

desenho curricular do Projeto Pedagógico do Curso de 

Geologia.  

Dessa forma, ao longo do andamento curricular, o 

estudante do Curso de Geologia da UFPA pode aprofun-

dar sua formação no sentido do atendimento das necessi-

dades do mercado de trabalho, bem como das demandas 

sociais, consoante ao que definiu e promulgou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, para que o 

egresso apresente postura ética, autônoma, crítica, criati-

va e empreendedora, capaz de possibilitar-lhe atuar na 

busca de soluções para as questões de interesse da socie-
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dade, tomando sempre o cuidado para não ficar estrita-

mente atrelado aos interesses do mercado de trabalho. 
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Abstract In general the courses in Petroleum Engineering prepare professionals to act in the processes of implementation and operation 
of modern technologies in the units of the oil and gas industry. Therefore, for a better performance of the students in the course is necessary 
the use of teaching methodologies that enable the use of technological tools. For example, the use of free and / or commercial software, 
conceptual maps, among others which would thus provide a more effective involvement in the training of these students. UFAM has a 
register with Google Classroom, and this was a facilitator for the opening of the class in this environment. The students and the participating 
teachers were inserted in the Geological Modeling group, from their emails. For the preparation and development of these didactic proposals 
the following steps were followed: (1) Detailed research about uses of didactic resources in the graduation for the teaching of Geosciences; 
(2) Study of teaching-learning techniques and resources and possible didactic roles; (3) The bases for the development of the application of 
didactic proposals. There was a positive evaluation of the application of this methodology by the students fomenting the correlations with 
everyday subjects, student engagement in the discipline and strengthening of the teacher/student relationship.  

Keywords Keyword list, separated by, colons. Estilo: <Keywords> 

Resumo No geral os cursos em Engenharia de Petróleo preparam profissionais para atuar nos processos de implantação e operacionaliza-
ção das modernas tecnologias nas unidades da indústria de petróleo e gás. Com isso, para um melhor desempenho dos discentes no curso é 
necessário o uso de metodologias de ensino que possibilitem a utilização de ferramentas tecnológicas. Por exemplo, o uso de softwares livres 
e/ou comerciais, mapas conceituais, entre outros o que proporcionaria assim um envolvimento mais efetivo na formação desses alunos.  A 
UFAM possui um cadastro junto ao Google Classroom, e isto foi um facilitador para a abertura da turma neste ambiente. Os alunos e os 
professores participantes foram inseridos na turma Modelagem Geológica, a partir de seus emails. Para a elaboração e desenvolvimento 
dessa proposta didática seguiram-se as seguintes etapas: (1) Pesquisa pormenorizada acerca de usos de recursos didáticos na graduação para 
o ensino de Geociências; (2) Estudo sobre técnicas e recursos de ensino-aprendizagem e possíveis papéis didáticos; (3) As bases para o 
desenvolvimento da aplicação das propostas didáticas. Houve uma avaliação positiva da aplicação dessa metodologia pelos estudantes fo-
mentando às correlações com assuntos cotidianos, engajamento do estudante na disciplina e fortalecimento da relação professor/aluno.  

Palavras-chave Mapas Conceituais, Geociências, Engenharia.  

Linha temática Geociências no Ensino Superior.

1    Introdução  

O ensino nas Engenharias é uma área pouco pesquisada e 
por consequência existem poucos trabalhos que dedicam 
uma discussão direta. Em compensação alguns trabalhos 
estão surgindo dentro do ensino de Geociências na gradu-
ação. O conhecimento geocientífico é uma das bases para 
os estudantes do Curso de Engenharia de Petróleo e Gás 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).  

Dentro da grade curricular do Curso, as disciplinas 
obrigatórias que compõem a grande área das Geociências: 
Geologia Geral, Geologia do Petróleo, Geofísica do Pe-
tróleo e Modelagem Geológica de Reservatórios, que são 
base para as demais disciplinas que integram o currículo 
do curso. 

A disciplina de Modelagem Geológica de Reservató-
rios é a última etapa de conhecimentos geológicos que o 
discente atinge ao longo do Curso. A disciplina é ofertada 
no oitavo período, e espera-se que nesse estágio o discente 
tenha conhecimentos específicos sobre a geologia, princi-
palmente relacionados a formação e exploração dos hidro-
carbonetos.   

Para o ensino da disciplina de Modelagem Geológica 
de Reservatórios, o curso de Engenharia de Petróleo e Gás 
da (UFAM) não dispõe de laboratório didático específico, 
com isso o ensino da disciplina acaba sendo muito teórico 
tornando o processo de aprendizagem lento e cansativo.  

A elaboração de mudanças didáticas na aplicação dos 
conteúdos das disciplinas da área de Geociências para o 
Curso de Engenharia de Petróleo e Gás da Universidade 
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Federal do Amazonas evidenciaria em um melhor enten-
dimento e aprendizagem que é de suma importância para 
o embasamento das disciplinas específicas do Curso. 

No ensino de Geociências, o reinado do pensamento 
verbal dificulta uma aprendizagem significativa, com isso 
a linguagem escrita não dá conta da complexidade das re-
presentações das explicações em Geociências (Compiani 
2006). No geral os cursos em Engenharia de Petróleo pre-
param profissionais para atuar nos processos de implanta-
ção e operacionalização das modernas tecnologias nas 
unidades da indústria de petróleo e gás. Com isso, para um 
melhor desempenho dos discentes no curso é necessário o 
uso de metodologias de ensino que possibilitem a utiliza-
ção de ferramentas tecnológicas. Por exemplo, o uso de 
software livre e / ou comercial, mapas conceituais, entre 
outros, que proporcionariam um envolvimento mais efe-
tivo na formação desses alunos, apenas um tipo de traba-
lho inovador como definido por (Barbosa 2013). 

O ensino eficaz exige que eliminemos os aspectos do 
nosso ensino que incentivem as abordagens superficiais 
da aprendizagem e que preparemos um estágio adequado 
para que os alunos possam usar mais prontamente aborda-
gens profundas para aprender (Biggs 1999). Isso envolve 
que os alunos concordem que o envolvimento da tarefa 
apropriada é uma ideia boa e impelente (também conhe-
cida como "motivação") e estabelece o tipo de clima que 
otimizará as interações com os alunos. Um aspecto impor-
tante para o ensino efetivo é a prática reflexiva, usando a 
reflexão transformadora, que permite aos professores criar 
um melhor ambiente de ensino, adequado ao seu contexto. 

O objetivo deste estudo é mostrar a aplicação de Ma-
pas Conceituais na disciplina de Modelagem Geológica de 
Reservatórios. A finalidade deste estudo é melhorar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem e estimular os estudantes 
do Curso de Engenharia de Petróleo e Gás da UFAM no 
aprendizado das disciplinas da área de Geociências.   

 
2   Materiais e Métodos  

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados os 
seguintes recursos digitais: Google Sala de Aula (Google 

Classroom).  
A UFAM possui um cadastro junto ao Google Class-

room, e isto foi um facilitador para a abertura da turma 
neste ambiente. Os alunos e os professores participantes 
foram inseridos na turma Modelagem Geológica, a partir 
de seus e-mails. O Google classroom é uma plataforma 
educacional do Google para professores. Ele ajuda profes-
sores a melhor se organizarem para melhorar a qualidade 
das aulas dadas aos seus alunos. Este ambiente interativo 
junta algumas ideias simples para facilitar a comunicação 
entre professores e seus alunos. Com ele, os professores 
podem criar e receber tarefas, se organizar com a criação 
de pastas no Google Drive para cada uma das tarefas, e 
conversar em tempo real com seus estudantes – seja den-
tro ou fora da sala de aula. 

A metodologia didática aplicada foi a construção de 
mapas conceituais seguindo as definições de Mapas Con-
ceituais propostas por Ausubel (1968). 

O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal 
do Amazonas, Faculdade de Tecnologia, Curso de Enge-
nharia de Petróleo e Gás. A pesquisa bibliográfica foi 
parte fundamental deste estudo, e com esta pesquisa evi-
denciou-se a escassez de relatos de pesquisas educacio-
nais acerca do ensino nas Engenharias. Sendo assim o de-
senvolvimento de materiais de divulgação geocientífico e 
recursos didáticos adequados a um público-alvo especí-
fico pode colaborar com a inserção de temas relacionados 
às Geociências em diferentes segmentos do ensino e na 
própria vida cotidiana dos indivíduos. 

A formulação inicial necessária para elaboração e de-
senvolvimento da metodologia obedeceu às seguintes eta-
pas:  
1. Pesquisa pormenorizada acerca de usos de recursos 

didáticos na graduação para o ensino de Geociên-
cias; 

2. Estudo sobre técnicas e recursos de ensino-aprendi-
zagem e possíveis papéis didáticos; 

3. As bases para o desenvolvimento da aplicação da 
proposta didática. 

O procedimento metodológico consistiu inicialmente 
na investigação das dificuldades que os alunos apresenta-
vam na disciplina de Modelagem Geológica de Reserva-
tórios, nesta primeira fase foi necessário contato com o 
professor da disciplina e avaliação das dificuldades atra-
vés de questionário. Após a primeira etapa iniciaram-se as 
preparações da proposta didática para aplicação em sala 
de aula dos mapas conceituais que são de grande impor-
tância para o entendimento dos conceitos utilizados nesta 
disciplina. Inicialmente o professor elaborou um modelo 
e apresentou para a turma, em seguida o professor solici-
tou que ao fim da aula os alunos elaborassem um mapa 
conceitual referente ao tema exposto e que fariam a en-
trega desse material na aula seguinte. Para o desenvolvi-
mento dos Mapas Conceituais o professor explicou os pas-
sos seguintes segundo Ausubel (1968) para que fosse ela-
borada a construção dos mesmos: 

 
a) Anotar os principais termos ou conceitos acerca do tó-
pico a ser estudado nas disciplinas de Modelagem Geoló-
gica. 
b) Identificar os conceitos mais gerais, os intermediários 
e os específicos. 
c) Iniciar a construção do Mapa de Conceitos: 
• Os conceitos são contornados com um círculo (ou 

outra forma: oval, retangular) 
• Localizar o conceito mais geral no topo 
• Colocar os conceitos intermediários abaixo do geral 

e os específicos abaixo do intermediário. 
d) Traçar as linhas de ligação entre os conceitos 
e) Unir, nas linhas de ligação, palavras de ligação para in-
dicar como os conceitos estão relacionados (proposições) 
f) Fazer a revisão do Mapa.  

Para cada tópico abordado na disciplina de Modela-
gem Geológica de Reservatórios foi adotada a aplicação 
de mapas conceituais a fim de maximizar o aprendizado 
pelos discentes. 
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3    Resultados 

Os autores esperavam obter uma avaliação da aplicação 
da proposta didática como contribuição para o processo de 
ensino-aprendizagem no curso de Engenharia de Petróleo 
e Gás da UFAM na disciplina de modelagem geológica de 
reservatórios. Os resultados obtidos foram analisados de 
acordo com um questionário de avaliação para a disciplina 
no final do semestre. Para cada pergunta no questionário 
foi gerado um gráfico Excel simples, incluindo o índice de 
desempenho percentual para o uso dos mapas conceituais. 

A partir do desenvolvimento da aplicação dos mapas 
conceituais, pretende-se, como resultado, ter uma maior 
integração dos alunos com o professor da disciplina, a fim 
de permitir uma melhor aprendizagem não só na sala de 
aula, verificando assim a aplicabilidade na absorção de ad-
quirir conhecimento na disciplina de modelagem geoló-
gica de reservatórios. O envolvimento dos professores do 
Curso no uso desta proposta didática facilita o processo de 
ensino e aprendizagem em outras disciplinas fora da área 
de geociências, já que o Departamento de Engenharia de 
Petróleo da UFAM é formado por ex-alunos (engenheiros 
e geólogos), portanto, fornecendo a falta de treinamento 
didático-pedagógico. 

A estratégia de produção e apresentação dos mapas 
conceituais  possibilitou uma dinâmica de classe 
que, em geral, apresentaria um corpo teórico, que às vezes 
era bastante complexo. A proposta de tal estratégia visava 
rever os conceitos na parte dos alunos, uma vez que já es-
tudaram esse conteúdo nos anos anteriores. 

Os mapas conceituais construídos pelos alunos foram 
analisados quantitativamente e, como propósito adicional, 
buscamos avaliar a opinião dos alunos sobre o potencial 
deste instrumento para facilitar a aprendizagem. Outro as-
pecto particular avaliado foi a contribuição para a expres-
são escrita, as dificuldades percebidas na construção dos 
diagramas, as vantagens e desvantagens do uso. 
 

Conclusão 

Com a utilização da proposta didática apresentada na dis-
ciplina de Modelagem Geológica de Reservatórios os es-
tudantes concordaram que o uso de mapas conceituais foi 
de extrema importância para o aprendizado dos conceitos 
voltados para esta disciplina. 

De acordo com o resultado da análise gráfica, a pro-
dução dos mapas conceituais pelos alunos facilitou o en-
tendimento dos conceitos aplicados na disciplina de Mo-
delagem Geológica de Reservatórios. 

A estratégia da produção e apresentação desta pro-
posta didática possibilitou a dinamização das aulas que, 
de forma geral, apresentam um corpo teórico às vezes bas-
tante complexo. Ao propor tal estratégia objetivava-se a 
revisão dos conceitos por parte dos discentes (visto que já 
tiveram tais conteúdos nos anos anteriores).  

No geral houve avaliação positiva da aplicação dos 
Mapas Conceituais pelos estudantes, fomentando correla-
ções com assuntos cotidianos, engajamento do estudante 
na disciplina e fortalecimento da relação professor-aluno. 
O aluno se sentiu inserido na disciplina com o papel de 

“construtor” da mesma havendo uma maior participação 
nas atividades propostas. 
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Abstract This work has as main objective to present a description of educational experiences developed in the IFCE Campus of Tauá, 

located in the extreme semi-arid of Ceará, a region known as Sertão dos Inhamuns. In the year 2017, an experience related to the education 

of Geosciences and Natural Sciences was highlighted, as well as the interdisciplinarity beyond the classroom, which was the Integrator 

Project with a Field Class, called Knowing the waters and the environment of Tauá. 

Keywords Integrator project, field class, Inhamuns. 

Resumo Este trabalho tem como objetivo principal apresentar um relato de experiências educacionais desenvolvidas no IFCE Campus de 

Tauá, localizado no extremo semiárido cearense, região conhecido como Sertão dos Inhamuns. No ano de 2017, destacou-se uma experiência 
relacionada à educação de Geociências e Ciências Naturais, e a interdisciplinaridade além da sala de aula, que foi o Projeto Integrador com 

Aula de Campo, denominado Conhecendo as águas e o meio ambiente de Tauá. 

Palavras-chave Projeto integrador, aula de campo, Inhamuns. 

Linha temática Geociências e Ciências Naturais para Educação Básica. 

1    Introdução 

Um grande desafio para os educadores, em todos os níveis 

e áreas tem sido a integração dos componentes curricula-

res de modo que estes tenham um sentido de completude 

e se correlacionem, com vistas a proporcionar uma apren-

dizagem mais significativa.  

Santos et al. (2017) relatam como este panorama de 

educação com currículo integrador e contextualizado era 

difícil de ser vivenciado no Ensino Médio Técnico. 

O modelo de Educação Básica de Nível Médio normatizado 

pela legislação federal brasileira até o ano de 2004 era dualista: 
ofertava um ensino propedêutico, destinado a preparar o edu-

cando apenas para acesso ao Nível Superior de Ensino; ou se 

destinava a uma formação de caráter técnico-profissional, ali-
ando à Educação Básica o ideário da preparação para atender 

ao mercado de trabalho (Santos et al. 2017) 

As referidas autoras enfatizam a forma como os cur-

sos técnicos ofertados na modalidade integrada tiveram 

uma nova abordagem na última década, ao citarem:  

Com isso, para a efetivação da proposta dos cursos integrados, 

é necessário construir um currículo que possibilite uma apren-

dizagem uniforme em cursos cuja formação básica do Ensino 

Médio deve estar associada à formação técnica, pois nesse mo-

delo formativo não é aceitável uma educação unitária que se 

articule em prol exclusivo do trabalho ou da formação para o 
nível de ensino seguinte. É importante deixar claro que “trata-

se de um único curso, com projeto pedagógico único, com pro-

posta curricular única, […] todos os seus componentes curricu-
lares devem receber tratamento integrado, nos termos do pro-

jeto pedagógico da instituição de ensino” (Santos et al. 2017) 

Saviani (2003) entende que o currículo deve ser con-

siderado mais que uma mera transposição dos saberes/fa-

zeres. Assim, afirma que  

“[...] é sabido que o modo como os elementos culturais são or-

gaizados em situações escolares apresenta certa singularidade, 

que constitui um tipo peculiar de saber – o saber escolar. Na 

prática, o currículo tem se revelado uma espécie de reinvenção 

da cultura”.  

Partindo da necessidade de tentar incorporar cada vez 

mais a prática de projetos integradores e educação contex-

tualizada na ação pedagógica de professores, apresenta-se 

neste estudo o relato de uma experiência vivenciada no 

Campus Tauá, do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará, IFCE. O objetivo principal é des-

crever a organização de projeto integrador para ensino de 

Geociências e Ciências Naturais, no semiárido cearense. 

Destacam-se dentre os objetivos específicos: discor-

rer sobre o contexto social, econômico e geográfico da re-

gião na qual está inserida a instituição educacional na qual 

ocorreu o projeto; apresentar as etapas de execução do 

projeto e refletir sobre os resultados alcançados e produtos 

gerados a partir do projeto. 

O estudo é significativo, ao permitir reflexão acerca 

das possibilidades de uso de projetos integradores no en-

sino de Geociências, bem como servir de base para repli-

cação em outras instituições e outros panoramas regionais.  
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2   Relato de experiência 

2.1 O IFCE no semiárido do Sertão do Inhamuns 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE) tem atualmente um total de 32 campi, dis-

tribuídos em todo o território cearense. O IFCE é impor-

tante instituição de ensino básico, técnico e tecnológico 

com capilaridade em todas as regiões do estado do Ceará, 

proporcionando aos educandos (adolescentes, jovens e 

adultos), educação pública gratuita e de qualidade para as 

comunidades onde operam suas unidades educacionais. 

No semiárido nordestino, a região denominada Sertão 

dos Inhamuns é uma das microrregiões do estado do Ce-

ará, sendo esse território abrangido pelo campus Tauá, do 

IFCE. Como caraterísticas geográficas da região inhamu-

ense, pode-se destacar uma população estimada em 

144.364 habitantes e uma divisão política composta por 

seis municípios: Tauá, Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Pa-

rambu e Saboeiro. Possui um território que ocupa uma 

área total de 11.692,761 km² (IPECE 2016). 

O campus Tauá, do IFCE, situa-se na cidade de 

mesmo nome, que é o município-polo da região Sertão dos 

Inhamuns. A instituição, além de acolher alunos da região, 

recebe estudantes de outras localidades, por meio de pro-

cessos seletivos com destaque para o Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), do Ministério da Educação (MEC).  

Apesar da inauguração da unidade educacional ocor-

rer em 20 de novembro de 2009, mesmo antes da inaugu-

ração começaram as tratativas para a definição dos primei-

ros cursos e serviços a serem ofertados pelo campus, e as 

seleções para comporem as primeiras turmas. Após uma 

ampla discussão com a sociedade, ficou definido que, ini-

cialmente, haveria a oferta de dois cursos, um de nível téc-

nico concomitante em Agronegócio e outro de nível supe-

rior em Tecnologia de Telemática. Atualmente, além dos 

cursos já citados, o campus oferece à população uma Li-

cenciatura em Letras e dois cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio: Redes de computadores e Agropecuária. 

Ademais, a instituição tem dado continuidade às 

ações de ampliação da oferta de cursos de extensão e de-

senvolvimento de pesquisa voltadas para região. No âm-

bito do ensino, procura-se consolidar os cursos já existen-

tes com metodologias adequadas e um currículo contextu-

alizado com as vivências dos estudantes e as característi-

cas do local. Neste sentido, uma das metodologias que foi 

exitosa no curso técnico integrado, é a execução de proje-

tos integradores, como o que é aqui descrito. 

2.2 Projeto Integrador com Aula de Campo 

O Projeto Integrador intitulado “Conhecendo as águas e o 

meio ambiente de Tauá”, com aula de campo em vários 

pontos do território do município de Tauá, foi planejado e 

executado em 2017.  

Na época o campus contava com uma única turma do 

Ensino Médio técnico integrado, no curso de Redes de 

Computadores e era notória a forma como as disciplinas 

eram ministradas de maneira fragmentada sem articula-

ção. O projeto veio de encontro a esta necessidade de um 

currículo mais entrelaçado, ou seja, visando integrar vá-

rias disciplinas em torno de uma só temática, sob olhares 

multidisciplinares, e até mesmo em parte interdisciplinar. 

Os alunos que participaram do projeto estavam no 1º 

ano do curso técnico de Redes de Computadores e não fo-

ram simplesmente beneficiários, em uma condição mera-

mente passiva, eles cooperaram de forma ativa com a exe-

cução e elaboraram de produtos e apresentações acerca do 

conhecimento adquirido. O curso no qual estudam se ca-

racteriza por ter o ensino técnico integrado com o Ensino 

médio e funciona em tempo integral, nos turnos manhã e 

tarde.  

Ressalta-se que os referidos estudantes têm carga ho-

rária em sala de aula bastante densa, com pouquíssimas 

atividades extra-classe; talvez por esta rotina, desde o 

anúncio da realização do projeto integrador com aula de 

campo, os alunos apresentaram-se motivados e ansiosos 

pelo início da atividade. 

A ideia inicial de uma aula de campo da disciplina de 

Geografia, abordando o conteúdo pertinente à hidrografia 

e ao meio ambiente no município de Tauá, foi sendo com-

partilhada e ampliada a partir do diálogo e o estabeleci-

mento de parcerias com os demais educadores de outras 

disciplinas, vislumbrando as possibilidades de interação 

curricular. 

Saviani (2003) explica que:  

“Enquanto seleção de elementos da cultura, a definição dos con-

tornos de um currículo é sempre uma, dentre muitas escolhas 

possíveis. Assim, a elaboração e a implementação do currículo 
resultam de processos conflituosos, com decisões necessaria-

mente negociadas”. 

A ideia inicial surgida na disciplina de Geografia con-

gregou-se com o desejo dos alunos por novas experiên-

cias, aceitação por outros docentes e envolvimento da ges-

tão escolar do campus, transformando-se em um Projeto 

Integrador. A Aula de Campo funcionou como desenca-

deadora de um processo de aprendizagem mais significa-

tivo com a interação de vários educandos e educadores. 

Como se pretendia, a partir do Projeto Integrador, 

promover uma aprendizagem significativa sobre o tema 

relativo à água e ao meio ambiente no município de Tauá 

conseguiu-se mobilizar a prática pedagógica de ir além da 

sala de aula, contando com a participação e interação de 

várias áreas do conhecimento, professores e demais pro-

fissionais do IFCE de Tauá de forma integradora. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento e 

execução do Projeto Integrador foi realizada seguindo as 

seguintes etapas: 1) Contato com os educadores para par-

ticipação no projeto, com as negociações, apresentação e 

discussão de propostas da participação; 2) Apresentação 

do projeto aos alunos e organização da turma em equipes, 

sendo a turma dividida em grupos para organizar a sua 

participação no projeto; 3) Orientação das equipes para a 

elaboração dos Blogs do projeto – cada equipe ficou res-

ponsável por criar um Blog, com postagens (textos, fotos, 

vídeos, links etc.) relativas ao trabalho da aula de campo, 

seguindo as orientações de cada um dos professores que 

integraram o projeto; 4) Realização da Aula de Campo, 

com a participação da turma de alunos, educadores e ges-

tão escolar do IFCE de Tauá; 5) Elaboração e apresenta-

ção dos Blogs do projeto, concluídos pelas equipes. 
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O pessoal envolvido na execução do projeto foi orga-

nizado para a operacionalização das atividades da se-

guinte forma: 

• Alunos (total de 39) – participação de todos os estudan-

tes do 1º Ano do Curso Técnico em Redes de Computa-

dores do IFCE-Campus Tauá 

• Alunos Monitores (total de 4) – estudantes responsáveis 

por colaborar com os professores e alunos, para que as 

orientações de desenvolvimento do projeto sejam devi-

damente realizadas pelas equipes e co-elaboração do 

Blog principal do projeto. 

• Professores Participantes (cerca de 15 docentes) – o en-

gajamento no projeto era voluntario, e estes poderam 

participar de acordo com a conveniência de cada um, 

podendo ser através da ida a aula de campo; e/ou orien-

tação e cobrança de postagens relativas à disciplina per-

tinente ao projeto nos Blogs das equipes; e/ou avaliação 

e atribuição de nota para os alunos; e/ou apoio/colabo-

ração com algumas das demais ações planejadas; e/ou 

outras formas; 

• Palestrantes da Aula de Campo (4) – professores e con-

vidados responsáveis por apresentar e explicar os pontos 

de visitação da aula de campo; 

• Colaboradores (cerca de 3) – demais pessoas responsá-

veis diretamente pela execução de determinadas ações 

importantes para a realização do projeto, como: comu-

nicação social (apoio em fotos e filmagem), e atendi-

mento estudantil (psicólogo). 

Os ambientes envolvidos na realização do projeto fo-

ram: 

• sala de aula: para planejamento e reuniões de equipes; 

• laboratório de informática: para os alunos construírem 

blogs; 

• auditório: para apresentação de explicações e blogs. 

Os equipamentos e insumos necessários as atividades 

foram projetor multimídia, câmera/filmadora digital, 

computadores, impressoras, papel, lousa, e adotou-se uma 

plataforma gratuita de hospedagem dos blogs, “Blogger”. 

O roteiro da Aula de Campo foi estruturado da se-

guinte forma: 

1. Saída do IFCE Campus Tauá; 

2. Rio Trici (principal rio da região); 

3. Olho d’água da Nancy (nascente de água); 

4. Parque da Cidade (lagoa urbana); 

5. Açude Trici (principal reservatório que abastece a ci-

dade); 

6. Retorno ao IFCE Campus Tauá. 

A concretização das atividades contou com a adesão 

dos 39 estudantes, o que se considerou um resultado valo-

roso, bem como os produtos finais, isto é, os oito blogs 

que se pretendia construir dando diferentes enfoques à te-

mática da água e ao meio ambiente no município de Tauá, 

foram elaborados, hospedados e publicados. Um aspecto 

importante é a qualidade da participação dos alunos que 

se engajaram de maneira ativa, sugerindo, planejando e 

produzindo materiais após a aula de campo, com destaque 

para os alunos monitores que deram suporte as atividades. 

A adesão dos professores foi voluntária, contudo a 

maioria participou do projeto de alguma forma, e usou os 

resultados de avaliação da aprendizagem das equipes 

como elemento parcial da nota bimestral da sua disciplina. 

Esta integração permitiu que os alunos que apresentavam 

baixo desempenho tivessem por seu esforço no projeto, 

melhorias significativas nas notas das outras disciplinas. 

Os blogs produzidos podem ser acessados a partir do 

site principal do projeto na internet, disponível em 

http://projetointegradorifcetaua20174.blogspot.com.br 

que apresenta o projeto, suas orientações e resultados. Ou-

tros produtos foram uma exposição de fotos coletadas e 

catalogadas pelos próprios alunos e que ficou em exposi-

ção numa sala do campus, além da produção de um curta 

metragem com entrevista a pessoa com conhecimento so-

bre a fundação do reservatório que abastece o munícipio. 

O projeto concluiu com êxito as atividades programa-

das e serviu de estimulo para que outros professores tam-

bém tomassem a iniciativa de propor e executar projetos 

integradores a partir de temáticas norteadoras. 

3   Conclusão 

Observou-se que, com o processo de realização do Projeto 

Integrador com Aula de Campo, os alunos se demostra-

ram, desde o início das atividades, bastante interessados. 

Destacam-se, principalmente, dois momentos com maior 

relevância na integração dos alunos ao projeto: a aula de 

campo e elaboração do Blog.  

Em autoavaliação no encerramento do projeto, com 

todos os discentes e docentes envolvidos, a grande maio-

ria afirmou que os objetivos previstos para o projeto foram 

alcançados, tendo como resultado uma aprendizagem 

mais significativa, conscientização sobre o tema abordado 

relativo a água e o meio ambiente e uma maior integração 

entre as disciplinas, os docentes e os discentes envolvidos 

na realização da Aula de Campo e dos Blogs. 
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Abstract Optical Mineralogy is a fundamental discipline of the curriculum of all geology courses in Brazil, being based on a great num-
ber of optical physics concepts, such as refraction and crystallography, mainly due to crystalline symmetry. In a proposal to summarize 
and make clearer and more functional the meaning of these concepts as expressed in the optical indicatrix and inter-ference figures ob-
served in crystals (minerals) under a petrographic microscope, wooden three-dimensional geometric replicas of these representations were 
made for classroom use in the discipline of Mineralogy II, of the Geology course of the Federal University of Espírito Santo. This work is 
under an implementation and improvement phase, with good receptivity by the stu-dents and by the monitors of the discipline. The final 
evaluation exhibited satisfactory approval results. 

Keywords Optic Mineralogy, Schematic wood models, Monitors. 

Resumo A Mineralogia óptica é disciplina fundamental do currículo de todos os cursos de geologia do país, se fundamentando num 
grande número de conceitos da física óptica, de refração e da cristalografia, sobretudo pela simetria cristalina. Numa proposta de tornar 
mais funcional e claro o significado destes conceitos resumidos nas indicatrizes ópticas e nas figuras de interferência, observadas nos cris-
tais (minerais) sob o microscópio petrográfico, foram confeccionadas réplicas geométricas tridimensionais destas representações em ma-
deira para utilização em sala de aula na disciplina de Mineralogia II, do curso de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo. O 
trabalho se encontra em fase de implantação e aprimoramento, com boa receptividade pelos discentes e pelos monitores da disciplina, que 
apresentou resultados satisfatórios de aprovação. 

Palavras-chave Mineralogia óptica, modelos esquemáticos em madeira, monitoria. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução 

Mineralogia Óptica é disciplina obrigatória ofertada em 
todos os cursos de geologia do Brasil. Sua importância, 
segundo Andrade & Del Lama (2007), se dá por ser um 
conteúdo básico para a maioria das disciplinas subse-
quentes do currículo de Geologia, pois trata da caracteri-
zação das unidades fundamentais das rochas. O aprendi-
zado da disciplina depende muito do sentido da visão e 
da capacidade de abstração de figuras tridimensionais e, 
por isso, geralmente são necessárias representações e 
esquematizações gráficas para facilitar o entendimento. 

O uso de representações espaciais em planos de fi-
guras bi e tridimensionais, tão comum nas geociências, é 
abordado por Libarkin & Brick (2002), Constante & 
Vasconcelos (2010), Garcia et al. (2014), Silva (2013) e 
Silva et al. (2009). Também são constantes em Minera-
logia óptica as representações do comportamento da luz 
dentro dos minerais (difração) e a representação de figu-
ras de interferência no sistema conoscópico do micros-
cópio petrográfico de luz transmitida, para descrição e 
identificação de minerais em lâminas delgadas. 

As propriedades ópticas dos minerais, segundo 
Chvátal (2007), são o resultado da interação da luz com 
o cristal, dependendo fortemente da simetria dos mes-
mos. São definidos então, pelo mesmo autor, os minerais 
isotrópicos, anisotrópicos uniaxiais e biaxiais, dotados 
de, respectivamente, um, dois e três índices de refração 
distintos. 

Para Nardy & Machado (2002), as indicatrizes ópti-
cas são figuras geométricas tridimensionais que mostram 
a variação dos índices de refração de um cristal para as 
ondas de luz em suas direções de vibração, podendo ser 
uniaxiais, para minerais com dois diferentes índices de 
refração ou biaxiais, para minerais que possuem três 
diferentes índices de refração. Ainda segundo os autores, 
as indicatrizes ópticas podem ser entendidas também 
como representações geométricas que simulam uma 
superfície limitante da velocidade de propagação dos 
raios, que podem ser iguais, gerando esferas nos minerais 
isotrópicos, ou diferentes, gerando elipses (esferóides de 
revolução) para minerais anisotrópicos. As indicatrizes 
uniaxiais e biaxiais podem se apresentar positivas ou 
negativas, dependendo da relação entre os eixos princi-
pais do esferóide de revolução.  
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Figuras de interferência são fenômenos ópticos ge-

rados no sistema conoscópico do microscópio petrográfi-
co de luz polarizada. Segundo Klein & Dutrow (2012), 
são resultantes de situações particulares de interferência 
da luz, observáveis apenas quando secções dos cristais 
são orientados corretamente. A principal figura óptica 
nos cristais uniaxiais é a figura de eixo óptico, observa-
das quando a secção examinada é perpendicular ao eixo 
c, cortes oblíquos geram figuras de eixo óptico não cen-
trado. 

A atividade didática apresentada neste trabalho foi 
desenvolvida na disciplina de Mineralogia II, ministrada 
pelo departamento de Geologia, aos alunos do Curso de 
Geologia da UFES, e propõe a implementação da utiliza-
ção de recursos táteis, como modelos em madeira de 
figuras de interferência e indicatrizes ópticas, no ensino 
de mineralogia óptica em cursos de graduação princi-
palmente de geologia, engenharia geológica e gemologia. 

2   Materiais e métodos 

Como material didático complementar às aulas de Mine-
ralogia óptica, foram confeccionados modelos em madei-
ra representando as indicatrizes ópticas para maior ex-
planação dos conceitos de transmissão de luz em mine-
rais isotrópicos e anisotrópicos.  

Os modelos inicialmente foram desenhados no ado-
be ilustrator e então confeccionados em madeira do tipo 
compensado reaproveitada. As indicatrizes ópticas foram 
feitas em madeira de lei, reaproveitada de material de 
construção. As esferas são de diâmetro de 11,5 centíme-
tros e as elipses são de dimensões 13x5x5 cm (Figura 1). 
Para a representação das figuras de interferência, foram 
confeccionados um círculo de 12,5 cm de diâmetro para 
representar o campo de visão da ocular, uma cruz de 28,5 
cm para representar as isógiras da figura de interferência 
de minerais anisotrópicos uniaxiais, semicírculos e tiras 
de madeira de 28,5 e 2,7,5 cm, respectivamente, para 
representar as isógiras dos minerais anisotrópicos biaxi-
ais, bem como a estimativa do ângulo 2V (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Representações produzidas em madeira para esquematização das Figuras de Interferência 

 

 

 
Figura 1. Representações das indicatrizes ópticas produzidas em madeira 

 
 

541



 
Reuniões semanais com os monitores foram realiza-

das para mostrar a aplicação dos materiais nas aulas 
práticas, lideradas por um docente do curso de geologia e 
pela técnica responsável pelo Laboratório de Macrosco-
pia do Departamento de Geologia da Universidade Fede-
ral do Espírito Santo. 

3   Resultados e Discussão 

O trabalho foi utilizado durante as aulas de Mineralogia 
II, do curso de Geologia da UFES, no Campus de Ale-
gre. Disciplina de 60 horas lecionada no 4° período do 
referente curso, das quais 30 horas são aulas teóricas e 30 

horas de aulas de laboratório, abordando os conceitos, 
bases teóricas e identificação de minerais em lâminas 
delgadas. As aulas de laboratório são quase que total-
mente práticas e no citado período contaram com a atua-
ção dos monitores: 2 discentes do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência da UFES (PIBID-
UFES) e 5 monitores voluntários do curso de Geologia 
da UFES. O intuito, além de facilitar o aprendizado, é 
estimular o ensino à docência, mostrando novas técnicas 
e conceitos que facilitem a transmissão do conhecimento 
científico. 

Com os materiais, os monitores puderam desenvol-
ver melhor e demonstrar aos discentes (Figura 3) as 
bases teóricas, os procedimentos para observação e aná-
lise no microscópio petrográfico das figuras de interfe-
rência e caráter óptico de minerais em lâminas delgadas.  

Primeiramente, as representações das seções das in-
dicatrizes ópticas auxiliaram na compreensão do com-
portamento dos raios luminosos nas estruturas cristalinas 
dos minerais. Nos cristais isotrópicos os raios vibram 
com a mesma velocidade em todas as direções, sendo 
assim, foram representados do mesmo tamanho na indi-
catriz do modelo da esfera. Já nos minerais anisotrópi-
cos, as elipses em madeira permitiram compreender que 
há a geração de dois ou três índices de refração distintos, 
devido às diferenças das velocidades de propagação. 

Observou-se que o contato com materiais e os dese-
nhos que eram realizados com giz de quadro negro nas 
peças auxiliou os alunos na elucidação da representação 
dos fenômenos ópticos e melhor entendimento das figu-
ras de interferência, tão necessários à identificação de 
minerais em lâminas delgadas. 

Os modelos esquemáticos permitiram simular o mo-
vimento das figuras de interferência, o que muitas vezes 
é necessário e complexo, exigindo considerável nível de 
abstração, devido à compreensão das posições dos qua-
drantes em minerais uniaxiais quando a seção do mineral 
gera uma figura de eixo óptico não centrado. Para os 
minerais biaxiais, o movimento dos modelos facilitou e 
entendimento do caminhamento das isógiras e a estima-
tiva para determinação do ângulo 2V. 

 
Figura 3. Utilização dos materiais em aula pelos monitores. 

 
 

 
Figura 4. Médias das últimas 6 turmas de Mineralogia II do curso de 

Geologia da UFES 
 
 

 Figura 5. Percentual de Aprovação em Mineralogia II do curso de 
Geologia da UFES 
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Constatou-se também, que o desempenho da turma 

foi melhor que o das turmas antecedentes. A turma con-
templada pela proposta apresentou as médias mais altas 
nas avaliações dos últimos 6 anos antecedentes (Figura 
4) e 100% de aprovação na disciplina (Figura 5). Além 
disso, houve um aumento pelo interesse na participação 
de monitoria voluntária na disciplina de Mineralogia II, 
bem como na pesquisa nesta área. 

 
4   Conclusão 

Conclui-se que o material apresenta potencial didático, 
passível de aprimoramento, propiciando maior fixação e 
facilitando a assimilação destes aspectos fundamentais 
da mineralogia óptica. Também a participação de moni-
tores no desenvolvimento de tais atividades, sob orienta-
ção de um docente, possibilita o desenvolvimento de 
habilidades necessárias à docência destes futuros profis-
sionais das geociências.  
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ROCHAS ARENÍTICAS, ARENITOS, WACKES E GRAUVAQUES: 
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SILICICLÁSTICAS DA GRANULOMETRIA AREIA 

SANDSTONES, ARENITES, WACKES AND GREYWACKES: SOME 
CONSIDERATIONS ON CLASSIFICATION SILICICLASTIC SAND GRAIN SIZE ROCKS 
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Abstract Considering that sandstones are the main reservoirs of hydrocarbons and are therefore of great interest, this paper presents the 

evolution of one of the most widely accepted classification of sandstones, which is based on their separate detrital constituents in frame-

work and matrix, reviewing some definitions that serve as parameters, recommending to use the last proposed classification. The research 
also verified that the grain size limits for the matrix were established in a discretionary way. The analysis of the manuals used in under-

graduate geology courses in Brazil that use the mentioned classification or the terms present in it revealed, among other aspects, that the 

definition of arenite as a synonym of sandstone has been inadequately employed, and that the classification diagram mistakenly uses 

greywacke as a synonym for wacke. 

Keywords  Sandstone, arenite, wacke, greywacke, classification, sedimentary rocks. 

Resumo Tendo em conta que as rochas areníticas constituem os principais reservatórios de hidrocarbonetos e, por este motivo, são obje-

to de grande interesse, este trabalho apresenta a evolução de uma das classificações de rochas areníticas de maior aceitação, que é baseada 

em seus constituintes detríticos, separados em arcabouço e matriz. Aqui são revisadas algumas definições que lhe servem de parâmetro, 

recomendando que seja utilizada a última que foi proposta. A pesquisa verificou também que os limites granulométricos para a matriz fo-
ram estabelecidos de forma discricionária. A análise dos manuais utilizados nos cursos de graduação de geologia no Brasil, e que utilizam 

a referida classificação ou fazem menção aos termos ali presentes revelou, entre outros aspectos, que tem sido empregada de maneira ina-

dequada a definição de arenito como sinônimo de rocha siliciclástica, e que o digrama de classificação utiliza equivocadamente grauvaque 

como sinônimo de wacke. 

Palavras-chave Rocha arenítica, arenito, wacke, grauvaque, classificação, rochas sedimentares. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1    Introdução 

Nos cursos de graduação de Geologia, quando a questão 

da composição da litosfera é abordada, verifica-se, de 

acordo com F. W. Clarke (1924 apud Pettijohn 1957), 

que os sedimentos e as rochas sedimentares representam 

apenas 5% do volume total. Contudo, na medida em que 

outras disciplinas, como a Sedimentologia e Petrografia 

Sedimentar são apresentadas, a percepção muda, quando 

se constata que aqueles depósitos e litotipos ocorrem 

recobrindo continentes e fundos oceânicos na ordem de 

75% em área. Para além de sua ampla distribuição, os 

sedimentos e as rochas sedimentares têm grande impor-

tância, sendo alguns responsáveis por acumulações im-

portantes do ponto de vista econômico, tal como as ro-

chas siliciclásticas na granulometria areia que, de acordo 

com Biju-Duval (2002) representam perto de 60% dos 

reservatórios mundiais de hidrocarbonetos, embora cor-

respondam somente a 24% das rochas sedimentares (A. 

B. Ronov 1983 apud Boggs 2009). 

Assim, não causa surpresa que muitos estudiosos te-

nham se dedicado ao estabelecimento de sistemas classi-

ficatórios para essas rochas, na medida em que, como 

observou A. W. Grabau (1917 apud Pettijohn 1948) uma 

classificação precisa reflete a clareza do pensamento, e 

apresenta esquematicamente o nosso conhecimento sobre 

determinado assunto. 

Uma das classificações mais bem-sucedidas, devido 

a sua simplicidade, porque permite rapidamente nomear 

rochas na fração areia, é aquela que leva em conta a 

composição detrítica, baseada em três constituintes prin-

cipais, quartzo, feldspato e fragmentos líticos, além de 

considerar a presença ou não de frações menores que a 

areia. O diagrama mais difundido dessa classificação é 

aquele proposto por Pettijohn et al. (1972) (Fig. 1). 
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Figura 1. Classificação de rochas areníticas terrígenas (modificado de 

Dott 1964). 

Neste trabalho buscamos rever algumas definições 

que nela são empregadas e que permitiram construir essa 

classificação, além de comentar as mudanças pelas quais 

passou. Verificar como esse diagrama foi introduzido e é 

utilizado no Brasil, são também objetivos de nosso estu-

do. 

2   Revendo algumas definições 

Várias palavras ou conceitos são tão velhos quanto o 

homem, mas suas definições muitas vezes, só ocorreram 

muito tempo depois. Por exemplo, o sedimento areia e 

sua versão consolidada, a rocha arenítica, são menciona-

dos em um dos primeiros livros sobre mineração que se 

conhece (Agrícola 1912). Mas a definição do tamanho 

dessa partícula ou grão só veio a ocorrer no século XX, 

quando a escala granulométrica de Udden-Wentworth foi 

estabelecida (Wentworth 1922), escala essa que veio a 

ser aceita praticamente de forma irrestrita.  

Embora fosse intuitiva a denominação de areia aos 

grãos de tamanho diminuto, a definição para a areia 

litificada só ocorreu posteriormente. No século XIX, 

Charles Lyell (1833 apud Pettijohn et al. 1972) definiu 

sandstone como qualquer rocha composta por uma 

aglutinação de grãos de areia, fosse ela de natureza 

silicosa, carbonática ou qualquer outra natureza mineral. 

Posteriormente se estabeleceu a distinção entre rochas 

siliciclásticas e carbonáticas. 

No início do século XX, A. W. Grabau (1904 apud 

Pettijohn et al. 1972), entre diversos nomes para as ro-

chas areníticas, propôs arenite (arenito), derivado do 

latim arena, para identificar a areia consolidada ou 

litificada. Sua composição seria indicada pelo prefixo 

compatível, tal como anemosilicarenite (quartzo arenito 

de origem eólica) e silicarenite (quartzo arenito). 

Frente à profusão de nomes propostos, o termo 

sandstone, mais simples, acabou por se impor, tendo 

seus devidos correspondentes em outros idiomas (vide 

Tab. 1 para este e outros termos citados). 

Mas outros conceitos tiveram um percurso mais aci-

dentado até serem adequadamente entendidos, como é o 

caso da wacke e da grauvaque.  

Inicialmente devemos ressaltar que essas duas pala-

vras são de origem alemã, e surgiram no contexto das 

atividades de mineração das montanhas Harz, na antiga 

Saxônia (Baixa Saxônia - Saxônia-Anhalt), centro-norte 

da Alemanha, que foi um importante centro de explora-

ção mineral durante quase 1000 anos, com a extração de 

prata, chumbo, estanho e cobre (UNESCO 2010). 

De acordo com J. Pott (1752 apud Tomkeieff 1948), 

a palavra wacke era utilizada para designar os blocos de 

rocha sem interesse minerário encontrados nos leitos dos 

rios daquela região, e eram chamadas em latim de Saxum 

commune. É oportuno ressaltar que Herbert Clarck 

Hoover e Lou Henry Hoover, traduzindo a obra de Agrí-

cola (1912), fizeram menção de que a palavra Saxum foi 

ali empregada como sinônimo de camada, e o fato de 

estarem numeradas apontam a percepção estratigráfica 

daquele conjunto. 

Posteriormente Werner (1786), enquanto era profes-

sor da Escola de Minas de Freiberg, estudou as ocorrên-

cias minerais e as rochas da região do Harz. Embora 

mencionasse wakke, preocupou-se mais em descrever 

uma rocha sedimentar, com espessuras variáveis, de cor 

escura, constituída por partículas, grãos e clastos de 

minerais e que continha também fragmentos de diabásios 

e de folhelhos, ao qual chamou de grau-wakke, que pode 

ser traduzido como “rocha comum de cor cinza”. A. G. 

Werner, o fundador da escola netunista, constatou que as 

grauwakken ocorriam sobre as rochas do “Período Primi-

tivo”, que compreendiam os granitos, gnaisses, entre 

outras, e que incorporavam fragmentos dessas unidades 

litológicas subjacentes. Werner (1786) classificou as 

grauwakken como rochas do “Período de Transição”, ou 

seja, a primeira série sedimentar, formada a partir das 

rochas pré-existentes, concepção essa que estava de 

acordo com sua teoria netunista, na qual as rochas da 

Terra tinham se originado a partir de um “oceano pri-

mordial”. O caráter de pouca seleção da grauwakke, com 

granulometria variando da argila a seixo, estava de acor-

do com aquela teoria. 

Logo o conceito era utilizado para além da Alema-

nha, ora mantido no idioma alemão, como no caso da 

França, ou sendo adaptado, como foi o caso da Inglater-

ra, onde foi traduzida inicialmente para gray wacce e 

depois graywacke e greywacke. Contudo, os discípulos 

de Werner parecem não terem sido muito cuidadosos na 

aplicação do conceito, a ponto de John Mawe (1818 apud 

Dott 1964) afirmar que os geólogos diferiam muito em 

relação à sua definição. 

Foi somente a partir do trabalho de Fischer (1933), 

que estudou as grauwackes encontradas na região do 

Harz que se tornou evidente que sob aquele nome esta-

vam reunidas rochas sedimentares que, embora de cor 

escura, tinham granulometria variada, e ele recuperou 

então o antigo termo wacke como sufixo na identificação 

dos grupos estabelecidos com base nas classes granulo-

métricas que propôs. 

Apesar dos avanços na definição das grauvaques, 

como veremos mais à frente, não há um consenso estabe-

lecido. Por exemplo, Howell (1957) opinou que o termo 

não deveria ser mais utilizado, devido ao caráter confuso 

de suas definições, no que é seguido por Boggs (2009). 
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Por outro lado, Pettijohn (1957, 1975), Folk (1965), e 

Pettijohn et al. (1972), utilizaram graywacke como sinô-

nimo de wacke. 

Tabela 1. Glossário relativo às definições citadas neste trabalho 

Alemão Inglês Francês Espanhol 

Sand Sand Sable Arena 

Sandstein Sandstone Grès Arenisca 

Arenit Arenite Arenite Arenita 

Wakke, 

Wacke 

Wacke Wacke Wacka 

Grauwakke,  

Grauwacke 

Greywacke Graywacke 

Grauwacke 

Grauwaca 

3   A classificação de rochas areníticas 

Embora já na década de 1940 existisse o consenso de que 

essas rochas eram constituídas por fragmentos líticos, 

feldspatos e quartzo, e que poderiam ser identificados já 

no campo, o fato é que dezenas de classificações foram 

propostas, assim como nomes foram criados para desig-

nar rochas compostas majoritariamente por grãos na 

fração areia, levando em conta tectônica e rocha-fonte, 

entre outros fatores (Dott 1964). O resultado pode ser 

avaliado pelo levantamento feito por Okada (1971), que 

encontrou publicadas, em pouco mais de 20 anos, quase 

50 classificações de rochas areníticas, originadas em 

vários países e idiomas. E Pettijhon et al. (1972) registra-

ram quase uma centena de nomes relacionados à essas 

rochas apenas na língua inglesa. 

Foi nesse cenário que Gilbert (1954), em um livro-

texto de petrografia que foi bastante difundido, propôs 

uma classificação para as rochas siliciclásticas da fração 

areia, com base nos constituintes mais frequentes dessas 

rochas, que foram chamados de arcabouço. E, para repre-

sentar graficamente essa classificação, ele utilizou dois 

triângulos equiláteros, sendo que ambos tinham seus 

vértices superiores ocupados pelo quartzo, chert e quar-

tzito, como os constituintes mais estáveis do arcabouço, 

enquanto nos vértices inferiores à esquerda estavam os 

feldspatos, e no outro os grãos finos instáveis e fragmen-

tos de rocha. Os triângulos apresentavam divisões inter-

nas iguais e os conceitos empregados eram semelhantes. 

O que estabelecia a diferença era a presença ou ausência 

de matriz, sendo que, quando existia matriz acima de 

10%, era chamado de Classification of Impure Sandsto-

nes, or Wackes (Classificação de Rochas Areníticas 

Impuras, ou Wackes). A Classification of Pure Sandsto-

nes, or Arenites (Classificação de Rochas Areníticas 

Puras, ou Arenitos) era empregada no caso da quantidade 

de matriz ser inferior a 10%. Verifica-se, pois, que Gil-

bert (1954) utilizou o conceito de wacke no sentido pro-

posto por Fischer (1933). 

Era um avanço importante na classificação das ro-

chas areníticas, mas existiam obstáculos que geravam 

grande discussão. 

Um deles dizia respeito à origem da matriz, se sin-

deposicional, ou diagenética, resultante da alteração de 

minerais instáveis ou de infiltração. Era uma discussão 

importante, na medida em que lembramos que o tamanho 

e a forma dos poros das rochas areníticas, assim como a 

correta caracterização de matriz e cimento são aspectos 

essenciais na exploração de hidrocarbonetos (Selley & 

Sonnenberg 2015). Essa questão foi superada lentamente 

na medida em que se compreendeu que o objetivo da 

classificação era descritivo, e não genético. 

O outro ponto era a definição de graywacke, um 

termo que era utilizado há mais de um século e que con-

tinuava mal entendido, gerando debates. Por exemplo, 

Boswell (1960) acreditava que graywacke era um termo 

descritivo de campo, enquanto Pettijohn (1960) opinava 

que elas eram rochas petrograficamente complexas, e 

que mais pesquisas eram necessárias para melhor definí-

las. Foi através de um esforço de pesquisadores alemães, 

como Huckenholz (1963), que incluiu petrografia e aná-

lise geoquímica, e comparando amostras de grauvaques 

da região do Harz e com arcósios do Auvergne, na 

França, verificou que, em vários casos, as amostras das 

duas regiões eram muito semelhantes. Por outro lado, 

Huckenholz (1963), caracterizou a grauwacke-tipo que 

ocorre no Harz como cinza, com predomínio da fração 

areia, mas contendo também frações mais grossas e mais 

finas, com grau de seleção e arredondamento baixo, e 

concluiu que a matriz não era significativa em sua carac-

terização. 

3.1 A proposta de Dott (1964) (Fig. 2) 

O diagrama de classificação proposto por Dott (1964) se 

beneficiou da ampla discussão ocorrida nos anos anterio-

res sobre as rochas areníticas, e notadamente dos traba-

lhos de petrografia realizados sobre wackes e grauva-

ques. A partir da classificação proposta por Gilbert 

(1954), Dott (1964) elaborou um diagrama com três 

triângulos equiláteros, que foram dispostos em uma 

perspectiva oblíqua, que transmitia a ideia da variação do 

conteúdo de matriz. No primeiro triângulo, a metade 

esquerda foi colocada a legenda Feldspathic Arenites 

(Arenitos feldspáticos), enquanto no lado direito foi 

posto Lithic Arenites (Arenitos líticos). No segundo, do 

lado esquerdo Feldspathic Wackes (Wackes feldspáti-

cos), enquanto no lado direito foi posto Lithic Wackes 

(Wackes líticos). Dott (1964) empregou o termo arenite 

(arenito) às rochas areníticas que possuíam menos de 

10% de matriz. E, por oposição, ele empregou wacke 

como um conceito puramente descritivo, para designar a 

areia litificada que continha mais de 10% de matriz. 

Salientamos que o limite superior de 75%, para separar 

wackes dos mudstones (lamitos), fora proposto por Petti-

jhon (1957). Esse dado curioso chamou a atenção de 

alguns, como Guppy (1964), mas a maioria ignorou esse 

aspecto. Os vértices dos triângulos representam os cons-

tituintes do arcabouço, com os Feldspars (feldspatos) no 

vértice inferior esquerdo, os Labile Fragments (Frag-

mentos instáveis) no vértice inferior direito, e Quartzo no 

vértice superior. Esse arranjo expressava a evolução da 

maturidade composicional, enquanto a projeção dos três 

triângulos representava a maturidade textural, conforme 

já proposto anteriormente (Gilbert 1954, Pettijohn et al. 

1972). 
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Figura 2. Representação modificada da classificação de rochas areníti-

cas siliciclásticas de Gilbert, incorporando o conceito dual de maturi-

dade de Folk (Dott 1964) 

3.2 A proposta de Pettijohn et al. (1972) (Fig. 1) 

O diagrama de classificação proposto por Dott (1964) 

recebeu diversas alterações propostas por Pettijohn et al. 

(1972) a partir de seus estudos. O vértice inferior esquer-

do variou de Feldspars para Feldspar, enquanto o direito 

passou de Labile Fragments para Rock Fragments (Fra-

gmentos de rocha). No primeiro triângulo, a legenda da 

metade esquerda foi mudada de Feldspathic Arenites 

para Arcosic Arenite (Arenito arcosiano). Também no 

primeiro triângulo foram introduzidas subdivisões pró-

ximas ao vértice superior, relativo ao quartzo, com a 

introdução no lado esquerdo o campo do Subarkose 

(Sub-arcóseo) e no lado direito o campo do Sublithareni-

te (Sub-arenito lítico), além de acrescentar junto ao lado 

esquerdo Arkose (arcósio). No segundo, do lado esquer-

do Feldspathic Wackes foi substituído por Feldspath. 

Graywackes (Grauvaques feldspáticas), adicionando 

ainda junto à borda Arkosic Wacke (Wacke arcosica), 

enquanto no lado direito Lithic Wackes foi alterado para 

Lithic Graywackes (Grauvaques líticas), o que não dei-

xava de parecer confuso, na medida que esse segundo 

triângulo marca o início do campo das Wackes, mas isso 

parece não ter sido notado. Além disso, o índice mínimo 

de matriz foi elevado para 15%, mantendo o limite má-

ximo em 75%. E retirou do diagrama os eixos indicativos 

de maturidade textural e composicional. Esse diagrama 

de classificação com as modificações referidas foi am-

plamente difundido e reproduzido por vários autores 

como Pettijohn (1975), Tucker (2001), Miall (2003) e 

Prothero & Schwab (2014). 

3.3 A proposta de Gilbert (1982) (Fig. 3) 

Anos depois Gilbert (1982), mantendo a objetividade da 

classificação proposta por Dott (1964), modificou-a em 

três pontos: alterou o vértice inferior direito de “Frag-

mentos instáveis” para “L” como “grãos líticos”, reduziu 

os limites antes propostos para as wackes, colocando o 

inferior a partir de 5% de matriz, como postulara Folk 

(1951) como índice de maturidade, e o limite máximo 

em 50%, pondo fim à situação pouco lógica das classifi-

cações anteriores, com o limite superior do conteúdo de 

matriz em 75%. E deslocou para a esquerda e simplificou 

os eixos indicativos de maturidade textural e composici-

onal. O diagrama ternário resultante tem sido seguido 

por autores como Boggs (2009).  

 

 

Figura 3. Classificação de rochas areníticas, modificada de Dott (1964) 

(Gilbert 1982) 

3.4 Questões relativas às dimensões granulométricas de 

rochas areníticas e da matriz empregadas na classifica-

ção 

Para efeito da classificação das rochas areníticas, Gilbert 

(1954, 1982) estabeleceu que o arcabouço é constituído 

não somente pelos grãos da fração areia, mas também 

pelo silte grosso, o que foi aceito implicitamente por 

outros estudiosos (p.e. Dott 1964, Pettijohn et al. 1972).  

Krynine (1948) definiu matriz nas rochas sedimenta-

res como as partículas que preenchem os interstícios 

entre os grãos maiores, sendo assim um termo relativo. 

Isso fica evidenciado na série de valores compilados por 

Okada (1971), onde o tamanho da matriz em rochas 

areníticas variou entre 0,0156 e 0,053 mm, dimensão 

essa estabelecida em função da circunferência da partícu-

la. 

Nas classificações acima expostas, verifica-se que 

Gilbert (1954) definiu o limite superior da matriz em 

0,02 mm (4 Ø), enquanto Dott (1964) arbitrou 0,03 mm 

(5 Ø). O limite de dimensão da matriz em 30 microns 

tem sido seguido por diversos autores, como Pettijohn et 

al. (1972), Pettijohn (1975), Gilbert (1982) e Tucker 

(2001) sem maiores discussões, embora Boggs (2009) 

reconheça que esse limite superior de 0,03mm aceito por 

muitos pesquisadores é arbitrário e discutível. 

4   A classificação das rochas areníticas e conceitos 

associados no Brasil 

No Brasil, o ensino de Geologia teve inicialmente por 

base manuais em língua estrangeira e apostilas e, paula-

tinamente junto com as publicações de obras nacionais, 

outras foram traduzidas, para servirem como manuais 

dos cursos brasileiros. 

Um desses foi o já citado livro de petrografia de 

Williams et al. (1954) que tinha recebido boa acolhida no 
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ensino superior, inicialmente na América do Norte e 

depois na Europa e na Ásia, tanto por seu conteúdo como 

também pelas ilustrações de seções delgadas que trazia, o 

que o levou a ser vertido para o espanhol e russo, e tam-

bém para o português (Williams et al. 1970). 

O tradutor brasileiro, Rui Ribeiro Franco, que era 

petrógrafo, decidiu manter alguns conceitos tal qual 

haviam sido incorporados pelos autores no livro, mesmo 

que não fossem de origem inglesa, tais como greisen, 

flysch, silt e wacke, entre outros. Contudo, outros concei-

tos, ao serem traduzidos, resultaram em definições dú-

bias, grains como “grânulos” (em vez de “grãos”), sour-

ce área como “rocha matriz” (e não “rocha fonte”), 

graywacke como “wacke cinzento” e sandstone como 

“arenito” (em lugar de “rocha arenítica”). Isto porque, 

como se viu acima, Gilbert (1954) havia proposto, para a 

classificação triangular descritiva, baseada nos consti-

tuintes do arcabouço e matriz, que arenito designava a 

rocha arenítica com até 10% de matriz, e que acima 

desse limite passava a se chamar wacke. 

Esse quadro confuso foi agravado por Suguio 

(1980), que utilizou o conceito de arenito de Crook 

(1960), que já estava superado pela classificação propos-

ta por Dott (1964) (Fig 2), diagrama este que foi modifi-

cado, como vimos, por Pettijohn et al. (1972) (Fig. 1). 

Apesar disso, Suguio (1980) reproduziu justamente a 

classificação de Pettijohn et al. (1972), mas, em lugar de 

wackes, influenciado pelas legendas do segundo triângu-

lo, “Grauvaca Feldspat.” e “Grauvaca lítica”, ele escre-

veu Grauvacas, para designar as rochas areníticas com 

mais de 15 e menos de 75% de matriz (Fig. 4), o que 

repetiu quando abordou aquelas rochas. 

Tais situações tem se estendido até hoje, como a 

classificação com transcrição errônea (p.e. Suguio 2003), 

grauvaque sendo considerada como sinônimo de wacke 

(p.e. Sgarbi 2012), ou ainda o uso inadequado de arenito 

como sinônimo de rocha arenítica (Giannini & Melo 

2009, Menezes 2013, Winge 2001-2018). 

Há também a questão de traduções equivocadas, tal 

qual a de sandstone como arenito, que persiste tanto em 

livros da área sedimentar (Suguio 1998, 2003, Sgarbi 

2012), como também em livros introdutórios dos cursos 

de Geologia (p.e. Grotzinger & Jordan 2013), ou daquela 

encontrada em Wikander & Peters (2014), em que a 

expressão quartz sandstone foi traduzida como “arenito 

de quartzo”, quando o correto é quartzo arenito. 

 

Figura 4. Classificação de areias [sic] e arenitos [sic] terrígenos (Su-

guio 1980) 

5   Conclusão 

Há 70 anos Krynine (1948) observava que, naquela épo-

ca, cerca de 60% dos graduados em geologia iam para a 

indústria do petróleo, em que passariam os primeiros 

anos da carreira em campo. E que erros ali cometidos 

poderiam resultar em prejuízos elevados. Por isso 

ressaltava a necessidade da descrição detalhada de 

afloramentos e amostras, pois que, muitas vezes, seriam 

somente esses os dados disponíveis para pesquisas e 

tomada de decisões. Compreende-se então o cuidado que 

deve existir na classificação das rochas areníticas. 

Assim, a classificação das rochas areníticas proposta 

por Dott (1964), e modificada por Gilbert (1982) deve 

ser empregada em função de sua praticidade, que reflete 

o caráter essencialmente descritivo que norteou sua cria-

ção. Recomenda-se, então, que a utilização da classifica-

ção proposta por Pettijohn et al. (1972) ou daquelas nela 

baseadas sejam abandonadas. 

Sugere-se o emprego da expressão “rocha arenítica” 

como o equivalente em português a “sandstone”.  

O conceito de “arenito”, como já amplamente em-

pregado no exterior, deve ser reservado apenas para 

designar as rochas da fração areia que tenham menos de 

5% de matriz. 

Com relação ao conceito de “wacke” ou “vaque” 

(Suguio 1998), deve ser utilizado somente para as rochas 

da fração areia que tenham mais de 5 e até 50% de ma-

triz (Gilbert 1982, Boggs 2009), desaconselhando-se o 

uso de expressões imprecisas como “arenito argiloso”. 

O termo “grauvaca” (Suguio 1980) ou “grauvaque” 

(Suguio 1998) deve ser utilizado com reservas, na medi-

da em que esse conceito abrange rochas sedimentares 

com características texturais variadas, e que anteriormen-

te foram associadas aos depósitos chamados de flysh, e 

que atualmente inserem-se nas sequências turbiditicas, 

como já estabelecido na literatura geológica (Pettijohn et 

al 1972, Reineck & Singh, 1980), sendo, pois bastante 

específicas. 

Aconselha-se também um maior cuidado nas tradu-

ções, no sentido de evitar as situações acima apresenta-

das, e que podem vir a prejudicar a formação dos futuros 

geólogos. 
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TÉCNICAS DE MAPEAMENTO ESTRUTURAL EM TRABALHOS DE 
CAMPO INTERDISCIPLINARES: O EXEMPLO DA TRILHA DO LETREIRO, 

SERRA DA CANASTRA, FAIXA BRASÍLIA MERIDIONAL 

TECHNIQUES OF STRUCTURAL MAPPING IN INTERDISCIPLINARY FIELDWORK: 
THE EXAMPLE OF THE LETREIRO TRAIL, SERRA DA CANASTRA, SOUTHERN 
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Abstract The accomplishment of didactic fieldwork with the application of techniques from different disciplines has shown to be very 
efficient in the integration and interpretation of the data, allowing a better use in the learning of the geological and structural mapping 
tools. Here is an account of the development of the training of the structural mapping carried out with students of the Geology course of 
UNESP / Rio Claro, in a region of the southwest edge of the Serra da Canastra, called “Trilha do Letreiro”, in the southern state of Minas 
Gerais. The concepts of structural mapping, photointerpretation are showed in classrooms, with pre-field application of photointerpretation 
along the areas to be visited, seeking the recognition of inclined layers and variations in the dip directions, closing of folds and the varia-
tion of lithologies by the different properties. During the fieldwork the observed features (lithotypes and structures) are marked in the maps 
with colors and symbols, allowing the recognition of the larger structures and their control in the distribution of the lithological units. The 
concepts of structural analysis are discussed in the classroom, applied in the field survey and revised in the treatment, integration and in-
terpretation of the data and preparation of the final report. 

Keywords Structural analysis, folded regions, Letreiro trail, teaching Geology, learning Geology. 

Resumo A realização de trabalhos de campo de cunho didático com a aplicação de técnicas de diferentes disciplinas tem se mostrado 
muito eficiente na integração e interpretação dos dados, permitindo um melhor aproveitamento no aprendizado das ferramentas de mapea-
mento geológico e estrutural. Aqui é apresentado um relato do desenvolvimento do treinamento do mapeamento estrutural realizado com 
alunos do curso de Geologia da UNESP/Rio Claro, em uma região da borda sudoeste da Serrania da Canastra, chamada de Trilha do Le-
treiro, sul do estado de Minas Gerais. São utilizados conceitos de mapeamento estrutural, de fotointerpretação e de petrologia metamórfica. 
Os conceitos são passados em sala de aula, com aplicação pré-campo de fotointerpretação ao longo das áreas a serem visitadas, buscando o 
reconhecimento de camadas inclinadas e variações nas direções de mergulho, de fechamento de dobras e da variação de litologias pelas di-
ferentes propriedades. Na realização dos trabalhos de campo, as feições observadas (litotipos e estruturas) são marcadas nos mapas com 
cores e símbolos, permitindo o reconhecimento das estruturas maiores e seu controle na distribuição das unidades litológicas. Os conceitos 
de análise estrutural são discutidos em sala de aula, aplicados no levantamento de campo e revisados no tratamento, integração e interpre-
tação dos dados e elaboração do relatório final. 

Palavras-chave Análise estrutural, regiões dobradas, trilha do Letreiro, ensinando Geologia, aprendendo Geologia. 

Linha temática Geociências no Ensino Superior. 

1   Introdução 

A necessidade de ensinar estudantes de Geologia a como 
produzir mapas geológicos com forte suporte da Geolo-
gia Estrutural passa pela integração de disciplinas relaci-
onadas, como a Fotogeologia e a Petrologia Metamórfica 
e suas técnicas próprias de reconhecimento de feições 
geológicas, representação e interpretação. Assim, de 
forma integrada entre disciplinas, docentes e alunos, é 
possível aplicar ferramentas adequadas de mapeamento 
geológico e aprender como preparar bons mapas geoló-
gicos e estruturais, além de relatórios adequados. 

Percebe-se a dificuldade dos discentes em acompa-
nhar a realização de análise estrutural em áreas dobradas, 
mesmo com a realização de exercícios clássicos em salas 
de aula, ilustrados com imagens e com amostras.  

Já há alguns anos os trabalhos de campo para trei-
namento em análise estrutural do Curso de Geologia de 
Rio Claro são desenvolvidos com a integração entre as 
disciplinas de Geologia Estrutural e Geotectônica e Fo-

togeologia, com preparação prévia em sala de aula de 
fotointerpretação preliminar, apresentação dos conceitos 
de análise estrutural e de integração dos dados, resultan-
do em mapas e relatórios integrados.  

Este artigo visa apresentar o exemplo de abordagem 
integrada, aplicada em região de belas exposições de 
rochas e estruturas deformacionais, didáticas, de fácil 
correlação e integração de dados. 

2   A área de estudo 

As rochas da região sul de Minas Gerais, na região de 
Passos e compreendidas entre as cidades de Itaú de Mi-
nas, Fortaleza de Minas e São João Batista do Glória, 
alcançando os contrafortes da Serra da Canastra, trazem 
ótimos exemplos de estruturas dobradas em diferentes 
graus metamórficos, em diferentes situações estruturais e 
com ótimas exposições. Na região, são encontradas as 
seguintes unidades litoestratigráficas: 
• Embasamento (gnaisses e migmatitos de fácies 

anfibolito, com forte deformação ao longo de zonas 
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de cisalhamento), do Complexo Barbacena, Cráton 
São Francisco; 

• Conjunto autóctone de rochas de baixo grau meta-
mórfico correspondente a fragmentos do Grupo 
Bambuí; 

• Sequência supracrustal alóctone, que cavalga o emba-
samento, correspondente à porção meridional da Faixa 
Brasília, atribuída ao Grupo Araxá e, possivelmente ao 
Grupo Canastra, estruturados ao longo da Nappe de 
Passos (Simões 1995); 

• Bons afloramentos, que permitem o reconhecimen-
to de estruturas planares, lineares em diferentes si-
tuações, além de excelentes e consistentes indicado-
res cinemáticos, com possibilidade de análise e in-
terpretação de diferentes gerações de estruturas e de 
sequências deformacionais. 

A região representa um ambiente ideal para a aplica-
ção das técnicas de análise estrutural, em função de apre-
sentar forte contraste metamórfico e estrutural entre as 
rochas do embasamento e as sequências supracrustais. 
Além disso, destaca-se a presença de camadas de quartzi-
to com grande extensão lateral, intercaladas com xistos 
ou gnaisses finos, estruturadas em dobras macroscópicas 
reconhecíveis e mapas e fotografias aéreas.  

Regionalmente, é possível reconhecer e discutir a 
inversão das isógradas metamórficas em função de pro-
cesso de colisão continental e transporte da sequência 
alóctone sobre o embasamento (Simões et al. 1991, Si-
mões 1995, Luvizotto 2003), com possibilidade de reco-
nhecimento dos minerais e rochas de baixo grau a médio 
grau (ardósias, muscovita e biotita xistos, granada, ciani-
ta), com indicação de maior grau metamórfico na medida 
em que se sobe no empilhamento dos pacotes rochosos. 

O trabalho de campo realizado na região permite a 
identificação de grandes estruturas com diferentes rela-
ções temporais com a foliação principal regional, que 
correspondem a dobras pré-, sin- e pós-foliação princi-
pal. A região utilizada para a realização do levantamento 
dos dados, aqui exemplificada, refere-se a um caso de 
dobras pré-foliação principal. É chamada de Perfil do Le-
treiro (Fig. 1), estando situada a norte da cidade de São João 
Batista do Glória e a leste da Serra de Santa Maria. 

3   Desenvolvimento dos trabalhos 

São apresentados os conceitos e técnicas básicas do ma-
peamento geológico progressivamente, representando 
etapas pré-campo, de mapeamento geológico em campo 
e de integração e interpretação dos dados. 

 
3.1. Etapa pré-campo 

São aplicadas as técnicas de análise estrutural, seja em 
áreas de estruturas simples ou complexas (Hobbs et al. 
1976, Sá & Hackspacher 1982, 1984), acompanhadas de 
exercícios de mapas estruturais, representação e trata-
mento dos dados.  

Com a utilização de fotografias aéreas do Chapadão 
da Babilônia (parte da Serra da Canastra), na região do 
Letreiro, os alunos, separados em grupos, preparam a 
fotointerpretação preliminar, aplicando conceitos de 
aerofotogeologia (Soares & Fiori 1976, Zaine 2011) para 

o reconhecimento de diferentes conjuntos litológicos a 
partir de suas propriedades físicas, de suas diferentes 
posições espaciais (camadas horizontais, verticais ou 
inclinadas), da variação do sentido da inclinação das 
camadas, associadas a fechamento de dobras ou não. Os 
dados analisados e interpretados em fotos aéreas (limites 
de zonas homólogas e indicação de atitudes de camadas e 
de fechamento de dobras) são lançados sobre o mapa 
topográfico, representando o mapa preliminar de cada 
equipe, a ser utilizado nos trabalhos de campo. 

 
3.2. Etapa de campo 

Nos trabalhos de campo, cada equipe faz suas observa-
ções e anotações, devidamente supervisionados, obede-
cendo a seguinte ordem: 
• Localização geográfica (com GPS) e confirmação 

com a paisagem local (morros, drenagens estradas, 
construções), e marcação do local do afloramento 
nos mapas (topográfico e de fotogeologia); 

• Reconhecimento do(s) litotipo(s) e possíveis mine-
rais-índices metamórficos; 

• Reconhecimento de estruturas planares e lineares e sua 
interrelação geométrica e de superposição. 

No caso, são reconhecidos quartzitos, muscovita xis-
tos, ora mais ora menos quartzosos, alternados, consti-
tuindo um bandamento composicional com grande varia-
ção de espessura. Como são metassedimentos, é uma 
indicação de que se trata de vestígio do acamamento 
original, porém acompanhado de forte orientação parale-
la a subparalela, xistosidade de micas e de agregados 
minerais. A foliação é plano-axial de dobras intrafoliais, 
isoclinais de forte espessamento apical. Em lâmina, estas 
dobras mostram uma xistosidade dobrada paralela ao ban-
damento composicional (Zanardo 1992, Simões 1993, 
1995, Silva 2007). Tanto as lineações de estiramento mine-
ral quanto as de intersecção são grosso modo paralelas entre 
si e paralelas aos eixos das dobras intrafoliais. 

As feições de destaque, trabalhadas com os alunos, 
estão relacionadas: aos conjuntos litológicos (micaxistos, 
xistos quartzosos e quartzo-xistos, agrupados, versus 
quartzitos), representados com cores diferentes; às estru-
turas representadas no mapa com símbolos diferentes, 
destaque para o acamamento reliquiar//foliação; e à re-
presentação em perfil topográfico, considerando os ângu-
los de mergulhos aparentes e o rumo para onde são re-
presentados no perfil. 
Lançadas em mapa e em perfil, as informações permitem a 
comparação com os dados previamente interpretados, ou 
seja, se as rochas reconhecidas naquele afloramento apre-
sentam baixa ou alta resistência à erosão, e se as camadas 
estão inclinadas no rumo indicado pela fotografia, agora 
checados em campo. Representam as observações de fei-
ções individuais (meso-escala ou escala de afloramento). 

Com o decorrer do caminhamento, é realizada a 
integração de informação das feições observadas com 
afloramentos anteriores e sua associação com estrutu-
ras maiores (macro escala ou escala de mapa), inter-
pretadas pela análise das fotografias aéreas. A repre-
sentação por cores das diferentes unidades de mapea-
mento litológico mostra a sua distribuição e o posicio-
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namento adequado/correto dos limites entre as unida-
des (contatos). A revisualização do mapa de fotointer-
pretação preliminar permite correções e, de forma 
especulativa, permite fazer a previsão de onde, ao 
longo do caminhamento programado, será encontrado 
novo contato litológico. 

A representação das estruturas no mapa e no perfil 
permite a caracterização de dobras regionais normais 
com eixo de baixo caimento, desenhados pelo acama-
mento reliquiar e pela variação da foliação principal. Ao 

longo do caminhamento, na subida da serra, ocorre a 
variação de mergulho desenhando antiformas (Fig. 2) e 
sinformas sucessivas, reconhecíveis pelas zonas pericli-
nais nas fotografias aéreas e na representação no mapa e 
no perfil. Sistematicamente, na subida da serra ao longo 
da trilha do Letreiro, na quilha das sinformas ocorrem as 
rochas da unidade superior aos quartzitos, os xistos. No 
entanto, a foliação principal, de baixo ângulo, reconheci-
da regionalmente é transversa às dobras, seccionando 
sistematicamente ambos os flancos das dobras. 

Figura 1. Mapa de localização da área no sudoeste de Minas Gerais, com indicação das localidades e dos principais acessos. À direita, Trilha do 
Letreiro em destaque, desenhada sobre a imagem do terreno obtida no Google Earth.  

 
Figura 2. Vista panorâmica com visada para oeste da charneira da estrutura antiforma, dobra normal suave com eixo de baixa inclinação, desenhada 

pelo acamamento reliquiar. Fraturas de espaçamento métrico, subverticais, marcam o processo erosivo no afloramento. 

 
3.3. Integração e interpretação dos dados 

A integração começa no próprio afloramento, onde se 
discute a sua localização em relação às estruturas maio-
res, qual a estrutura que é reconhecida como dobrada 
(acamamento? foliação?) e sua relação com as foliações 
ou outras dobras presentes (deformações superpostas, 
estruturas redobradas). 

Ao final do caminhamento (quando não escureceu 
ainda), é promovida uma discussão rápida sobre os dados 
levantados e representados no mapa, revisando como foi 
feita a sua integração, desenhando as estruturas no perfil 
e no mapa, bem como a distribuição dos conjuntos lito-
lógicos. Para tal discussão são utilizadas folhas de papel 
fixadas em locais adequados e visíveis para as equipes, e 
canetas coloridas, sendo desenhadas as estruturas obser-
vadas em tamanho maior. À noite, ainda em campo e na 
pousada, as discussões são retomadas com estes pai-

néis, sendo realizadas reuniões de grupos de interessa-
dos para revisão das feições reconhecidas e esclareci-
mento de dúvidas. É discutida também uma previsão do 
que poderá ser encontrado no dia seguinte, em função 
do que já foi reconhecido até o momento. 

Ao retornar dos trabalhos de campo, em sala de aula, 
os dados são retomados. Em aulas de fotogeologia, com 
uso de estereoscópio, já com pontos e atitudes devida-
mente plotados nas fotos aéreas, ocorre o refinamento 
dos traços dos contatos litológicos e das estruturas ma-
croscópicas e a conclusão do mapa geológico. 

Nas aulas de análise estrutural, são refinados os traços 
estruturais e a representação adequada das estruturas ma-
croscópicas. A partir do tabelamento dos dados estruturais, 
são elaborados os diagramas estruturais (estereogramas, 
bloco-diagramas, esquemas representativos), com descrição 
das estruturas pela sua geometria e das dobras associadas, e 
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sua sequência temporal em vista aos critérios de superposi-
ção reconhecidos. Com a utilização dos dados de cada equi-
pe, as dúvidas são esclarecidas em sala de aula. 

Com a indicação de um roteiro para elaboração dos 
relatórios de cada equipe, são enfatizadas a descrição da 
distribuição dos litotipos e sua associação com as estru-
turas macroscópicas reconhecidas. Do ponto de vista da 
fotointerpretação, são discutidos os critérios utilizados, 
as feições reconhecidas e feitas as descrições pertinentes, 
originando capítulos próprios no relatório. 

Ao final, com apoio da literatura regional indicada, é 
elaborada a análise estrutural, com indicação dos tipos de 
terrenos reconhecidos e sua evolução estrutural, suporta-
da pelos dados levantados e os resultados de sua integra-
ção. A ênfase do relatório diz respeito, então, à utilização 
das técnicas de fotografia aérea e dos conceitos clássicos 
de análise estrutural, voltados para a elaboração de ma-
pas geológicos em áreas de estruturas dobradas.  

Os relatórios são apresentados, considerando os ma-
pas e a descrição das feições encontradas, avaliados pelas 
disciplinas envolvidas. 

4   Conclusão 

Apesar das dificuldades em se realizar trabalhos de cam-
po hoje em dia, seja por questões financeiras de nossos 
cursos de Geologia, seja por questões de segurança dos 
alunos, dos docentes e dos funcionários, ainda é nos 
trabalhos de campo, ou “na ponta do martelo e na sola da 
bota”, que o aluno consegue assimilar de forma mais 
efetiva as técnicas de mapeamento geológico. 

A integração de técnicas das diferentes disciplinas 
que suportam o desenvolvimento de mapas geológicos 
realizados em áreas dobradas, como a própria Geologia 
Estrutural acompanhada dos conceitos da Fotogeologia, 
aplicados e discutidos tanto em sala de aula quanto nos 
trabalhos de campo, resulta em maior qualidade do en-
tendimento tanto das ferramentas utilizadas, quanto da 
compreensão dos resultados da evolução geológica regi-
onal, obtidos na integração dos dados e na elaboração 
dos relatórios de forma supervisionada. 

Sobre a área escolhida como exemplo para esta ex-
posição, consideramos que a Trilha do Letreiro se mostra 
como um local ideal para este treinamento, com ótimos 
afloramentos e estruturas prontamente reconhecíveis, 
meso- e macroscópicas. Salienta-se que chama a ainda a 
atenção dos alunos o local pela sua paisagem, com vários 
mirantes do cenário da Região da Serra da Canastra, das 
estruturas quilométricas reconhecidas e pelas inscrições 
ruprestes ali preservadas, motivo da denominação desta 
trilha de “Letreiro”. 

A região oferece ainda outras trilhas e diversos aflo-
ramentos onde os exemplos de estruturas das rochas são 
didáticos, na caracterização de feições resultantes de 
deformações superpostas, como foliações, lineações e até 
mesmo dobras superpostas, de dobras quilométricas 
sucessivas, mapeáveis pela integração de dados reconhe-
cidos em afloramentos subsequentes. Em nossa opinião, 
a região aqui considerada representa assim um “ótimo 
laboratório de campo” para treinamento na interpretação 
de imagens aéreas e na sua aplicação no mapeamento 
geológico-estrutural. 
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Abstract  The work discoursed here aims to present and discuss the importance of creating community exchange for the building of a 

Geopark based at the Corumbataí River Basin Project from a geological, cultural and touristic point of view, demonstrating that converse 
mediums are manifold, and aim to disseminate geology, educating researchers and the community alike. Communication also works as 

bedrock to empower the sense of belonging of the Geopark territories.  

Keywords Geo Education, Geosciences, Geotourism, interpretative media, environmental belonging, environmental journalism prod-

ucts.  

Resumo Este trabalho busca apresentar e discutir a importância da criação de uma comunicação comunitária, para a criação de um Geo-

parque, tomando como base o Projeto na Bacia do Rio Corumbataí, sob o ponto de vista geológico, cultural e turístico. Demonstrando que 
diversos são os meios para proporcionar esta comunicação, visando à divulgação das geociências e possibilitando aproximar pesquisadores 

e comunidade neste entendimento. A comunicação se faz ferramenta necessária também para fomentar o empoderamento e o sentimento 

de pertencimento dos locais nos territórios de Geoparque.  

Palavras-chave  Geoeducação, Geociências, Geoturismo, Meios interpretativos, Pertencimento ambiental, Produtos jornalísticos ambi-

entais. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

Este trabalho tem o objetivo de discutir a importância da 

comunicação comunitária no processo de criação de 

Geoparques, de forma a colaborar para a troca de conhe-

cimentos entre os diversos pesquisadores que compõem 

a equipe envolvida em trabalhos sobre as potencialidades 

da Bacia do Rio Corumbataí para implantação de um 

Geoparque neste território.  Desta forma, a comunicação 

comunitária em questão possibilita desenvolver ativida-

des educativas, por meio de produtos jornalísticos e 

meios interpretativos, a fim de abrir portas para fomentar 

em seus habitantes o sentimento de pertencimento e de 

protagonismo na criação de um Geoparque no território 

da Bacia, e aplicar essa comunicação no ambiente esco-

lar e em campo, promovendo o empoderamento social 

deste território e despertando a consciência para a cria-

ção de futuros Geoparques, bem como pretende estender 

esta metodologia aos demais municípios da Bacia.  

Antes de discutir a criação de uma comunicação 

comunitária na região da Bacia do Rio Corumbataí é 

necessário estabelecer o significado de Geoparque.  

 

2   Conceito de Geoparque 

No conceito da UNESCO (2017), os Geoparques são  

“áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de rele-

vância geológica internacional são administrados com base em 

um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimen-

to sustentável”. (UNESCO 2017) 

Brilha (2012 p. 32) define um Geoparque como uma área 

delimitada, onde se conjuga a geoconservação com um 

desenvolvimento econômico sustentável das populações 

que a habitam, sem esquecer as ligações com o restante 

do patrimônio natural (fauna e flora) e cultural (arqueo-

lógico, arquitetônico, etnográfico, gastronômico). 

“Nestes territórios, procura-se estimular a criação de activida-

des económicas suportadas na geodiversidade da região, em 

particular de carácter turístico, com o envolvimento empenha-

do das comunidades locais.” (Brilha 2012 p. 32).  

Para referido autor, a UNESCO é uma instituição in-

ternacional de reconhecido mérito, competência e exi-

gência. 

 “A sua ligação aos geoparques é suportada num rigoroso con-

trolo de qualidade, quer no momento de adesão de novos geo-
parques, quer durante o processo de reavaliação dos geopar-

ques já na RGGN, que acontece em cada 4 anos” (Brilha 2012 

p. 33).  
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De acordo com a UNESCO (2017) os Geoparques 

são responsáveis por empoderar às comunidades locais e 

fornecer a elas a oportunidade de desenvolver parcerias, 

com o objetivo de promover processos, características e 

períodos geológicos relevantes para a área, como tam-

bém temas históricos relacionados à geológica ou à bele-

za geológica marcante.  

Nesse contexto, o Projeto Geoparques criado pelo 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM, em 2006, tem 

como premissas a identificação, levantamento, descrição, 

inventário, diagnóstico e ampla divulgação de áreas com 

potencial para futuros Geoparques no território nacional 

e,  

“essa atividade indutora é feita em parceria ou com o apoio de 

entidades governamentais ou privadas, em especial universi-

dades, que tenham interesses comuns, em consonância com as 

comunidades locais” (CPRM 2016). 

Brilha (2009, p. 28) expõe que a “criação de geopar-

ques veio revolucionar o modo como se divulga as Geo-

ciências”. Para o autor,  

“(...) uma paisagem, por exemplo, deixa apenas de ser apreci-

ada pelo seu valor estético, mas também por aquilo que ela re-
presenta em termos de evolução dos processos geológicos, bi-

ológicos e humanos.” (Brilha 2009) 

  Schobbenhaus & Silva corroboram este raciocínio 

ao afirmarem que o Brasil possui grande potencial para a 

proposição de Geoparques, devido à sua enorme exten-

são territorial com rica geodiversidade. 

“Possuindo testemunhos de praticamente toda história geoló-

gica do planeta, aliados à presença de sítios não geológicos de 
importância ecológica, arqueológica, história ou cultural 

(Schobbenhaus & Silva 2012, p. 17). 

Entretanto, Brilha (2012, p. 32) relata que há muitos 

obstáculos na fase de criação e funcionamento de um 

Geoparque, e, por isso, foi incentivado o estabelecimento 

de redes de Geoparques. “Estas redes permitem ainda 

que todos os geoparques envolvidos sejam simultanea-

mente promovidos” e frisa que um dos principais meca-

nismos para a geração de renda das populações locais é a 

criação de fluxos turísticos.  

Neste sentido, Moreira (2014, p. 59) considera que 

para uma região ser considerada Geoparque e passe a 

integrar a Rede Global de Geoparques, devem ser segui-

das as recomendações do documento “Guidelines and 

Criteria for National Geoparks seeking UNESCO’S 

assistance to join the Global Geoparks Network” 

(UNESCO, 2008). Entre essas recomendações, Moreira 

(2014, p. 60) destaca itens como:  

• O sucesso somente pode ser alcançado se a comu-

nidade estiver fortemente envolvida;  

• Na fase preparatória os órgãos responsáveis pelas 

pesquisas geológicas devem compor um grupo para 

a realização do Projeto de Candidatura;  

• O Geoparque deve estimular a criação de pequenos 

negócios e indústrias familiares, 

• O Geoparque deve fornecer atividades para divul-

gar o conhecimento geocientífico e conceitos ambi-

entais ao público, as atividades educativas depen-

dem da transmissão do conhecimento científico pa-

ra a comunidade e cursos de capacitação de condu-

tores.  

A autora (2014) explana que após essas ações, deve 

ser enviado à UNESCO um dossiê, com até 50 páginas, 

que deve conter os tópicos:  

• Definição do Território;  

• Descrição científica;  

• Argumentos que justificam a nomeação;  

• Informações gerais sobre a área.  

O dossiê deve incluir ainda, cartas de manifestação 

de interesse, requerimento oficial, assinado pelas autori-

dades competentes e a aprovação realizada pela Rede 

Nacional de Geoparques (se existir no país), e em anexo, 

um sumário da descrição científica e o documento de 

autoavaliação a ser preenchido pelo proponente, que 

possui a sessão de descrição da área, e a sessão na qual 

são respondidas perguntas sobre os temas:  

A) Geologia e Paisagem;  

B) Estrutura de Manejo;  

C) Informação e Educação Ambiental;  

D) Geoturismo;  

E) Sustentabilidade Econômica Regional. 

A cada quatro anos é feita uma reavaliação para ve-

rificar se o Geoparque está apto a continuar como mem-

bro da Rede. (Moreira 2014  p. 61). Brilha (2012, p. 33) 

explica ainda que os resultados desta reavaliação são 

obtidos na forma de três cartões de cores diferentes, 

sendo eles, verde, amarelo ou vermelho. O cartão verde 

significa que não foram detectados problemas sérios no 

funcionamento do Geoparque; o cartão amarelo simboli-

za que foram detectados alguns problemas que necessi-

tam de intervenção prioritária por parte da equipe de 

gestão do Geoparque. Já o cartão vermelho significa que 

foram detectados problemas graves no Geoparque, que 

colocam em risco todo o projeto, por não estarem de 

acordo com os princípios estabelecidos pela Rede Global 

de Geoparques Nacional (RGGN). “Nesse caso, o geo-

parque é expulso da rede podendo, todavia, voltar a 

submeter uma nova candidatura”. 

Enfatiza Moreira (2014, p.70) que para a criação de 

Geoparques, além da consulta à comunidade, deve ser 

feito um planejamento prévio que inclui quais medidas 

precisam ser tomadas a curto, médio e longo prazo.   

Apesar de haverem outras propostas para a criação de 

Geoparques brasileiros, existe apenas o Geoparque Ara-

ripe. No livro Geoparques do Brasil: propostas, 

(Schobbenhaus C., Silva C.R. 2012), são expostos vários 

territórios brasileiros, destacando seus geossítios, de 

forma a apresentar as potencialidades que podem torná-

los futuros Geoparques. Todavia, como expõe Bacci et al 

(2009), impossibilitam sua consolidação os “problemas 

de cunho político, desconhecimento das práticas geocon-

servacionistas, defasagem de projetos educacionais e a 

falta de interação com a comunidade”.  

  

2.1 Geoparques Araripe no Brasil e Arouca em Portu-

gal: Exemplos de adoção de meios interpretativos 

 A adoção de atividades e projetos educativos dentro de 

modelos de Geoparques, como no Geopark Araripe (Bra-

sil) e o Geopark Arouca (Portugal) merecem destaque, 

visando atingir as escolas, comunidade local, visitantes e 

o público em geral.     
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O Geopark Araripe está localizado na porção cea-

rense da Bacia do Araripe, no Brasil, entre os estados do 

Ceará, Piauí e Pernambuco. Trata-se do primeiro Geo-

parque do Hemisfério Sul e das Américas. De acordo 

com o site oficial do Geopark Araripe (2014d) em 2005 

foi encaminhada à UNESCO uma proposta de sua candi-

datura, para sua inserção na Rede Global de Geoparques 

(Global Geoparks Network - GGN), uma iniciativa da 

Universidade Regional do Cariri (URCA), através da 

Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior 

(SECITECE), do Governo do Estado do Ceará. Em 

2006, a GGN aprovou o ingresso do Geopark Araripe 

nessa Rede como o primeiro Geoparque das Américas. 
De acordo com Geopark Araripe (2014c), desde então é 

considerado um dos projetos de desenvolvimento socioe-

conômico mais importante do Governo do Estado do 
Ceará, e em decorrência disso, está sendo realizado um 

conjunto de ações de promoção de suas riquezas naturais, 

em termos de educação ambiental, geoconservação e 

geoturismo. 

Segundo Moreira, a região foi proposta para ser um 

Geoparque porque é de grande interesse para a humani-

dade, e considerada um dos principais sítios paleontoló-

gicos do Período Cretáceo do mundo.  

“Somente de pterossauros, encontraram-se mais de 20 espécies 

na Formação Santana. Foram inventariados 59 geossítios (...)” 

(Moreira 2014) 

 Nesse Geoparque é realizada a educação ambiental 

por meio interpretativo através de Museus e exposições, 

uma vez que o Geopark possui o Museu de Paleontologia 

da Urca, em Santana do Cariri, reinaugurado em 2010, e 

seu acervo conta com sete mil peças fósseis distribuídas 

nas coleções de exposição científica, reserva itinerante e 

de réplicas e laboratórios. O museu, juntamente com o 

Geopark, desempenha papel importante no tripé Geoedu-

cação, Geoconservação e Desenvolvimento Sustentável 

(Cardoso 2007). 

Segundo o Geopark Araripe (2014e) a pluralidade 

cultural do Cariri é resultado da miscigenação de diver-

sos povos, que trouxeram o artesanato, a música, gastro-

nomia, manifestações da cultura popular como produção 

de cordéis, artesanato em madeira, coisa e argila, Festas 

de Pau de Bandeira, festas juninas, penitencias religiosas, 

bandas de pífano, reisados, baião, forro pé de serra, a 

cantoria, o coco, o repente e a embolada. Destacam-se 

ainda no Araripe, oficinas pedagógicas como a reutiliza-

ção de materiais recicláveis, réplica de fósseis, biojóias, 

teatro de bonecões e livro de pano, que permitem cons-

truir em conjunto com seu público “uma educação ambi-

ental que possibilite a mudança de hábitos, relacionando 

pequenas atitudes do dia-a-dia com a sustentabilidade e a 

melhoria da qualidade de vida”. Já os projetos, estes se 

baseiam na ‘Colônia de Férias’, ‘Concurso escolar anual 

“GEA - Terra Mãe’, ‘Geopark e a educação inclusiva’, 

‘Geopark nas escolas’, ‘Geopark e as escolas no museu’ 

e ‘Geopark na comunidade’. No projeto Colônia de Fé-

rias são realizadas oficinas, brincadeiras, jogos, gincanas, 

trilhas ecológicas voltadas para geoeducação, geoturismo 

e geoconservação. O Concurso Escolar anual GEA-Terra 

Mãe é realizado em Cooperação Portugal / Brasil, e foi 

iniciado em dezembro de 2013, após visita do Coordena-

dor Científico e Presidente do conselho científico consul-

tivo do Geopark Arouca (Portugal) e Presidente do Co-

mité Português para o Programa Internacional de Geoci-

ências da UNESCO), Dr. Artur Agostinho de Abreu e 

Sá, e da Coordenadora do Fórum Português de Geopar-

ques e Membro do Comité Português para o Programa 

Internacional de Geociências da UNESCO-IGCP, Ms. 

Elizabeth Maria Rocha da Silva. O projeto ‘Geopark e a 

educação inclusiva’, que ocorre desde 2011, possui o 

objetivo de desenvolver atividades com alunos da educa-

ção especial da rede pública do município do Crato. “Já 

foram realizadas a cerca de 7 ações com mais de 200 

participantes” (Geopark Araripe 2014a). Por meio do 

projeto ‘Geopark nas escolas’ são desenvolvidas práticas 

educativas sobre geologia, paleontologia, riquezas natu-

rais norteadas pela geoeducação e geoturismo, em ações 

com as escolas do entorno do Araripe. O ‘Geopark e as 

escolas no museu’ é um projeto que integra as escolas 

dos municípios com o Museu de Paleontologia da Uni-

versidade Regional do Cariri e o Geopark Araripe, medi-

ante visitas, contribuindo para proporcionar o conheci-

mento paleontológico sobre a região do Cariri. Já o pro-

grama ‘Geopark na comunidade’, envolve a comunidade 

com atividades educativas, que integre meio ambiente, 

cultura e a ciência, divulgando esse Geoparque  (Geo-

park Araripe 2014b).  

Outra maneira de desenvolver atividades é utilizan-

do meios interpretativos, como painéis, guias de bolso, 

website, jogos e atividades lúdicas, roteiros geológicos, e 

propostas de geoeducação (Moreira 2014, p. 70), permi-

tindo “difundir ainda mais o conhecimento geológico 

para a sociedade”. O objetivo desses meios interpretati-

vos é “contribuir para uma relação mais próxima dos 

visitantes e da comunidade com as geociências”.  

Desta forma, os meios interpretativos fazem parte da 

interpretação ambiental e são usados em uma  

“comunicação realizada para a melhor compreensão do ambi-

ental natural em áreas protegidas, museus, centros de interpre-

tação da natureza, entre outros.” (Moreira 2014, p. 78).  

A ideia da interpretação, como explica a autora, nas-

ceu nos Estados Unidos, com a publicação de um artigo 

em um jornal sugerindo a confecção de panfletos com o 

intuito de auxiliar o turista a entender um fenômeno 

geológico que ocorria no Parque Nacional de Yellowsto-

ne e que estava sendo interpretado pelos visitantes de 

forma errada. Após o sucesso da ideia, surgiram excur-

sões guiadas por guarda-parques e depois foi criado o 

primeiro programa de interpretação da natureza pelo 

Serviço de Parques Nacionais Norte-americanos.  (Nunes 

1991).  

Para Moreira (2014, p. 79), a interpretação ambien-

tal pretende aumentar a satisfação dos visitantes, para 

que vejam, explorem, observem, analisem, compreendam 

e sintam o patrimônio natural visitado, de forma a tradu-

zir da linhagem mais técnica e científica para a lingua-

gem comum das pessoas, feita de maneira educativa, 

atrativa e compreensível. Há vários meios interpretati-

vos, classificados em meios não personalizados e perso-

nalizados.  

“Os meios não personalizados são aqueles que não utilizam di-

retamente pessoas (ou intérpretes), apenas objetos ou apara-

tos”. (Moreira 2014) 

 Entre eles, a autora cita:  
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• Sinalização e placas indicativas;  

• Painéis interpretativos;  

• Publicações (informações impressas, livros, folhe-

tos, guias e mapas);  

• Trilhas autoguiadas;  

• Audiovisuais;  

• Exposições, entre outros.  

Os meios personalizados englobam a interação entre 

o público e uma pessoa que seria a “intérprete”. São eles: 

• Trilhas guiadas; 

• Passeios em veículos não motorizados (bicicletas, 

cavalos, canoas, etc.) e passeios em veículos moto-

rizados, com o acompanhamento de guias;  

• Audiovisuais com atendimento pessoal;  

• Palestras;  

• Atividades como representações teatrais, jogos e 

simulações (Moreira 2014, p. 82).   

O Geopark Arouca, localizado em Portugal, possui 

41 geossítios inventariados em seu território (Geopark 

Arouca 2017) e também utiliza o meio interpretativo 

jogos e atividades lúdicas, que “podem ser realizados em 

Unidades de Conservação, em casa ou na escola” e “aju-

dam a desenvolver um sentido de observação, o estímulo 

da criatividade e a oportunidade de aprender brincando”, 

apresenta Moreira (2014, p. 111).  

 

2.2 Parceria entre produtos jornalísticos e meios inter-

pretativos na Comunicação Comunitária 

Torna-se imprescindível, antes da criação de um Geo-

parque, estruturar uma comunicação entre geólogos, 

equipe, comunidade dos municípios envolvidos, escolas, 

para que se tenha conhecimento do que pode ser desen-

volvido em cada região, e que colabore para a educação 

de alunos e instrução para professores sobre novos mo-

delos de aulas que integram o Ensino e História de Ciên-

cias da Terra (EHCT). Para a dinâmica do aprendizado é 

importante que haja formas variadas de expor os temas, 

como por meio de produtos jornalísticos e meios inter-

pretativos. 

Compiani (apud Scortegagna & Negrão 1991, p. 37) 

destaca que através das observações e interpretações da 

região, o aluno mostra-se capaz de formular noções da 

geologia local, suas interações com o meio ambiente e 

problemas sociais. Tais informações podem ficar reuni-

das em um jornal e/ou apresentadas através de um blog, 

formulando o que é chamada por comunicação comunitá-

ria, a qual se refere a 

“grupos inseridos no mesmo contexto social, de pensamento, 

vivências e comportamentos” (Souza & Lima 2014, p. 5) 

Tendo como um dos objetivos “apontar para o cres-

cimento da comunidade como grupo à procura de melhor 

qualidade de vida” (Amaral Filho 2009, p. 85) e “visa 

contribuir na ampliação dos direitos e deveres de cidada-

nia”(Peruzzo 2004, p. 3). Segundo Peruzzo,  

“a comunicação comunitária diz respeito a um processo co-

municativo que requer o envolvimento das pessoas de uma 

‘comunidade’, não apenas como receptoras de mensagens, 

mas protagonistas dos conteúdos e da gestão dos meios de 

comunicação”. (Peruzzo 2003) 

  Para a autora a comunicação comunitária e alterna-

tiva se realiza tanto na forma grupal e presencial, por 

meio de instrumentos como a faixa, o cartaz, alto-falante, 

panfleto, poesia de cordel, teatro popular, vídeo, jornal, 

revistas e tecnologias como rádio e televisão, e mais 

tarde as digitais, através de  

“páginas virtuais, comunidades virtuais e plataformas interati-

vas, mas também há experiências de webtv, webradio comuni-

tários, blogs, fotolog, videolog, twitter, podcast, entre outros”. 

(Peruzzo 2010, p36) 

 Os usuários do site Índios Online, por exemplo, se 

conectam à internet, realizando uma aliança de estudo e 

trabalho em benefício de suas comunidades e do mundo, 

através do  

“diálogo intercultural, que valoriza a diversidade, facilitando a 

informação e a comunicação para vários povos indígenas e pa-

ra a sociedade em forma geral” (Gestão Índios Online 2004).  

Segundo Souza & Lima (2014, p. 5), trata-se, ainda, 

de uma comunicação voltada à comunidade, localidade, 

com o intuito de levar informações locais, precisas; dar 

voz ao seu grupo como reforço de identidade.   

Michel & Michel (2003) conceituam que comunida-

de constitui de um grupo cujos membros tenham uma 

proximidade, que pode ser geográfica ou não, marcada 

pelo sentimento de pertença, identidade e interesses 

comuns. As autoras comentam que vem ocorrendo uma 

prática cotidiana voltada para os interesses e necessida-

des dos próprios grupos de pertencimento ou de partici-

pação de movimentos sociais mais amplos que contribu-

em para a elaboração das culturas populares e formação 

para a cidadania. Sendo assim, uma sociedade deve ser 

estimulada a reforçar sua identidade e seu sentimento de 

pertencimento ao ambiente em que vive, uma vez que 

cada indivíduo passou por seu processo de formação e 

construção de sua identidade e história. Ao despertar na 

população local o sentimento de pertencimento, isso 

incentiva a compreensão de elementos geológicos e o 

interesse em Geoparques, afinal,  

“o Brasil, com sua rica geodiversidade, contendo testemunhos 

de praticamente todas as eras geológicas e aliada à sua imensa 

extensão territorial, possui grande potencial para a proposição 

de geoparques” (CPRM 2016). 

 Neste âmbito, Jurkevicz & César (2009, p. 4) cha-

mam a atenção para o resgate da própria história de vida 

das pessoas, pois segundo as autoras é uma estratégia 

que busca situar a pessoa no contexto histórico em que 

está inserida. 

 “É fundamental que o indivíduo seja chamado a pensar e a 

resgatar a sua própria história, promovendo uma identificação 

de suas experiências com o outro e com o grupo”. (Jurkevicz 

& César 2009) 

 Vale destacar que para desenvolver a comunicação 

comunitária é muito valioso ter o conhecimento sobre as 

atividades culturais, turísticas, históricas e econômicas 

desenvolvidas em cada local, no passado, como uma 

receita que foi passada por gerações, e, portanto, que 

venha agregar estratégias para construir/melhorar empre-

endimentos dentro da região de um futuro Geoparque. A 

prática da história de vida, como dizem Jurkevicz & 

César (2009, p. 6) possibilita aos grupos criarem “um 

vínculo afetivo muito grande com a equipe do projeto, 
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facilitando o desenvolvimento das demais atividades 

propostas”.  

A aplicação de atividades educativas dentro da co-

municação comunitária, por meio de meios interpretati-

vos é vantajosa para colaborar com o EHCT e para ma-

pear aquilo que pode ser explorado numa futura área 

destinada à criação de um Geoparque. Moreira (2014, p. 

129) sugere atividades para o Ensino Fundamental, como 

livros para colorir, com desenhos de monumentos geoló-

gicos, escala do tempo geológico, elementos da biodiver-

sidade, blocos-diagrama, e  

“que podem ser trabalhados em conjunto com a abordagem 

dos temas em saídas a campo, desde que seja utilizada lingua-

gem apropriada” (Moreira 2014). 

 É preciso levar aos habitantes e estudantes de cada 

região a significação correta de um Geoparque, seus 

objetivos, informações geológicas, turísticas, históricas e 

culturais sobre os municípios que dele fazem parte, uma 

vez que  

“até poucos anos atrás não havia o reconhecimento internacio-

nal do patrimônio geológico de importância nacional ou regio-

nal” (CPRM 2016).  

Para organizar e aplicar essa comunicação comunitá-

ria é fundamental o desenvolvimento de atividades que 

podem ser desenvolvidas por intermédio de meios inter-

pretativos e da criação de produtos ou veículos jornalísti-

cos. Peruzzo (2004, p.3) diz que essa comunicação vem 

se desenvolvendo no Brasil por meio de múltiplas formas 

e linguagens,  

“pois há uma convivência de formatos artesanais, modos gru-

pais, de canais massivos de radiodifusão e de meios digitais de 

comunicação” (Peruzzo 2004). 

Para Melo,  

“as ferramentas de comunicação constituem um meio de edu-

car, informar e formar opiniões” (Melo 2006, p.11). 

Produtos jornalísticos como audiovisuais ou um jornal 

ou revista possibilitam trazer imagens, informações e até 

mesmo atividades educativas sobre uma região que pos-

sui condições de tornar-se um Geoparque, e o trabalho 

do jornalista que apoia/trabalha no projeto deve ser me-

diado por um geólogo. 

 “A seleção do canal mais adequado depende do perfil do pú-

blico interno e deve levar em conta a linguagem e o conteúdo” 

(Melo 2006). 

É importante frisar que as atividades desenvolvidas 

nas escolas podem ser adaptadas para a comunidade. As 

atividades em classe devem ter elementos de trabalhos de 

campo de áreas que estão sujeitas a abrigarem Geopar-

ques, e o campo também deve ser complementado por 

atividades em sala de aula. Deve-se reforçar a importân-

cia da realização de atividades em sala de aula, uma vez 

que:  

“a interpretação ambiental pode (e deve!) ser realizada apro-

veitando os aspectos geológicos e geomorfológicos” (Moreira 

2014, p. 79). 

 Segundo Moreira (2014, p. 79) é por intermédio da 

interpretação do ambiente, que a paisagem começa a ser 

compreendida e a geologia apreciada. Professores podem 

adotar kits pedagógicos em sala de aula, que preparam os 

alunos antes da visitação, como ensina Moreira: “tais kits 

podem ser emprestados e compostos por mapas, maque-

tes, réplicas, rochas, experimentos, jogos, material in-

formativo, vídeos...”, (2014, p.133). 

Silva& Silva dizem que:  

“a criação de materiais sonoros para veiculação na internet e 

em aplicativos específicos se apresenta como alternativa aces-

sível e viável para que estudantes e professores atuem na pro-

dução de conteúdo”. (Silva & Silva 2017, p.02) 

Essa realidade pode ser aperfeiçoada, pois há sites 

como o http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/, que 

permitem a criação de aplicativos de fotos para celulares, 

de forma rápida e fácil, uma vez que, neste caso, não é 

necessário ser um profissional da área de informática, 

pois o aplicativo é desenvolvido sem o uso de programa-

ção. Por meio deste site, por exemplo, é possível produ-

zir um aplicativo capaz de trazer imagens de paisagens 

geológicas para serem explicadas por um professor. O 

modelo pode ser apreciado pelos alunos dentro e fora da 

escola, através de seus celulares, em qualquer ambiente, 

graças ao acesso à internet e em qualquer horário. Neste 

caso, a mobilidade também contribuiria para o comparti-

lhamento rápido dos conteúdos. No caso de um jornal 

comunitário sobre o futuro Geopark Corumbataí, o pro-

duto jornalístico teria a chance de aprimorar termos e 

conceitos citados pela grande mídia e melhor apresentá-

los e expô-los, e não de maneira muitas vezes simplifica-

da pela grande mídia.  

Para Michel & Michel (2003), é preciso refletir so-

bre processos novos de comunicação.  

“A comunicação produzida pelos cidadãos organizados contri-
bui para o crescimento dos grupos e de suas comunidades e 

contribuem para ampliar o exercício da cidadania”. (Michel & 

Michel 2003) 

 De acordo com as autoras, para entender a comuni-

cação humana, suas origens e processo evolutivo é ne-

cessário analisar a evolução humana a partir dos elemen-

tos de comunicação presentes no processo, suas aborda-

gens e mudanças. Melo (2006, p. 11) completa esse raci-

ocínio ao dizer que “a combinação de vários veículos 

possibilita atingir os diversos tipos de público”.  Outro 

exemplo de produto seria uma mídia por meio da qual 

possa ser desenvolvido um chat entre a comunidade dos 

municípios da Bacia do Rio Corumbataí, os diversos 

pesquisadores que atuam no projeto, alunos de escolas e 

universitários, o que contribuiria para a rápida divulga-

ção de informações e mobilizaria cada município a de-

senvolver sua área, produto e preservar o ambiente onde 

se vive, uma vez que  

“os meios comunitários se baseiam em demandas muito espe-

cíficas, de acordo com a realidade de cada lugar ou movimen-

to social a que esteja ligado” (Peruzzo 2004, p. 2). 

Para a criação do produto e seu desenvolvimento, 

bem como das atividades que devem ser aplicadas na 

comunicação comunitária é preciso fazer algumas avali-

ações, como o custo dessas, as maneiras de organizá-las, 

a melhor forma de aplicá-las com o comprometimento de 

colaborar para a participação da comunidade. Pois, infe-

lizmente,  

“esse é um problema enfrentado por muitas emissoras comuni-

tárias brasileiras: a baixa participação dos membros da comu-

nidade” (Malerba 2009, p. 163).   

O que é um paradoxo dentro da comunicação comu-

nitária, em vista de que seu objetivo é a participação 
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comunitária. Nesse contexto, sobre os meios interpretati-

vos, Moreira (2014, p. 136) chama atenção para a falta 

de aspectos de interpretação ambiental de modo geral. 

Portanto, é preciso realizar uma “parceria” entre os mei-

os interpretativos e os produtos jornalísticos. Apesar de 

haver produtos jornalísticos e meios interpretativos, a 

autora alerta que no Brasil,  

“tanto material educativo, quanto conceitos relativos ao patri-

mônio geológico estão quase totalmente ausentes dos progra-

mas escolares” (Moreira 2014, p. 76). 

e enfatiza que em muitos lugares os programas educati-

vos existem,  

“mas não saem do papel ou não abrangem os aspectos geoló-

gicos e geomorfológicos de maneira satisfatória” (Moreira 

2014, p. 78).  

Para a comunicação comunitária obter êxito na prá-

tica é necessário unir a equipe do projeto, um profissio-

nal de comunicação e as comunidades. É preciso conhe-

cer outros modelos de comunicação comunitária estabe-

lecidos em outros Geoparques, e adaptá-los à realidade e 

à particularidade do local.  De acordo com Magalhães 

(2017), técnica de comunicação da Associação Geopar-

que Arouca (AGA), entidade gestora do território Arouca 

Geopark, a AGA dispõe de um técnico de comunicação 

responsável pelo departamento de comunicação, que gere 

a comunicação externa e interna e assessoria de imprensa 

desta entidade, e é responsável pela promoção e divulga-

ção do território Arouca Geopark, em articulação com 

todos os departamentos, nomeadamente, das áreas da 

geoconservação, geoeducação, geoturismo. Segundo o 

autor, mensalmente a AGA elabora um newsletter, que 

evidencia as atividades e ações que requerem participa-

ção de público. Nas redes sociais, o facebook, twitter e 

instagram são as plataformas usadas, com grande desta-

que para o facebook.  No website, a AGA destaca as 

informações sobre o patrimônio natural e cultural, produ-

tos turísticos e programas educativos. O Arouca Geopark 

dispõe de diversos vídeos promocionais, de âmbito turís-

tico e educativo, e um documentário que aborda a rique-

za deste território e a importância de seu patrimônio.  

“Muitos dos conteúdos (comunicação) desenvolvidos pela 

AGA têm como protagonistas as comunidades onde se desen-

volvem as atividades, sejam elas de caráter educativo, científi-

co e/ ou turístico” (Magalhães)  

Entre esses conteúdos de comunicação são desen-

volvidas saídas de campo com professores e alunos ao 

Geopark Arouca, que abrangem temas sobre geologia, 

biologia, geografia, energias renováveis, história e cultu-

ra; publicações infanto-juvenis, como “Mãos na Terra da 

Gelatina” e “O Enigma da Pedra Negra”; Concursos 

Escolares, promovidos no âmbito da Década das Nações 

Unidas para a Educação para o Desenvolvimento Susten-

tável desde 2008/2009, tais como a “Água e Energia”, 

“Alterações Climáticas e Biodiversidade”, “Recursos 

Naturais para a Sustentabilidade”, “Como melhorar a 

qualidade ambiental da minha comunidade?”; “A água 

que nos une – Desertificação e “A água que nos une – Os 

solos”; ações lúdico-recreativas como jogos, ateliês, 

concursos educativos ou até exposições itinerantes e sua 

dinamização junto do público escolar, ou público em 

geral; Produção de documentários científicos “Geosfe-

ra”; Promoção de ações de formação dirigidas a profes-

sores, acreditadas para efeitos de progressão na carreira; 

Ações de sensibilização, destinadas ao público em geral 

e ao escolar; além de diversas saídas de campo para o 

público em geral, entre outros programas e projetos.  

“Estes documentários passaram na televisão nacional contribu-

indo para a promoção das geociências junto da sociedade e 

são, ao mesmo tempo, uma excelente ferramenta de apoio na 

sala de aula para os professores” (Magalhães 2017). 

Ainda segundo a entrevistada, no Geopark Arouca 

merecem enfoque “o Jogo da Água/Jogo da Natureza; 

Exposições temáticas, como Trilobites & Arte, Trilobites 

à volta da mesa, A Biodiversidade no Paleozoico, Histó-

rias Contadas, Memórias Preservadas: o Volfrâmio”, 

Paleo-Arte, A Serra Encantada, Os animais da nossa 

floresta, Insetos em Ordem, Geossítios à volta da mesa 

ou atividades de Férias com Ciência, finaliza Magalhães 

(2017). Ou seja, no território de um Geoparque é possí-

vel proporcionar a divulgação das Geociências e promo-

ver a educação das mais diversas formas de comunica-

ção. 

2.3 Proposta de Comunicação Comunitária, para cria-

ção de Geoparque Corumbataí  

Desta maneira, a comunicação comunitária pode ser 

aplicada nas escolas dos oito municípios que integram a 

Bacia do Rio Corumbataí, através de atividades formula-

das com o uso de produtos jornalísticos e meios interpre-

tativos, com temas sobre a história e geologia da Bacia, 

com o objetivo de transformar sua região em Geopark, 

uma vez que a Bacia está situada na porção nordeste da 

Bacia Sedimentar do Paraná, na Depressão Periférica 

Paulista, centro-leste do Estado de São Paulo, em área de 

afloramento de rochas paleozoicas, mesozoicas e ceno-

zoicas, e em sua área de drenagem ocorrem estruturas 

geológicas regionais, como o Domo de Pitanga, de acor-

do com Perinotto & Lino (2011).   

Garcia (2011) ressalta a diversidade dos solos ocor-

rentes, o relevo variado e os recursos minerais existentes, 

expõe que é encontrado calcário, argila, cerâmica, brita e 

areia em sua região e que a água é seu terceiro grande 

recurso e o quarto é a paisagem.  Já Perinotto & Lino 

(2011) descrevem que o Rio Corumbataí corre, desde sua 

nascente, na região do município de Analândia, até sua 

foz, no Rio Piracicaba, sobre diversos tipos litológicos, 

além disso, quase a totalidade do território da Bacia 

abriga em seu subsolo o Sistema Aquífero Guarani com 

extensa área de afloramento, patrimônio hidrogeológico 

de importância mundial compartilhado entre o Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai.  

Assim, a partir de alguns modelos de comunicação 

apresentados neste trabalho, verificamos que estes po-

dem ser aplicados na Bacia do Rio Corumbataí para 

divulgação da sua imensa riqueza geológica, cultural e 

turística, proporcionando além do conhecimento, o em-

poderamento dos locais, para que este território possa 

também se tornar um Geopark UNESCO. 
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3   Considerações finais 

A comunicação comunitária aqui abordada tem como 

premissa colaborar para a troca de conhecimentos, expe-

riências e informações entre pesquisadores, geólogos e 

toda a equipe envolvida em trabalhos sobre as potencia-

lidades desta Bacia para implantação de um Geoparque, 

visando resgatar as memórias da comunidade que reside 

nos seus oito municípios e que, além dos geossítios, 

possuem imensa riqueza ambiental cultural. Esta pesqui-

sa possibilita a reflexão sobre a comunicação comunitá-

ria, que pode ser feita através de diversos canais, tais 

como um jornal comunitário e ou um blog, a fim de abrir 

portas para fomentar em seus habitantes o sentimento de 

pertencimento e de protagonismo na criação de um Geo-

parque no território da bacia, e aplicar essa comunicação 

comunitária por meio desses produtos jornalísticos no 

ambiente escolar. Para isso, torna-se fundamental a par-

ceria entre os produtos jornalísticos e os meios interpre-

tativos exemplificados. Antes disso, é de suma importân-

cia levantar os pontos turísticos e históricos, as ativida-

des desenvolvidas, os dados sociais e econômicos, os 

aspectos e os elementos geológicos e culturais de cada 

município, para corroborar o desenvolvimento da educa-

ção pretendida. Ao tomar conhecimento sobre a história 

e aspectos geológicos da região, educadores poderão 

promover a transmissão de conhecimento e informações, 

expondo as potencialidades e riquezas locais de maneira 

teórica e prática, em atividades realizadas em salas de 

aula; como através de vídeos, imagens e jornal comunitá-

rio. Com as mudanças na área da educação em ciências e 

seus estudos socioambientais, tornam-se necessárias 

novas formas de aplicar conteúdos teóricos e práticos 

durante as aulas, quer seja no ensino fundamental, médio 

ou universitário. Ao despertar na população local o sen-

timento de pertencimento, isso proporciona o interesse 

para a criação concreta de um Geoparque, possibilitando 

melhor compreensão dos elementos geográficos e geoló-

gicos para a educação, bem como permitindo o contato 

da população com a natureza. As informações históricas, 

geológicas e culturais sobre cada município poderão ser 

sintetizadas em jornais comunitários e/ou blog, ou outro 

veículo que for julgado mais adequado, diante da reali-

dade de cada local e do próprio futuro Geoparque.  
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1    Introdução 

A proteção do patrimônio natural, no Brasil, tem envol-
vido, basicamente, três tipos de aspectos: a configuração 
geomorfológica, que dá origem e sustentação a paisagens 
notáveis; a ocorrência de exposições de formações geo-
lógicas cuja qualidade ou raridade representem interesse 
cultural em função de seu valor científico e os sítios ou 
acidentes naturais aos quais se associem aspectos rele-
vantes da história humana.  

Quanto ao primeiro aspecto, paisagístico, Ab’Saber 
(2003) discute a concepção, comum às ciências da natu-
reza, da paisagem como herança em sentido pleno, ou 
seja, de herança de processos fisiográficos e biológicos 
mas também de patrimônio coletivo dos povos que histo-
ricamente as herdaram. Quanto ao primeiro aspecto, 
tratar-se-ia de heranças de processos antigos, remodela-
dos e modificados por processos mais recentes. No que 
diz respeito ao segundo, trata-se de que tais configura-
ções paisagísticas de “longa e complicada elaboração 
fisiográfica e ecológica” foram legadas, historicamente, a 
povos e nações que constituíram seus territórios, que são, 
deste modo, por elas responsáveis. Para o autor citado,  

“desde os mais altos escalões do governo e da administração 
até o mais simples cidadão, todos têm uma parcela de respon-
sabilidade permanente, no sentido da utilização não predatória 
dessa herança única que é a paisagem terrestre” (Ab’Sáber 
2003 p.10).  

No que diz respeito ao segundo aspecto, como co-
mentam Garcia et al. (2018) acerca do patrimônio geoló-
gico, uma estratégia de geoconservação tem como pri-

meiro passo um inventário de sítios geológicos por meio 
de critérios claros e sólidos. Desse tipo de raciocínio têm 
derivado, no Brasil, por exemplo, as catalogações de 
“sítios geológicos e palentológicos” (Schobbenhaus et al. 
2002, Winge et al. 2009, Winge et al. 2013), dos “geo-
parques” (Schobbenhaus & Silva 2012) ou o inventário 
de patrimônio geológico do Estado de São Paulo (Garcia 
et al. 2013, Garcia et al. 2018).  

Todavia, uma parcela fundamental da responsabili-
dade de proteção depende, muito além do estudo, da 
catalogação e da valoração científica, da implementação 
da política pública de proteção e conservação do patri-
mônio natural, incluindo-se o geológico-geomorfológico. 
Ocorre que as bases de efetivação de tal política passam, 
obrigatoriamente, pela instância da legislação, seja ela de 
natureza constitucional ou ordinária, mesmo porque dela 
derivam e a ela se subsumem as regulamentações e nor-
mas provenientes do âmbito administrativo, nas esferas 
federal, estaduais (e distrital) e municipais. Isto se aplica 
a propostas como as dos “geoparques” ou “sítios geoló-
gicos e paleontológicos” que, uma vez caracterizados por 
critérios científicos, não constituirão senão meras inten-
ções no papel caso não progridam como propostas de 
política pública.  

Neste trabalho, analisamos a particularidade do tema 
em uma dessas instâncias, o Poder Legislativo Paulista, 
referindo-nos à evolução das proposições e do debate 
referente à geoconservação desde seu aparecimento – 
certamente sem tal denominação – na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo – ALESP, ainda na década 
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de 1950, até seus desdobramentos mais recentes, nos 
anos 2000.  

É evidente que, num período tão amplo, tanto as 
mudanças do contexto político, não só na unidade fede-
rativa como no País, e as dos textos constitucionais e da 
legislação federal pertinente, conjugadamente às trans-
formações econômicas e culturais ocorridas, configura-
ram uma situação parlamentar complexa, em constante 
interação com o Executivo e a sociedade civil. É nesse 
contexto em que o processo legislativo de proposição, 
discussão e aprovação das leis referentes ao patrimônio 
natural, no Estado de São Paulo, deve ser compreendido. 

 
2    A proteção dos monumentos naturais no Brasil: 

os primeiros passos 

De fato, no Brasil, a proteção aos monumentos naturais 
surge, na legislação, no mesmo contexto que a proteção 
ao patrimônio histórico-cultural em geral. Conforme o 
Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937, que 
organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico 
nacional, em seu artigo 1º, este constitui-se do conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja con-
servação seja de interesse público, em função com sua 
vinculação com fatos históricos memoráveis ou por seu 
valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico 
excepcional. A tal formulação é acrescentado o seguinte, 
no parágrafo 1º:  

“Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem 
como os sítios ou paisagens que importe conservar ou proteger 
pela feição notável com que tenham sido dotados pela nature-
za ou agenciados pela indústria humana” (Decreto de lei n.25) 

Dois aspectos revelaram-se aí fundamentais para a 
definição do que seria a política brasileira de proteção ao 
patrimônio nas décadas seguintes: a atribuição de tal 
incumbência ao SPHAN, Serviço do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional, depois IPHAN, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – e a institui-
ção do tombamento como instrumento básico para a 
tarefa, sob atribuição do órgão patrimonial referido. 

Este marco, conquanto ocorrido no âmbito do autori-
tarismo do Estado Novo varguista, na verdade foi a cul-
minação de um movimento levado a cabo pela intelec-
tualidade modernista, e particularmente por Mário de 
Andrade, reconhecidamente o autor do anteprojeto que 
deu origem à legislação. Já na Constituição Federal de 
1934, em seu artigo 10, havia a referência à competência 
concorrente da União e dos Estados, dentre outras coisas, 
a “proteção das belezas naturais”, incumbência esta que 
se manteve na Constituição de 1937, artigo 134, sob a 
seguinte formulação:  

“Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como 
as paisagens e os locais particularmente dotados pela natureza, 
gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Es-
tados e dos Municípios (...)” (Constituição Federal de 1937)  

Passado o período autoritário, no entanto, mantém-
se a política de patrimônio, o que é exemplificado pelo 
artigo 175 da Constituição Federal de 1946, que coloca, 
na verdade mantém, sob proteção do Poder Público, 
conjuntamente com obras, monumentos e documentos de 
valor histórico e artístico, também os “monumentos 

naturais, as paisagens e os locais dotados de particular 
beleza”. 

Todavia, no âmbito federal, a proteção do patrimô-
nio natural pelo instituto do tombamento foi menos privi-
legiada que a de outras categorias de patrimônio cultural, 
o que poderia ser relacionado aos critérios dos técnico-
intelectuais modernistas vinculados ao Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional (Ribeiro 2007, 
Fonseca 2009, Pereira 2017). Conforme ressalta Pereira 
(2017), de 1183 bens tombados por tal instituição (até 
2016), apenas 47 eram bens naturais. Isto representaria a 
tendência de se delegar à legislação ambiental o cuidado 
com os “monumentos naturais”, apesar da atribuição do 
órgão patrimonial para tanto. 

3    As décadas de 1950 e 1960 em São Paulo:  

da iniciativa legislativa ao Condephaat 

Diferentemente do que se deu no âmbito federal, em que 
o patrimônio natural foi talvez tratado secundariamente, 
no Estado de São Paulo é promulgada, já na década de 
1950, a Lei 3786/57, que dispunha sobe o tombamento 
das escarpas da Serra do Mar e Mantiqueira, de iniciativa 
parlamentar do deputado Araripe Serpa, que se adiantou 
em décadas ao tombamento proposto pelo Condephaat 
no decênio de 1980. O texto da lei é relativamente sim-
ples, determinando que a Secretaria da Agricultura pro-
moveria o tombamento “das escarpas da Serra do Mar e 
da Mantiqueira, e suas áreas adjacentes, em toda a sua 
extensão do Estado”. Para tanto, realizar-se-iam estudos 
técnicos destinados à “criação de parques de proteção à 
flora e à fauna”. Percebe-se que o uso do termo “tomba-
mento”, nesta lei, parece não se referir especificamente 
ao tombamento formal por órgãos do patrimônio, ou 
seja, “inscrição em livros de tombo”, mas à definição de 
áreas de conservação. De fato, o teor conservacionista do 
projeto de lei fica evidente na justificativa apresentada 
por Araripe Serpa (Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo, Caderno Executivo, 21.11.1956, p.46) constituindo-se 
em um discurso que, hoje, poderíamos classificar plena-
mente como “geoecológico” ou “geoambiental”, preocu-
pando-se com a proteção do que seria conhecido como 
“serviços ecossistêmicos” em uma área de alta fragilida-
de geomorfológica. 

Já no início da década de 1960, a ALESP analisa o 
projeto de Lei 886/61, do Governador, que aprovado 
passou a constituir a Lei 6.884/62, que “dispõe sobre 
parques naturais, monumentos naturais e dá outras pro-
vidências”. Em seu artigo 1º, a lei define que os parques 
estaduais são destinados à conservação e proteção de 
paisagens e grutas e da fauna e da flora, evidenciando-se 
aí a parcela relativa à proteção do patrimônio espeleoló-
gico. É também dessa década a Lei 8656/65, depois 
revogada, que criava a “Reserva Florestal do Vale do 
Paraíba”, a partir de projeto, de autoria do deputado José 
Luiz Cembranelli. 

Todavia, o fato mais relevante do período talvez te-
nha sido a inclusão, na Constituição Estadual Paulista de 
1967, dos artigos 127 e 128, por iniciativa da deputada 
Dulce S. Cunha Braga, que determinaram que a lei dis-
poria sobre a “proteção do patrimônio histórico, artístico 
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e monumental” e que seria criado o Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado, 
a ser conhecido como CONDEPHAAT. Destas disposi-
ções derivou o projeto de Lei 10.247/68, do Governador, 
que aprovado resultou na Lei 10.247/68, que dispôs 
sobre a competência, organização e funcionamento do 
citado Conselho. Competência na qual se incluía a defesa 
de “recantos paisagísticos que mereçam ser preserva-
dos”, por meio de tombamento, desapropriação, compra 
e outros mecanismos.  

A própria expressão “recantos paisagísticos” pouco 
informa quanto à natureza do patrimônio a que se refere, 
e sugere mesmo a preponderância do elemento estético, o 
que se adéqua ao aspecto “turístico” da iniciativa. Não 
define, também, quais critérios seriam aplicados para a 
definição do que merece ser preservado, subentendendo-
se que tal escolha ficaria a cargo do próprio órgão do 
patrimônio, por meio de seus integrantes de “notórios 
conhecimentos”. Dentre os quais não figurava, nem 
ainda figura, algum representante específico do conhe-
cimento geocientífico. A justificativa do projeto, do 
Executivo, ela mesma também não faz qualquer referên-
cia a algo que se possa associar diretamente à “geocon-
servação”, conquanto refira-se a “belezas naturais ou 
paisagísticas”, no âmbito do incremento ao turismo. 

Dessa forma, pode-se entender como no âmbito do 
órgão patrimonial estadual, tal como vimos acontecer no 
nível federal, a defesa do patrimônio natural foi secundá-
ria em relação às demais categorias. Uma simples verifi-
cação à lista de bens tombados pelo Condephaat indica o 
nítido predomínio do aspecto paisagístico, como formas 
de modelado notáveis na paisagem, como morros, serras, 
vales e ilhas; sítios geológicos propriamente ditos são 
apenas o do Varvito, em Itu (descrito por Rocha-Campos 
2002a), o da Rocha Moutonnée em Salto (Rocha-
Campos 2002b), e a Cratera de Colônia, na capital (Ric-
comini et al. 2002; Velásquez et al. 2014). Inclui-se na 
lista a área da nascente do rio Tietê, em Salesópolis, 
também objeto da atenção do deputado citado, mas que 
não aparece em inventários do patrimônio geológico. 

Todavia, ficam até hoje de fora da lista de bens tom-
bados, pelo órgão estadual de patrimônio, sítios geológi-
cos e paleontológicos catalogados (em suas categorias de 
sítios espeleológicos, conforme publicações de Schobbe-
nhaus et al. 2002, Winge et al. 2009 e Winge et al. 
2013), conquanto possam estar eventualmente protegidos 
indiretamente por estarem localizados em áreas de prote-
ção ambiental ou unidades de conservação: os icnofós-
seis de Araraquara (Leonardi & Carvalho 2002), o sítio 
fossilífero de Pirapozinho (Suárez 2002), o sítio dos 
mamíferos fósseis de Tremembé (Bernardes-de-Oliveira 
et al. 2002a), o da Fazenda Santa Fé em Tremembé 
(Bernardes-de-Oliveira et al. 2002b), a escarpa do Areni-
to Furnas (Souza e Souza 2002), o Carste e as Cavernas 
do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Karmann 
& Ferrari 2002), as cavas de ouro do Jaraguá (Carneiro 
2002), o pavimento estriado de Guaraú (Pérez-Aguilar et 
al. 2009), os estromatólitos de Santa Rosa do Viterbo 
(Ricardi-Branco et al. 2009), os icnofósseis de Porto 
Primavera (Fernandes et al. 2009), a Pedra do Baú em 
São Bento do Sapucaí (Iruma & Teixeira 2013), os es-
tromatólitos de Nova Campina e Itapeva (Sallum et al. 

2013) e os fósseis de répteis de General Salgado (Carva-
lho et al. 2013), bem como o proposto geoparque do 
Ciclo do Ouro em Guarulhos (Aguilar et al. 2012), além 
da grande maioria dos 121 sítios apontados por Garcia et 
al. (2017). 

4   As décadas de 1970 a 1990: 

 os “embates do tombamento” 

O instituto do tombamento, e em particular sua forma de 
gestão pelo Condephaat e a questão da sua implementa-
ção pela via legislativa, geraram discussões intensas no 
período subsequente à criação do Conselho. Um ponto 
central do debate foi o da competência do tombamento: 
enquanto diversas iniciativas legislativas passaram a 
propor, por meio de projetos de Lei, tombamentos de 
patrimônio históricos e naturais ao longo do Estado, a 
postura do Executivo foi sempre do veto, em função do 
entendimento de que se trataria de procedimento admi-
nistrativo de competência própria do Condephaat. Ou 
seja, o que se colocava em jogo, sob a questão da compe-
tência do tombamento no ordenamento legal, era de fato 
um embate entre a figura representativa do parlamentar, 
como tradutor dos interesses locais específicos atinentes 
ao patrimônio, e os critérios técnico-burocráticos e aca-
dêmicos do Conselho, sustentados pelo Executivo.   

Neste embate, quatro casos envolvendo o patrimônio 
natural (geológico-geomorfológico) são exemplares. O 
“Varvito” de Itu, a “Rocha Moutonnée” de Salto, a nas-
cente do Tietê em Salesópólis e a Serra do Japi em Jun-
diaí. A “Pedreira de Varvitos”, em Itu, na verdade já 
tombada pelo Condephaat em 1974, é um sítio geológico 
descrito por Rocha-Campos (2002a), como vimos, que 
foi objeto de projeto de lei propondo seu tombamento 
pelo deputado Archimedes Lammoglia, em 1985, retira-
do de pauta (sendo que, na verdade, o mesmo deputado 
havia se pronunciado já em 1972 solicitando a referida 
proteção). A Rocha Moutonnée de Salto, também como 
citamos catalogada como sítio geológico (Rocha-
Campos 2002b) foi tombada pelo Condephaat em 1992, 
na categoria de área natural ou sítio paisagístico que, 
aliás, além do monumento geológico, é uma herança 
paisagística no sentido referido por Ab’Saber (1983), 
como área de refúgio de vegetação de caatinga. Todavia, 
não sem muito antes ter sido objeto de dois projetos de 
tombamento propostos também pelo deputado Lammo-
glia, em 1981 e 1983, em que se argumentava pela ex-
cepcionalidade da ocorrência, seu valor científico e po-
tencial turístico. O primeiro desses projetos foi rejeitado, 
e o segundo vetado pelo Executivo, sob alegação de 
inconstitucionalidade em razão de vício de iniciativa. O 
mesmo destino teria o projeto de lei sobre o tombamento 
da nascente do rio Tietê (não catalogada nos inventários 
de sítios geológicos), sobre o qual o deputado Lammo-
glia se manifestara em tribuna já em 1974, e que acabaria 
por ser tombada pelo Condephaat em 1985, na categoria 
de sítio natural ou paisagístico.  

Ainda na década de 1980, o tombamento da Serra do 
Japi, pelo Condephaat, abrangendo os municípios de 
Cabreúva, Jundiaí e Pirapora do Bom Jesus, também na 
categoria de área natural ou sítio paisagístico, gerou 
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polêmica que evidenciou as dificuldades do instituto do 
tombamento perante os interesses da dinâmica social, da 
qual o Parlamento é representante: o alvo do questiona-
mento, efetuado então pelo deputado Augusto Toscano 
(Diário Oficial do Estado de São Paulo, Executivo, 
15.3.83, p.71), foi feito em tom fortemente crítico, a 
começar pelo que seria uma falta de transparência e 
diálogo com os interessados, por parte do Conselho, no 
processo de tombamento, e centrado no que seria a falta 
de consideração e sensibilidade, pelo órgão do patrimô-
nio, quanto às repercussões socioeconômicas do tomba-
mento de uma área de grande extensão e de uso antigo. 
As objeções evidenciam as dificuldades da política de 
geoconservação, uma vez que esta tem de levar em conta 
não só a relevância dos sítios, mas também que o territó-
rio não é virgem, isto é, tem histórias de uso e apropria-
ção e a presença de habitantes e atividades econômicas 
que devem ser conjugadas com a proteção ao patrimônio 
(Brilha 2005, Nascimento et al. 2008).  

Além de tais proposições, outras iniciativas parla-
mentares esbarraram no “monopólio do tombamento” 
pelo Executivo, feito por meio do Condephaat: o tom-
bamento do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, 
proposto pela deputada Irma Passoni em 1981; da Serra 
do Itapetininga, em Atibaia, pelo deputado Goro Hama, 
também em 1981; e de áreas do Vale do Ribeira, em 
1982, mais uma vez pela deputada Irma Passoni.  

5    Os anos 2000: os geiseritos de Anhembi 

Mansur (2010) aponta a recente tendência de uso da “Lei 
do SNUC” (ou seja, da Lei Federal 9.985/2000) para o 
enquadramento do patrimônio geológico na figura prote-
gida de monumento natural, citando os seguintes casos: 
na esfera federal, o “Monumento Natural dos Pontões 
Capixabas”; nas esferas estaduais, o “Monumento Natu-
ral das Árvores Fossilizadas”, em Tocantins, o “Monu-
mento Natural Vale dos Dinossauros”, na Paraíba, e o 
“Monumento Natural Geiseritos de Anhembi”, em São 
Paulo. E, na esfera municipal, o “Monumento Natural 
dos Costões Rochosos”, em Rio das Ostras (RJ), e o 
“Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da 
Urca”, na cidade do Rio de Janeiro. 

De fato, a Lei Federal 9.985/2000, ao instituir o Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), abriu uma alternativa para o patrimônio natural, 
ao estabelecer entre seus objetivos “proteger paisagens 
naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica” (Art. 
4º, VI) e “proteger as características relevantes de natu-
reza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueo-
lógica, paleontológica e cultural” (Art. 4º, VII), bem 
como ao incluir nas categorias de unidades de conserva-
ção os monumentos naturais (Art.7º, IV), com o objetivo 
básico de preservar sítios naturais raros, singulares ou de 
grande beleza cênica” (Art.12).  

Tais atribuições, evidentemente concorrentes (e de 
certa forma redundantes) com o estabelecido desde o 
Decreto-Lei 25/37, no entanto abriram a possibilidade de 
incremento da política pública de patrimônio além do 
desgastado instituto do tombamento, sabendo-se ainda 
que tanto no âmbito federal como no estadual o patrimô-

nio natural tem sido, ao longo de décadas, tratado secun-
dariamente. A possibilidade foi exemplarmente explora-
da, no processo legislativo da ALESP, por meio da pro-
posição do projeto de Lei 581/2007, de autoria do depu-
tado Adriano Diogo, que, transformado na Lei 
12.687/2007, criou o “Monumento Natural Geiseritos de 
Anhembi”.  

Os “Geiseritos” ganharam notoriedade quando da 
publicação, por Yamamoto et al. (2006), do artigo A 
Record of Permian subaqueous vent activity in South-
earstern Brazil, na revista Nature, como se sabe uma das 
mais conceituadas publicações científicas mundiais, e de 
sua repercussão na grande imprensa. Todavia, a iniciati-
va de sua preservação não coube à comunidade geocien-
tífica profissional, mas à atenção dada ao caso pelo depu-
tado Adriano Diogo (ele mesmo um geólogo de forma-
ção) que procurou para tanto o apoio do Instituto de 
Geociências da Universidade de São Paulo (comunicação 
verbal de P.C. Boggiani). Fugindo à estratégia de con-
servação pelo tombamento, que fatalmente incorreria em 
veto, como ocorrido com o projeto de lei 394/2007, do 
deputado Raul Marcelo, que “declarava” como “patri-
mônio histórico, cultural e ambiental do Estado o rio 
Ribeira de Iguape”, o projeto referiu-se diretamente à 
categoria de unidade de conservação monumento natural 
tal como instituída pela “Lei do SNUC”, foi aprovada na 
ALESP e não houve razão de veto pelo Executivo.  

6    Considerações finais 

Como relatam Garcia et al. (2017), inúmeros sítios geo-
lógicos de significativa importância, ao longo das últi-
mas décadas, foram destruídos. Portanto, fica claro que 
não basta estudar e catalogar, ou mesmo valorar: é ne-
cessário atuar efetivamente no sentido da implementação 
da proteção. Conforme também opinam os autores cita-
dos, inventários geopatrimoniais deveriam funcionar 
como bases factuais para qualquer decisão sobre conser-
vação, sendo usados como indicadores de prioridades de 
manejo, no Estado, no que concordamos.  

Os autores, todavia, também afirmam que o manejo 
de geosítios não é mais uma tarefa da comunidade geoci-
entífica, e que, considerando o arcabouço legal do Estado 
de São Paulo, a responsabilidade pela definição e im-
plementação de políticas de conservação da natureza 
cabe à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e que a 
comunidade geocientífica “espera” que a administração 
do Estado use as informações fornecidas por ela para 
desenvolver uma estratégia de geoconservação. Quanto a 
este aspecto, e não considerando que a proteção aos 
sítios naturais, como integrantes do patrimônio cultural, 
seja atribuição concorrente também do Condephaat (o 
que já o era desde sua fundação e foi reafirmado pela 
Constituição Estadual paulista de 1989, em seu artigo 
261), e não somente da Secretaria do Meio Ambiente, 
temos de discordar da posição dos autores citados (Gar-
cia et al. 2017), pois entendemos que a tarefa da comuni-
dade científica em geral não é somente produzir conhe-
cimento e “esperar” (e muitas vezes “ficar esperando”) 
que tal contribuição se efetive na prática social pela ação 
de outros.  
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Como estabelece o Artigo 216 da Constituição Fede-

ral de 1988, em seu parágrafo 1º, o Poder Público pro-
moverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro com 
a colaboração da comunidade. O próprio fato de possuir-
se conhecimento especializado e relevante à sociedade 
traz em si o imperativo ético de atuar para que as conse-
quências derivadas de tal saber se efetivem e beneficiem 
o povo, que é o financiador em última instância da gran-
de maioria das pesquisas acadêmicas.  

À comunidade especializada, em nossa opinião, cabe 
também a ação prática no que tange à geoconservação, 
uma vez que, como vimos, dos sítios geológicos se pale-
ontológicos ou geoparques propostos no Estado de São 
Paulo, somente poucos contam até agora com efetiva 
proteção por meio do tombamento ou de outro instituto 
de preservação do patrimônio. O caminho legislativo é 
uma alternativa viável e efetiva, pois tem força de lei. O 
Parlamento paulista, como representante do povo, tem 
mecanismos para fomentar, por meio de indicações de 
tombamento ou de projetos de lei (cujo exemplo mais 
efetivo foi o caso citado dos geiseritos) de definição de 
áreas de proteção. Para que isso ocorra sistematicamente, 
todavia, é necessidade que a comunidade geocientífica 
crie a demanda e se faça representar. 
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Abstract Geotourism is a segment of nature tourism, aiming at the valorization of the geological-geomorphological attributes of a cer-

tain place, and a strategy for geoconservation.  The objective of the study is to discuss the conservation of the natural resources of Pedra do 

Sal beach, coast of Piauí and the perspective for the development of geotourism on it. The methodology used bibliographical and field re-
search, with the application of questionnaires to residents and tourists. It was possible to evidence the geological and geomorphological of 

that beach, by means of geotouristic attractions, such as the rocky promontory and the two distinct beach strips. The main attractions of the 

beach indicated were the two distinct beach strips and the rocks that surround them. Most of the participants of the research suggested that 
for a better conservation of the beach, a new form of tourism should be implemented that would enable ideas of environmental protection, 

in which geotourism is adequate. 

Keywords Conservation, Geodiversity, Geotourism, Pedra do Sal Beach. 

Resumo O geoturismo é um segmento do turismo de natureza, objetivando a valorização dos atributos geológico-geomorfológicos de 

determinado local e uma estratégia para a geoconservação. O objetivo do estudo é discutir a conservação dos recursos naturais da praia de 

Pedra do Sal, litoral do Piauí, e a perspectiva para o desenvolvimento do geoturismo nesta. A metodologia empregou pesquisa bibliográfi-
ca e pesquisa de campo, com aplicação de questionários aos moradores e turistas. Foi possível evidenciar, o potencial geológico e geomor-

fológico da referida praia, por meio de atrativos geoturísticos, como o promontório rochoso e as duas faixas praiais distintas. Os principais 

atrativos da praia indicados foram as duas faixas praiais distintas e as rochas que as circundam. A maioria dos participantes da pesquisa 
sugeriu que para uma melhor conservação da praia, deveria ser implementada uma nova forma de turismo que viabilizasse ideias de prote-

ção ambiental, na qual se adequa o geoturismo. 

Palavras-chave Conservação, Geodiversidade, Geoturismo, Praia de Pedra do Sal. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução  

Os recursos naturais são elementos dotados de importân-

cia e significados para as sociedades de modo geral, que 

os utilizam desde os primórdios dos tempos, necessitan-

do assim de uma visão mais conservacionista dos mes-

mos.  

Segundo Pereira (2010) os recursos naturais, de 

acordo com o seu conteúdo, podem ser classificados 

como geológicos, pedológicos, hídricos, biológicos, 

climáticos ou sistemas que englobem os recursos referi-

dos anteriormente, como por exemplo, os monumentos 

naturais. Os recursos naturais então, para além do valor 

intrínseco que possuem, são peças fundamentais e indis-

pensáveis para o ser humano. Dessa forma, o geoturismo 

se destaca como um segmento inserido nas vertentes do 

turismo de natureza, tendo como base transmitir os co-

nhecimentos geológico-geomorfológicos de determinado 

lugar para os turistas e visitantes, fazendo com que estes 

não só apreciem a paisagem, mas compreendam como 

esses fenômenos aconteceram e acontecem.  

Considerado com uma estratégia para processos ge-

oconservacionistas, este deve ser mais estudado em áreas 

costeiras, por entender que esses locais apresentam uma 

rica geodiversidade que necessitam de mais atenção 

visando sua conservação. Neste sentido, a praia de Pedra 

do Sal, situada no município de Parnaíba, no Estado do 

Piauí, porção leste da Ilha Grande de Santa Isabel, uma 

ilha fluvial do Delta do rio Parnaíba (CEPRO 1996), 

possui um conjunto de recursos naturais, enfatizando 

aqui a sua geodiversidade. Evidencia-se então a área de 

estudo da pesquisa, por se tratar da única praia da cidade 

de Parnaíba, denotando-se assim a sua importância eco-

nômica, social e ambiental para o município. 

O objetivo do presente estudo é discutir a conserva-

ção dos recursos naturais da praia de Pedra do Sal, desta-

cando sua geodiversidade, e a perspectiva para o desen-

volvimento do geoturismo nesta.  

A metodologia utilizada no estudo foi através da 

pesquisa bibliográfica em artigos, livros, dissertações e 

teses, e a pesquisa de campo com incursões a referida 

praia, com aplicação de questionários aos moradores e 

turistas da área em questão. 
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2   Da conservação dos recursos naturais ao geotu-

rismo na praia de Pedra do Sal, litoral do Piauí 

2.1 Conservação de recursos naturais e geodiversidade 

A conservação da natureza é considerada como todo tipo 

de gestão da natureza, incluindo a proteção integral, a 

utilização sustentável e a recuperação ou restauração de 

áreas degradadas, visando à perpetuação das espécies e a 

manutenção da biodiversidade e de outros recursos natu-

rais (Pereira 2010).  

Brito et al. (1998) afirmam que manter um meio 

ambiente bem conservado significa manter todos os seus 

componentes seja biótico ou abiótico, em boas condi-

ções, ou seja, espécies, comunidades, ecossistemas e 

ambientes. Um meio ambiente equilibrado oferece uma 

variedade de serviços ambientais que podem ser consu-

midos, direta ou indiretamente, pela população humana. 
Apesar de o conceito de conservação da natureza ter 

vindo a evoluir ao longo dos tempos, muitas vezes é 

interpretado como sinônimo da conservação da biodiver-

sidade, ignorando que a natureza também comporta a 

parte abiótica que constitui o suporte/substrato físico 

natural, sobre o qual se desenvolve toda a atividade or-

gânica (Araújo 2005). Dessa forma, tem havido um de-

sequilíbrio de investigação, sobre as duas componentes 

complementares da natureza, a geodiversidade e a biodi-

versidade.  

Nieto (2002) afirma que da mesma forma que a bio-

diversidade corresponde à diversidade da natureza viva, 

a geodiversidade corresponde à variedade de estruturas 

(sedimentares, tectônicas, geomorfológicas e petrológi-

cas) e materiais geológicos (minerais, rochas, fósseis e 

solos), que constituem o substrato físico natural de uma 

região, sobre o qual se assenta toda a atividade orgânica. 

Na perspectiva de Pereira (2010) a abordagem dessa 

questão requer sempre que se tenha em conta os locais 

onde a conservação é prioritária, o tipo de objeto a con-

servar e a adoção da melhor estratégia no processo de 

conservação. Neste caso, é necessário que haja defini-

ções claras e objetivas dos alvos da conservação: espé-

cies, comunidades, geossítios, áreas de interesse geológi-

co entre outros. 

O interesse pela geodiversidade ainda é inferior ao 

interesse pela biodiversidade por parte da sociedade. No 

entanto, a relação entre estes dois termos é estreita e 

íntima, pois o suporte físico é um dos mais importantes 

elementos a serem considerados para a manutenção do 

equilíbrio da biosfera, sendo que a proteção de um está 

condicionada à proteção do outro (Barreto 2007). 

Conforme Covello (2011) o conceito de geodiversi-

dade compreende os elementos abióticos do geossistema, 

ou seja, compõem um dos tripés que envolve a análise 

integrada da paisagem, a qual pode ser analisada através 

da conjunção dos fatores abióticos, bióticos e antrópicos. 

Sharples (2002, p.60) define a geodiversidade como: 

“a diversidade de características, assembleias, sistemas e 

processos geológicos (substrato), geomorfológicos (for-

mas da paisagem) e do solo”. 

A definição proposta no ano de 2002 pela Sociedade 

Real para Conservação da Natureza do Reino Unido 

destaca que: a geodiversidade consiste na variedade de 

ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que 

dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e 

outros depósitos superficiais que são o suporte para a 

vida na Terra (Brilha 2005). 

Semelhante a geodiversidade, o termo geoconserva-

ção ainda é considerado pouco divulgado e o seu signifi-

cado carece ainda de unanimidade entre a comunidade 

científica. Sharples (1998) adverte que este termo é o 

mais apropriado para definir as iniciativas de conserva-

ção da geodiversidade, não apenas na perspectiva de 

substrato para a sustentação de habitats, mas também 

como um conceito abrangente de processos geológicos 

naturais. 

Sharples (2002, p.79) resume que o objetivo do con-

ceito de geoconservação relaciona-se a preservação da 

geodiversidade ou diversidade natural considerando os  

“significativos aspectos e processos geológicos (substrato), 

geomorfológicos (formas de paisagem) e de solo, mantendo a 
evolução natural (velocidade e intensidade) desses aspectos e 

processos”. 

2.2 Geoturismo: aspectos conceituais 

Dentre as modalidades e segmentações turísticas existen-

tes, as que mais vêm se destacando na atualidade são as 

que possuem atividades realizadas em áreas naturais, 

estreitamente relacionadas com a qualidade de vida em 

detrimento com a aproximação com o ambiente natural e 

cultural de uma localidade (Medeiros et al. 2014). 

A primeira definição de geoturismo a ser amplamen-

te publicada foi a do britânico Hose (1995) e segundo 

ele, facilitaria o entendimento e forneceria facilidades de 

serviços para que turistas adquiram conhecimentos da 

geologia e geomorfologia de um determinado lugar ou 

área, indo muito além do nível de uma avaliação estética.  

A ideia do geoturismo é agregar o conhecimento ci-

entífico ao patrimônio natural de forma agradável e 

compreensível, valorizando e possibilitando que aconte-

ça uma visitação turística de modo sustentável (Hose 

1995).  

Dessa forma, o geoturismo estabelece um meio para 

promover valores e benefícios sociais aos locais de inte-

resse geológico e geomorfológico e seus componentes e 

para garantir sua conservação e valorização, para o uso 

de estudantes, turistas, entre outros visitantes (Araújo 

2005). É então, uma modalidade turística que promove a 

geodiversidade e sítios com interesse geológico e geo-

morfológicos devidamente protegidos e conservados.  

Na visão de Azevedo (2007) o geoturismo pode ser 

entendido como um segmento da atividade turística que 

tem o patrimônio geológico como seu principal atrativo e 

busca sua proteção por meio da conservação de seus 

recursos e da sensibilização do turista, utilizando para 

isto, a interpretação deste patrimônio tornando-se acessí-

vel ao público leigo, além de promover sua divulgação e 

o desenvolvimento das ciências da Terra. 

Apesar de ser recente e ter como um dos seus prin-

cípios a conservação ambiental e a base científica da 

experiência turística, o geoturismo também gera impac-

tos dependendo do grau do seu planejamento, já existin-
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do alguns estudos sobre os possíveis impactos positivos e 

negativos que são causados por este segmento. 

A atividade geoturística possibilita conhecer esteti-

camente os atrativos geológicos e geomorfológicos de 

determinada área, e também compreender como ocorrem 

os processos, envolvendo os turistas e a comunidade, e 

realizando o desenvolvimento da região. 

2.3 Caracterização da praia de Pedra do Sal 

A praia de Pedra do Sal inserida entre as coordenadas 

02º 48’ 14,9’’ de Latitude Sul e 41º 43’ 43,5” de Longi-

tude Oeste (Fig. 1), pertence ao município de Parnaíba, 

estado do Piauí e dista cerca de 318 km de Teresina, a 

capital do estado. A referida praia também está na Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Delta do rio Parnaíba 

sendo a única situada no município (Ibiapina et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Gama et al. (1988), poucas são as in-

formações geológicas encontradas sobre este promontó-

rio rochoso da referida praia, sendo que as relações geo-

lógicas de campo entre o Granito Pedra do Sal e as ro-

chas regionais adjacentes não são conhecidas, pois este 

corpo se encontra circundado por sedimentos praieiros 

recentes. A Formação Barreiras de idade Terciária tem 

distribuição areal importante recobrindo as regiões a Sul 

e Leste do local de afloramento do Granito. 

Segundo Silva (2013) o nome Pedra do Sal vem das 

formações de sal nas cavidades das pedras granítica em 

virtude da evaporação das águas salgadas nelas deposita-

das e das suas espumas brancas, que decoram a paisagem 

natural do litoral do Piauí. 

Apresentando admirável geodiversidade e recursos 

naturais, a praia de Pedra do Sal apresenta como princi-

pal atrativo geoturístico, o promontório rochoso (Fig. 

2A), cartão postal da praia, que faz a separação da mes-

ma em duas faixas praiais distintas: uma faixa a leste, a 

praia brava (Fig. 2B), com ondas violentas que sofrem 

influência da maré, que ao baterem nas rochas propiciam 

um espetáculo da natureza, e outra faixa a oeste, a praia 

mansa (Fig. 2C), de mar calmo e quase sem ondas onde 

se atracam canoas de pescadores (Ibiapina et al. 2013). 

 

 

 

 

 

 

A área de estudo possui uma condição natural dife-

renciada em relação aos seus aspectos físicos quando 

comparada às demais praias do litoral do Piauí (Reis et 

al. 2012), motivada pela influência de suas características 

geológicas e geomorfológicas, bem como em função da 

dinâmica do oceano que, em conjunto, propiciaram a 

formação de feições singulares na região. 

A organização espacial da praia interage com os 

elementos do ambiente na faixa praial mansa, e neste 

caso identifica-se a cultura popular através da pesca 

tradicional aliada a um turismo que visa valorizar a pai-

sagem rústica, representada pela beleza natural presente. 

Já a faixa praial brava diferencia-se por um turismo mais 

voltado para banho e prática de esportes como o surf e o 

kitesurf, com um fluxo maior de visitantes, além da pre-

sença maior do comércio por meio de bares, restaurantes 

e pousadas (Reis et al. 2012).  

Nota-se que a praia de Pedra do Sal possui recursos 

naturais significativos, a começar pelo principal atrativo 

da área, o promontório rochoso, que serve de proteção 

para a costa da praia, destacando sua geodiversidade. 

Apresenta duas diferentes faixas praiais que permitem 

atividades e funções diversas uma da outra, bem como a 

biodiversidade existente, como peixes, moluscos, aves 

entre outros, valorizando dessa forma a praia em questão. 

2.4 Conservação e Geoturismo na praia de Pedra do Sal 

Pretende-se apresentar as análises obtidas através dos 

questionários aplicados com os moradores e turistas da 

praia, visando compreender de modo geral, como estes 

percebem a conservação de seus recursos naturais, prin-

cipais atrativos, estado de conservação, transformações 

relevantes, bem como posteriormente explanar a perspec-

tiva do desenvolvimento do geoturismo na área.  

O universo da pesquisa correspondeu aos estabele-

cimentos no entorno da praia numa quantidade total de 

trinta, sendo vinte e oito bares e restaurantes, e duas 

pousadas. Desse total, definiu-se uma amostra de 30% 

com aplicação de dez questionários para os residentes no 

entorno da praia e também funcionários dos estabeleci-

mentos. No caso dos turistas e visitantes a aplicação do 

questionário se deu com todos que frequentavam a praia 

no dia da prática de campo, sendo uma escolha aleatória 

destes, totalizando 8 pessoas. 

De modo geral, em relação aos moradores da praia, 

quanto ao sexo, obteve-se que 60% são mulheres e 40% 

são homens. Quanto à faixa etária, observou-se que 20% 

estão entre 11 e 20 anos, 50% dos moradores estão na 

faixa de 21 a 30 anos e 30% se encontram com mais de 

40 anos. 

Figura 1. Localização geográfica da praia de Pedra do Sal, 

Parnaíba – PI 

Figura 2. Praia de Pedra do Sal, Parnaíba – PI. A – Promontório 

rochoso; B – Faixa praial leste; C – Faixa praial oeste 
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No que diz respeito o valor da renda mensal, obteve-

se que 60% recebem menos de um salário mínimo, prin-

cipalmente alguns pescadores, marisqueiras e extrativis-

tas, 20% recebem até um salário mínimo e também 20% 

recebem até dois salários mínimos, observando-se a vida 

simples da maioria dos moradores da praia. Quanto ao 

tempo de moradia na área, registrou-se que 20% já mo-

ram há 5 anos na praia, 30% de 11 a 20 anos e 50% há 

mais de 20 anos, sendo os moradores mais antigos se 

constituindo em população tradicional em razão de resi-

direm lá desde seu nascimento. 

Em relação aos turistas que frequentam a praia de 

Pedra do Sal, no que diz respeito ao sexo dos obteve-se 

que 62,5% são mulheres e 37,5% são homens. Quanto à 

faixa etária, observou-se que 12,5% estão entre 11 e 20 

anos, 37,5% estão na faixa de 21 a 30 anos, 25% se en-

contram com 31 a 40 anos e, 25% tem mais de 40 anos. 

No aspecto referente ao valor da renda mensal, obteve-se 

que 25% recebem até um salário mínimo, 37,5% rece-

bem até dois salários mínimos e também 37,5% recebem 

três salários mínimos ou mais. Denota-se assim que boa 

parte recebe uma renda mensal de dois a três salários 

mínimos. 

Em relação às cidades e estados de origem dos turis-

tas, obteve-se que 50% são oriundos de Parnaíba – PI, 

12,5% de Brasília – DF, 12,5% de Natal – RN e 25% 

oriundos do estado do Maranhão, notando assim um 

mosaico de diferentes estados e cidades do Brasil, dando 

destaque para a região Nordeste e mais especificamente 

para a cidade de Parnaíba, município em que a referida 

praia está localizada.  

Nos questionários aplicados aos dois públicos alvos, 

os seguintes aspectos foram levantados:  

1) Quais os principais atrativos da praia de Pedra do 

Sal?  

2) Como você vê o estado de conservação da praia?  

3) O turismo contribui para a conservação da praia?  

4) Você sabe o significado do termo geoturismo?  

5) Quais suas principais sugestões para a melhor con-

servação da praia em questão? 

Apresenta-se na Tabela 1 o resumo das respostas 

dadas pelos moradores e turistas da praia, sendo selecio-

nado as mais citadas por ambos.  

 

Tabela 1. Conservação da praia de Pedra do Sal na perspectiva dos 

moradores e turistas 

Questões Moradores Turistas 

1 - Atrativos da 
praia 

- Rusticidade; 

- Rochas; 

- Duas faixas praiais 
distintas; 

- Pôr do sol; 

- Tranquilidade. 

- Rochas; 

- Parque Eólico;  

- Rusticidade;  
- Farol; 

- Duas faixas praias 

distintas. 

2 - Estado de 

Conservação 

- Bem conservada; 

- Número significativo 

de lixo espalhado; 
- Diminuição da 

vegetação nativa em 

razão da instalação do 
Parque Eólico. 

- Muito lixo; 

- Precisa ser mais 
bem conservada;  

- Precisa de sanea-

mento básico. 

3 - Turismo e 
conservação da 

praia 

- Contribui, desde que 

seja um turismo 

sustentável; 
- Não contribui, pois 

- Contribui, pois atrai 

mais investimentos e 

infraestrutura para o 
local; 

tem um aumento 

considerável de lixo na 

praia. 

- Não contribui, pois 

aumenta a poluição 

na praia; 

4 - Significado 
de geoturismo 

Não sabem o que 
significa. 

Não souberam 
responder. 

5 - Sugestões 

de melhorias 
para conserva-

ção da praia 

- Melhoria na coleta de 

lixo; 

- Campanhas de 
conscientização ambi-

ental para os turistas e 
moradores; 

- Fiscalização por 

parte dos órgãos 
competentes; 

- Presença de guias 

turísticos, bombeiros e 
placas de sinalização e 

informação. 

- Mais depósitos para 

lixo no entorno da 

praia; 
- Presença de guias 

turísticos, bombeiros; 
- Mais infraestrutura 

nos bares e pousadas;  

- Placas com sinali-
zação e informações 

da praia e campanha 

de conscientização 
ambiental para os 

turistas e moradores. 

 

Neste sentido, pode-se perceber que as respostas tan-

to dos moradores como dos turistas se assemelham, pois 

quanto aos principais atrativos da praia, responderam em 

unanimidade, como sendo as rochas (promontório rocho-

so) e as duas faixas praiais; no que diz respeito ao estado 

de conservação da área, responderam de modo geral que 

o acúmulo de lixo é evidente e que este interfere negati-

vamente na conservação da praia; quanto a contribuição 

do turismo na praia, responderam que contribui, desde 

que realizado de forma sustentável, porém que o desen-

volvimento da atividade turística tem alarmado ainda 

mais a questão do lixo na praia; sobre o significado do 

termo geoturismo, ninguém soube responder, reiterando 

a necessidade para o desenvolvimento e divulgação des-

te; E, por fim, no que diz respeito as sugestões para me-

lhor conservação da praia, responderam em unanimidade 

por melhorias na coleta de lixo, campanhas de conscien-

tização ambiental para moradores e turistas, presença de 

guias turísticos, bombeiros e placas de sinalização. 

Considerando a investigação realizada, a praia de 

Pedra do Sal apresenta um inegável potencial para o 

desenvolvimento da atividade geoturística, entretanto, 

necessita de mais estudos e interesses voltado para a área 

em questão. Destaca-se os atributos geológicos e geo-

morfológicos da praia, como o promontório rochoso, que 

se constitui como o atrativo geoturístico mais evidente, 

além das duas faixas praiais com dinâmicas distintas que 

definem uma singular geodiversidade para a área. 

Para que de fato o geoturismo como estratégia de 

práticas geoconservacionistas seja implementado na 

praia de Pedra do Sal, é indicado a inventariação do seu 

patrimônio geológico e geomorfológico, seguido da 

avaliação quantitativa desse patrimônio, bem como sua 

valorização e divulgação, com a construção de painéis 

informativos, placas ilustrativas, folders, cartilhas educa-

tivas, capacitação para os moradores e guias sobre as 

informações da praia, entre outros meios.  

3   Conclusão 

Pode-se evidenciar no presente estudo o potencial geoló-

gico e geomorfológico existente na praia de Pedra do Sal 

única praia localizada na cidade de Parnaíba – PI, que 

possui atrativos geoturísticos de interesse para a geocon-

servação, como o promontório rochoso, atributo que 

574



 
mais chama atenção dos turistas e visitantes da praia, 

bem como as duas faixas praiais distintas, que conferem 

à praia um caráter diferenciador e exclusivo da paisagem 

local. 

Os principais resultados a partir dos questionários 

aplicados com os moradores e turistas, sobre os atrativos 

da praia, destacaram-se as duas faixas praiais distintas, o 

farol, o pôr do sol, a rusticidade, e como mais citado, as 

rochas que as circundam. A maioria dos participantes da 

pesquisa sugeriu que para uma melhor conservação da 

praia, deveria ser implementado um novo tipo de turismo 

que viabilizasse ideias de proteção ambiental, sendo o 

geoturismo adequado a essa finalidade. Demonstrou-se 

também que todos os participantes desconhecem a exis-

tência do termo geoturismo, necessitando-se assim de 

uma maior valorização e divulgação da proposta. 

Deve-se enfatizar que a perspectiva da prática geotu-

rística, seria bem significativa para a conservação dos 

recursos naturais da praia de Pedra do Sal, pois a partir 

deste, poderia existir uma maior valorização dos atribu-

tos naturais da mesma, destacando os aspectos geológi-

cos e geomorfológicos, por parte dos moradores e turis-

tas que a frequentam, que passariam a conhecer e com-

preender os motivos pelo quais a praia deve ser protegida 

e conservada. Vale ressaltar que para o desenvolvimento 

do geoturismo na praia em questão, deve ser realizado 

com muito planejamento e organização, para que os 

impactos positivos superem os negativos que surgirem.  

Referências 

Araújo E.L.S. 2005. Geoturismo. Conceptualização, 

implementação e exemplos de aplicação ao vale do 

rio Douro no sector Porto-Pinhão. 219p. Braga: 

Univ. Minho. (Dissert. Mestr. Ciênc. Ambiente). 

Azevedo Ú.R. 2007. Patrimônio geológico e 

geoconservação no Quadrilátero Ferrífero, Minas 

Gerais. Potencial para a criação de um geoparque da 

UNESCO. 2007. 235p. Belo Horizonte, Univ. Fed. 

Minas Gerais, UFMG. (Tese Dout. Geologia). 

Barreto J.M.C. 2007. Potencial Geoturístico da Região 

de Rio de Contas, Bahia, Brasil. Salvador, Univ. 

Fed. Bahia, UFBA. 164p. (Dissert. Mestr. Geol.). 

Brilha J.B.R. 2005. Patrimônio geológico e geoconser-

vação. A conservação da natureza na sua vertente 

geológica. São Paulo: Palimage. 

Brito F.A., Câmara J.B.D. 1998. Democratização e 

Gestão Ambiental. Em busca do desenvolvimento 

susten-tável. Petrópolis: Vozes. 

Covello C. 2011. A paisagem de Itapema. Estudo da 

geodiversidade para a educação ambiental e o 

geoturismo. Florianópolis, Univ. Fed. Santa Catari-

na. 174p. (Dissert. Mestr. Geogr.). 

Fundação CEPRO. 1996. Macrozoneamento costeiro do 

estado do Piauí. Teresina, CEPRO. 

Gama Junior T., Gorayeb, P.S.S., Abreu F.A.M. 1988. O 

Granito Pedra do Sal e suas feições de cisalhamento. 

Rev. Bras. Geoc., 18:424-432. 

Hose T.A. 1995. Selling the Story of Britain`s Stone. 

Environmental Interpretation, 2(10):16-17. 

Ibiapina M.M., Silva D.A.S., Sousa R.S., Assis E.G. 

2013. A ampliação da Usina Eólica na comunidade 

da Pedra do Sal – PI: uma abordagem sócio turística. 

In: Congresso Nacional de Educação Ambiental, 3; 

Encontro Nordestino de Biogeografia, 5, 2013, João 

Pessoa. Anais ... v. 3 João Pessoa: UFPB. p.763-772. 

Medeiros J.L., Farias M.F., Nascimento M.A.L. 2014. 

Desenvolvimento do Geoturismo no Sítio Tororó 

(Currais Novos, Rio Grande do Norte). Revista 

Estudos Geoambientais, 1(1):42-52. 

Nieto L.M. 2002. Patrimonio Geológico, Cultura y 

Turismo. Boletín del Instituto de Estudios 

Giennenses, 182:109-122. 

Pereira J.M.V. 2010. Concepção de uma estratégia de 

geoconservação para Cabo Verde e sua aplicação à 

Ilha de Santiago. 2010. 404 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Universidade do Minho. 

Reis E.B., Baptista E.M.C. 2012. Praia de Pedra do Sal. 

Um olhar da paisagem e sua organização espacial. 

In: Simpósio de Geografia da UESPI, 13, 2012, 

Teresina. Anais.... Teresina: UESPI. p. 55-57. 

Sharples C. 1998. Concepts and principles of geocons-

ervation. Tasmania: Parks and Wildlife Service, 

Dept. Environment and Land Management. 

Sharples C. 2002. Concepts and principles of geocons-

ervation. Tasmanin Parks & Wildlife Service. 

Version 3. 81p. URL: http://dpipwe.tas.gov.au/Docu 

ments/geoconservation.pdf. Acesso 22.01.2018. 

Silva M.M.M. 2013. O Turismo nas ondas do litoral e 

das políticas públicas do Piauí. 2013. 198 f. Tese 

(Doutorado em Geografia) - Universidade Federal 

de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

575

http://dpipwe.tas.gov.au/Docu%20ments/geoconservation.pdf
http://dpipwe.tas.gov.au/Docu%20ments/geoconservation.pdf


 

 
ENSINO DE CIÊNCIAS DA TERRA E PROCESSOS GEOLÓGICOS DE 
FORMAÇÃO DA REGIÃO DA CHAPADA DOS VEADEIROS, GOIÁS, 

BRASIL 

TEACHING EARTH SCIENCES AND GEOLOGICAL PROCESSES TO UNDERSTAND 
THE GEOLOGICAL SETTING OF CHAPADA DOS VEADEIROS REGION, GOIAS, 

BRAZIL 

JOANA P. SANCHEZ1, ELISA S. R. BARBOSA1, MARCELO H. LEÃO-SANTOS1, FERNANDA GERVASONI1 

1Curso de Geologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás 

UFG, Campus Aparecida de Goiânia, Rua Mucur S/N, Setor Conde dos Arcos,  

74968-755 Aparecida de Goiânia, GO, Brasil 

E-mails: joaninhasanchez@ufg.br, elisa_barbosa@ufg.br, marcelo.leao@ufg.br, 

gervasoni.fe@ufg.br 
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geology focused on visitors guides, technical team of the National Park and in future elementary school teachers, in addition to the develop-
ment of explanatory panels on the geology of the region, to establish and broaden the practice of geoeducation and scientific dissemination, 

aiming to consolidate the geoconservation of the Chapada dos Veadeiros region. 

Keywords Chapada dos Veadeiros, Geoeducation, Geoheritage, Geoconservation, guides. 

Resumo O Grupo de Pesquisa em Patrimônio Geológico e Geoconservação da Universidade Federal de Goiás integrou projetos de pes- 

quisa e extensão para estabelecer e consolidar a geoconservação da microrregião da Chapada dos Veadeiros, onde a pesquisa de levanta- 

mento do inventário do patrimônio geológico da Chapada dos Veadeiros serve como base para elaboração diversos produtos de extensão, 
como conteúdo didático para cursos de geologia voltados a condutores de visitantes, equipe técnica do Parque Nacional e futuramente pro- 

fessores de ensino básico, além do desenvolvimento de painéis explicativos sobre a geologia da região, para estabelecer e ampliar a prática 

da geoeducação e disseminação científica, visando consolidar a geoconservação da região da Chapada dos Veadeiros. 

Palavras-chave Chapada dos Veadeiros, Geoeducação, Patrimônio Geológico, Geoconservação, Condutores de visitantes. 

Linha temática Geoconservation, Geotourism and Geoheritage. 

1    Introdução 

O ensino de Geociências hoje se faz essencial para diver- 

sas escalas da sociedade, pois, ao conhecer um pouco o 

que há por debaixo de seus pés e saber onde vive, a po- 

pulação passa a entender minimamente as consequências 

dos processos que ocorrem incessantemente à nossa volta. 

Saber o que há na dinâmica que move o mundo e tudo ao 

seu redor é importante para a conscientização das ações 

humanas, e seus impactos diretos à preservação da nossa 

própria espécie. Várias catástrofes naturais são intensifi-

cadas pelos humanos, e podem ser previstas e evitadas, 

caso a sociedade adquira este olhar. 

A geodiversidade (ou diversidade geológica) é a va-

rieda- de (a diversidade) de elementos e de processos ge-

ológi- cos, sob qualquer forma, qualquer escala e qualquer 

nível de integração, existente no planeta Terra - do grego 

geo, 

Terra + latim diversitate, diversidade (Brilha & Car-

valho, 2010). 

O conceito de geodiversidade é fundamental para a 

inte- gração entre materiais e fenômenos geológicos que 

dão corpo ao planeta, e o modificam (suas estrutura e su-

per- fície) e que, em conjugação com a biodiversidade, 

defi- nem a essência material da Terra e o modo como ela 

se transforma e evolui (Carcavilla 2007). 

Patrimônio geológico é o conjunto dos aspectos notá-

veis e de exemplos concretos de geodiversidade, aos mais 

diversos níveis, que, por esta ou por aquela razão, se en-

tendeu salvaguardar por meio de medidas especiais de 

proteção, tal como consignadas na legislação específica de 

cada país (Pereira & Pereira 2010). 

Para preservar e defender a geodiversidade, é neces-

sário empreender ações que possibilitem a preservação de 

áreas que apresentem um valor agregado (geológico, cê-

nico, etc.) – a chamada geoconservação (Brilha & Carva-

lho 2010). 

Ações de geoconservação incluem execução de pro-

jetos que unem pesquisa e extensão, com elaboração de 

produtos diversos, capazes de atingir a comunidade cien-

tífica e a população local, como cartilhas, guias, pla-

cas/painéis explicativos, mapas, inventários de patrimônio 

geológico etc. 
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Tão importante quanto estabelecer projetos desse tipo 

é buscar a continuidade dessas ações, visando propagar a 

geoconservação e assim garantir a preservação da geodi- 

versidade. Para tal, a capacitação da comunidade (com 

base técnica ou não), a partir da disseminação científica, 

geoeducação e da interpretação tem um importante pa- 

pel, no sentido de fortalecer a educação de base, aumen- 

tar o contato da população com a ciência e o método cien-

tífico, e trazer conhecimento geológico para a sociedade. 

Nesse contexto, o Grupo de Pesquisa em Patrimônio 

Geológico e Geoconservação da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) buscou integrar projetos de pesquisa e ex-

tensão para estabelecer e consolidar a geoconservação da 

microrregião da Chapada dos Veadeiros. 

O projeto de pesquisa, intitulado “Inventário do Pa-

trimô- nio Geológico da microrregião da Chapada dos Ve-

adei- ros e do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros- 

GO”, está em execução no momento, e seus resultados já 

são utilizados como base científica para o desenvolvi- 

mento de conteúdo didático para aulas e outros materiais 

do projeto de extensão “Ensino de Ciências da Terra e dos 

Processos Geológicos de Formação da Microrregião do 

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás, Bra-

sil”, tema desse trabalho. 

No presente projeto, são desenvolvidas atividades de 

extensão que envolvem a capacitação da comunidade lo-

cal, envolvida com o Parque Nacional da Chapada dos Ve-

adeiros (PNCV) e entorno, além da elaboração e con- fec-

ção de painéis explicativos para o PNCV e entorno. 

 

2   Localização 

A microrregião localiza-se no nordeste do estado de 

Goiás, e fazem parte as cidades de Alto Paraíso de Goiás, 

Cavalcante, São João D´Aliança, Colinas do Sul e Tere-

sina de Goiás (Figura 1). 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi de-

cla- rado Patrimônio Mundial Natural em 2001 pela 

UNESCO, devido à concentração vários elementos im- 

portantes a serem preservados: flora e fauna exuberantes, 

paisagens cênicas com belas estruturas geológicas, e valor 

histórico local com a presença de antigos garimpos. 

Houve uma tentativa de ampliação da área protegida, 

ocorrida em meados de 2003, que não logrou sucesso, de-

vido a falhas no processo e falta de consulta jurídica. Após 

novos trabalhos feitos pela equipe técnica do ICMBio ao 

longo da última década, o PNCV foi recen- temente am-

pliado (Fig. 2), de uma área de 65 mil hectares para os 

atuais cerca de 240 mil hectares. 

Esse aumento considerável exige um maior conheci-

mento científico do local e maior divulgação da importân-

cia da preservação do Parque Nacional, não apenas como 

um ambiente para preservação de geodiversidade e biodi-

versidade, e realização de pesquisas, mas também apro-

veitar seus atributos naturais como um importante meio de 

disseminação científica, por meio de geoeducação para tu-

ristas e população local, feito em parceria com o presente 

projeto. 

 

Figura 1. Localização da Microrregião da Chapada dos Veadeiros, prin-
cipais acessos, seus municípios e limite antigo do Parque Nacional. 

Fonte: PNCV 

Uma das principais fontes de renda da região da Cha-

pada dos Veadeiros está no turismo, muitas vezes vincu-

lado a fatores geológicos - paisagens cênicas, banhos em 

cachoeiras e águas termais, comércio de minerais e disse- 

minação de lendas, onde algumas apresentam o contexto 

geológico como base. 

 

3   Justificativa e Objetivos 

A região da Chapada dos Veadeiros em si já é muito visi-

tada por turistas, e os guias e moradores da região apre-

sentam pouca informação sobre como o local foi formado. 

Durante o primeiro trabalho de campo viu-se a necessi-

dade em fazer uma geoeducação continuada para com a 

população da região, que conta com o apoio das associa-

ções de condutores da Chapada dos Veadeiros, que se fa-

vorecem ao aumentar sua capacitação, além de agregar va-

lor ao trabalho profissional. 

Como exposto, a região da Chapada dos Veadeiros 

tem um forte vínculo com seus atributos geológicos, e a 

(quase) ausência de conteúdo geológico no ensino funda-

mental e básico deixa lacunas na sociedade, tornando con-

fusa a separação entre ciência e lenda. Logo, o conheci-

mento técnico geológico é quase visto como algo próximo 

do absurdo, às vezes lendário. 
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Figura 2. Mudança dos limites do Parque Nacional Chapada dos Vea-

deiros, após ampliação homologada em 2017. Fonte: PNCV 

Portanto, o objetivo principal desse projeto é fortale- 

cer a base geológica da população local através de geoe- 

ducação e disseminação científica. Para alcançar essa 

meta, os seguintes objetivos específicos são expostos: 

• capacitar condutores de visitantes, equipe técnica do 

ICMBio e professores das localidades que fazem 

parte da microrregião da Chapada dos Veadeiros em 

conceitos de geologia básica, como formação do 

planeta, mineralogia, tipos de rochas e geotectônica; 

• realizar cursos para condutores de visitantes e 

equipe técnica do ICMBio sobre a geologia da Cha-

pada dos Veadeiros, com aulas teóricas e práticas 

em sala de aula, além de atividades práticas em 

campo, com a ob- servação de elementos naturais 

(minerais, rochas, estru- turas, paisagem, etc.) em 

roteiros com atrativos de alta relevância geológica; 

• capacitar professores para ensinarem geologia bá- 

sica para os estudantes, e noções da geologia da 

Chapada dos Veadeiros; 

• elaborar, confeccionar e imprimir painéis explica- ti-

vos sobre a geologia da Chapada, para a consolida-

ção da geoconservação do PNCV e arredores, para 

favorecer a disseminação científica na atividade tu-

rística; 

• fortalecer a economia local, através do aprimora- 

mento técnico de passeios (placas) e pessoas (cur-

sos), agregando valor ao turismo local. 

 
4   Métodos 

Os métodos de trabalho consistem na montagem de cursos 

sobre as ciências da Terra, envolvendo o conteúdo princi-

pal de geologia básica, aplicado ao contexto da Chapada 

dos Veadeiros. Além disso, a elaboração de produtos que 

unem pesquisa e extensão, como cartilhas, guias e pla-

cas/painéis explicativos, com linguagem que favoreça o 

entendimento do público leigo, além de introduzir proces-

sos da dinâmica do planeta que ocorrem no cotidiano, e 

que podem trazer consequências danosas à própria espécie 

humana, caso não sejam respeitados. 

Os cursos são baseados em aulas teóricas e práticas, 

onde a assimilação de conhecimentos básicos de geologia 

proporciona ao frequentante a oportunidade de relacionar 

esse conteúdo visto em atividades de campo. Ao obser- 

var em campo as variadas formações geológicas da regi- 

ão da Chapada dos Veadeiros, suas diferentes composi- 

ções e relações tectônicas, o mesmo é capaz de ter suas 

próprias conclusões, tendo como base o conhecimento 

técnico. 

O público alvo é amplo e diversificado: equipe téc-

nica do ICMBio, condutores de visitantes e professores do 

ensino básico e fundamental, assim como pessoas da co-

munidade que se interessem pelo assunto. Esses gru- pos 

representam peças fundamentais para a prática da disse-

minação científica em várias esferas da comunidade local, 

pois têm o poder de compartilhamento de informa- ções, 

para favorecer a preservação local, aprimoramento téc-

nico e científico, enfim, fortalecimento educacional, a 

curto, médio e longo prazo. 

O curso abrange 40h, e apresenta variações locais, de 

acordo com o potencial e as particularidades específicas 

que cada público, comunidade e ambiente proporcionam, 

para atingir resultados mais aplicados a cada região. O 

modelo base de conteúdo programático, cronograma de 

aulas e de campo são apresentados a seguir. 

Conteúdo programático e cronograma de aulas: 

1. Origem, Formação e Estrutura da Terra - 2h 

2. Tempo Geológico - 2h 

3. Dinâmica da Terra e Tectônica de Placas - 2h 

4. Formação, Processos e Evolução de Bacias Se- di-

mentares - 2h 

5. Conceito de mineral e propriedades físicas dos mi-

nerais- 4h 

6. Tipos de Rochas e o Ciclo das Rochas - 4h 

7. Geoconservação e Patrimônio Geológico - 2h 

8. Noções de Cartografia (GPS, MAPA) - 2h 

9. Geologia da Chapada dos Veadeiros - 4h 

10. Trabalho de Campo em trilhas da região - 16h  

Campo – locais específicos para cada região: 

Trabalhar em campo os assuntos abordados na sala de 

aula e colocar em prática os conhecimentos geológi- cos 

relacionados à Chapada dos Veadeiros, estimular os con-

dutores a instigarem os visitantes ao conhecimento geoló-

gico. 

As atividades do projeto envolveram em uma pri-

meira fase a montagem dos cursos (divisão de carga horá-

ria, seleção de tópicos a serem ministrados, tipos de lin-

gua- gem, seleção de materiais de apoio didático, de amos-

tras para aulas práticas, levantamento de locais para traba-

lho de campo e características didáticas, elaboração das 

aulas). A fase seguinte foi ministrar os cursos para equi- 

pe técnica e condutores, etapa que pretende realizar ao 

menos 5 cursos no período de 5 anos. 

Concomitante a essa fase, tem-se a elaboração das 

placas/painéis explicativos e folhetos para a compreensão 

geológica da região e divulgação científica, à medida que 

o inventário do patrimônio geológico (projeto de pesqui- 

sa) é realizado pelo projeto de pesquisa. 

Após o desenvolvimento de cursos e produtos volta-

dos para fortalecer diretamente os principais envolvidos 

no estabelecimento da geoconservação da Chapada dos 

Veadeiros, pretende-se realizar a capacitação de profes- 

sores da rede de ensino fundamental e médio, com o obje-
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tivo de apoiar o desenvolvimento educacional da comuni-

dade, e trazer o pensamento científico para a sociedade 

utilizando a geologia como ferramenta (e material). 

Atividades de educação continuada para ampliar a 

atuação do patrimônio geológico estão previstas, como 

cursos de atualização envolvendo geoconservação e patri- 

mônio geológico. Outros temas específicos (como inte- 

ração entre mineração e sociedade, utilização de recursos 

naturais e energéticos) também serão abordados, visando 

a aumento do conhecimento geológico, e a aplicação desse 

conhecimento para discutir temas por vezes áridos à po-

pulação local, mas que são de extrema importância para 

aquele cotidiano. 

 

5   Resultados Preliminares 

Até o momento, foram realizados dois cursos técnicos bá-

sicos, ocorridos em fevereiro de 2017 e em fevereiro de 

2018, onde condutores de visitantes das cidades de Alto 

Paraíso de Goiás e de Cavalcante foram o principal alvo 

da ação, totalizando 30 condutores e 6 membros da equipe 

técnica do ICMbio em Alto Paraíso de Goiás, e cerca de 

30 condutores em Cavalcante (Fig. 3). 

Na ficha de inscrição do curso, além de dados pesso-

ais e aspectos profissionais, foram feitas duas perguntas: 

“O que você gostaria de saber sobre a geologia da Chapa- 

da?” e “dúvidas sobre assuntos geológicos”. Essas per- 

guntas auxiliaram no andamento das aulas, e foram es- 

senciais para o estabelecimento de um primeiro contato 

com os frequentantes, assim como entender um pouco 

quão amplo era o espectro do embasamento científico, e 

dos seus anseios lendários/científicos, e também para en-

fim, responder diretamente às perguntas durante as aulas, 

e aumentar a interação em classe. 

Um ponto interessante a ressaltar é a  heterogeneidade 

das turmas, com ampla variação etária (de 22 a 70 anos), 

e grande intervalo de escolaridade (desde ensino funda- 

mental a graduados em diversas áreas, como publicidade 

e ciências biológicas). Vários apresentam um envolvi- 

mento “holístico” com o contexto geológico, e foi evita- 

do pelos professores negar as diversas crenças associadas 

à geologia na região. 

As dúvidas geológicas abrangeram desde conceitos 

bási cos (como “qual a diferença entre mineral e rocha”), 

passando por perguntas sobre o contexto geológico local 

(e.g. “o que é o rifte Araí?”), e até mesmo perguntas inu-

sitadas (“qual a propriedade física do quartzo para atrair 

ET´s”). As perguntas foram organizadas de modo a serem 

refeitas aos frequentantes após a introdução dos conceitos 

vinculados às dúvidas, e foi uma boa maneira de aumentar 

a interação, manter o ritmo da aula para um público tão 

diverso, e solucionar diretamente as questões feitas. Até 

mesmo as perguntas inusitadas foram respon- didas por 

eles do ponto de vista geológico, e o momento holístico 

foi redimensionado, para outras esferas (como a “energé-

tica”). 

 

Figura 3. Condutores de visitantes em aula: a) trabalho de campo no 

entorno do PNCV (Fev/2017); b) aula teórica em Cavalcante 

(Fev/2018). Fonte: Acervo do projeto 

Por fim, os frequentantes se mostraram entusiasma-

dos com os temas apresentados, e se dedicaram duramente 

para entender o conteúdo e sanar suas principais dúvidas 

em cada assunto. Mesmo a ampla faixa de escolaridade, 

que poderia acarretar em desequilíbrio na turma foi sa- 

nada com a presença de três professores em classe, ponto 

que facilitou fornecer uma informação mais precisa e pro-

funda a alguns, e a compreensão de conceitos geológicos 

básicos a outros. O rendimento do curso ficou superior a 

80%, nessas duas primeiras etapas. 

 

6   Considerações Finais 

Como já discutido anteriormente, o ensino das geociên- 

cias em comunidades que apresentam um forte vínculo 

com o contexto geológico regional é muito importante 

para que a interação homem-natureza ocorra de maneira 

mais equilibrada e simbiótica. Ainda, é um importante 

meio de disseminação científica, ao se pensar que a edu- 

cação básica do país quase não contempla conteúdos geo-

lógicos. Portanto, pode-se dizer que, preliminarmen- te, o 

objetivo principal do projeto foi atingido, de forta- lecer a 

base geológica da população local através de geoeducação 

e disseminação científica. 

Ainda, Compiani (1996) aponta que a importância 

das geociências se deve a características intrínsecas do seu 

conteúdo, que amplia as noções de espaço e tempo, das 

relações de causalidade, de argumentar e de narrar pro- 

cessos históricos e de uma visão menos antropocêntrica da 

natureza. 

Compiani (2005) ressalta que as Geociências permi-

tem aos estudantes desenvolver habilidades cognitivas es-

sen- ciais e de visão espacial, na medida em que envolve 

as dimensões locais, regionais e planetárias do espaço e 

sua representação bi e tridimensional. Salienta ainda que 
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o conhecimento geológico é tão ou mais importante para 

o ensino elementar do que para o secundário e que prati- 

camente não existem estudos que se propõem a desen- 

volver uma nova abordagem didática da Geologia na es-

cola elementar. 

Então, ao terem conceitos apresentados em aulas teó-

ricas e práticas integradas com atividades de campo, e dú-

vidas sanadas com base em fatos técnico-científicos, os 

frequentantes dos cursos ministrados também puderam 

aguçar essas características descritas pelo referido autor, e 

consequentemente trazer uma maior tecnicidade e critério 

para suas vidas. 
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Abstract  This study aims to present the Corumbataí Geopark Project, with its theoretical framework; showing the importance of disseminating 
geoscientific knowledge, emphasizing the benefits that can be derived from geotourism, and the history of actions developed from 2016 to the 
materialization of this proposal. The Project is part of the Corumbataí River Basin (Sao Paulo State, Brazil), where the Geodiversity is quite 
expressive. The activities developed are being coordinated by a Working Group with members of two state universities in Sao Paulo and an entity 
related to water resources management. Partnerships were promoted with the municipalities (government and collectivity) of the Corumbataí 
River Basin. In addition, several academic activities focused on teaching, research and extension are being developed. The community 
communication tool is being used as a strategy for exchanging knowledge, experiences and information and sharing the activities in execution. 
These actions aim to stimulate and strengthen the identity of its inhabitants and the sense of belonging of the communities to the environment in 
which they live, in order to promote regional sustainable development. 

Keywords  Geopark, Geoconservation Strategy, Geodiversity, Natural Heritage 

Resumo  Este trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto de criação do Geoparque Corumbataí, com seu arcabouço teórico; destacando 
a importância de divulgar o conhecimento geocientífico, enfatizando os benefícios que podem advir do geoturismo, e resgatando o histórico 
de ações desenvolvidas a partir de 2016 para a materialização desta proposta. O Projeto está inserido em território da Bacia do Rio 
Corumbataí (estado de São Paulo), onde a Geodiversidade é bastante expressiva. As atividades desenvolvidas estão sendo coordenadas por 
um Grupo de Trabalho com membros de duas universidades estaduais paulistas e uma entidade ligada à gestão de recursos hídricos. Foram 
promovidas parcerias com os municípios (poder público e coletividade) que compõem a Bacia do Rio Corumbataí. Além disso, diversas 
atividades acadêmicas voltadas a ensino, pesquisa e extensão encontram-se em desenvolvimento A ferramenta da comunicação comunitária 
está sendo utilizada como estratégia de troca de conhecimentos, experiências e informações e divulgação das atividades em execução. Estas 
ações visam estimular e reforçar a identidade de seus habitantes e o sentimento de pertencimento das comunidades ao ambiente em que 
vivem, visando, assim, promover o desenvolvimento regional sustentável. 

Palavras-chave  Geoparque, Estratégia de Geoconservação, Geodiversidade, Patrimônio Natural 

Linha temática  Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio 

1    Introdução 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) define geoparques como 
áreas detentoras de patrimônio geológico, de valor 
internacional, associando-se com os aspectos culturais da 
região, de modo a promover o desenvolvimento 
sustentável nos enfoques ambiental e econômico (Garcia 
2015). 

Brilha (2009 apud Imbernon et al. 2015) destaca a 
necessidade da clara delimitação geográfica do território 

do geoparque, aliando a conservação do patrimônio 
geológico, combinada aos demais elementos do patrimônio 
natural e cultural, visando à melhoria das condições de vida 
das populações que habitam em seu interior. 

A utilização do termo patrimônios naturais está 
fundamentada nas definições dadas pela Convenção para a 
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 
promovida pela Unesco, e realizada em Paris, no ano de 
1972, aprovada pelo Congresso Nacional do Brasil, em 
1977.  

Del Lama (2015, p. 156) coloca, de forma resumida, o 
que o Artigo 2º da Convenção considera patrimônio 
natural: “formações geológicas e biológicas excepcionais, 
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habitats de espécies ameaçadas de plantas e animais, e 
áreas com valor científico ou estético”. 

Na área da Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí, 
com área de 1.710 km2, localizada na porção centro-leste 
do estado de São Paulo, os patrimônios naturais físicos 
(geológicos e fisiográficos) estampam a beleza cênica do 
relevo de cuestas basálticas, dos morros testemunhos e 
das quedas d'água, o fascínio pelas grutas e cavernas, a 
importância científica e econômica das formações 
geológicas com base nos jazigos fossilíferos, além da 
grande curiosidade e interesse cultural pelos sítios 
arqueológicos (Zaine 1996, Zaine & Zaine 2009). 

Devido a tal geodiversidade, está sendo proposta a 
criação do Geoparque Corumbataí, compreendendo o 
território desta bacia hidrográfica que abrange áreas de 
oito municípios: Analândia, Corumbataí, Ipeúna, 
Itirapina, Charqueada, Rio Claro, Santa Gertrudes e 
Piracicaba (Fig. 1). À exceção de Piracicaba e Rio Claro, 
que são municípios de médio porte (entre 100 mil e 500 
mil habitantes, IBGE 2010), apenas Santa Gertrudes 
apresenta população superior a 20 mil habitantes, com 
êxodo rural dominante e correspondente crescimento 
acelerado dos centros polarizadores regionais.  

 

 

Figura 1. Localização da área do Geoparque proposto. Fonte: Projeto 
Geoparque Corumbataí 2017 

O conceito de geodiversidade, criado por Gray 
(2004), abrange todos os aspectos físicos do globo: 
rochas, fósseis, sedimentos, solos, estruturas geológicas, 
paisagens e relevo, incluindo os processos que, 
continuamente, dão origem aos registros geológicos 
(GARCIA 2015). 

Bacci (2015, p. 129) ressalta a importância do 
conhecimento geocientífico na promoção de mudanças 
de costumes, atitudes e valores, contribuindo “para a 
formação de indivíduos atuantes na realidade local e 
capazes de promover transformações no ambiente de 
forma consciente e planejada”. 

Para Del Lama (2015), um geoparque constitui salas 
de aula a céu aberto, onde ocorre a verdadeira educação 
patrimonial, com a divulgação do conhecimento 
geocientífico e ambiental ao público, a promoção de 
pesquisa científica e o estímulo ao diálogo entre as 
geociências e a população local. Segundo a autora, os 
geoparques têm se popularizado “devido à combinação 
de desenvolvimento sustentável, envolvimento da 

comunidade e a preservação do patrimônio” (Del Lama 
2015, p. 161). 

Assim, este tipo de conhecimento pode ser 
disponibilizado e exercitado na região da Bacia do Rio 
Corumbataí, onde ocorrem rochas da Bacia Sedimentar do 
Paraná e rochas magmáticas associadas, estendendo-se do 
Período Carbonífero da Era Paleozoica às Eras Mesozoica 
e Cenozoica, com elevada relevância para pesquisa e 
educação em ciências naturais. A região tem sido 
reconhecida como um laboratório ambiental, onde alunos 
e pesquisadores de diferentes locais podem vivenciar e 
aprender com o patrimônio geológico. 

Em face do exposto, justifica-se a proposição de 
criação do Geoparque Corumbataí, inclusive, para 
fomentar a economia regional e o desenvolvimento 
sustentável, levando à criação de empresas e pequenas 
indústrias envolvidas em geoturismo e geoprodutos. 
Porém, para que haja êxito, deve haver o envolvimento e a 
aceitação da comunidade. Del Lama (2015) coloca outras 
premissas como:  

Engajamento político, ocorrências de afloramentos de rochas 
excepcionais, centro(s) de informação, aproveitamento da 
matéria-prima local, incorporação dos elementos geológicos no 
comércio e boa sinalização (indicativa e interpretativa) (Del 
Lama 2015, p. 161). 

O objetivo do trabalho é apresentar o projeto de 
criação do Geoparque Corumbataí, com seu arcabouço 
teórico; destacar a importância de divulgar o conhecimento 
geocientífico, primeiramente para a comunidade 
envolvida; enfatizar os benefícios que podem advir do 
geoturismo, e resgatar o histórico de ações desenvolvidas a 
partir de 2016 para a materialização desta proposta.  

A Declaração de Arouca, elaborada no Congresso 
Internacional de Geoturismo, ocorrido em Portugal, em 
2011, definiu geoturismo como 

... o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um 
território, considerando a sua geologia, ambiente, cultura, 
valores estéticos, patrimônio e o bem-estar dos seus residentes” 
(DEL LAMA 2015, p. 161). 

2    Materiais e Métodos 

No desenvolvimento do presente trabalho podem ser 
caracterizadas várias etapas: 

- Constituição de um Grupo de Trabalho (GT), 
composto por pesquisadores de universidades e entidade 
que congrega os vários municípios da bacia hidrográfica 
em questão, de modo a levar o conhecimento das 
geociências à população local; 

- Pesquisa bibliográfica;  
- Participação em eventos científicos;  
- Produção de pesquisa acadêmica em diferentes níveis 

(projeto de pesquisa, Trabalho de Conclusão de Curso, 
dissertação de mestrado);  

- Constituição da Caravana Geoparque Corumbataí, 
com apresentações nos vários municípios integrantes da 
Bacia do Rio Corumbataí, para levar o conhecimento 
geocientífico à comunidade de maneira mais simplificada, 
de modo a facilitar o entendimento e promover o 
engajamento ao projeto de criação do Geoparque 
Corumbataí. 
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Até a data de fechamento do trabalho, haviam sido 
visitados os municípios de Corumbataí, Analândia e 
Ipeúna.  

3    Resultados e Discussão 

Antes mesmo do início da constituição de um grupo de 
pesquisa para a elaboração do Projeto de criação do 
Geoparque Corumbataí, a região já era objeto de estudos 
a respeito da diversidade do patrimônio natural. Estes 
trabalhos contribuíram para o desenvolvimento de 
pesquisas e descobertas na região, colaborando para o 
desenvolvimento do Projeto Geoparque Corumbataí, ao 
agregar conhecimentos sobre a geodiversidade e o 
geoturismo.  

Os estudos foram realizados ao longo dos anos, 
sobretudo na Unesp Rio Claro, podendo ser citados: 
“Patrimônios naturais da região de Rio Claro, Ipeúna e 
Serra dos Padres: análise da compatibilidade com a 
ocupação atual e considerações sobre sua exploração e 
conservação (Zaine 1996)”, e “Integração de 
informações geológicas para o geoturismo na bacia do 
Rio Corumbataí e sua divulgação na Web através do 
Mapserver (Amorim 2005)”.  

Outros trabalhos foram produzidos pelo Instituto 
Geológico (Ribeiro et al. 2013)” e por pesquisadores do 
Instituto de Geociências da USP (Garcia et al. 2017), 
respectivamente, “Inventário e avaliação do patrimônio 
natural geológico da região de Rio Claro (SP)” e “The 
Inventor of Geological Heritage of the State of São 
Paulo, Brazil: Methodological Basis, Results and 
Perspectives”. 

Para efetivar o objetivo de criar um geoparque no 
território da Bacia do Rio Corumbataí, era necessário, 
primeiramente, a constituição de um Grupo de Trabalho. 
As primeiras ações nesse sentido ocorreram com a 
realização de uma reunião em 18 de março de 2016, entre 
representantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – 
Consórcio PCJ, Universidade Estadual Paulista – 
UNESP e Universidade Estadual de Campinas-Unicamp. 

Em seguida, no dia 04 de abril de 2016, realizou-se 
o Fórum “Geoparque: identidade geográfica, cultural e 
preservação ambiental”, no Auditório do Centro de 
Convenções da Unicamp, promovido pelo Fórum 
Pensamento Estratégico (PENSES), com a participação 
do professor Artur Abreu e Sá, da Universidade Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), criador do Geopark 
Arouca e Consultor da Unesco. Também participaram os 
professores Francisco do Ó de Lima Júnior, Vice-Reitor 
da Universidade Regional do Cariri e Diretor do 
Geoparque Araripe; Thais Guimarães, da Universidade 
Federal de Pernambuco e co-autora do Projeto 
Geoparque Litoral sul de Pernambuco, e Rosely 
Imbernon, docente da USP e do Programa de Pós-
graduação em Ensino e História das Ciências da Terra 
(PEHCT) do Instituto de Geociências da Unicamp. 

Como integrantes do GT,houve a participação dos 
professores José Alexandre J. Perinotto e José Eduardo 
Zaine, ambos do Instituto de Geociências da Unesp de 
Rio Claro; Eng. Francisco Lahóz, Secretário Executivo 

do Consórcio PCJ; professores Celso Dal Ré Carneiro, do 
Instituto de Geociências, e Luciana Cordeiro de Souza-
Fernandes, da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), 
ambos do PEHCT da Unicamp, além de alunos de 
graduação e pós-graduação. 

Nesta oportunidade, o público e os pesquisadores 
puderam entender a importância de um Geoparque para a 
proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico 
regional e, como exemplo, foi apresentado o Projeto 
Geoparque Corumbataí e suas potencialidades como forma 
de promover o território e divulgar as geociências.  

Na reportagem “Benefícios do modelo de geoparques 
para o desenvolvimento econômico sustentável”, 
Casagrande e Alencar (2016) apontam que este evento 
permitiu apresentar de forma palatável os elementos 
geológicos da Bacia, bem como a importância de um 
geoparque, posto que, 

... nas últimas décadas, a evolução tecnológica e a 
expansão da ocupação urbana dificultaram o contato da 
população com a natureza e, consequentemente, a 
compreensão dos elementos geográficos e 
geológicos(PENSES UNICAMP 2016). 
 

No dia 05 de abril de 2016, o professor Artur Abreu e 
Sá participou do Fórum “Geoparque: modelo de 
Sustentabilidade territorial”, nas dependências da 
FCA/Unicamp Limeira, cujo objetivo foi ampliar a 
discussão com o GT, além de apresentar aos alunos de 
diversos cursos de graduação, um novo modelo de gestão 
territorial operado com a certificação de Geoparque 
Mundial da UNESCO, difundindo, assim, as geociências a 
um público leigo (alunos de Engenharia de Produção, 
Administração Pública e Empresa), fomentando que 
muitos destes alunos iniciassem projetos de extensão e de 
iniciação científica sobre o tema. 

Em seguida, devido à repercussão dos eventos citados, 
o GT recebeu o convite para apresentar o Projeto 
Geoparque Corumbataí no SESC Piracicaba, o que ocorreu 
no dia 08 de abril. Acompanhados dos professores Artur 
Abreu e Sá e Thais Guimarães, os membros do GT 
promoveram um debate sobre a importância do Geoparque 
no desenvolvimento socioeconômico da região, visto que 
nos Geoparques: 

procura-se estimular a criação de atividades econômicas 
suportadas na geodiversidade da região, em particular de 
carácter turístico, com o envolvimento empenhado das 
comunidades locais” (Brilha 2012, p. 32). 

Com a consolidação do GT, foi iniciada uma série de 
reuniões para discutir assuntos que envolvem a 
implantação do Geoparque. Em razão dos eventos 
promovidos, que trouxeram diversos profissionais para a 
pesquisa, a equipe está composta por profissionais de áreas 
como: Geologia, Geografia, Direito, Jornalismo, 
Marketing, Arqueologia, Arquitetura, Gestão Ambiental, 
professores universitários, mestrandos, doutorandos 
estudantes de graduação da Unesp e Unicamp.  

Este Grupo de Trabalho tem como objetivos: traçar 
estratégias, definir cronogramas, levantar recursos e 
sistematizar a colaboração entre pessoas e organizações 
atuantes em prol do desenvolvimento do Projeto 
Geoparque Corumbataí, por meio de um processo 
constante de educação ambiental qualificada, promovendo 
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a todos, indistintamente, o conhecimento sobre o 
território em que habitam. 

É importante destacar a afirmação de Garcia (2015, 
p. 183), citando Martini et al. (2012):  

Como as Geociências são em geral pouco conhecidas 
da maioria da população, a inclusão de outros valores 
ao conhecimento geocientífico pode tornar o turismo 
mais efetivo, atraindo pessoas que normalmente não se 
interessariam pelas Geociências, mas que recebem as 
informações disponíveis de forma indireta. 

A integração com Geoparques existentes é de grande 
valia para o GT. Neste momento, o único no Brasil, o 
Geopark Araripe (CE), e o Geopark Arouca têm 
auxiliado nos trabalhos.  

Em 2018, foi criado um grupo de discussão 
envolvendo as equipes responsáveis pelos projetos de 
aspirantes a Geoparques no Brasil, que conta com 27 
participantes, incluindo membros do GT.  
 
3.1 Eventos promovidos pelo GT para os municípios da 
Bacia do Corumbataí 
Embora tenham ocorridos alguns eventos em 2016, o 
marco dos trabalhos do GT se estabelece no momento em 
que os municípios da Bacia passaram a integrar o Projeto, 
o que ocorreu com a realização do “I Simpósio dos 
Municípios da Bacia do Corumbataí para criação do 
Geoparque Corumbataí”, no Auditório da Unesp Rio 
Claro, em 29 de maio de 2017. 

Inicialmente, convém destacar o formato e a 
proposta deste Simpósio. Pelo GT, foi decidido que os 
municípios seriam protagonistas do evento, sendo 
reservado o período da manhã para que seus 
representantes apresentassem as potencialidades 
ambientais e culturais de seu território com vistas ao 
turismo e futura criação de Geoparque com certificação 
da Unesco. Foi realçado que, para tanto, precisava ser 
demonstrado que a região delimitada possui 
significativas exposições geológicas, paleontológicas ou 
geomorfológicas, os benefícios para a população 
envolvida, atrelados ao desenvolvimento 
socioeconômico, à proteção ambiental e ao resgate, 
valorização e preservação da cultura local. 

Como ponto positivo, os municípios de Analândia, 
Corumbataí, Ipeúna, Rio Claro, Itirapina, Piracicaba e 
Santa Gertrudes atenderam as solicitações e 
apresentaram material de excelente qualidade, 
demonstrando o sentimento de pertencimento e orgulho 
de viver em seu território. 

Na sequência das comunicações dos municípios, 
houve a apresentação de vídeos enviados pelo Prof. Artur 
de Abreu e Sá, da UTAD, que enalteceu o Projeto, e por 
parte da Direção do Geopark Araripe, testemunhando as 
mudanças, principalmente de ordem social e econômica, 
ocorridas após a implantação do Geopark naquela região. 

No período da tarde, as apresentações ficaram a 
cargo dos membros do GT, com a temática "Patrimônio 
Geológico, Turismo e Cultura como elementos para 
desenvolvimento sustentável por meio de Geoparque”, 
seguida de debates, permitindo ao GT conhecer os 
anseios da comunidade, esclarecer dúvidas e receber 
sugestões sobre o Projeto. 

3.2 Participação do GT em eventos  

À medida que os trabalhos avançaram, os pesquisadores do 
GT passaram a divulgar os estudos e iniciativas referentes 
ao Projeto em eventos diversos. 

- 2017: IV Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico 
em Ponta Grossa/PR 

No IV SBPG, foram apresentados os resultados de 
dois estudos realizados em área do Geoparque Corumbataí. 
A graduanda de Geologia da Unesp, Fernanda B. Bertuluci, 
expôs o método de caracterização e salvamento de um sítio 
palentológico no município de Rio Claro, desenvolvido 
pelos pesquisadores da Universidade em conjunto com a 
Prefeitura.  

Já, o mestrando do Programa de Pós-graduação em 
Geociências e Meio Ambiente da Unesp, André de 
Andrade Kolya demonstrou as estratégias de 
geoconservação aplicadas a um geossítio do município, 
onde está prevista a implantação do Parque Geológico de 
Assistência. O local possui rochas e fósseis de elevado 
valor geopatrimonial, atraindo alunos e pesquisadores de 
diversas instituições do Brasil e outros países. 

 
- 2017: Fórum Regional Permanente em Defesa do Rio 
Corumbataí  

Em 2017, o GT iniciou a participação nas reuniões do 
Fórum Regional Permanente em Defesa do Rio 
Corumbataí, que visam ações e estratégias voltadas à 
preservação da qualidade ambiental na Bacia do 
Corumbataí. Durante os encontros, tem-se a oportunidade 
de conversar com representantes de diversas instituições e 
municípios interessados nas atividades do Geoparque. Este 
diálogo permite a integração entre o GT e os projetos de 
conservação ambiental em andamento na região, além de 
estimular cooperações e parcerias. 

-2017: 8o Simpósio Brasil/Alemanha: Desenvolvimento 
Sustentável PUCRS em Porto Alegre/RS 

Nesse evento, a Profa. Luciana C. Souza-Fernandes 
apresentou as potencialidades da Bacia Hidrográfica do 
Corumbataí para criação de um Geoparque e o 
envolvimento da população no projeto, à medida que 
tomam posse do conhecimento das geociências (Souza-
Fernandes 2017).  

- 2017: Oficina Construindo uma Agenda de Água e 
Gênero para o Brasil e para a América Latina 
Foi apresentado o projeto “Cidadania e Pertencimento 
Ambiental na criação do Geoparque Corumbataí: o papel 
da mulher neste processo de ressignificação ambiental 
territorial”, que ainda será implantado na Bacia. O evento 
teve participantes da Agência Nacional de Águas (ANA), 
da Parceria Global pela Água (GWP), da Unesco e de 
pesquisadores latino-americanos dos seguintes países: 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Nicarágua, 
Panamá e Peru.  
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3.3 Produções de trabalhos acadêmicos 

Várias pesquisas foram concluídas ou estão em 
andamento sobre o tema Geoparque Corumbataí. Entre 
os Trabalhos de Conclusão de Curso podem ser referidos 
Kolya (2016), Bertuluci (2017), Formigari (2017) e Lessi 
(2017). 

Em programas de pós-graduação, podem ser citadas 
três pesquisas em andamento em nível de Mestrado, 
sendo uma no Programa de Pós-graduação em 
Geociências do IGCE/Unesp e duas no EHCT/IG da 
Unicamp e uma de Doutorado também no EHCT/IG da 
Unicamp. 

De autoria da profa. Luciana C. Souza-Fernandes, 
referente ao tema Geoparque Corumbataí, consta a 
publicação de capítulo de livro (Souza-Fernandes 2017). 

Em Anais de eventos científicos, foram publicados 
trabalhos dos seguintes autores: Kolya et al. (2016); 
Bertuluci et al. (2017); Kolya et al. (2017), e Souza-
Fernandes (2017).  

3.4 Projetos de Pesquisa e Extensão aprovados e em 
andamento 

Neste item foram aprovados dois Projetos: um projeto de 
pesquisa aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo –Fapesp, para o período de 2018 
a 2020, desenvolvido no âmbito da FCA/Unicamp 
Limeira; e um de extensão em parceria entre FCA e o 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp 
– NEPAM, financiado pelo PREAC Unicamp. 

3.5 Realização de Caravana do Projeto Geoparque 
Corumbataí  

No I Simpósio foi deliberado entre os participantes, que 
o GT visitaria os municípios. Para tanto, instituiu-se a 
“Caravana do Projeto Geoparque Corumbataí”, que vem 
promovendo reuniões técnicas em cada município 
integrante da Bacia do Corumbataí. O objetivo da 
caravana é reunir o GT com representantes do poder 
público, organizações do terceiro setor, empreendedores 
locais, proprietários rurais e a população em geral. 

Durante as reuniões, os representantes do município 
visitado apresentam a geodiversidade local. Em seguida, 
a equipe do GT discorre sobre a ferramenta Geoparque, 
como promotora da conservação do patrimônio natural, 
educação ambiental e sentimento de pertencimento, 
ecoturismo e desenvolvimento sustentável. Feitas as 
apresentações, é aberto um espaço de diálogo em que os 
presentes podem se manifestar.  

Ao final, o GT distribui fichas de cadastro de pontos 
de interesse para o futuro Geoparque e forma, entre os 
presentes, um Grupo de Trabalho local para figurar como 
interlocutor entre as partes. 

Em 2017, foram realizadas edições nos municípios 
de Corumbataí e Analândia. Em janeiro de 2018, ocorreu 
no município de Ipeúna.  

Em todas estas ocasiões, o GT e seus convidados 
enfatizaram que, para a constituição de um Geoparque na 
Bacia do Corumbataí, não há necessidade de criar novas 

leis nem se trata de uma Unidade de Conservação, mas de 
uma oportunidade de ensinar e aprender com as 
geociências. Sempre foi reforçado que as comunidades 
locais, assim como as atividades desenvolvidas no 
território fazem parte do Geoparque, uma vez que, 

os Geoparques Mundiais da UNESCO são áreas geográficas 
unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica 
internacional são administrados com base em um conceito 
holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. 
Sua abordagem ascendente que combina a conservação com 
desenvolvimento sustentável e que, ao mesmo tempo, envolve as 
comunidades locais, está se tornando cada vez mais popular 
(UNESCO 2017). 

3.6 O Projeto Geoparque Corumbataí: a comunicação 
comunitária no território da Bacia 

As dissertações, teses e pesquisas já elaboradas ou em 
desenvolvimento, quer sejam sobre aspectos geológicos, 
arqueológicos ou jurídicos de cada município, bem como 
seus atrativos naturais, turísticos, históricos e culturais, são 
fundamentais para que a área se concretize como 
Geoparque reconhecido pela Unesco.  

Contudo, além destas pesquisas, há diversas ações, 
metas e estratégias sendo percorridas, assim como produtos 
desenvolvidos pela equipe de trabalho. Estas iniciativas 
têm como objetivo fomentar a transformação do território 
da Bacia do Rio Corumbataí em Geoparque Corumbataí, 
sobretudo com a participação da comunidade dos oito 
municípios constituintes. 

Michel & Michel (2006) consideram a comunidade 
como um grupo de indivíduos com proximidade geográfica 
ou não, porém tendo em comum: sentimento de pertença, 
identidade e interesses. Neste raciocínio, é importante que 
a comunidade da região, onde o Geoparque Corumbataí 
será formado, sinta-se incluída, de maneira a ter despertado 
o sentimento de pertencimento do local. A partir da 
experiência adquirida no decorrer do projeto, verificou-se 
que o envolvimento da comunidade estimula 
desenvolvimento de atividades empreendedoras, culturais 
e turísticas, possuindo como pilar a diversidade natural da 
região. Neste sentido, notam-se diversas contribuições 
materializadas na forma de roteiros turísticos, registros 
fotográficos, atividades educativas para a população em 
geral e também de unidades escolares, bem como diversos 
outros empreendimentos. 

Jurkevicz & César (2009) chamam a atenção para o 
resgate da história de vida das pessoas, pois, segundo as 
autoras, é uma estratégia que busca situar a pessoa no 
contexto histórico em que está inserida.  

“É fundamental que o indivíduo seja chamado a pensar e a 
resgatar a sua própria história, promovendo uma identificação de 
suas experiências com o outro e com o grupo” (Jurkevicz & 
César 2009, p. 4).  

Neste contexto, o Projeto Geoparque Corumbataí 
englobou a comunicação comunitária para gerir esses 
processos, que está sendo feita por diversos veículos e 
canais, visando oferecer o domínio do conhecimento dos 
atributos geológicos, paleontológicos, arqueológicos, 
hidrológicos, culturais etc. presentes na Bacia. 

Entre as diversas ferramentas adotadas, já ocorreram 
Simpósios, reuniões entre os profissionais e toda a equipe 
do Projeto Geoparque Corumbataí, reuniões com a 
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comunidade dos municípios da Bacia, além da produção 
e apresentação de trabalhos acadêmicos. 

A divulgação do projeto contempla um site 
(https://geoparquecorumbatai.com.br/), uma página no 
Facebook, um canal de Youtube, entre outras mídias, para 
dar maior visibilidade ao projeto, integrando, informando 
e formando o maior número de pessoas, pelas 
plataformas digitais e interativas. Visando criar vínculos 
e proporcionar momentos lúdicos, foram desenvolvidos 
produtos, como o Quebra-cabeça e adesivos do mapa da 
Bacia, Jogo da Memória da Geodiversidade, ímãs de 
geladeira com a imagem de geossítios, além de adoção de 
identidade visual ao Projeto (Fig. 2). 

 
Figura 2 - Identidade visual do Projeto Geoparque Corumbataí. Fonte: 

André Kolya e Fabíula Arantes                                                                                                                                                                       

Neste âmbito, ao tomar conhecimento sobre a 
história e os aspectos naturais da região, educadores 
poderão promover a transmissão de conhecimento e 
informações, envolvendo cientistas e pesquisadores; 
comunidade; escolas de ensino fundamental, médio ou 
superior, expondo as potencialidades e as riquezas locais 
de maneira teórica e prática. Tal objetivo pode ser 
alcançado, por exemplo, por meio de vídeos, imagens e 
jornal comunitário, colaborando, assim, para o estudo em 
diversas disciplinas e promovendo o empoderamento 
social deste território. 

Vale ressaltar que o Projeto Geoparque Corumbataí 
já alcançou a grande mídia e veículos da mídia 
tradicional, por meio de entrevistas de representantes do 
GT com grande repercussão. Sabe-se que o caminho é 
longo e árduo, mas, unidos em um mesmo ideal, todos - 
GT, poder público e comunidade local - chegarão 
exitosos ao final da jornada. 

5    Conclusões 

O território da Bacia do Rio Corumbataí possui todas as 
condições para se tornar um Geoparque, motivo pelo qual 
foi escolhido para este Projeto.  

O encontro de pesquisadores, que acreditam neste 
modelo de certificação territorial para a promoção da 
proteção ambiental e desenvolvimento socioeconômico 
regional, propiciou a criação de um GT para efetivar 
ações para concretude do objetivo principal, qual seja, 
tornar esta Bacia Hidrográfica um Geoparque 
reconhecido pela Unesco. Entretanto, o ensino das 
geociências e o reconhecimento das características 
geológicas locais se mostram necessários para o 
empoderamento e a participação da população.  

Além das diversas ações e das pesquisas científicas 
para embasara proposta e futura submissão à Unesco, a 
adoção da ferramenta de comunicação comunitária tem 
se mostrado de grande valia para aproximar 
pesquisadores e locais, pois um Geoparque não existe 
sem a participação efetiva e qualificada da população que 
vive em seu território. 
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Abstract O presente trabalho tem como objetivo divulgar a importância da geoconservação para os alunos do ensino fundamental das 

escolas municipais da região do entorno do geossítio da Fazenda Arrecife. Durante o trabalho foi confeccionada uma maquete visando 

representar os afloramentos de estromatólitos descobertos na região. Esta maquete foi utilizada como recurso didático nas palestras nas 
escolas envolvidas na pesquisa. A palestra retratou de temas relacionados à geodiversidade e geoconservação do ambiente mostrando a sua 

importância ambiental, geoturística e educativa. Após as palestras os alunos das escolas participaram da visita ao geossítio para conhecer o 

local. Posteriormente foi aplicado um questionário com a finalidade de analisar a percepção da geoconservação pelos educandos, tendo em 
vista o desconhecimento desta temática no ambiente escolar das comunidades vizinhas. Com essa pesquisa buscou-se contribuir para a 

fomentação de futuros projetos voltados ao desenvolvimento sustentável e enaltecimento do local. Os educandos mostraram-se entusiasma-

dos, perceberam o valor daquele ambiente no decorrer da pesquisa, no entanto, há necessidade de uma adequação no currículo escolar do 

município e uma melhor formação dos professores para que exista um entendimento do contexto geológico, visando à conscientização sobre 

a geoconservação da geodiversidade na região e buscando alternativas para o desenvolvimento da localidade. 

Keywords Stromatolites, Geoconservation, Geodiversity, Geosite. 

Resumo The present work aims to divulge the importance of geoconservation for elementary school students in the municipal schools of 

the region surrounding the geosite of the Fazenda Arrecife. During the work a mockup was made to represent the stromatolite outcrops 

discovered in the region. This model was used as didactic resource in the lectures in the schools involved in the research. The lecture 
portrayed topics related to geodiversity and geoconservation of the environment showing its environmental, geotouristic and educational 

importance. After the lectures the students of the schools participated in the visit to the geosite to know the place. After this stage a ques-

tionnaire was applied in order to analyze the perception of geoconservation by the students, since there was a certain lack of knowledge 
about this issue in the school environment of the neighboring communities. This research aimed to contribute to the promotion of future 

projects aimed at sustainable development and enhancing the site. The students were enthusiastic, they realized the value of that environment 

in the course of the research, however, there is a need for an adaptation in the school curriculum of the municipality and a better training of 
the teachers so that there is an understanding of the geological context, aiming the awareness about a geoconservation of geodiversity in the 

region and seeking alternatives for the development of the locality. 

Palavras-chave Estromatólitos, Geoconservação, Geodiversidade, Geossítio. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução  

Muito se discute a importância da preservação do meio 

ambiente, porém, a maneira com que essa temática é tra-

tada pela ciência, evidenciando uma supervalorização da 

diversidade biológica, esquecendo de outro elemento es-

sencial, a geodiversidade, que constitui-se a base para o 

desenvolvimento da vida na terra, inclusive a humana, 

com toda sua demanda por espaço e por recursos. 

A geodiversidade tem por um lado a representação 

dos elementos abióticos da natureza através de suas vari-

ações espaciais, e por outro, os diferentes valores associa-

dos a essa geodiversidade, sendo que o principal deles é a 

sua funcionalidade enquanto parte da estrutura do planeta, 

sendo um elo de ligação entre a paisagem, biodiversidade 

e a nossa própria cultura. 

O conceito de geoconservação surge no sentido de 

preservar o patrimônio geológico de um determinado lu-

gar (geossítio), que por sua vez necessita ser protegido, 

pois, retrata uma beleza natural de relevância cientifica, 

pedagógica, econômica, cultural, entre outras.  

Um exemplo é o geossítio da Fazenda Arrecife loca-

lizado no município de Várzea Nova, BA, com aproxima-

damente 7,5km2, dotado de uma notável beleza natural, 

onde abriga um importante exemplar de estruturas biosse-

dimentares, conhecidos como estromatólitos (Fig. 1). Por-

tanto a região possui relevância científica para compreen-

são da evolução da vida na Terra. Entretanto, a população 
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local não encontra-se envolvida em sua preservação, de-

vido ao desconhecimento do seu valor como patrimônio 

geológico/paleontológico. 
 

 

Figura 1. Mapa de localização da Fazenda Arrecife, Várzea Nova (BA). 

Fonte: Srivastava & Rocha 2002  

Por meio da divulgação do conhecimento geocientí-

fico de maneira integrada e contínua, a população poderá 

adquirir uma consciência ambiental crítica a longo prazo, 

principalmente os mais jovens, valorizando e preservando 

o meio ambiente para as futuras gerações.  

Diante desta problemática, o presente trabalho tem 

como objetivo principal divulgar a importância da geodi-

versidade para os alunos das escolas públicas municipais 

Idália Rocha de Azevedo e Elizabete Gomes de Oliveira 

no distrito da Fazenda Arrecife, Várzea Nova (BA). Além 

disso, esta pesquisa visa também despertar nas futuras ge-

rações o interesse em preservar este patrimônio geológico 

(geoconservação), percebendo na prática a sua importân-

cia no processo de evolução da vida na Terra.  

 

2   Metodologia 

A pesquisa ora apresentada caracteriza-se pelo 

caráter educativo, fundamentando-se em buscar maneiras 

que possam divulgar a geodiversidade e a geoconservação 

nas escolas públicas do entorno da Fazenda Arrecife. 

 

2.1 Confecção da Maquete 

Para auxiliar no desenvolvimento desta pesquisa foi pro-

duzida uma maquete com dimensões aproximadas de 90 

cm x 90 cm para representar os estromatólitos presentes 

no geossítio da Fazenda Arrecife (Várzea Nova, BA). 

Nesta maquete foram retratados principalmente, os aflo-

ramentos de estromatólitos, os sedimentos, o açude e a ve-

getação. Para sua confecção foram utilizados diversos ma-

teriais, tais como, tecidos, papel, cola, isopor, tinta e ga-

lhos de árvores.  

O método utilizado para apresentação dos afloramen-

tos de estromatólitos foi de natureza qualitativa, cuja in-

tenção foi apenas no sentido de contribuir para a compre-

ensão da sua origem e desenvolvimento, demostrando as-

sim a sua importância científica para a região. 

 

2.2 Palestra nas escolas 

As escolas municipais selecionadas para a pesquisa foram 

a Idália Rocha de Azevedo (povoado de Tábua) e a Eliza-

bete Gomes de Oliveira (povoado de Mulungu), ambas lo-

calizadas no município de Várzea Nova (BA), região de 

entorno da Fazenda Arrecife. O principal motivo desta es-

colha se deve ao fato de que são as únicas escolas públicas 

municipais próximas ao referido geossítio. 

Após a elaboração da maquete, ocorreu uma oficina 

pedagógica em cada escola participante com o objetivo 

construir coletivamente com os discentes (6º ao 9º ano) 
os conceitos, ideias e saberes a cerca da temática pro-
posta. Entre os temas abordados durante a oficina, po-
demos destacar: a importância geológica, paleontoló-
gica e paleoambiental deste ambiente.  

As apresentações das oficinas ocorreram em períodos 

distintos durante a pesquisa. Na escola municipal Idália 

Rocha de Azevedo o evento ocorreu no dia 07 de Julho de 

2017, contemplando a 6°, 7° e 8° séries. Participaram da 

oficina 47 alunos, como observado na Tabela 1. Os pro-

fessores convidados que se encontravam presentes no mo-

mento da apresentação não quiseram participar do evento, 

ocorrendo apenas à participação do coordenador pedagó-

gico da escola, do gestor escolar e dos alunos.  

Tabela 1. Total de alunos da Escola Municipal Idália R. de Azevedo 

Série Total de alunos 

 6° ano 19 

 7° ano 12 

 8° ano 16 

 

Já na escola municipal Elizabete Gomes de Oliveira 

a apresentação aconteceu no dia seguinte a da escola an-

terior (08/07/2017). Participaram da palestra os professo-

res que se encontravam na escola e os alunos das séries 

finais do ensino fundamental (6°, 7° e 9° ano), num total 

de 48 alunos (Tab. 2).  

Tabela 2. Quantidade de alunos participantes do projeto na Escola Mu-

nicipal Elizabete Gomes de Oliveira 

Série Total de alunos 

6° ano 13 

7° ano 14 

9° ano 21 

 

2.3 Atividades de Campo  

Posteriormente os alunos participantes da pesquisa tive-

ram a oportunidade de conhecer o local que serviu como 

tema para as oficinas ministradas nas escolas. As visitas a 

Fazenda Arrecife não ocorrem simultaneamente, ou seja, 

aconteceram em períodos distintos.  

Primeiramente os alunos da escola municipal Eliza-

bete Gomes de Oliveira que estiveram no geossítio no dia 

06 de julho de 2017. Durante esta atividade participaram 

14 alunos de todas as séries envolvidas, com a colabora-

ção de três monitores do Programa Mais Educação.  

Em seguida foram os educandos da escola municipal 

Idália Rocha de Azevedo que estiveram no geossítio 

(12/07/2017). Participaram da atividade um total de 20 
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alunos com a colaboração do assistente administrativo da 

escola.  

 

3   Resultados e Discussão 

No primeiro momento da pesquisa foi realizada 

uma oficina em cada escola participante, utilizando-se 

como recurso didático uma maquete, representando os 

afloramentos de estromatólitos colunares de origem car-

bonática, com idade Neoproterozóica, presentes no geos-

sítio da Fazenda Arrecife (Fig. 2).  
 

 
Figura 2 – Maquete representando o geossítio da Fazenda Arrecife.  

 

Após a exposição da maquete nas escolas, os alu-

nos foram questionados com algumas perguntas simples, 

tais como: Se havia visitado algum lugar semelhante? O 

que chamava sua atenção naquelas rochas?  

A maioria dos discentes respondeu que não co-

nhecia aquele lugar apesar de morar nas proximidades. 

Com relação a segunda pergunta, surgiram comentários 

como “plantas entre as pedras”, mas não comentaram nada 

a respeito dos fósseis de microrganismos ali presentes.  

Foram indagados novamente sobre o que havia de di-

ferente nas rochas que não era percebível em outras rochas 

em seu dia a dia. Alguns alunos apontaram na própria ma-

quete que eram “os desenhos nas pedras”. Neste momento 

começou-se um debate sobre o conceito de fósseis e sua 

importância para a evolução da vida na terra. Na explica-

ção sobre a origem dos estromatólitos, utilizou-se conteú-

dos tanto de Ciências como de Geografia, como por exem-

plo, o processo de fotossíntese, a camada de ozônio, os 

organismos unicelulares, as eras geológicas, etc. A parti-

cipação dos alunos a respeito de questões mencionadas 

acima foram quase inexistentes nas escolas. 

Percebe-se que a temática relacionada a geodiversi-

dade é extremamente rica em conteúdos didáticos nas sé-

ries abordadas, principalmente no que se relaciona à Edu-

cação Ambiental visto em conteúdos de Geografia e Ciên-

cias. Entretanto, falta informação e interesse para que pro-

fessores tratem em sala de aula os conteúdos relacionados 

a esta temática abordada. 

Tozoni-Reis et al. (2013, p.11), defendem uma  

“interdisciplinaridade compreendida como forma de superar a 

visão fragmentada do currículo, de interagir além das discipli-

nas todos envolvidos no processo educativo [...] se não for mais 

um estímulo à secundarizar os conteúdos curriculares”. 

Apesar de as oficinas realizadas em cada escola terem 

acontecido em momentos diferentes, a percepção de en-

volvimento foi a mesma. A diferença é que na escola Eli-

zabete Gomes de Oliveira os professores se fizeram pre-

sentes e também contribuíram com curiosidades e incen-

tivando os alunos a responderem as perguntas, enquanto 

que na Escola Idália Rocha de Azevedo os professores não 

participaram e por consequente não tentaram envolver os 

alunos na temática. 

Nos momentos finais das oficinas foi ressaltada a im-

portância da conservação daquele ambiente para possíveis 

benefícios advindos deste ambiente e consequentemente 

futuro desenvolvimento das comunidades locais presentes 

no município de Várzea Nova. O geossítio da Fazenda Ar-

recife encontra-se dentro de uma proposta de criação do 

geoparque Morro do Chapéu – BA, ou seja, “há uma pos-

siblidade real de estimulo a sustentabilidade econômica 

das comunidades locais, seja na produção de artesanato 

típico, seja pelo oferecimento de serviços de hospedagem, 

alimentação e informações guiadas aos visitantes”, Bacci 

et al. (2009, p.8).  

Segundo Bacci (2009) os visitantes da Fazenda Arre-

cife permanecem no local apenas para sua visitação. Ou-

tras atividades complementares são realizadas na cidade 

de Morro do Chapéu (BA) que possui estrutura melhor 

para a atividade turística na região.  

Os termos empregados nesta pesquisa, tais como, ge-

oconservação, geodiversidade, geoparque e geossítio, 

mesmo com a compreensão da sua importância e signifi-

cado, torna-se de difícil compreensão, visto que não per-

tencem ao vocabulário cotidiano das pessoas.  

Contudo, apesar das dificuldades encontradas, os alu-

nos foram estimulados a refletirem sobre os benefícios da 

conservação do geossítio para as comunidades locais, na 

perspectiva de um futuro turismo sustentável na região.  

Posteriormente foram realizadas visitas de campo 

com as escolas participantes do projeto.  

Durante a visitação dos alunos da escola Elizabete 

Gomes de Oliveira à Fazenda Arrecife, foi possível obser-

var claramente o entusiasmo, a curiosidade e a vontade de 

conhecer o lugar. Foram sentindo a necessidade de aden-

trar para espaços além dos locais representados pela ma-

quete durante a palestra, sem a permissão da equipe res-

ponsável. Houve um melhor questionamento por parte dos 

alunos sobre o ambiente (Fig. 3). 

 

Figura 3. Visita ao geossítio por alunos da Escola Municipal Elizabete 

Gomes de Oliveira 
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No entanto, durante a visitação da segunda escola 

(Idália Rocha de Azevedo), a maioria dos alunos não de-

mostrou nenhum entusiasmo ao chegarem ao local, fi-

cando de certa maneira “presos” ao local no qual foi apre-

sentada a maquete, não existindo curiosidade em pergun-

tar ou opinar sobre o local, mesmo sendo guiados e con-

vidados a irem além da parte principal do sítio (Fig. 4).  

 

Figura 4. Visitação ao geossítio por alunos da Escola Municipal Idália 

Rocha de Azevedo 

Um ponto importante a ser destacado na pesquisa é 

que grande parte dos alunos que participaram tanto da pa-

lestra como da visitação ao geossítio gostaram de algum 

assunto relacionado a geodiversidade, conseguindo assim, 

despertar o interesse para os mais diversos conteúdos re-

lacionados a essa temática. 

Logo, para que os alunos das escolas da região pos-

sam se apropriar do conhecimento sobre o geossítio, é ne-

cessário o envolvimento de toda sociedade local, junta-

mente com os gestores, incentivando assim a capacitação 

de profissionais que abordem esta temática de forma a dis-

seminar este conhecimento para todos.  

 

4   Considerações Finais 

O desenvolvimento deste trabalho nos permitiu reali-

zar a análise de meios de divulgação em geociências, uti-

lizando como espaço para propagação os conteúdos de ge-

odiversidade e geoconservação em escolas públicas muni-

cipais de ensino fundamental, possibilitando aos educan-

dos a compreensão do contexto geológico/paleontológico 

do local onde residem.  

De modo geral, os educandos das escolas abordadas 

foram bem receptivos durante as palestras, participaram 

na visualização da maquete, porém, não conseguiram de 

imediato perceber as representações dos fósseis dos estro-

matólitos nas rochas.  

Durante o decorrer das palestras sobre a temática 

abordada, a participação dos estudantes foi quase inexis-

tente. No momento, quando foram informados que a pre-

servação dos estromatólitos e a conservação deste ambi-

ente poderia gerar renda para as comunidades locais, os 

alunos conseguiram perceber sua potencialidade e a im-

portância de se valorizar aquele patrimônio geológico na-

tural.  

Durante a visita a Fazenda Arrecife a maioria dos alu-

nos que ainda não tinham a oportunidade de conhecer o 

local, puderam conhecer in loco o que foi mencionado du-

rante as palestras e divulgar para os amigos e familiares a 

importância da preservação deste geossítio.  

O apoio da comunidade local e da sociedade de modo 

geral para a preservação deste patrimônio geológico, só 

será alcançado a partir do momento que esta coletividade 

puder conhecer, entender e valorizá-lo. Desta forma, a 

produção de recursos informativos constitui a ação pro-

motora da sensibilização do público na valorização e no 

reconhecimento da importância do patrimônio geológico. 

E nenhum lugar será mais propício como ponto de partida 

para semear o conhecimento relacionado a geodiversi-

dade, como as instituições educacionais.  

Por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 

a Prefeitura Municipal de Várzea Nova poderia ter um pa-

pel mais eficiente na valorização e divulgação desse im-

portante patrimônio geológico/paleontológico.  

Algumas medidas simples poderiam trazer contribuir 

para este propósito, tais como, melhoria nas vias vicinais 

que dão acesso ao geossítio da Fazenda Arrecife, bem 

como a fixação de placas sinalizadoras no entroncamento 

desta com a BA-144, facilitando o acesso dos visitantes 

habituais e atraindo novos frequentadores. Colocação de 

placas explicativas informando a importância da preserva-

ção daquele local, sua relevância geológica, apresentando-

se com uma alternativa bastante funcional e de baixo 

custo, podendo ser implantadas no município de Várzea 

Nova, ao longo das vias de acesso e próximos ao sítio Fa-

zenda Arrecife. 

Outra medida relevante seria a implementação da me-

todologia da Educação Patrimonial Natural como um ins-

trumento valioso para o trabalho pedagógico no município 

de Várzea Nova, dentro e fora do ambiente escolar. Seria 

mais que pertinente que a Secretaria Municipal de Educa-

ção promovesse a capacitação de coordenadores pedagó-

gicos, direção das unidades escolares e, principalmente, o 

corpo docente, para a aplicação dessa metodologia com 

seus alunos.  
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Abstract This study aimed to identify the Geosites, the Geotourism potential, and the state of Geoconservation in Lagoa de Cima, locat-
ed in the municipality of Piracuruca. A bibliographical and information survey was carried out with local residents, in association with 
field research. The Pedra do Arico Geosite is located in the northwestern sector of the municipality of Piracuruca, in the state of Piauí, 
consisting of an outcrop of the Cabeça Formation, formed by light-colored sandstone dating from the Middle Devonian period. The Pedra 
do Arica exhibits a peculiar shape, notably due to the presence of cavities, whose pedogenesis resulted in the formation of a Dystrophic 
Littoral Neosol, which is covered by Arboreal Caatinga vegetation. The studied Geosite has paintings in three distinct places, the C side 
being the richest in quantity of graphics, predominantly comprised of rock paintings with geometric motifs. 

Keywords Geodiversity, Pedra do Arica, rock paintings. 

Resumo O estudo teve como objetivo identificar os Geossítios, o potencial Geoturístico e seu estado de Geoconservação, na localidade 
Lagoa de Cima, situado no município de Piracuruca. Realizou-se levantamento bibliográfico e informações junto aos moradores locais, as-
sociado à pesquisa de campo. O Geossítio Pedra do Arico está situado no setor Noroeste do município de Piracuruca, no estado do Piauí, 
constituindo-se um afloramento da Formação Cabeça, esta formada por arenitos de cores claras, datada do período Devoniano Médio. A 
Pedra do Arica apresenta forma peculiar, notadamente pela presença de cavidades, cuja pedogênese resultou na formação de Neossolo Li-
tólico Distrófico, que é recoberto por vegetação do tipo Caatinga Arbórea. O Geossítio estudado possui pinturas em três locais distintos, 
sendo o lado C o mais ricos em quantidade de grafismos, predominantemente constituídos por pinturas rupestres com motivo geométrico. 

Palavras-chave Geodiversidade, Pedra do Arica, Pinturas rupestres. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

Estudos voltados ao conhecimento e conservação da 
Geodiversidade têm constituído importante relevância e 
destaque no cenário nacional. Desse modo, a priori tor-
na-se importante a caracterização de alguns conceitos 
inerentes a esta temática, a saber: Geodiversidade, Geo-
conservação, Geossítios e Geoturismo. 

Inicialmente, cabe salientar que a Geodiversidade 
está relacionada à diversidade da natureza abiótica, que 
inclui os elementos litológicos, geomorfológicos, edáfi-
cos, hidrológicos, topográficos e os respectivos proces-
sos físicos atuantes sobre a superfície terrestre e oceâni-
cas (Serrano & Ruiz Flaño 2007). Nesse sentido, a busca 
por promover estratégias para conservação da Geodiver-
sidade deve considerar o conhecimento holístico dos 
elementos que compõem a paisagem. 

Nessa perspectiva, Sharples (2002) afirma que a Ge-
oconservação está ligada à conservação da diversidade 
natural de significativos aspectos e processos geológicos, 
geomorfológicos e dos solos, cujo foco deve considerar 
na manutenção da história evolutiva.  

No âmbito da Geodiversidade destacam-se os Geos-
sítios, que Brilha (2005) define como a ocorrência de um 
ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes pela 
ação de processos naturais ou devido à intervenção hu-
mana), delimitados geograficamente e que apresentam 
algum valor (científico, pedagógico, cultural, turístico, 
etc.). 

A Geodiversidade exibe potencial econômico, nota-
damente, ligado ao turismo. Nesse sentido, Nascimento 
et al. (2007) conceitua Geoturismo como um segmento 
da atividade turística que tem o patrimônio geológico 
como seu principal atrativo e como tal principia pela 
proteção via conservação de seus recursos e da sensibili-
zação do turista. Para tanto se utilizando da interpretação 
do patrimônio, tornando-o acessível ao público leigo e 
promovendo sua divulgação e o desenvolvimento das 
ciências da Terra. 

Nesse contexto, Pereira et al. (2016) ressaltam que 
apesar de existirem muitos estudos arqueológicos no 
estado do Piauí, há um desconhecimento por parte das 
instituições oficiais acerca de muitos pontos com exis-
tência de pinturas rupestres. Dessa maneira, torna-se 
fundamental a realização de pesquisas voltadas ao mape-
amento da Geodiversidade e, por conseguinte, de Geossí-
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tios. Pois será possível efetuar a Geoconservação e de-
senvolvimento do Geoturismo local. 

Nessa perspectiva, o trabalho constitui produto de 
estudos sobre pinturas rupestres na localidade Lagoa de 
Cima, que se encontra localizada no município de Pira-
curuca, região meio-norte piauiense. Este município 
apresenta geodiversidade cujo exemplo mais notável e 
conhecido a nível internacional o Parque Nacional de 
Sete Cidades (PN7C), que possui relevância para conhe-
cimento da história evolutiva. 

Cabe destacar que o município de Piracuruca, apre-
senta muitos outros locais com Geodiversidade e poten-
cial Geoturístico e, como tal, necessitam de mapeamento 
e geração de estratégias de Geoconservação. 

Frente ao exposto acima e diante da necessidade de 
conhecimento da Geodiversidade, bem como sua Geo-
conservação, o estudo teve como objetivo identificar os 
Geossítios, o potencial Geoturístico e seu estado de Geo-
conservação, na localidade Lagoa de Cima, situada no 
município de Piracuruca. 
 

2    Materiais e métodos 

2.1 Localização e aspectos ambientais da área estudada 

O estudo foi realizado no município de Piracuruca, loca-
lizado no norte do estado do Piauí. Sua sede municipal 
situa-se a 60 metros de altitude, tendo sua posição geo-
gráfica determinada pelo paralelo 03°55'41"S e na inter-
seção com o meridiano 41°42'33"W. Os limites territori-
ais do município são os seguintes: a norte, os municípios 
de Caraúbas do Piauí e Cocal; a sul, o município de Bra-
sileira; a leste, os municípios de Cocal dos Alves e São 
João da Fronteira; a oeste, os municípios de Caraúbas do 
Piauí, São José do Divino e Batalha (Aguiar & Gomes 
2004), conforme está exposto na Figura 1. 

A área do município supracitado localiza-se sobre 
formações geológicas preponderantemente sedimentares, 
a saber: Depósitos Colúvio-Eluviais, composto de sedi-
mentos recentes, particularmente areia, argila, cascalho e 
laterito; Formação Sardinha, que tem como característica 
principal a presença de basalto; Formação Cabeças, que é 
formada por arenito, conglomerado e siltito; Formação 
Pimenteiras, formada por arenito, siltito e folhelho; Gru-
po Serra Grande, unidade geológica mais antiga, que 
abrange os conglomerados, arenitos e intercalações de 
siltito e folhelho (Aguiar & Gomes 2004). 

O relevo do município exibe superfícies tabulares 
reelaboradas, com predomínio de declividades planas, 
sendo as maiores altitudes associadas à Formação Serra 
Grande. Os principais cursos d’água que drenam o muni-
cípio estão ligados aos rios Piracuruca e seus afluentes 
Jacaraí e Catarina. As temperaturas médias anuais são de 
32ºC e as precipitações médias exibem isoietas anuais 
entre 800 a 1.600 mm, estas concentradas em 5 a 6 me-
ses. O processo de intemperismo resulta no seguinte: 
planossolos eutróficos, recobertos por caatinga hipoxeró-
fila associada; solos hidromórficos; solos gleizados; 
solos aluviais, com transição vegetal caatinga/cerrado 
caducifólio e floresta ciliar de carnaúba/caatinga de vár-

zea; solos arenosos, com transição de caatinga hiperxeró-
fila e/ou cerrado e/ou carrasco (Aguiar & Gomes 2004). 

 

 

Figura 1. Mapa de localização do Geossítio Pedra do Arica, na locali-
dade Lago de Cima, situado no município de Piracuruca, estado do 

Piauí. Fonte: IBGE (2017) 

 

2.2 Procedimentos técnico-operacionais 

A pesquisa foi realizada no período de 01 a 26 de no-
vembro de 2017. A priori, foi realizado levantamento 
bibliográfico, com a finalidade de obter e aprimorar 
conhecimentos acerca da temática abordada. 

Ressalta-se que no dia 24 de novembro de 2017 foi 
efetuada visita a comunidade Lagoa de Cima, localizada 
no setor Noroeste do município de Piracuruca, particu-
larmente para obtenção de registros fotográficos acerca 
das formações rochosas e pinturas rupestres. 

Destaca-se que na pesquisa utilizaram-se os seguin-
tes instrumentos: GPS Portátil Garnim Etrex 20x, para 
aquisição da localização do Geossítio Pedra do Arico; 
smartphone, para obtenção de registro fotográfico. Nesse 
sentido, destaca-se que o Geossítio em questão encontra-
se situado às coordenadas 03º43'5.15"S e 41º43'6.88"W, 
a 97 metros de altitude. 
 

3    Resultados e discussão 

O Geossítio Pedra do Arico exibe afloramentos perten-
centes à Formação Cabeça, que é composta por arenitos 
de cores claras (Fig. 2), que apresentam aspecto maciço e 
estratificação cruzada, com intercalações de siltitos e 
arenitos finos. Esta formação, cuja datação foi realizada 
utilizando-se pólens, sugere que sua constituição deu-se 
no Devoniano Médio (BRASIL 1973, CPRM 2006). 
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Figura 2. Afloramento de arenitos pertencentes à Formação Cabeças 

Deve-se ressaltar que esses arenitos apresentam-se 
bastante erodidos pelo processo de intemperismo, nota-
damente devido às características do clima atual, resul-
tando em relevo bastante dissecado e de aspecto ruini-
forme, constituindo potencial Geoturístico. 

Nesse contexto, destaca-se o Geossítio Pedra do 
Arica, situado na localidade Lagoa de Cima, que apre-
senta notável potencial Geoturístico e constitui testemu-
nho resistente ao tempo, que permite compreender me-
lhor o processo evolutivo do planeta e da história huma-
na. 

O afloramento rochoso que abriga os grafismos na 
Pedra do Arica possui uma forma bem peculiar, apresen-
tando cavidades, resultado da atuação da chuva. Deve-se 
ressaltar que o processo de pedogênese resultou na for-
mação de Neossolo Litólico Distrófico no ambiente 
estudado (INDE 2014). Ao passo que esta tipologia de 
solos é recoberto por vegetação do tipo Caatinga Arbó-
rea, conforme está exposto na Figura 3. 

 

Figura 3. Presença de cavidades 

O local pesquisado apresenta um arco, que possi-
velmente poderia ter valor para os povos pré-históricos, 
que demanda estudos para posterior comprovação, que 
dentre outras várias formações rochosas concentraram 
seus entalhes neste ponto (Fig. 3). 

De acordo com os moradores locais, embora existam 
diversas formações rochosas, as gravuras aparecem ape-
nas em uma delas na Pedra do Arico. Neste afloramento 
podem-se encontrar pinturas em três locais distintos. 

No Lado A encontra-se um único grafismo (Figs. 4 e 
5). Devido estar mais exposta a processos de intempe-

rismo que as demais rochas, esta apresenta diversas cavi-
dades devido ao processo de dissolução diferencial, que 
atinge constituintes específicos ou determinadas camadas 
de sedimentos durante a diagênese (Suguio 2003). 

 

Figura 4. Lado A, com uma única pintura 

 

Figura 5. Lado B, com uma única pintura 

Deve-se destacar, ainda, que os grafismos encontra-
dos na Pedra do Arica são predominantemente constituí-
dos por pinturas rupestres com motivo geométrico, po-
dendo-se ressaltar as linhas que formam círculos concên-
tricos e quadrados, como pode ser observado no Lado C, 
que exibe a maior quantidade de pinturas (Fig. 6). 

Cabe, ainda, mencionar que os atuais proprietários 
aparentemente não causam danos ao Geossítio identifi-
cado. Contudo constatou-se que o local não possui ne-
nhum tipo de proteção contra possíveis danos gerados 
por animais principalmente, visto que o acesso de pesso-
as no local é bem limitado. 

 
4    Considerações finais 

A pesquisa logrou êxito no objetivo proposto, posto que 
tenha identificado a existência de registros rupestres na 
localidade de Lagoa de Cima. Desse modo, o estudo 
apresenta-se como instrumento de divulgação desses 
“achados”, tanto para a comunidade científica, como 
para agentes políticos locais e regionais, que devem 
pensar conjuntamente e implementar ações de proteção a 
este riquíssimo elemento da Geodiversidade. 
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Figura 6. Lado C, pinturas rupestres com motivos geométricos. 

 
O estudo constitui ponto de partida para estudos 

mais aprofundados. Pois notoriamente a área estudada 
apresenta relevante Geodiversidade e potencial Geoturís-
tico e, como tal, demanda pesquisas com o uso de equi-
pamentos específicos para datação das pinturas rupestres. 

Ressaltam-se a importância do mapeamento da Geo-
diversidade e da datação dos grafismos com motivo 
geométrico presentes nos Geossítios encontrados na 
Pedra do Arica. A partir desse ponto, poder-se-á preen-
cher lacunas na história evolutiva do planeta Terra e 
humana, particularmente no meio-norte piauiense. 
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Abstract The occurrence of hydrogeochemical anomalies confers different compositional characteristics to the reserves of groundwater, 

resulting in differentiated economic value to them. In this context, the Sao Paulo Spa Cities exploit the mineral waters for packaging also 

therapeutic purposes. Due to the socio-environmental context, these localities are strongly linked to the hydrogeological heritage, not only 
due to economic potential, but also historically, culturally and socially. Considering the deterritorialization of Geosciences in basic educa-

tion and, often, in professional training, this work seeks to reflect on the importance of Geosciences for Geoconservation in Spa Cities of 

the State of Sao Paulo, based on the results obtained in an action research, allied to a documentary research, realized with the population of 
Ibirá city (SP). The lack of knowledge about the local geology and the geological processes that originate the mineral water can be regis-

tered with the students, teachers, managers and the population in general. This seems to be reflected in socioenvironmental problems relat-

ed to the hydrogeological heritage, compromising its conservation. Thus, it was possible to emphasize that the teaching and the dissemina-

tion of Geosciences are central to subsidizing the development of these localities allied to Geoconservation. 

Keywords Spa cities, Hydrogeological Heritage, Geosciences education. 

Resumo A ocorrência de anomalias hidrogeoquímicas conferem características composicionais diferenciadas às reservas de águas sub-

terrâneas, resultando em diferenciado valor econômico às mesmas. Nesse contexto, as Estâncias Hidrominerais Paulistas explotam as 

águas minerais para fins de envase e, também, terapêuticos. Em decorrência, estas Estâncias estão fortemente vinculadas ao patrimônio hi-

drogeológico, não apenas pelo potencial econômico, mas também histórica, cultural e socialmente. Considerando a desterritorialização das 
Geociências na educação básica e, não raro, na formação profissional, este trabalho buscou refletir sobre a importância das Geociências pa-

ra a Geoconservação nas Estâncias Hidrominerais Paulistas, a partir dos resultados obtidos em uma investigação-ação, aliada a uma pes-

quisa documental, realizada junto à coletividade da Estância Hidromineral de Ibirá (SP). Pôde-se registrar o desconhecimento acerca da 
geologia local e dos processos geológicos que originam a água mineral, junto aos estudantes, professores, gestores que compõem a popu-

lação local. Isto parece estar refletido em problemas socioambientais relacionados ao patrimônio hidrogeológico, comprometendo sua con-

servação, de maneira que foi possível destacar que o ensino e a divulgação das Geociências são fulcrais para subsidiar o desenvolvimento 

dessas localidades aliado à Geoconservação.  

Palavras-chave Estâncias Paulistas, Patrimônio Hidrogeológico, Educação em Geociências. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

No Estado de São Paulo, o registro estratigráfico da 

Bacia do Paraná mostra uma sucessão sedimentar-

magmática na qual ocorrem importantes sistemas aquífe-

ros, com destaque para ocorrência do aquífero Guarani, 

um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo 

(Brasil 2005). Segundo Lazzerini (2005) e Galdino et al. 

(2016) os fenômenos naturais relacionados aos sistemas 

aquíferos da Bacia do Paraná, como, por exemplo, fontes 

termais, jorrantes e as anomalias hidrogeoquímicas, estão 

entre os maiores patrimônios naturais da geodiversidade 

mundial, podendo ser utilizados para abastecimento 

público, atividades econômicas (envase de água mineral) 

e outros múltiplos usos (turístico, terapêutico, farmaco-

lógico, dentre outros). 

Registra-se, neste contexto, a ocorrência de anoma-

lias hidrogeoquímicas que conferem características com-

posicionais diferenciadas às reservas de águas subterrâ-

neas (Peixoto 2010), despertando diferenciado valor 

econômico às mesmas. A Lei 5.091/86 (São Paulo 1986) 

intitula como Estâncias Hidrominerais Paulistas1 locali-

dades onde as águas subterrâneas são utilizadas com fins 

terapêuticos e explotação e envase (Brasil 1945).  

 

                                                           
1 Atualmente, segundo dados da Associação das Prefeituras das Cida-

des Estâncias do Estado de São Paulo (APRECESP), existem 12 estân-

cias hidrominerais, a saber: Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Ne-
gra, Amparo, Monte Alegre do Sul, Atibaia, Socorro, Águas da Prata, 

Ibirá, Águas de Santa Bárbara, Águas de São Pedro e Poá (APRECESP 

2018). 
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1.1 Conhecimentos geocientíficos e o patrimônio hidro-

geológico em Estância Hidrominerais 

Devido ao contexto socioambiental, as Estâncias Hidro-

minerais estão fortemente vinculadas, histórica, cultural 

e socialmente, ao patrimônio hidrogeológico. O patrimô-

nio dessas localidades – águas subterrâneas, anomalias 

hidrogeoquímicas, termalismo, balneários, cachoeiras, 

nascentes, dentre outros – as tornam “locais privilegiados 

de aprendizagem de geologia com integração de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade” (Rodrigues et al. 2011, p. 5). 

Possibilita, ademais, que o turismo assuma uma maior 

acuidade com a Geoconservação, a divulgação e a popu-

larização dos conhecimentos geocientíficos. 

No entanto, a desterritorialização das Geociências na 

educação básica nacional e, mais especificamente, o fato 

de que “a Hidrologia e a Hidrogeologia são temas foca-

dos muito superficialmente nos programas escolares” 

(Rodrigues et al. 2011, p.4) parece ter reflexos negativos 

nessas localidades, nomeadamente o desconhecimento 

do patrimônio hidrogeológico. 

Uma análise dos currículos e materiais da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo realizado por Car-

dozo (2017, p. 9-11)  

“mostrou que o tema águas subterrâneas são pouco menciona-
das no ensino de ciências para o Ensino Fundamental. [...] o te-
ma é citado apenas superficialmente em todos os documentos 
oficiais consultados relacionados com o Ensino de Ciências”. 

Neste sentido, Galdino et al. apontam: 

“quando se trata de reservatórios "invisíveis", como é o caso das 
águas subterrâneas, o problema se agrava, diante da dificuldade 
de as pessoas compreenderem em que consistem as reservas e 
quais os motivos que levam os especialistas a considerar que elas 
são finitas e passíveis de perda irreparável caso aconteça o fenô-
meno da contaminação [...]” (Galdino et al. 2016, p. 4). 

Em razão do desconhecimento geocientífico, nota-se 

que as comunidades locais e os turistas que visitam as 

Estâncias Hidrominerais comumente associam as propri-

edades físico-químicas da água, e as características orga-

nolépticas decorrentes, a questões “simbólicas” e “místi-

cas” (Lazzerini; Bonotto 2014). Além disso, o modelo de 

gestão das reservas subterrâneas instituído nessas locali-

dades mostra-se utilitarista e exploratório, comprome-

tendo a conservação do patrimônio hidrogeológico (Ni-

nis; Drummond 2008). 

Diante do exposto, neste trabalho buscou-se apontar 

a importância das Geociências para a Geoconservação 

nas Estâncias Hidrominerais Paulistas. 

 

2   Materiais e metodologia 

O trabalho parte dos resultados de uma investigação-

ação, aliada a pesquisa documental e de campo, realizada 

na Estância Hidromineral de Ibirá (SP). Por meio do 

estudo, foi possível reunir materiais e informações sobre 

o patrimônio imaterial e material, natural e construído, 

do município. As interações com a coletividade no mu-

nicípio, no âmbito da “investigação-ação” (Elliot 2005, 

2010), revelaram demandas, problemas e potencialidades 

relacionadas ao patrimônio local, incluindo gestores, 

atores sociais e comunidades escolares locais.  

 

2.1 O contexto local 

O município de Ibirá apresenta seu patrimônio natural e 

construído associado às características geológicas da 

região. Assim, a formação de importantes aquíferos é 

favorecida pela sequência litoestratigráfica da Bacia do 

Paraná que apresenta, dentre outros, depósitos aluviais 

(Quaternários), rochas sedimentares do Grupo Bauru 

(Formações Marília e Adamantina) e derrames basálticos 

da Formação Serra Geral.  

Iori et al. (2011, p.736) descrevem a ocorrência de 

afloramentos rochosos, na região, que pertencem à For-

mação Adamantina, do Grupo Bauru, como uma “unida-

de litoestratigráfica composta por depósitos essencial-

mente arenosos, pouco maturos, frequentemente con-

glomeráticos, interpretados como barras fluviais de sis-

temas de canais entrelaçados, amplos e rasos”. 

As rochas sedimentares do Grupo Bauru estão so-

brepostas a rochas vulcânicas da Formação Serra Geral 

(Marques & Ernesto 2004), que por sua vez, é constituí-

da por extensos derrames basálticos, que assentam-se 

sobre os arenitos eólicos da Formação Botucatu (Petri; 

Fulfaro 1983 Apud Marques; Ernesto 2004). Os depósi-

tos da Formação Botucatu apresentam estratificação 

cruzada e plano-paralela correspondente aos depósitos de 

dunas e interdunas que Assine, Piranha e Carneiro (2004, 

p. 90) descrevem como representantes do paleodeserto 

que acolheu o “início do intenso vulcanismo fissural, 

associado à ruptura de Gondwana e abertura do Oceano 

Atlântico Sul”, cujos derrames constituem a Formação 

Serra Geral.  

Ibirá possui potencial geoturístico relacionado, espe-

cialmente, à composição de águas provenientes da For-

mação Serra Geral:  

[...] é possível diferenciar as águas dos basaltos vesiculares [For-
mação Serra Geral] de Termas de Ibirá das demais [...] as águas 
são classificadas como ‘Água mineral Alcalina Bicarbonatada, 
Fluoretada, Vanádica’. Quanto ao pH são fracamente básicas ou 
alcalinas. A temperatura constante de 24ºC ou 25ºC as enqua-
dram na categoria de fontes frias. As análises de radiotividade em 
Radônio 222 com concentrações abaixo de 1 maches indicam 
que não são águas radiotivas na fonte (Ibirá 2001, p. 41).  

Segundo Ibirá (2001) as águas são de circulação len-

ta e se enriquecem nas fraturas vesiculares e amigdaloi-

dais da Formação Serra Geral, “essas zonas encontram-

se preenchidas por minerais da família das zeólitas que 

fornecem os elementos à água”.  

A partir de informações encontradas no Plano de 

Bacias do Tietê-Batalha (São Paulo 2015), outras carac-

terísticas hidrogeológicas dos aquíferos Bauru, Serra 

Geral e Guarani estão sintetizadas na Tabela 1. As dife-

renças litológicas e estratigráficas, caracterizam a condi-

ção de armazenamento e circulação de água subterrânea. 

Destaca-se que as características climáticas são 

favoráveis à manutenção da disponibilidade hídrica 

subterrânea da região. O clima é quente e úmido, com 

inverno seco e verão chuvoso, temperatura anual média 

de 23,6º C e precipitação média de 1387.5 mm/ano (Ce-

pagri 2016). Segundo o Sistema de Classificação 

Climática de Koppen, está predominantemente em Aw – 

tropical com bastante pluviosidade (Rolim et al. 2007). A 

região é considerada de transição entre as massas 

equatorial continental – quente, com farta distribuição de 
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chuva –, e tropical continental – seca, quente, sem 

umidade mas que em contato com frentes frias provoca 

grandes instablidades no verão (Ibirá 2001). Em 2013, a 

intensidade das chuvas alcançou 1.326 mm, volume 

acima da média histórica (1938-2012), que é de 1.276 

mm, reiterando a condição de recarga favorecida pela 

precipitação. 

Tabela 1. Síntese das características hidrogeológicas dos aquíferos. 

Fonte: São Paulo (2015) 

Aquífero 
Unidade  

geológica 
Litologia 

Hidrogeologia:  

tipos e ocorrências 

Bauru 
F. Adaman-

tina 

Arenitos grossos 

imaturos, com 

matriz carbonática, 

intercalados por 

lamitos e siltitos 

Livre a localmente 

confiando; porosidade 

granular; contínuo e 

não uniforme. 

Bauru F. Marília 

Arenitos argilosos, 

finos a grosseiros, 

matriz carbonática 

Livre a localmente 

confinado; 

granular; contínuo e 

não uniforme. 

Serra  

Geral 

F. Serra 

Geral 

Basaltos toleíticos 

em derrames tabu-

lares superpostos 

Livre a semiconfina-

do; poros de fissuras; 

descontínuo; elevada 

anisotropia. 

Guarani 

F.Botucatu 

F. Piram-

bóia 

Arenitos eólicos 

finos, bem selecio-

nados, níveis de 

lamitos na parte 

inferior 

Regional; confinado; 

contínuo e uniforme; 

granular; isotrópico. 

3   Resultados e discussão  

A investigação revelou a carência de conhecimentos 

geocientíficos na educação e na gestão ambiental no 

município. Destaca-se, especialmente, que o desconhe-

cimento acerca da geologia local e dos processos geoló-

gicos relacionados ao patrimônio hidrogeológico, foi 

registrado junto aos estudantes, professores e gestores 

que compõem a população local. Isto parece estar relaci-

onado à ausência de conhecimentos geocientíficos espe-

cíficos na educação básica e na formação inicial e conti-

nuada destes profissionais, conforme outros estudos já 

apontaram (Piranha 2006, Bacci et al. 2013, entre ou-

tros). Mas, no caso de Ibirá, considera-se que isto tenha 

uma relevância diferenciada, em virtude da importância 

de seu patrimônio hidrogeológico para o contexto socio-

econômico e cultural local. Piranha, Del Lama e Bacci 

(2011) destacam que a falta de conhecimento sobre a 

importância e o significado da Geodiversidade compro-

metem sua valorização e conservação.  

De fato, informações levantadas na investigação, 

apontadas por atores sociais, gestores e lideranças locais, 

envolvidos na gestão e uso dos recursos naturais, indi-

cam problemas que podem estar relacionados à 

(in)compreensão do patrimônio, como as parcas percep-

ções dos moradores quanto ao uso da água para balneote-

rapia, registradas pelos gestores do balneário municipal. 

Ademais, a investigação revelou outros problemas rela-

cionados aos recursos hídricos locais, como sua vulnera-

bilidade, associada ao uso e a ocupação em Ibirá (Wen-

ceslau et al. 2017), e, também, relacionados à disponibi-

lidade hídrica, tendo sido registrados, inclusive, episó-

dios de escassez nas fontes do balneário (Ponte et al. 

2017).  

Além disso, modelo de gestão de recursos hídricos 

adotados, nomeadamente ao título de Estância Hidromi-

neral, prioriza a exploração plena dos aquíferos (NINIS; 

DRUMMOND 2008), indicando que as prioridades ges-

toras ainda não agregam a conservação do patrimônio 

natural. Um estudo da estrutura legal e política em que se 

baseiam as estâncias hidrominerais brasileiras, realizado 

por Ninis e Drummond (2008, p. 149), destaca a vulne-

rabilidade do patrimônio material e imaterial dessas 

comunidades frente ao modelo de gestão e do contexto 

de crescimento do mercado de águas engarrafadas. Se-

gundo os autores, a extração de águas minerais parte de 

princípios “estritamente produtivista da autarquia res-

ponsável pela sua gestão, o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM)”: 

“Esse modelo minerário de gestão fragiliza a água subterrânea 
utilizada para consumo direto, engarrafamento e balneoterapia, 
pois não leva em consideração que ela é parte de um sistema hi-
drológico natural, amparado e protegido pela legislação ambien-
tal, de modo geral, e pela legislação sobre água, de modo especí-
fico.” (Ninis; Drummond 2008, p. 154). 

Dessa maneira, os preceitos legais das Estâncias Hi-

drominerais (Brasil 1945) tornam-se um entrave à prote-

ção do patrimônio natural mais relevante dessas estân-

cias, o hidrogeológico. Ninis & Drummmond apontam 

que  

“os seus recursos hídricos estão sujeitos à exploração em escalas 
e com métodos não-condizentes com os preceitos da sustentabi-
lidade, o que implica em prejuízos para a estabilidade comunitá-
ria”.(Ninis & Drummmond 2008, p.14) 

Ainda segundo os autores, há outras possibilidades 

legais para a proteção do patrimônio, de maneira que tais 

localidades poderiam ser enquadradas no Sistema Nacio-

nal de Unidades de Conservação (Brasil 2000), como 

uma categoria das unidades do grupo de uso sustentável. 

Não obstante todas as problemáticas que foram le-

vantadas, relacionadas à degradação do patrimônio em 

Ibirá, na Educação Ambiental desenvolvida, principal-

mente no âmbito das diretivas do Programa Município 

VerdeAzul (PMVA), predominam abordagens pragmáti-

cas, muitas vezes relacionadas a datas comemorativas 

(Ibirá 2009a), que resultam muitas vezes estanques e 

com baixo potencial pedagógico. Acredita-se que desse 

modo pouco contribuem para que os aprendizes valori-

zem seu patrimônio, percebam os problemas locais e/ou 

assumam postura ativa frente à necessidade de conservá-

lo. Na investigação pôde-se registrar, ainda, que o esta-

belecimento de uma disciplina de “Educação Ambiental” 

na grade curricular da Rede Municipal de Ensino, resul-

tou na retirada de conteúdos relacionados ao ambiente 

das outras disciplinas, comprometendo o caráter trans-

disciplinar, preconizado pela Política Nacional (Brasil 

1999), Estadual (São Paulo 2007) e Municipal (Ibirá 

2009b). Este problema não pode ser ignorado, precipua-

mente. O PMVA foi criado com o propósito de  

“apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e 
valorização da agenda ambiental nos municípios” (São Paulo 
2018). 

 e, principalmente, com o objetivo de  
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“estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e exe-
cução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvi-
mento sustentável” (São Paulo 2018). 

Assim, nota-se que existe uma controvérsia estabe-

lecida, pois priorizar o cumprimento das diretivas de 

educação ambiental, necessário para que o município 

conquiste o selo VerdeAzul, não significa, necessaria-

mente que a educação ambiental irá atender às priorida-

des locais de intervenção educacional.  

 

3.1 A Educação em Geociências e a Geoconservação em 

Estâncias Hidrominerais: diretrizes para avançar 

Os dados levantados na Estância Hidromineral de Ibirá 

são congruentes com os apontamentos de Simic et al. 

(2012), a respeito dos principais problemas relacionados 

à proteção do patrimônio hidrológico, a saber:  

• Atitudes individuais e coletivas inadequadas rela-

cionadas às águas, que resultam da falta de conhe-

cimento de suas características, valor e importância. 

Segundo o autor esse é o problema mais básico e 

comum e a educação é a solução mais clara e direta 

para este problema, aliada à arranjos legais; 

• A necessidade permanente de uso da água como 

recursos, mas sem critérios e leis adequadas para 

aliar utilização e conservação; 

• A falta de entendimento do valor da água e sua im-

portância para o equilíbrio do sistema natural, e, es-

pecialmente, falta de compreensão da interdepen-

dência no ciclo hidrológico: protege-se águas super-

ficiais, mas quedas d’águas e fontes não possuem 

proteção considerável;  

• A falta de conhecimento específico, profissionais 

especialistas, estudos para inventariar e promover o 

patrimônio hidrológico.  

Neste sentido, destaca-se a importância dos conhe-

cimentos geocientíficos para a Geoconservação nas Es-

tâncias Hidrominerais, pois, conforme Bacci & Pataca 

apontam,  

“Compreender a origem da água, o ciclo hidrológico, a dinâmica 
fluvial e o fenômeno das cheias, os aqüíferos, bem como os ris-
cos geológicos associados aos processos naturais (assoreamento, 
enchentes) é essencial para que possamos entender a dinâmica da 
hidrosfera e suas relações com as demais esferas terrestres. [...]” 
(Bacci & Pataca 2008, p. 217). 

Ademais, estes conhecimentos podem promover 

“mudanças de costumes, atitudes e valores que contribuem para 
a formação de indivíduos atuantes na realidade local e capazes de 
promover transformações no ambiente de forma consciente e 
planejada” (Bacci et al. 2009, p. 2).  

Contribuem, ainda, para a formação de cidadãos crí-

ticos e éticos (Piranha & Carneiro 2009) e, sobretudo, 

para o alcançar de uma cultura de sustentabilidade, cui-

dado e valorização da Terra e da Vida (Piranha 2006). 

Assim, na medida em que possibilitam a compreensão da 

diversidade geológica, e promovem seu reconhecimento, 

tornam-se imprescindíveis para a sua conservação (Pira-

nha et al. 2011) e para o desenvolvimento sustentável, 

podendo dirimir ou prevenir os impactos relacionados ao 

uso dos recursos naturais (Rebelo et al. 2015). 

Assim, diante da desterritorialização das Geociên-

cias nos currículos, na cultura escolar e, também, popu-

lar, reitera-se a necessidade de realização de trabalhos 

educacionais e formativos nas Estâncias Hidrominerais, 

visando potencializar contributos do conhecimento hi-

drogeológico para a geoconservação nestes locais. Além 

disso, considera-se de grande importância a elaboração 

de materiais educativos que integrem tais conhecimentos 

ao conteúdo dos parâmetros curriculares adotados nas 

escolas, possibilitando, assim, a inserção destes na edu-

cação básica.  

Além disso, considerando a carência de conheci-

mentos geocientíficos registrada, aponta-se a relevância 

da formação continuada para os gestores e educadores 

locais, que possibilite o estudo da Hidrogeologia, abor-

dando desde a introdução a conceitos básicos até conteú-

dos mais específicos vinculados ao exercício desses 

profissionais.  

Segundo o Programa Nacional de Águas Subterrâ-

neas,  

“É notória a necessidade de capacitação em águas subterrâneas, 
porque as informações, os cursos e os trabalhos na área de hi-
drogeologia são esparsos. A sociedade pouco conhece e discute 
o assunto e são raras as iniciativas para a mobilização e educação 
ambiental que incorporem o tema. No que se refere à gestão das 
águas subterrâneas as dificuldades e a falta de integração são ain-
da maiores, havendo a necessidade de envidar esforços no senti-
do de promover a inserção da temática nas ações e atividades re-
lacionadas à Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)”. 
(Brasil 2018, n.p.) 

Silva destaca que,  

“os subsídios geológicos são, portanto, estratégicos e indissociá-
veis do planejamento e gestão ambiental do turismo, principal-
mente em estâncias”. (Silva, 2008, p. 175) 

Neste sentido, no caso dos gestores, as formações 

devem possibilitar que eles apreendam aspectos legais e 

administrativos relacionados aos recursos hídricos sub-

terrâneos, à proteção e conservação da natureza e à for-

mulação de políticas públicas efetivas para a divulgação 

e conservação do patrimônio local. Acredita-se que estes 

conceitos poderão mobilizar os gestores no questiona-

mento dos impactos causado pelo modelo de gestão 

“exploratório” vigente.  

No caso das docentes, a formação continuada deve 

atentar, também, para promover práticas pedagógicas, 

estratégias e recursos adequados para o ensino dos con-

teúdos geocientíficos pertinentes ao contexto socioambi-

ental dessas localidades. Destaca-se que tais formações 

devem fomentar o uso de Ambientes Externos à Sala de 

Aula, pois constituem contextos interdisciplinares de 

aprendizagem (Praia & Marques 2009, Rebelo 2014) que 

possibilitam integrar conteúdos geocientíficos, e, além 

disso, constituir no município diversos lugares educati-

vos, relacionados ao patrimônio local. 

Finalmente, destaca-se a importância da divulgação 

geocientífica junto às comunidades locais e aos turistas, 

sobretudo, buscando dirimir as incompreensões que 

subsidiam as crenças “místicas”, como de “curas mila-

grosas”, associadas ao uso e consumo das águas subter-

râneas. Assim, deve-se abordar e elucidar conceitos 

importantes como “termalismo” e “balneoterapia”, bus-

cando divulgar evidências científicas associadas às ano-

malias hidrogeoquímicas, tais como temperatura, pH, 

radioatividade, presença e concentração dos minerais, 

entre outras. Além disso, e talvez este seja o principal 

contributo desta divulgação, deve-se promover o reco-
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nhecimento dos riscos aos quais os diversos usos expõem 

este patrimônio. 

4   Considerações finais 

As Estâncias Hidrominerais possuem grande potencial 

para o ensino e a divulgação das Geociências. No entan-

to, a carência de conhecimentos geocientíficos, e, em 

especial, a incompreensão do patrimônio hidrogeológico 

pode comprometer a gestão e o uso sustentável deste. 

Neste sentido, o reconhecimento e a valorização do pa-

trimônio e da geodiversidade local, com foco na geocon-

servação, requerem o desenvolvimento de estratégias e 

recursos que possibilitem o ensino e a divulgação das 

Geociências, não só em comunidades escolares, mas 

também junto aos moradores, aos gestores e aos visitan-

tes. Destaca-se, dentre outras possibilidades, que a parti-

cipação de docentes e gestores locais em cursos de for-

mação continuada, que possibilitem a apreensão de co-

nhecimentos técnicos e geocientíficos, legitimará práti-

cas que se voltem à valorização e conservação do patri-

mônio local. Ademais, a educação não-formal e a divul-

gação das Geociências, associadas ao turismo das águas, 

pode contribuir com a Geoconservação e, em alguma 

medida, para que o geoturismo nas Estâncias Hidromine-

rais as fortaleçam econômica, social e culturalmente.  
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Abstract The Rocky Massif Mestre Álvaro, located in the municipality of Serra (ES) and protagonist of this project, has characteristics 

that give it great potential to be explored in Geotourism, taking part of a set of natural features whose historical, aesthetic and cultural values 
are of interest to the whole society. This paper seeks to present the state-of-the-art on the knowledge acquired about Mestre Álvaro, being 

this related to the set of events that gave rise to the Araçuaí Orogen, in addition to considering its prominence as an important relief feature. 

This has been highlighted within the region where it is found, since it awakened the attention of the first Portuguese navigators that passed 
there. Located near the capital of the state, it presents infra-structure conditions that already pose it as an important touristic point, with the 

potential to implement a project where geoscientific information can be transmitted to visitors buy means of didactic activities and infor-

mation posters. The development of a project along these lines could contribute to the enhance of touristic activities already present in the 
area, as well as an important aid in terms of environmental preservation, reinforcing the importance of Mestre Álvaro as a valuable natural 

heritage. 

Keywords Geotourism, Geology, Geography. 

Resumo O Maciço Mestre Álvaro, localizado no município de Serra (ES) e protagonista deste projeto, reúne características que lhe 

conferem grande perspectiva para ser explorado na área do Geoturismo, tomando parte de um conjunto de feições naturais cujo valor histó-

rico, estético e cultural representa interesse para toda a sociedade. O trabalho procura apresentar de forma sucinta o estado-da-arte sobre o 
conhecimento adquirido acerca da formação do Mestre Álvaro, relacionada ao conjunto de eventos que deu origem ao Orógeno Araçuaí, 

além de considerar também o seu destaque enquanto importante feição de relevo e que despertou a atenção dos primeiros navegadores 

portugueses que por aqui passaram. Localizando-se próximo à capital do Estado, apresenta condições de infraestrutura que já o posicionam 
como importante ponto turístico, com potencial para implantação de um projeto em que informações geocientíficas podem ser repassadas 

aos visitantes por meio de placas informativas e atividades didáticas. O desenvolvimento de um projeto nesses moldes poderia contribuir 

tanto para o enriquecimento das atividades turísticas já presentes na área, como também significaria um importante auxílio em termos de 

preservação ambiental, reforçando a importância do Mestre Álvaro como um valioso patrimônio natural. 

Palavras-chave Geoturismo, Geologia, Geografia.  

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução  

O Maciço Mestre Álvaro, objeto principal deste trabalho, 

configura-se como uma das principais feições naturais do 

Espírito Santo, sendo certamente a de maior destaque no 

município em que está localizado - Serra, ES - (Fig. 1). 

Conforme pode ser visto em Borges (2015), referências à 

montanha são encontradas desde a primeira metade do Sé-

culo XVI, com destaque para a informação de que ele, já 

à época, servia como ponto de referência para os navega-

dores. Tal constatação revela que o Mestre Álvaro pode 

ser considerado como um objeto geográfico em sentido 

pleno, ainda mais se considerada a sua possível importân-

cia para as populações indígenas anteriores à colonização 

portuguesa. 

Atualmente, no entorno do Mestre Álvaro encontra-

se parte da área urbana do município de Serra, com desta-

que para a porção mais antiga da cidade, à norte/nordeste, 

além de bairro de Pitanga, posicionado à sul/sudeste da 

montanha. Atividades econômicas de diversas naturezas 

podem ser encontradas em sua área, com destaque para a 

extração de rochas para produção de brita, além da pecu-

ária. Plantações de gêneros alimentícios são registradas 

pelo menos desde o século XVI, considerando, entretanto, 

que à época serviam basicamente à subsistência dos índios 

Temiminós, originais da Ilha do Governador - RJ, trazidos 

ao estado por meio de um acordo com os portugueses. 

A história geológica do Mestre Álvaro encontra-se re-

lacionada aos eventos que deram origem ao Orógeno Ara-

çuaí, os quais, em suas fases finais, foram responsáveis 

por grande parte das intrusões graníticas presentes no es-

tado do Espírito Santo, como as que podem ser observadas 

na região da Grande Vitória e que compõem de modo bas-

tante característico o relevo local. 

 

2   Caracterização da Área  

2.1 Aspectos Geológicos  

Os trabalhos mais atuais sobre a geologia do estado do Es-

pírito Santo podem ser creditados a Alkmim et al. (2007), 

com enfoque voltado à compreensão da história tectônica 

da área, e o volume Geologia e Recursos Minerais do Es-

tado do Espírito Santo, produzido pela CPRM no ano de 

2015. A partir das pesquisas e da bibliografia atual, é pos-
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sível posicionar o estado do Espírito Santo dentro da Pro-

víncia Mantiqueira, com destaque para os domínios do 

Orógeno Araçuaí e Microplaca Serra do Mar, com desta-

que para o primeiro, considerando a proposta do trabalho.  

Figura 1. Município da Serra-ES, com destaque para o Mestre Álvaro, 

na porção esquerda da imagem. Modif. De EspiritoSanto MesoMicro-

Municip.svg, Lorenzeto de Abreu / Google Maps 

Conforme pode ser extraído de Heilbron et al. (2004), a 

Província Mantiqueira é composta por um complexo sis-

tema orogênico que se desenvolveu durante a Orogenia 

Neoproterozoica Brasiliano-Pan Africana, ocorrida apro-

ximadamente entre 870 e 550 Ma. Um resumo da história 

pode ser contado a partir da proposta de Alkmim (2007), 

que propõe a ocorrência da Tectônica Quebra-Nozes para 

explicar a evolução do orógeno. Este conceito pode ser 

estabelecido com base na descrição de cinco estágios que 

teriam ocorrido, sendo estes (Fig. 2): 

• Estágio 1: Abertura da Bacia de Macaúbas a partir 

de um evento extensional ocorrido a cerca de 900 

Ma, com franca deposição de sedimentos siliciclás-

ticos. 

• Estágio 2: Início do fechamento da Bacia de Macaú-

bas. São registradas então intrusões graníticas rela-

cionadas a ambiente de arco, com idades variando 

entre 625 e 585 Ma. 

• Estágio 3: Fechamento Total da Bacia de Macaúbas, 

com sutura das margens passivas anteriores e inver-

são. Nesta fase são registradas intrusões graníticas 

sintectônicas, presentes principalmente na porção 

noroeste do estado do Espírito Santo. 

• Estágio 4: Escape da porção sul do Orógeno Ara-

çuaí-Congo Oeste. O modelo propõe que na porção 

sul do orógeno ocorreu um escape lateral para sudo-

este, acomodado por um sistema de falhas transcor-

rentes dextrais, com idade entre 560-535 Ma.  

• Estágio 5: O último estágio refere-se ao chamado co-

lapso orogênico, iniciado a partir de intensa ativi-

dade ígnea, com descompressão e fusão parcial dos 

níveis crustais médios e profundos. Em termos lito-

lógicos, esse estágio é marcado por granitos do tipo 

S e tipo I. 

 

Figura 2. Estágios da Tectônica Quebra-Nozes: (a) abertura da Bacia 

Macaúbas; (b) início do fechamento da bacia; (c) fase final do fecha-

mento da bacia; (d) colapso gravitacional e escape da porção sul do 

orógeno (Alkmim et al. 2007) 

2.2 Aspectos Geomorfológicos 

Com relação à contextualização geomorfológica, temos 

como principal trabalho de referência o Projeto Radam-

brasil Gatto et al. (1983), apresentando mapas na escala 

1:250.000. De forma resumida, pode-se descrever a geo-

morfologia do estado como sendo constituída por três gru-

pos morfoestruturais principais, sendo eles: 

• Depósitos sedimentares: formados por sedimentos 

predominantemente arenosos e argilo-arenosos, com 

níveis de cascalho, gerados em ambientes de deposi-

ção variando entre fluvial e costeiro. A Formação 

Barreiras constitui um importante membro desse 

grupo, com ocorrência que ultrapassa os limites es-

taduais, atingindo também o Rio de Janeiro, bem 

como estados do Nordeste Brasileiro, evidenciando 

sua importância para o entendimento da história ge-

ológica recente. 

• Faixa de dobramentos remobilizados: este grupo 

apresenta estreita relação com o evento orogenético 

descrito acima, no qual as zonas de dobramentos, fa-

lhas e deslocamento de blocos influenciam na mor-

fologia atual, com áreas de topografia acidentada e 

variações altimétricas expressivas. 

• Maciços Plutônicos: grupo formado por intrusões 

graníticas proterozoicas e do início do Cambriano, 

resultantes também das movimentações tectônicas 

que deram origem ao Orógeno Araçuaí. O maciço 

Mestre Álvaro, objeto deste estudo, é indicado como 

pertencente ao Domínio Morfoestrutural da Faixa de 

Dobramentos Remobilizados, na Região dos Pie-

montes Orientais e na Unidade de Colinas e Maciços 

Costeiros. O mesmo apresenta-se como uma eleva-

ção destoante no cenário (chegando a 833 metros de 

altura), marcado nas proximidades por colinas for-

madas sobre rochas gnáissicas e arenitos, além de 

acumulações fluviais, principalmente na porção sul. 
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3   O Geoturismo 

Dentre os tipos de segmentos turísticos do Estado, pode-

mos destacar o geoturismo, tipo de turismo recente e 

pouco abordado, que é considerado por muitos autores um 

subsegmento do ecoturismo, estando relacionado com a 

necessidade de entendimento por parte dos turistas e com 

a possibilidade de divulgação e valorização de aspectos 

históricos e geológicos da Terra, bem como sua evolução 

geomorfológica.  

Este tipo de turismo foca na geologia e na formação 

da paisagem. De maneira mais ampla, o geoturismo é 

composto pelos elementos geológicos e geomorfológicos 

combinados com os componentes do turismo, como atra-

ções, hospedagem, passeios, atividades de interpretação e 

de planejamento e gestão (Brasil 2006). 

O Espírito Santo apresenta um patrimônio geológico 

singular, decorrente dos inúmeros processos naturais a 

que a região foi submetida ao longo da história da Terra, 

e isso pode ser visualizado nas diversas formas de relevo.  

 

 3.1 Geoturismo no Mestre Álvaro 

O maciço Mestre Álvaro possui um grande potencial para 

ser empregado no geoturismo enquanto patrimônio geoló-

gico, que no entender de Brilha (2005), constitui-se de um 

conjunto de recursos naturais não renováveis que, tendo 

um valor científico, cultural, pedagógico e turístico, per-

mite conhecer, estudar e interpretar a história geológica da 

Terra, bem como os processos que a modelaram e conti-

nuam modelando. 

A proposta do geoturismo no maciço se preocupa em 

divulgar, valorizar e conservar os elementos do meio abi-

ótico, tornando os elementos da geodiversidade como 

principal atrativo para os turistas. Neste segmento, as fei-

ções geológicas e geomorfológicas se tornam protagonis-

tas da prática turística, objetivando não só uma mera apre-

ciação estética, mas também o desenvolvimento de pes-

quisas e a divulgação da geociência à sociedade. Um 

ponto importante acerca do reconhecimento do Mestre Ál-

varo como uma área de destacado interesse ambiental é a 

classificação concedida a ele como Área de Preservação 

Ambiental (APA), em virtude de sua flora, remanescente 

da Mata Atlântica, bem como da fauna associada. 

O local de estudo possui características que configu-

ram sua importância do para fins didáticos-científicos, 

uma vez que acolhe uma vasta diversidade geológica e ge-

omorfológica, com localização acessível, infraestrutura 

boa, com estética atraente ao público e sugestível para prá-

ticas esportivas e turísticas. 

De acordo com a classificação de Brilha (2005), o 

Maciço se enquadra nos valores intrínsecos, em que a po-

pulação local não possui uma relação dependente com o 

Mestre Álvaro. O valor cultural caracteriza o maciço pela 

bagagem histórica que o mesmo possui; o valor estético é 

incontestável, e é o atrativo que mais encanta aos turistas. 

O valor econômico é pouco explorado na região, enquanto 

o valor funcional é bem aproveitado por meio de trilhas, 

sendo que esse quesito poderia se entrelaçar com o econô-

mico e encontra-se pouco desenvolvido. Já para o valor 

científico e educativo, revela-se um interessante campo 

para pesquisa e o ensino e divulgação das geociências, 

abrigando em seu substrato rochoso, diversas feições que 

servem de evidências dos processos evolutivos que origi-

naram muitas das características geológicas da região, 

como a presença de granitos de texturas diferentes e line-

amentos locais concordantes com aqueles observados em 

escala regional.  

 

4   Geoturismo: Geologia, Geografia e História  

Santos (1988) propõe que a geografia é uma ciência es-

sencialmente humana, passível de ser compartimentada, 

para fins didáticos e de pesquisa, nas áreas física e social. 

Entendemos que o Geoturismo se encontra contexto pró-

ximo, uma vez que tem, como um de seus pilares, a rela-

ção entre o homem e a natureza. Desde os primeiros na-

vegadores europeus que vieram ao Brasil, temos registro 

de que estes tomaram o maciço Mestre Álvaro como refe-

rência náutica, podendo ser visto a uma distância de até 60 

milhas. O seu próprio nome, cuja origem suscita discus-

sões, tem como principal hipótese advir de um capitão de 

embarcação chamado Álvaro, sobrinho do vice regente 

Dom Brás.  

Do ponto de vista geológico, o maciço granítico cor-

responde a um evento de enormes proporções, que deu 

origem à praticamente todas as rochas presentes no estado 

do Espírito Santo, sendo elas produtos do metamorfismo 

desenvolvido sobre os sedimentos da antiga Bacia Maca-

úbas, ou intrusões graníticas ocorridas durante diversas fa-

ses, guardando assim características sin-tectônicas e pós-

tectônicas. Se com a vibrante indústria petrolífera nacio-

nal veio a oportunidade de ensinar aos mais diversos pú-

blicos acerca dos eventos geológicos que deram origem às 

bacias sedimentares adjacentes ao litoral brasileiro, temos 

ainda a oportunidade de ensinar algo sobre o que veio an-

tes, com registros que interagem conosco no nosso dia-a-

dia. 

Já existe nos arredores do Maciço Mestre Álvaro uma 

apreciável iniciativa de proprietários locais com relação 

ao turismo gastronômico e ecológico, incluindo restauran-

tes com comida servida no fogão a lenha, além de trilha 

guiada pela montanha. Tal contexto permite, com relativa 

facilidade, o acréscimo de informações que possam dar 

aos visitantes um vislumbre da história geológica e geo-

gráfica da área, colocando-a como um local bastante ade-

quado para iniciativas ligadas ao Geoturismo. 

 

5   Conclusão 

O Estado do Espírito Santo apresenta um grande número 

de feições naturais que podem ser classificadas como re-

levantes pontos turísticos, entretanto temos no Maciço 

Mestre Álvaro um conjunto de características que o tor-

nam protagonista dentro dessa temática, tais como a pro-

ximidade com o aeroporto de Vitória, estrutura hoteleira 

nas adjacências e vias de acesso de boa qualidade. Do 

ponto de vista geológico e geomorfológico, temos o Mes-

tre Álvaro como um importante remanescente da histórica 

tectônica da área, correspondendo a uma associação de ro-

chas graníticas formadas na fase final do desenvolvimento 

do Orógeno Araçuaí, além de sua forma de relevo, que o 
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coloca como feição de destaque na região, guardando im-

portante conteúdo histórico (Fig. 3). 

  

Figura 3. Montanha Mestre Álvaro. Fonte: http://mochilabra-

sil.uol.com.br/item/trilha-do-mestre-alvaro-serra-es 

O geoturismo é uma área com crescente importância, 

evidenciada pelos numerosos trabalhos desenvolvidos nos 

últimos anos. Nesse contexto, o Mestre Álvaro surge 

como potencial elemento natural a ser considerado, uma 

vez que um projeto nessa área poderia contribuir para a 

disseminação do conhecimento geocientífico, tanto em 

termos geológicos quanto geográficos, contribuindo desta 

forma para a sua valorização e preservação. 
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Abstract The Natural Monument Sugar Loaf is one of the most representative symbols of the city, staying just behind the Corcovado and 

the beaches. However, despite the perception of the importance of this space by the Cariocas, issues related to geodiversity are not perceived 
by society, being valued only by the specialist community. Therefore, the importance of the MoNa Pão de Açúcar as integral heritage should 

be discussed, showing the various valuations expressed in the same geographic space. The identification of diverse valuations implies an 

odd importance of it as an educational space. Also, one of the main reasons for the preservation of MoNa Pão de Açúcar is the improvement 
of the quality of the community life, which implies its material and spiritual well-being, as well as the guarantee of the preservation of 

memory and citizenship. The community is the responsible and guardian of their heritage. The heritage belongs to the community that 

produced the cultural assets in it. It has symbolic functions, assuming documentary value. Thus, it cannot think in protection of cultural 
goods if it is not the interest of the community, whose decides on its destination, in the full exercise of its autonomy and citizenship. In order 

to guarantee this right, the community needs to have knowledge of its heritage and the means to promote its preservation. 

Keywords Integral heritage, Geodiversity, Heritage Education. 

Resumo  O  Monumento Natural Pão de Açúcar como um dos símbolos representativos da cidade, ficando apenas atrás do Corcovado e 

das praias. Contudo, apesar da percepção da importância desse espaço pelos cariocas, as questões relacionadas à geodiversidade não são 

percebidas pela sociedade, sendo valorizadas apenas pela comunidade especialista. Por isso, deve-se ressaltar a importância do Monumento 
dos MoNa Pão de Açúcar como patrimônio integral, mostrando as diversas valorizações expressas num mesmo espaço geográfico. A iden-

tificação de valorizações diversas implica numa importância impar do mesmo como espaço educacional. Também, vale ressaltar uma das 

principais razões da importância da preservação do Pão de Açúcar é a melhoria da qualidade de vida da comunidade, que implica em seu 
bem-estar material e espiritual, assim como na garantia do exercício da memória e da cidadania. A comunidade é a verdadeira responsável 

e guardiã de seus valores patrimoniais. O patrimônio pertence à comunidade que produziu os bens culturais que o compõem. Ele possui 

inúmeras funções simbólicas, assumindo um valor documental. Sendo assim, não se pode pensar em proteção dos bens culturais se não no 
interesse da própria comunidade a que se compete decidir sobre a sua destinação, no exercício pleno de sua autonomia e cidadania. Para 

assegurar esse direito a comunidade necessita ter o conhecimento do seu patrimônio e dos meios de promover a sua preservação.  

Palavras-chave Patrimônio Integral, Geodiversidade, Educação Patrimonial.  

Linha temática Geoconservação, Geodiversidade e patrimônio. 

1    Introdução  

A apreensão e a discussão sobre Geodiversidade, Geocon-

servação e Patrimônio Geológico se iniciaram, realmente, 

no século XXI, apesar de ser uma preocupação constante 

ainda nas décadas de 70 e 80 do século XX. Essa expec-

tativa deu origem a ações que priorizavam uma economia 

mais sustentável ao planeta. 

Em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) 

realizou a Conferência de Estocolmo e, posteriormente, 

em 1992, a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento – Eco92, ambas voltadas 

para a proteção dos recursos naturais. Tais eventos contri-

buíram para despertar o interesse da população mundial, 

da classe científica e da classe política para essa temática.  

Segundo Souza (2009, p.2),  

[...] “a comunidade geológica percebeu que esses esforços em 

torno dos recursos naturais se concentravam apenas na parte bi-

ótica da natureza. Isso foi agravado pelo desconhecimento da 

geodiversidade e, por consequência da Geologia pela socie-

dade”. 

A preocupação da classe de profissionais ligados à 

Geologia despertou iniciativas no sentido de preservar o 

patrimônio geológico (Gray 2004). Em 1991, foi elabo-

rada e aprovada a Carta de Digne (Declaração Internacio-

nal dos Direitos à Memória da Terra), chamando a atenção 

para a geodiversidade e também para os recursos naturais 

abióticos. 

Percebeu-se então a necessidade da divulgação da ge-

odiversidade para o público leigo e de medidas de conser-

vação visando proteger o patrimônio geológico. 

Em 2006, a aprovação da Declaração de Aracaju re-

comendava que o patrimônio geológico brasileiro fosse 

resguardado para as gerações futuras como testemunho de 

uma história geológica particular e que a geoconservação 
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fosse promovida por políticas públicas educativas de con-

servação da natureza e pela efetiva aplicação de medidas 

governamentais (Souza 2009). 

Dentro da perspectiva histórica da inclusão do meio 

ambiente, mais especificamente da geodiversidade, como 

parte do Patrimônio, a área dos Morros da Urca, Pão de 

Açúcar e Cara de Cão tiveram sua institucionalização 

como patrimônio cultural e natural em diversas instâncias, 

como federal, municipal e internacional (Fig. 1). 

 

Figura 1. Mapa de Localização do Monumento Natural Pão de Açúcar 

Fabregat & Silva (2014) demonstraram que a popula-

ção jovem do Rio de Janeiro relacionou o Pão de Açúcar 

como um dos símbolos representativos da cidade, ficando 

apenas atrás do Corcovado e das praias. Contudo, apesar 

da percepção da importância desse espaço pelos cariocas, 

as questões relacionadas à geodiversidade não são perce-

bidas pela sociedade, sendo valorizadas apenas pela co-

munidade especializada.  

Por isso, a importância de ressaltar o Monumento Na-

tural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MoNa Pão 

de Açúcar) como patrimônio integral, mostrando as diver-

sas valorizações expressas num mesmo espaço geográ-

fico. A identificação de valorizações diversas implica 

numa importância impar do mesmo como espaço educa-

cional.  

Também vale ressaltar que uma das principais razões 

da importância da preservação do Pão de Açúcar é a me-

lhoria da qualidade de vida da comunidade, que implica 

seu bem estar material e espiritual, a garantia do exercício 

da memória e da cidadania. A comunidade é a verdadeira 

responsável e guardiã de seus valores patrimoniais. O pa-

trimônio pertence à comunidade que produziu os bens cul-

turais que o compõem; constitui inúmeras funções simbó-

licas; os monumentos assumem um valor documental. 

Sendo assim, não se pode pensar em proteção dos bens 

culturais se não no interesse da própria comunidade a que 

se compete decidir sobre a sua destinação, no exercício 

pleno de sua autonomia e cidadania. Para assegurar esse 

direito a comunidade necessita ter o conhecimento do seu 

patrimônio e dos meios de promover a sua preservação.  

Para Choay (2001), os patrimônios adquiriram, na 

contemporaneidade, outra função além daquela de propi-

ciar saber e prazer: eles se transformaram em produtos 

culturais, inseridos no mercado para serem consumidos, 

processo que ela denominou de “indústria patrimonial” e 

que desempenha um importante papel econômico, uma 

parte crescente do orçamento e renda de estados, regiões 

e municípios. A importância do MoNa Pão de Açúcar para 

o patrimônio brasileiro dá-se também em função de seus 

valores culturais, históricos, estéticos, geológicos, ecoló-

gicos, de uso público, que promove o convívio social, o 

lazer, o esporte e a preservação ambiental, dada sua im-

portância e função que exercem na vida da cidade tra-

zendo benefícios à comunidade local. 

Por tudo apresentado, o presente trabalho se propõe a 

ressaltar a relevância patrimonial do MoNa Pão de Açú-

car, por meio de diferentes visões, valorizações e caracte-

rização apresentada pela literatura, visando discutir sua 

importância para a sociedade. 

 

2   Metodologia 

Para a realização desse trabalho, fez-se uma busca diver-

sificada, de caráter interdisciplinar, sobre o tema estu-

dado. Inicialmente, foi realizada uma busca de referências 

na Internet, livros, periódicos, anais, monografias e publi-

cações que estivessem relacionados ao Pão de Açúcar e a 

patrimônio. Posteriormente, ocorreu leitura sistemática 

dos textos, catalogação das informações e análise e inter-

pretação dos dados.  

 

3   MoNa Pão de Açúcar 

O MoNa Pão de Açúcar é conhecido pela paisagem que 

dele compõe, juntamente com outros morros, gerando 

uma série de emoções em seu espectador.  

Esse espaço se encontra na entrada da Baía de Gua-

nabara e foi palco histórico da cidade do Rio de Janeiro. 

Mas não é somente de história que seu valor é referen-

dado. Os registros da literatura mostram que sua impor-

tância vai além de sua paisagem ou importância histórica. 

Ele parece ter um papel mais amplo nos espaços sociais 

cariocas (Fabregat & Silva 2014). 

 

Valorização Geológica  

A área é uma formação rochosa representante de quando 

os continentes africano e sul americano ainda eram um só 

(parte do Gondwana). A composição química das rochas 

vai depender justamente de processo geológico de forma-

ção dessas cadeias de montanhas. No caso dos morros do 

Pão de Açúcar e da Urca, as rochas são principalmente do 

tipo metamórfica (gnaisses). Durante a deriva continental 

que provocou choque de placas tectônicas, há 25 km de 

profundidade na litosfera, um grande maciço rochoso de 

granito se transformava em gnaisse ao sofrer pressão com 

a contração das placas. Ao longo do tempo, o movimento 

constante das placas e rupturas na crosta empurrou essa 

rocha para a superfície formando as serras do Rio de Ja-

neiro, onde, na sua maioria, são formadas de rochas de 

origem magmática, entre elas o complexo do Pão de Açú-

car (DRM 2016).  

Esse relevo de rocha gnáissica, de aproximadamente 

540 milhões de anos, ao ser exposto, passou por vários 
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anos de intemperismo (chuvas, ventos, erosão), onde a ro-

cha foi sendo esculpida e seu cume, com o passar dos tem-

pos, foi ficando arredondado. Esse mesmo intemperismo 

promoveu o desgaste da rocha, transformando-a em solo 

(substrato), onde houve a fixação de plantas, com suas ra-

ízes gerando uma rede que estruturava e impedia o carre-

amento da terra pela água da chuva.  

 

Valorização Biológica 

Tal fato facilitou o desenvolvimento da vegetação no lo-

cal, que compreende vegetação de Mata Atlântica (flo-

resta secundária Ombrófila Densa Submontana) e outras 

típicas de costas rochosas. Podemos citar como vegetação 

nativa, por exemplo, a figueira, a maçaranduba, o pau-

d’alho, a embaúba. A jaqueira e o bambu são espécies 

exóticas introduzidas pelo homem (FUNBIO e SMAC 

2012).  

O MoNa Pão de Açúcar abriga uma fauna rica em in-

setos, aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Dentre eles te-

mos: borboleta-azul, tiê-sangue, jacupemba, rã das pedras, 

lagarto teiú, morcego, gambá etc. (MoNa dos Morros do 

Pão de Açúcar e da Urca 2018).  

Há também um morador exótico, o mico-estrela, que 

por ser um animal onívoro, encontra facilidade de repro-

dução devido a grande oferta de alimentos (consomem 

ovos e filhotes de aves e répteis nativos do parque) e por 

não possuírem predadores naturais na região, o que leva a 

um desequilíbrio ambiental (MoNa dos Morros do Pão de 

Açúcar e da Urca 2018).  

Por interferência antrópica, espécies nativas como o 

pau-brasil e o mico-leão-dourado, desapareceram da re-

gião do Pão de Açúcar.  

 

Valorização Histórica 

Situado na entrada da Baía de Guanabara, o morro do Pão 

de Açúcar se tornou referência mundial da cidade do Rio 

de Janeiro. A cidade foi fundada por Estácio de Sá, na base 

dessa montanha, em 1º de março de 1565, e foi chamada 

de São Sebastião do Rio de Janeiro. A escolha do local 

entre os morros Cara de Cão e Pão de Açúcar deu-se em 

razão da área estar estrategicamente localizada, facili-

tando a defesa contra os inimigos, já que permitia a obser-

vação do movimento de entrada e saída das embarcações 

na Baía de Guanabara (Fig. 2). 

A origem do nome Pão de Açúcar apresenta duas ver-

sões. Uma diz que o nome provém da produção de açúcar, 

a qual era feita a partir do cozimento do caldo da cana até 

o ponto de melaço. Depois de resfriado, esse caldo grosso 

era depositado em cones de madeira com um furo na parte 

de baixo para purgar o excesso de líquido, fazendo com 

que o material secasse, formando um torrão sólido de açú-

car com o formato de um cone de pico arredondado (fi-

gura3). Era dessa forma que eles transportavam o açúcar 

entre os continentes. Quando os portugueses avistaram o 

maciço, acharam-no semelhante em sua forma com os 

moldes usados na fabricação do torrão, batizando-o de Pão 

de Açúcar. 

 

Figura 2. Vista da entrada da baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar, 

Morro Cara de Cão e o Corcovado ao fundo, Rio de Janeiro. (luo-

man/iStockphoto.com/ID/BR) 

 

Figura 3. Formas de pão de açúcar em tábua de purgar e tachos utiliza-

dos na época do Brasil colonial. A forma cônica deu nome ao famoso 

morro da cidade do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar. Museu Nacional 
do Açúcar do Álcool, popularmente chamado de Museu da Cana. Foto: 

Marco Aurélio Esparza, 23 de janeiro de 2014 

Outra possibilidade menciona a existência de uma 

tribo indígena (Tapuia), a qual o chamava de Pau-nh-açu-

quã, que traduzido para o português significa morro alto 

pontudo. Durante a invasão francesa [1555-1560] ele tam-

bém foi chamado de Pote de Manteiga (Pot du Beurre). 

 

Valorização artística 

No século XIX, com a chegada da Família Real Portu-

guesa (1808), a cidade recebeu a visita de artistas euro-

peus que registraram o morro do Pão de Açúcar em suas 

obras. Vale lembrar que a pintura e o desenho eram os 

únicos recursos de registro visual existente naquele perí-

odo. As obras se tornaram objetos de memória que retra-

tavam não só a paisagem natural, mas também a paisagem 

urbana, tradições culturais e modo de vida daquela socie-

dade (figura 4). Logo, a montanha se tornou referência vi-

sual para os navegantes que chegavam ao Rio de Janeiro 

(Barros 2002). 
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Figura 4 - A obra do artista francês Nicolas Antoine Taunay (1755-

1830), Morro de Santo Antônio, de 1816 (óleo sobre tela), retrata a pai-

sagem urbana do Rio de Janeiro do início do século XIX, com seus pré-

dios baixos e vegetação abundante. Museu Nacional de Belas Artes, 

Rio de Janeiro. Fotografia: ID/BR. 

Após a expulsão dos franceses em 1567 por Mem de 

Sá, os portugueses se transferiram para outro local, com 

melhores recursos, chamado morro do Castelo, o qual 

abrigava uma igreja e um mosteiro. E aos pés desse morro 

cresceu a cidade do Rio de Janeiro, a nova capital do Bra-

sil (Barros 2002). 

O crescimento da cidade acarretou um aumento po-

pulacional, acompanhado de sujeira e doenças por falta de 

recursos sanitários. Em 1902 o presidente Rodrigues Al-

ves e o prefeito Pereira Passos elaboraram um plano de 

desenvolvimento e urbanização da cidade. Em 1908 o pre-

sidente Afonso Penna aproveitou o aniversário dos 100 

anos da abertura dos portos e decidiu organizar uma expo-

sição para divulgar a nova cidade. Para isso, 23 modelos 

de cartões postais foram distribuídos pelo mundo mos-

trando detalhes da cidade, dentre eles o morro do Pão de 

Açúcar. 

 

Valorização Turística e Econômica 

A ideia do bondinho nasceu de um dos visitantes da 

Exposição Nacional de 1908, o engenheiro Augusto Ra-

mos, extasiado com a beleza dos conjuntos dos morros, 

teve a ideia de criar um teleférico que pudesse transportar 

as pessoas até o topo do morro mais alto (MoNa dos Mor-

ros do Pão de Açúcar e da Urca 2018).  

Em 1909, conseguiu concessão da prefeitura para re-

alizar sua ideia e fundou a empresa “Companhia do Cami-

nho Aéreo do Pão de Açúcar”. Para tal, conseguiu inves-

timento de empresários e políticos interessados no pro-

gresso da cidade.  

Em 27 de outubro de 1912, o primeiro trecho da tra-

vessia é inaugurado, ligando a estação da Praia Vermelha 

à estação do morro da Urca, por um teleférico de madeira 

que foi apelidado pelo povo de “bondinho” por se parecer 

com os bondes que rodavam na cidade. O bondinho trans-

portou 577 pessoas nesse dia. Em 18de janeiro de 1913 foi 

inaugurado o trecho até o morro do Pão de Açúcar, com 

449 passageiros sendo transportados (MoNa dos Morros 

do Pão de Açúcar e da Urca 2018). 

 

4   Educação Patrimonial e Geoconservação 

O MoNa Pão de Açúcar apresenta em seus aspectos patri-

moniais uma gama de valores e representações simbóli-

cas. Esse espaço pode ser para a realização de uma Edu-

cação Patrimonial, permitindo maior apreensão desse es-

paço como seu patrimônio. 

Quando falamos de Educação Patrimonial, estamos 

tratando de um processo permanente e sistemático de tra-

balho educacional, enfocando o objeto/monumento como 

fonte primária de conhecimento e de enriquecimento indi-

vidual e coletivo.  

Seu princípio básico é a experiência direta dos bens e 

fenômenos culturais, com o objetivo de compreendê-lo e 

valorizá-lo, num processo contínuo de descoberta. Essas 

atividades envolvem a comunidade de um modo geral, 

desde que haja o interesse de sua parte. Para se obter um 

melhor retorno da população, é aconselhável aplicá-la em 

grupos já organizados como a rede escolar, famílias, em-

presas locais e associações de moradores (Horta 2003 

apud Souza 2009, p.31). 

Esses grupos participariam de trabalhos desenvolvi-

dos a partir do contato direto com as evidências nos seus 

variados aspectos, sentidos e significados, sendo levados 

a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valo-

rização de sua herança cultural, capacitando-os para um 

melhor usufruto desses bens e contribuindo para a produ-

ção de novos conhecimentos. Destaca-se nesse processo o 

caráter investigativo onde há o estímulo das habilidades e 

observação, análise crítica, comparação e dedução, for-

mulação de hipóteses e solução de problemas, de acordo 

com aquilo que se observa (Horta 2003 apud Souza 2009, 

pg. 31) 

A metodologia da Educação Patrimonial pode levar 

os professores a utilizarem os objetos culturais, naturais e 

geológicos na sala de aula (ex situ – educar para o meio 

ambiente) ou nos próprios locais (in situ – educar no meio 

ambiente) onde são encontrados, como peças chaves no 

desenvolvimento, o dos currículos e não simplesmente 

como mera ilustração das aulas (Modif. de Horta 1999). 

O uso do território como espaço educativo é mais 

uma opção de estratégia que visa à preservação do local 

para ministrar aulas expositivas, seja para escolas, profes-

sores, instituições, visitantes ou membros da comunidade. 

É uma forma de disseminação do conhecimento para que 

a comunidade possa apropriar-se do monumento como pa-

trimônio. 

A partir do conhecimento do visitante acerca do seu 

patrimônio, insere-se consequentemente o intuito de ser 

preservar esse patrimônio, assim como vemos em Gonçal-

ves (2002, p.24 apud Teixeira 2012, p.3),  

“apropriar-se é sinônimo de preservação e definição de uma 

identidade, o que significa dizer, no plano das narrativas nacio-

nais, que uma nação torna-se o que ela é na medida em que se 

apropria do seu Patrimônio. Em outras palavras, as práticas de 

apropriação e colecionismo são entendidas como um esforço no 

sentido de restabelecer ou defender a continuidade e a integri-

dade do que define a identidade e a memória nacional; um es-
forço no sentido de transcender a, inautenticidade e garantir a, 

autenticidade ao restaurar e defender um evanescente, senti-

mento de ser”. 
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Uma das principais razões da importância da preser-

vação do Pão de Açúcar é a melhoria da qualidade de vida 

da comunidade, que implica seu bem estar material e es-

piritual, a garantia do exercício da memória e da cidada-

nia. A comunidade é a verdadeira responsável e guardiã 

de seus valores patrimoniais. O patrimônio pertence à co-

munidade que produziu os bens culturais que o compõem; 

constitui inúmeras funções simbólicas; os monumentos 

assumem um valor documental. Sendo assim, não se pode 

pensar em proteção dos bens culturais se não no interesse 

da própria comunidade a que se compete decidir sobre a 

sua destinação, no exercício pleno de sua autonomia e ci-

dadania. Para assegurar esse direito a comunidade neces-

sita ter o conhecimento do seu patrimônio e dos meios de 

promover a sua preservação. 

5   Conclusão 

O MoNa Pão de Açúcar, graças a tombamento no Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da 

implantação de uma unidade de conservação (Monumento 

Natural) e paisagem cultural da Humanidade, coloca-o 

com várias esferas políticas para sua proteção. Associado 

a todos esses aspectos, suas múltiplas valorizações (for-

mação rochosa (gnaisse), resquícios de Mata Atlântica, lo-

cal histórico, e espaço cultural), o enquadram como Patri-

mônio Integral, visto que apresenta características de pa-

trimônio natural e cultural no mesmo espaço. 

As práticas conservacionistas protegem o patrimônio 

permitindo seu uso e gerando recursos financeiros que vi-

abilizem sua manutenção. As parcerias público-privadas, 

administração pela Cia. Caminho Aéreo Pão de Açúcar, 

também são fontes de fomento na manutenção do mesmo. 

O turismo quando bem empregado também pode servir de 

estratégia de proteção ao patrimônio, promovendo o eco-

turismo, turismo de aventura, turismo cultural e geotu-

rismo, o que enfatiza ainda mais a necessidade de preser-

vação daquela área. Poderia também ser utilizado como 

ferramenta de educação patrimonial, comunicando-se e 

sensibilizando o público leigo, o qual desconhece sua im-

portância patrimonial. 

Não se pode esquecer da preservação do sítio geoló-

gico e da geodiversidade como fator relevante no desen-

volvimento sustentável do local e do seu entorno. 
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Abstract São Paulo State (Brazil) has a vast and diversified record of Earth's geological history. In the Middle Tietê region, all types of 

rocks are found – igneous, metamorphic and sedimentary – in different environments, formed at different moments in the history of the 

planet and by different geological processes. The present work presents preliminary results of an evaluation of the potential for educational 

use of the inventoried geosites in the region. 

Keywords Geoscience Education, Geoconservation, Geoheritage, Geopark, Middle Tietê river. 

Resumo O Estado de São Paulo (Brasil) possui um vasto e diversificado registro da história geológica da Terra. Na região do Médio Tietê, 

são encontrados todos os tipos de rochas - ígneas, metamórficas e sedimentares – formadas em diferentes ambientes, em momentos diversos 

da história do planeta e por processos geológicos distintos. No presente trabalho, são apresentados os resultados preliminares da avaliação 

do potencial de uso educativo dos geossítios inventariados na região. 

Palavras-chave Educação em Geociências, Geoconservação, Patrimônio Geológico, Geoparque, Médio Tietê. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

O presente estudo está sendo realizado na região do Médio 

Tietê no Estado de São Paulo; mais especificamente, con-

siste na caracterização do patrimônio geológico dos mu-

nicípios de Itu, Salto, Cabreúva e Porto Feliz e na avalia-

ção quantitativa do potencial de uso educativo dos geossí-

tios da área, visando o reconhecimento do patrimônio, 

bem como a elaboração de estratégias de conservação e 

programas educativos. O Parque do Varvito (Rocha-Cam-

pos, 2002a) e o Parque Rocha Moutonnée (Rocha-Cam-

pos, 2002b) (Figs. 1a e 1b, respectivamente) preservam 

importantes testemunhos rochosos encontrados nessa re-

gião e que estão associados a um importante evento gla-

cial ocorrido há cerca de 300 Ma, sendo considerados pa-

trimônios tombados pelo CONDEPHATT (Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Artístico 

do Estado de São Paulo) e tendo sido elevados a categoria 

de monumentos geológicos paulistas pelo CoMGeo-SP 

(Conselho Estadual de Monumentos Geológicos). Con-

tudo, são apenas dois exemplos dos valiosos registros ro-

chosos encontrados na localidade de estudo, que compre-

endem ainda migmatitos, rochas sedimentares (Fig. 1c), 

mares de matacões graníticos e a Gruta Riacho Subterrâ-

neo (Fig. 1d), considerada umas das seis maiores cavernas 

em granito no mundo (GPME 2017), dentre outros. 

2   Metodologia 

A metodologia empregada consistiu em pesquisas biblio-

gráficas, consultas a especialistas e atividades de campo, 

de modo a possibilitar o reconhecimento do patrimônio 

geológico da área de estudo, assim como a realização do 

inventário e quantificação dos geossítios de acordo com 

um método sistemático. A quantificação do potencial de 

uso educativo está sendo realizada de acordo com a meto-

dologia proposta por Brilha (2016).
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Figura 1. Geossítios da Região do Médio Tietê. (A) Geossítio Varvito de Itu, (B) Geossítio Rocha Moutonnée de Salto, (C) Geossítio Bonanza de Itu 

e (D) Geossítio Gruta Riacho Subterrâneo (Foto: Adriano Gambarini. Fonte: Gambarini A. 2012) 

 

Adicionalmente, visitas técnicas foram realizadas em 

geoparques portugueses com o intuito de melhor compre-

ender as estratégias de geoconservação e os programas 

educativos empregados por tais instituições, de modo a 

servir de referência para a elaboração de propostas de 

ações de geoconservação e a criação de programas educa-

tivos que podem ser desenvolvidos no território. 

3   Resultados 

Os resultados obtidos até o presente momento permitiram 

o reconhecimento, caracterização e quantificação de oito 

geossítios. Os geossítios registram eventos geológicos re-

levantes, como por exemplo, a grande variação ambiental 

ocorrida ao longo do Paleozoico e Mesozoico no 

Gondwana sul-americano e auxiliam no entendimento de 

assuntos relacionados às Ciências da Terra, tais como a 

percepção da relação existente entre o substrato rochoso e 

as formas de relevo e os tipos de solos, dentre outros. Al-

guns dos geossítios estudados estão inseridos no inventá-

rio do Patrimônio Geológico do Estado de São Paulo de-

senvolvido por Garcia et al. (2018), o que evidencia a 

importância regional desses geossítios e, até mesmo in-

ternacional, no caso dos geossítios Rocha Moutonnée 

de Salto e Varvito de Itu. A tabela 1 apresenta os resul-

tados parciais do potencial de uso educativo dos geossí-

tios. Na proposta de Brilha (2016) para quantificação do 

potencial de uso educativo dos geossítios, o valor máximo 

possível para a classificação de um geossítio é 400. Nesse 

contexto, os geossítios localizados nos parques geológicos 

do Varvito, da Rocha Moutonnée e de Lavras apresenta-

ram os maiores índices de uso potencial educativo, segui-

dos pelo Geossítio Monções de Porto Feliz e dos demais 

geossítios que não estão inseridos em parques municipais. 

Os resultados dessas quantificações reafirmam a impor-

tância da manutenção e continuidade da existência desses 

espaços tanto do ponto de vista de sua importância cientí-

fica, como também pelo seu valor educativo. A elaboração 

de propostas de programas educativos, de estratégias de 

proteção, valorização e divulgação e monitoramento 

desses e dos demais geossítios está em andamento.  

4   Considerações finais 

Os geossítios da região do Médio Tietê no Estado de São 

Paulo possuem interesses científicos diversos e apresen-

tam potencial de uso para diferentes finalidades, tais como 

pesquisas científicas, atividades educativas e geoturísti-

cas. Os resultados parciais obtidos permitem constatar o 

grande potencial de uso educativo dos geossítios inventa 

riados. Além disso, a caracterização do patrimônio geoló-

gico dessa região permite a elaboração de estratégias de 

geoconservação do patrimônio, algumas possíveis de se-

rem empregadas a curto e médio prazo – como as que se
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Tabela 1 – Resultados parciais do potencial de uso educativo de geossítios inventariados na região do Médio Tietê

Geossítio Unidade Geológica Município Potencial de Uso Educativo 

Rocha Moutonnée de Salto Complexo Granitóide Itu 

E Subgrupo Itararé 

Salto (SP) 365 

Pavimento Estriado Guaraú Complexo Granitóide Itu Salto (SP) 280 

Matacões Graníticos de Salto Complexo Granitóide Itu Salto (SP) 330 

Matacões Graníticos de Cabreúva Complexo Granitóide Itu Cabreúva (SP) 220 

Gruta Riacho Subterrâneo Complexo Granitóide Itu Salto (SP) 270 

Varvito de Itu Subgrupo Itararé Itu (SP) 380 

Monções de Porto Feliz Subgrupo Itararé Porto Feliz (SP) 270 

Bonanza de Itu Subgrupo Itararé Itu (SP) 245 

 

 

referem a implementação de infraestruturas, acessibilida-

des e divulgação científica –, enquanto outras são estraté-

gias de médio a longo prazo, como a criação de um geo-

parque nessa localidade, e requerem maior envolvimento 

dos poderes público, privado e da comunidade. Nesse con-

texto, Oliveira-Santos et al. (2017) discutem o potencial 

de criação do Geoparque Médio Tietê e os benefícios de-

correntes dessa criação para a valorização do patrimônio 

geológico, histórico e cultural do território e para a pro-

moção de um desenvolvimento territorial sustentável.  
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Abstract We argue in this paper that the geological and geomorphologic records of human activity, constituents of the anthropogenic or 

technogenic ground, must be included in the list of categories considered for the purpose of defining sites of special interest for patrimoni-
al protection and conservation. This proposal is justified in terms of the of the "documentary" character of such formations, in relation to 

human activities and their relations with nature, and of the broad development of the scientific area dedicated to the study of this subject, 

in Brazil and in the world, in the context of the definition of the Anthropocene. 

Keywords Technogenic geodiversity, geoconservation, geological heritage, Anthropocene. 

Resumo Defendemos no presente artigo que os registros geológicos e geomorfológicos da atividade humana, constituintes dos terrenos 

antropogênicos ou tecnogênicos, sejam incluídos no rol de categorias consideradas com a finalidade de definição de sítios de especial inte-
resse para a proteção patrimonial e conservação. Tal proposta é justificada em termos do caráter “documental” de tais formações, em rela-

ção às atividades humanas e suas relações com a natureza, e do amplo desenvolvimento da área científica dedicada ao estudo desse tema, 

no Brasil e no mundo, no contexto da definição do Antropoceno. 

Palavras-chave Geodiversidade tecnogênica, geoconservação, patrimônio geológico, Antropoceno.  

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

Garcia et al. (2013) relatam que, no evento “Workshop 

do Inventário do Patrimônio Geológico de São Paulo”, 

realizado em março de 2013 no Instituto de Geociências 

da Universidade de São Paulo, foram propostas categori-

as geológicas temáticas que melhor representariam a 

história e evolução geológicas do Estado, e que serviriam 

de base para a definição de geossítios. Tais categorias, no 

total de 25, foram pensadas a partir de entidades tectono-

estratigráficas de larga escala, relacionados ao Pré-

Cambriano, à Bacia Gondwana, ao registro Pós-

Gondwânico, às feições geomorfológicas pré-

quaternárias, ao registro paleontológico às unidades 

geológicas ou geomorfológicas quaternárias, às estrutu-

ras de impacto, à carstificação, aos registros de neotectô-

nica e, por fim, às lateritas e solos. O desenvolvimento 

de tal proposta de “Inventário” resultou na catalogação e 

avaliação da relevância de 142 sítios representantes de 

11 contextos geológicos (Garcia et al. 2018).  

Conquanto se trate, evidentemente, de um trabalho 

de fôlego e de um registro amplo da geodiversidade 

paulista, representando a coluna geológica desde o Ar-

queano até o Holoceno, o que se configura é um quadro 

incompleto: não foram incluídos os registros geológicos 

e geomorfológicos da agência humana. Neste trabalho 

mostraremos que tais camadas, constituintes da geodi-

versidade tecnogênica, bem como suas formas de relevo 

associadas (Peloggia et al. 2014a,b), primeiramente des-

critas no Brasil no início do século XIX por Von Es-

chwege (1979) [1833], constituem elementos privilegia-

dos para a geoconservação, e que esta é perfeitamente 

passível de enquadramento nas normas e categorias vi-

gentes relativas à proteção do patrimônio. 

2   A relevância patrimonial das camadas 

antropogênicas 

No Brasil, os monumentos naturais são, desde a edição 

do Decreto-Lei n.25, de 30 de novembro de 1937, que 

organiza a proteção ao patrimônio histórico e artístico 

nacional, sujeitos a tombamento, assim como os  

“Sítios ou paisagens que importe conservar ou proteger pela 

feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 

agenciados pela indústria humana” (Decreto Lei n. 25/1937) 

Tal formulação, devida como é sabido à genialidade 

de Mário de Andrade, coloca inequivocamente em evi-

dência, de forma absolutamente pioneira, o conceito de 

agência. Assim como sítios geológicos-geomorfológicos 

são uma herança no sentido de registros de processos 

naturais antigos, remodelados e modificados por proces-

sos mais recentes (Ab’Saber 2003), as camadas e mode-

lados antropogênicos constituem registros e heranças de 

um tipo particular de agência, aquela realizada pela hu-

manidade, e que diz respeito ao modo como os seres 

humanos, em interação social complexa, colocam em 

prática sua capacidade de conformar e transformar o 
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mundo, como produtores de cultura material mas tam-

bém de depósitos e formas de relevo.  

Dito de outra maneira, trata-se de uma abordagem 

que tem a finalidade de compreender os processos intera-

tivos humanidade-natureza como fenômenos da ordem 

da cultura que geram consequências ambientais e regis-

tros geológicos, dotados de um caráter plenamente histó-

rico na medida em que tais registros consistem em “do-

cumentos materiais” que refletem contextos específicos, 

como arquivos que permitem interpretar o que for possí-

vel a respeito da natureza e da sociedade que os geraram.    

(Peloggia 2015a). 

Seja como for, dos representantes do Estado de São 

Paulo listados nos três volumes da publicação Sítios 

Geológicos e Paleontológicos do Brasil (Schobenhaus et 

al. 2002, Winge et al. 2009, Winge et al. 2013), salvo 

engano apenas um têm referência ao agenciamento hu-

mano: as Escavações de Ouro do Jaraguá (Carneiro 

2002). Isto ocorre também com o “Geoparque do Ciclo 

do Ouro” em Guarulhos, proposto por Aguilar et al. 

(2012), conquanto em nenhum dos dois casos seja enfa-

tizada a ocorrência de depósitos antropogênicos, estes 

que de fato ocorrem em Guarulhos, como verificado em 

campo pelo autor deste trabalho.  

Enfim, a outra forma básica de proteção da geodi-

versidade é a categoria dos monumentos naturais previs-

ta na Lei Federal 9.985/2000, que criou o Sistema Naci-

onal de Unidades de Conservação da Natureza, e que 

inclui entre seus objetivos a proteção de paisagens e as 

áreas dotadas de “características relevantes” de natureza 

geológica e geomorfológica, dentre outras. especifica-

ções. Aí, o conceito que se torna instituto efetivo para a 

proteção do patrimônio é o de “monumento natural”.  

Seja como for, o significado e a importância, tanto 

em termos quantitativos quanto qualitativos, desse novo 

agente geológico que é a humanidade, e de suas conse-

quências ao longo da superfície da Terra, têm sido am-

plamente reconhecidos e colocados em destaque nas 

últimas décadas, na literatura geocientífica internacional 

e brasileira, principalmente em torno das discussões 

sobre o novo tempo geológico do Antropoceno e seus 

registros. 

No nível internacional, o debate tem sido feito em 

termos estratigráficos (crono, lito e morfoestratigráficos), 

geomorfológicos e paisagísticos, de classificação dos 

terrenos artificiais ou tecnogênicos e de seus processos 

de formação, incluindo-se os aluviões antropogênicos, 

dos novos tipos de materiais rochosos e mineralógicos  e, 

enfim, da teoria do conhecimento – enfocando-se a natu-

reza da agência geológica humana e a relação entre as 

geociências e outros campos do saber, como a ecologia, a 

história e a arqueologia. Conquanto seja um tema atual, o 

debate encontra fundamentos na literatura clássica desde 

o século XIX (Peloggia 2005b, Dorsh 2013, Hamilton & 

Grinevald 2015, Peloggia & Ortega 2016a, Edgeworth 

2016). A produção acumulada é extensa, mas sua revisão 

não faz parte do escopo do presente trabalho. 

Especificamente no Brasil, o tema vem sendo trata-

do desde a década de 1990, e mesmo antes, com pionei-

rismo, notadamente a partir de pesquisas relativas:  

1. A aluviões antropogênicos (depósitos tecnogênicos) 

relacionados: à agricultura ou uso do território (e.g. 

Bittencourt 1978, Oliveira 1990, Oliveira et al. 

1992, Moura et al. 1992, Oliveira & Queiroz Neto 

1994 Dantas 1995, Mello et al. 1995, Ribeiro et al. 

1996, Brannstrom & Oliveira 1999, Capellari & Pe-

loggia 2012, Felippe et al. 2013, França & Souza 

2014, Kirchner et al. 2015, Peloggia 2015b,c, Pelo-

ggia et al. 2015,  Peloggia 2016, Peloggia & Ortega 

2016b, Oliveira & Queiroz Neto 2017, Oliveira et 

al. 2017), 

2. A depósitos e formas de relevo derivados da ativi-

dade minerária (e.g. Eschwege 1979[1833], Souza 

& Zuquete 2001, Nolasco 2002, Sobreira & Lima 

2005, Estevam et al. 2005, Sobreira 2014) e relaci-

onados a estruturas hidráulicas (e.g. Oliveira 1994, 

Viana et al. 2000, Rossato 2000, Korb 2006, Korb 

& Suertegaray 2014), 

3. Aos terrenos e relevos tecnogênicos de áreas urba-

nas e periurbanas (e.g. Barros e Peloggia 1993, Pe-

loggia 1994, 1996, 1997a,b, 1998a, 2000, 2005a,  

Rodrigues 2005, 2010, 2015, Figueira 2007, Rubin 

et al. 2008, Gouveia 2010, Luz 2010, 2014, Gomes 

et al. 2012, Machado 2012, Silva 2012, 2017, Mar-

ques et al. 2013, Oliveira et al. 2013, Marques et al. 

2014, Mirandola e Macedo 2014, Oliveira 2014, 

Oliveira et al. 2014, Luz & Rodrigues 2013, 2015, 

Oliveira et al.2015, Braga et al. 2016, Vitorino et al. 

2016, Nunes et al. 2017, Santos et al. 2017, Pelog-

gia et al. 2017a,b), 

4. Às áreas litorâneas (e.g. Telles 1999, Lisboa 2004, 

Silva 2013, Silva & Horn 2014, Machado et al. 

2017).  

Ainda, contribuições ocorrem na forma de propostas 

teóricas de descrição, classificação, análise, mapeamen-

to, enquadramento estratigráfico e caracterização dos 

processos de formação de terrenos tecnogênicos, bem 

como do significado da referida agência geológica hu-

mana (e.g. Oliveira 1990, Rohde 1996, Peloggia 1997a,c, 

1998a,b, 1999, 2003, 2005a,b, 2015, 2017, Oliveira e 

Peloggia 2005, Oliveira et al. 2005, Brito et al. 2013, 

Oliveira & Peloggia 2014, Peloggia et al. 2014a,b, Miya-

zaki 2014, Silva et al. 2014, Peloggia & Ortega 2016a,b). 

Sínteses não exaustivas dessa produção científica foram 

publicadas por Oliveira et al. (2005), Oliveira (2005), 

Machado (2013) e França et al. (2017). 

Dentre este amplo espectro de pesquisas, destaca-

mos a seguir exemplos de áreas no Estado de São Paulo 

em que poderão ser eventualmente definidos sítios geo-

lógicos do registro da agência humana: o Vale do Paraí-

ba, o Planalto Ocidental e a Região Metropolitana de São 

Paulo. 

 

2.1 Os aluviões antropogênicos relacionados ao Ciclo 

do Café e episódios posteriores, no Vale do Paraíba e no 

Planalto Ocidental. 

Os aluviões antropogênicos, elementos da geodiversida-

de tecnogênica classificados como depósitos sedimenta-

res induzidos (technogenic wash, Peloggia at al, 2014a), 

e também referenciados internacionalmente como foma-

ções antrópicas induzidas, sedimentos de legado (legacy 
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sediments) ou aluviões pós-assentamento (post-

settlement alluvium), ou ainda depósitos acelerados de 

vale (accelerated valley deposits), têm importância signi-

ficativa como registros das mudanças ambientais produ-

zidas pela interação entre a humanidade e a paisagem, 

notadamente nos territórios de expansão agrícola.  

No Vale do Paraíba paulista, na região de Taubaté, 

as investigações existentes mostram a ocorrência de 

espessos e extensos depósitos aluviais associados à der-

rubada da Mata Atlântica (Cappelari & Peloggia 2012, 

Peloggia 2015b, Peloggia et al. 2015, Peloggia 2016), 

bem como depósitos mais recentes, relacionados com a 

morfodinâmica pré-atual, configurando no mínimo dois 

níveis de terraços tecnogênicos.  

No Planalto Ocidental Paulista, os primeiros depósi-

tos tecnogênicos induzidos descritos no Estado (Oliveira 

1990, Oliveira et al. 1992, Oliveira & Queiroz Neto 

1994, Brannstrom & Oliveira 1999, Oliveira & Queiroz 

Neto, 2017) representam as últimas fases dessa expan-

são. Tais camadas apresentam características sedimento-

lógicas e estratigráficas que indicam sedimentação epi-

sódica e anômala, sendo depósitos correlativos a eventos 

de crise ambiental e registros que evidenciam um modo 

reiterativamente predatório e não sustentável de ocupa-

ção do território e apropriação do relevo (Peloggia 2016, 

Peloggia & Ortega 2016b). 

Tais ocorrências, que foram caracterizadas estrati-

graficamente (Aloformação Rio Una e Aloformação 

Andradina) ocorrem associadamente aos fundos de vales 

atuais, e a definição de sítios geológicos para preserva-

ção de exposições notáveis, a serem definidas, pode se 

beneficiar dos limites das áreas de proteção ambiental 

definidas no Código Florestal.  

 

2.2 O estrato geológico urbano da cidade de São 

Paulo 

As investigações geotécnicas de subsolo na cidade 

de São Paulo mostram sistematicamente a ocorrência, 

sobre os terrenos constituídos por formações sedimenta-

res terciárias ou rochas do embasamento cristalino, e 

suas alteritas ou solos pedogênicos superficiais, e ainda 

sobre sedimentos quaternários das várzeas holocênicas e 

terraços aluviais pleistocênicos, de uma relativamente 

pouco espessa, conquanto em alguns locais de vários 

metros de profundidade, mas contínua camada de terreno 

artificial ou tecnogênico.  

Este estrato, ou arqueosfera, que representa o nível 

superior da coluna estratigráfica local, é correlativo ao 

processo de implantação e expansão da cidade, desde o 

período colonial, ao qual se associa a profunda modifica-

ção na configuração dos sistemas geomorfológicos, no-

tadamente nos compartimentos de planície (e.g. Peloggia 

1996, 1997a, 1998, 2000, 2005, Figueira 2007, Luz 

2010, 2014, Luz & Rodrigues 2013, 2015). 

Neste caso, especial atenção merece ser dada às 

eventuais exposições desta camada antropogênica, pois 

podem configurar potenciais referências estratigráficas 

locais relevantes na definição do Antropoceno, bem 

como fornecer seções-tipo para a formalização litoestra-

tigráfica. 

3   Considerações finais 

Procuramos argumentar, neste trabalho, que os registros 

geológicos e geomorfológicos da agência humana, em 

função de sua natureza, da produção científica acumula-

da – uma amostra da qual foi aqui mostrada de forma 

ampla, conquanto incompleta, no que diz respeito à con-

tribuição brasileira –, do reconhecimento mundial pela 

relevância do tema e do ordenamento legal referente à 

proteção do patrimônio, podem e devem ser considera-

dos como uma categoria temática para a geoconservação.   

Como lembra Underwood (2001), um objetivo bási-

co dos estudos geológicos é a determinação da história 

geológica das áreas e, uma vez que hoje parte dessa 

história pode ser representada por materiais antropogêni-

cos, o reconhecimento e interpretação destes pode prover 

informações relevantes sobre uma parte significativa 

dessa mesma história. 

A iminente “oficialização” estratigráfica do Antro-

poceno, no âmbito da União Internacional das Ciências 

Geológicas - IUGS, por sua vez, também é um indicador 

importante da necessidade de se reconhecerem e preser-

varem seus registros no Brasil. Mas, independentemente 

dessa decisão, vimos que o acúmulo de conhecimento e 

interesse científicos sobre o tema, além de colocá-lo 

inequivocamente como uma disciplina Geocientífica, por 

decorrência justifica a preservação de seus registros 

notáveis.  
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Abstract The Seridó Potiguar geological diversity abundance is expressed by landscapes and local cultural manifestations. The protection 

of these abiotic resources, which serve as basis of ecosystem services, requires environmental education actions activities through geocon-

servation, therefore, the already developed actions in Geopark Seridó must be improved to ensure the preservation of this diversity. By 

comprehending the Seridó's relevance and through support actions to the Geopark Seridó, this paper describe a project that aims to expand 
the integration of local communities with the diversity presented by nature,showing possibilities of geosystems sustainability. The authors 

perform in municipalities sustainable exploration of geodiversity, also projects geosciences for society through education, geotourism, hand-

icrafts and gastronomy, which will seek to involve the local community in the geopark development, so those actions bring benefits for all 

spheres. 

Keywords Geopark Seridó, geoheritage, Geosciences teaching. 

Resumo A riqueza em diversidade geológica do Seridó Potiguar está expressa nas paisagens e nas manifestações culturais do lugar; a 

proteção desses recursos abióticos, que servem como base de serviços ecossistêmicos, necessita de ações de atividades de educação ambiental 

por meio de Geoconservação, em ações que já são desenvolvidas no Geoparque Seridó. Entendendo a importância da região do Seridó do 

RN e por meio das ações de apoio ao Geoparque Seridó, este trabalho descreve um projeto que visa ampliar a integração das comunidades 
locais com a diversidade apresentada pela natureza, mostrando possibilidades de um desenvolvimento sustentável para o geossistemas. Os 

autores realizam nos municípios ações de exploração sustentável da geodiversidade, além de projetos de Geociências para a sociedade por 
meio da educação, geoturismo, artesanato e gastronomia, que procurarão envolver a comunidade local no desenvolvimento do geoparque, 

de forma que as ações tragam benefícios para todos.  

Palavras-chave Geoparque Seridó, patrimônio geológico, ensino de Geociências. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

A região do Seridó Potiguar possui diversidade geológica 

bastante rica que está expressa não apenas nas paisagens 

que contornam a Serra de Santana, o Açude Gargalheiras, 

o Mirador, o Pico do Totoró, a Serra Verde, o Xiquexique, 

entre outros. Também está presente na cultura local, em 

seu artesanato e música, por exemplo. Não são raros os 

exemplos de cordéis que retratem a beleza do Seridó. Isto 

tudo remete à uma diversidade de elementos naturais, abi-

óticos, conhecida como geodiversidade, num paralelo ao 

termo já consagrado da biodiversidade. A geodiversidade 

do planeta é fonte de informação abiótica nos estudos da 

natureza, sendo componente fundamental e básico do pla-

neta Terra.  

Muitos componentes da diversidade abiótica são uti-

lizados nas mais diversas atividades econômicas e sociais 

do ser humano; por isso, muitas vezes, sofrem impactos 

irreversíveis, mas que podem ser mitigados por meio de 

ações de educação ambiental e de Geoconservação.  

Uma vez que impactos provocados pelas ameaças, 

como cita Gray (2013) da interferência e manejo da geo-

diversidade, podem acarretar perdas imensuráveis para as 

Geociências, assim como para toda a sociedade, desenvol-

veu-se, concomitantemente com o termo geodiversidade, 

a Geoconservação, que almeja a conservação da diversi-

dade abiótica do planeta. Entretanto, como muitos dos re-

cursos abióticos do planeta são fundamentais para a vida 

humana, pretende-se, com a valoração e classificação dos 

lugares, proteger aqueles locais com geodiversidade ex-

cepcional ou o patrimônio geológico da Terra. As medidas 

de proteção da geodiversidade podem advir da “criação de 

leis e programas específicos para o patrimônio geológico 

e/ou por meio da sensibilização do público sobre a impor-

tância deste patrimônio, utilizando-o para o turismo” 

(Nascimento et al. 2008). 
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Uma das formas de conservação que estão em voga 

hoje no mundo é o estabelecimento de Geoparques, que 

são áreas limitadas em que existe patrimônio geológico de 

importância local, regional, nacional ou internacional. O 

programa de Geoparques da UNESCO é uma das princi-

pais ações de proteção da geodiversidade in situ, atual-

mente contando com 127 geoparques em 35 países. No 

Brasil, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) possui um 

programa chamado Geoparques do Brasil, que conta com 

inúmeras propostas. No Rio Grande do Norte, uma região 

que se tem destacado recentemente no que concerne à ge-

odiversidade e seu patrimônio geológico é a região Seridó, 

especificamente nos municípios de Cerro Corá, Lagoa 

Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Pare-

lhas, aonde está em implementação o Geoparque Seridó, 

Figura 1, na Província Borborema, região que conforme 

Almeida et al. (1977) se destaca por possuir exemplares 

abióticos com diversos valores de geodiversidade com re-

gistros do Paleoproterozoico ao Neogeno. 

Nesse trabalho aqui proposto, que retrata um projeto 

de extensão, pretende-se apoiar ações extensionistas no 

que concerne à divulgação do Geoparque Seridó, uma área 

com 16 geossítios de interesse científico, educativo e tu-

rístico. As atividades que serão realizadas visam também 

trabalhos de conscientização ambiental com crianças e 

adolescentes da região, como também com turistas, atra-

vés dos guias de turismo da região. Este projeto permitirá 

um desenvolvimento de ações que se integram com os pla-

nos pedagógicos dos cursos, em nível de graduação, de 

Geologia, Geografia e Turismo, favorecendo na melhoria 

do processo ensino-aprendizagem.  

2   Proposições metodológicas 

Descrevemos aqui as ferramentas, os procedimentos e os 

materiais necessários para execução das diversas ações 

com a comunidade que compõem o projeto de extensão 

que focalizam o Geoparque Seridó como instrumento de 

propagar conhecimentos em Geociências em comunida-

des do interior e escolas municipais do Seridó potiguar, 

ressaltando que para elaboração dessa produção foi feita 

uma intensa revisão na literatura.   

O projeto será iniciado com uma revisão bibliográfica 

sobre as bases teóricas que sustentaram as atividades ao 

longo do ano, que se referem aos 5 G´s (geodiversidade, 

geopatrimônio, geoconservação, geoturismo e geopar-

que). O próximo passo terá como centro a realização de 

minicursos para alunos de Geologia, Geografia e Turismo 

da UFRN (campus Natal e CERES), visando a formação 

de pessoas habilitadas a promover o Geoparque Seridó, 

formando colaboradores na divulgação de seus atrativos 

naturais.  

Ao longo da execução dos trabalhos estão planejadas 

quatro etapas de campo, sendo que 2 destas terão o intuito 

ministrar palestras em escolas públicas dos municípios 

para apresentar e divulgar o Geoparque Seridó, mostrando 

os conhecimentos geocientíficos e trabalhando com a 

conscientização ambiental das comunidades, com desta-

que para crianças e adolescentes.  

Nas palestras também será promovida uma ação que 

procurará integrar os participantes ao Geoparque. O com-

partilhamento de fotos dos geossítios de suas cidades será 

 

 

Figura 1. Mapa de posicionamento dos geossítios do Projeto Geoparque Seridó (Medeiros et al. 2017) 
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incentivado para compor um acervo de exposição fotográ-

fica a ser realizada no final do projeto. Também serão dis-

tribuídos kits de amostras de rochas da região, para divul-

gar a riqueza natural do Seridó.  

As outras duas etapas incluirão reunião com gestores 

municipais e das escolas, e para realização de curso de for-

mação de professores. Serão elaborados materiais de di-

vulgação do Geoparque Seridó, incluindo vídeos, folders 

e banners, de forma a mostrar a riqueza dessa região. Todo 

o material será disponibilizado gratuitamente para a soci-

edade interessada, de forma impressa e virtual. 

Além disso poderão ainda ser adicionadas ferramen-

tas que possibilitem maior interação entre o público-alvo 

e os participantes do projeto, tais como: oficinas em geral, 

apresentações culturais e eventos que tragam em seu con-

teúdo de abordagem fundamentos da ciência geológica 

usando os elementos de geodiversidade dos geossítios do 

Geoparque Seridó.  

3   Resultados esperados 

Espera-se apresentar o patrimônio geológico, por meio da 

educação e do turismo, encontrado nesse território cha-

mado de Geoparque Seridó à população como forma de 

promoção, valorização e resgate de identidade local, que 

servirá como alternativa de fonte de desenvolvimento eco-

nômico regional. 

O projeto também conta com o apoio institucional dos 

municípios que compõem o Geoparque Seridó: Cerro 

Corá (Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Tu-

rismo; Secretaria de Educação, Cultura e Desporto), La-

goa Nova (Prefeitura Municipal; Secretaria de Turismo e 

Cultua), Currais Novos (Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo; Fundação Cultural), Acari (Secre-

taria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Desporto 

e Lazer), Carnaúba dos Dantas (Secretaria de Turismo) e 

Parelhas (Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte), con-

forme cartas de apoio, de alguns municípios foram anexa-

das nesse projeto. Isso demonstra o interesse das adminis-

trações municipais na execução do que é aqui proposto, 

assim como a importância dessas atividades para o Geo-

parque, os municípios e seus habitantes, bem como esse 

apoio é recebido como elemento facilitador dos resultados 

que se esperam neste trabalho. 

Também é gerada uma expectativa no sentido de fo-

mentar o conhecimento nas questões ambientais e incluir 

a geodiversidade nessa discussão, para os geossítios do 

Geoparque Seridó. Medeiros et al. (2017) obtiveram 

como resultados na valorização do patrimônio ambiental 

de cada geossítio, os autores colocaram os geossítios do 

Cruzeiro de Cerro Corá, Vale Vulcânico, Pico Totoró, 

Morro do Cruzeiro, Cruzeiro de Acari, Poço do Arroz, 

Marmitas Rio Carnaúba, Açude Boqueirão e Monte do 

Galo como sendo de fraca em estímulos a valorização do 

patrimônio; os geossítios de Serra Verde, Mirante Santa 

Rita, Açude Gargalheiras, Cruzeiro de Acari e Mirador 

como locais de moderada valorização; e somente o geos-

sítio Mina Brejuí como forte nesse aspecto, a melhoria das 

condições da valoração podem passar por ações como do 

projeto aqui discutido.   

Assim, agências de turismo, hotéis, escolas, faculda-

des e qualquer cidadão interessado poderão obter informa-

ções histórias, turísticas e, sobretudo, geológicas sobre a 

região do Geoparque Seridó, tendo também o roteiro em 

mãos, poderão fazer a visita in loco de forma autônoma ou 

com a assessoria de guias de turismo locais. 

4   Considerações finais 

O Projeto Geoparque Seridó já tem permitido com que 

discussões e ações a nível local, regional e nacional te-

nham sido levantadas no sentido de propor importância do 

patrimônio geológico. Localmente, por exemplo a qualifi-

cação de guias e a criação de roteiros geoturísticos, além 

da movimentação da comunidade no sentido de divulgar 

as ações do projeto tem sido conquistas gratificantes. 

A publicação aparece como oportunidade de divulgar 

mais uma das ações do Geoparque Seridó, mas também 

como objeto de inspiração para que ações no sentido da 

divulgação do conhecimento e ensino das geociências sur-

jam e se propague nos meios sociais.   
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Abstract The Barra de Tabatinga beach sea cliffs in Eastern Coast of Rio Grande do Norte are one of the regional most known coastal 

landscapes. Through a means of touristic and educational use not only for cliffs but for set of coastal geodiversity elements, the Mirante dos 

Golfinhos is a set of possible beach visit places that allows a privileged biotic, abiotic and your interaction visitor view. Knowing that non-
geological information brings negative impacts to community and complete landscape use, this work aims to verify the profile of visitors to 

the site, to analyze it and propose ways of construction a work of dissemination of knowledge about the landscape geological evolution 

supported by geoconservation proposals and tools. Consistent visits were made to the study site and questionnaires were applied. The survey 
of data shown and visitors has interest and motivation about geological processes that defined a place scenic beauty, also presented a greater 

concern with a biodiversity and knows the environmental impacts of human interference. This study appears as a proposal for a basis of 

discussions of public policies for dissemination of environmental and geosciences education in the locality. 

Keywords Cliffs, Tabatinga, geotourism.  

Resumo As falésias da Praia de Barra de Tabatinga, Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, são uma das paisagens litorâneas mais 

conhecidas regionalmente. Por apresentar um potencial de uso turístico e educativo, não só pelas falésias, mas pelo conjunto de elementos 
de geodiversidade costeira, o Mirante dos Golfinhos é um conjunto de possíveis locais de visitação dessa praia que possibilita uma visão 

privilegiada dos componentes bióticos, abióticos e sua interação com o visitante. Sabendo que a não-informação geológica traz impactos 

negativos para a comunidade e no aproveitamento dessa paisagem, este trabalho tem como objetivo constatar o perfil dos visitantes do local, 
de modo a analisa-lo e também propor formas de construir um trabalho de divulgação do conhecimento da evolução geológica da paisagem 

apoiadas em propostas de geoconservação. Foram feitas constantes visitas ao local de estudo e aplicados questionários. O levantamento de 

dados mostrou que os visitantes têm interesse e motivação sobre os processos geológicos que definiram a beleza cênica do local, apresentou 
também a maior preocupação com a biodiversidade e sabe dos impactos ambientais da interferência humana. Este estudo aparece como 

proposta para a base de discussões de políticas públicas para propulsionar turismo, educação ambiental e em geociências na localidade. 

Palavras-chave Falésias, Tabatinga, geoturismo.  

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

A não informação geológica ou a má informação geoló-

gica pode ser um dos principais fatores que induzem im-

pactos negativos numa atividade turística, assim, pode-se 

falar em turismo predatório e não-aproveitamento da pai-

sagem em sua forma integral. A educação em geociências 

para a comunidade e visitantes surge como proposta alter-

nativa, o desafio que é colocado em locais de alta-visita-

ção e para grandes públicos gira em torno dos processos 

interpretativos que são oferecidos (Barbosa 1999).  

Brilha (2005) sugere que os meios interpretativos 

promovem os benefícios sociais de geossítios, promo-

vendo a sua conservação partindo do público e para o pú-

blico, entende-se, portanto, o segmento geoturístico como 

o elo entre elementos de geodiversidade, de conservação 

e sociais. Mesmo havendo uma forte discussão teórica-

conceitual sobre os fins do geoturismo, se é um nicho, 

uma atividade ou um segmento, sabe-se que há possibili-

dade para a movimentação econômica, mesmo que indi-

reta, e de igual modo turística, uma vez que já existindo 

nichos de turismo, o geoturismo se encaixaria como uma 

forma de agregar roteiros e fortalecer a atividade.  

Este trabalho surgiu da percepção dos autores nas se-

guintes indagações: existem elementos de geodiversidade 

costeira suficientes na Praia de Barra de Tabatinga, Nísia 

Floresta, Rio Grande do Norte, para haver motivação tu-

rística?; se tais elementos fossem levantados e valorados 

teriam potencial de aproveitamento semelhantes paisagem 

de local com elementos de geodiversidade similares, caso 

de Pipa, município de Tibau do Sul, RN?; e, por fim, exis-

tem argumentos e mecanismos que favorecem a geocon-

servação? 

Tendo os questionamentos como premissa, esta pro-

dução científica busca constatar o perfil dos visitantes do 

Mirante dos Golfinhos da Praia de Barra de Tabatinga, 

município de Nísia Floresta/RN, numa perspectiva do ni-

cho de geoturismo. 
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2   Materiais e métodos 

2.1 Localização e descrição da área de estudo 

A Praia de Barra de Tabatinga está situada no município 

de Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, distando 

cerca de 37 km da capital do estado do Rio Grande do 

Norte, inserido nas folhas da SUDENE São José do Mi-

pibu (SB.25-Y-A-II) e Natal (SB.25-V-C-V). Esse muni-

cípio integra a mesorregião do Leste Potiguar, possuindo 

praias, lagoas e dunas que atraem turistas com suas paisa-

gens e opções de lazer (CPRM 2005).  

Os elementos de geodiversidade que serão discutidos 

posteriormente motivaram a produção deste trabalho na 

perspectiva que no local de estudo eles são pouco aprovei-

tados. Nas fases metodológicas de reconhecimento, apli-

cação de pré-testes e de questionários os pontos escolhi-

dos para estudo foram os mirantes dos golfinhos, locali-

dades que habitualmente grupos de turistas param na in-

tenção de admirar golfinhos e tartarugas, parte da biodi-

versidade marinha da Praia de Tabatinga. A Fig. 1 localiza 

os pontos de coleta de dados, bem como a posição geográ-

fica da área em estudo, colocada numa Área de Proteção 

Ambiental (APA) e com sítios arqueológicos cadastrados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal (IPHAN). 

2.2 Procedimentos metodológicos 

Na primeira etapa houve reconhecimentos da área, regis-

tros fotográficos e acompanhamento da movimentação de 

visitas da área, vale ressaltar que houve a possibilidade da 

acompanhamento cotidiano, já que um dos autores reside 

nas proximidades, o que pode caracterizar a metodologia 

inicial juntamente com as etapas de pré-testes e questio-

nários como sendo de pesquisa-ação, Engel (2000), visto 

que há intervenção dos pesquisadores que levam o objeto 

de pesquisa à reflexão sobre o tema, inclusive a aborda-

gem aos visitantes era feita informando ao entrevistado 

que eram questões relacionadas a geologia, meio ambiente 

e turismo.  

A segunda fase da pesquisa consistiu na revisão sis-

temática da literatura nas bases de dados Google Scholar 

e Elsevier Science Direct com procedimentos baseados 

em Sampaio & Mancini (2007). A última parte do trabalho 

versou a elaboração e aplicação de pré-testes, esses usados 

para a validação de aplicação dos questionários, critérios 

de tempo de resposta e dificuldade no raciocínio foram 

vistos para a correção das perguntas e alternativas; a apli-

cação de questionários, parte dele com a Escala de Likert, 

de 0 a 10, na demonstração de interesse, satisfação ou as-

siduidade, outra parte com múltipla escolha abertas (res-

gatar opiniões) e fechadas (obter perfil socioeconômico, 

por exemplo), que geraram dados e gráficos que por sua 

vez possibilitaram uma análise do perfil dos visitantes 

numa perspectiva geoturística, de modo adequar e verifi-

car meios interpretativos e motivação dos turistas. 

Os pré-testes foram aplicados do fim de setembro do 

ano de 2017 até o último dia do mês de outubro do mesmo 

ano, para essa prévia dos questionários a aplicação foi 

feita por meio do uso de telefones móveis sendo feita a 

leitura para os entrevistados. A aplicação dos questioná-

rios se deu também por leitura e exposição dos questiona-

mentos, mas também foram entregues questionários em 

papeis, essa parte da metodologia foi realizada nos meses 

de novembro e dezembro de 2017, Fig. 2b.  

3   Resultados e discussões 

3.1 Geodiversidade, geoconservação e geoturismo 

A revisão sistemática realizada embasou a discussão que 

será abordada neste tópico, foram pesquisadas 14 chaves 

 

 

Figura 1. Mapa de localização dos pontos de coleta de questionários (mirantes), sítios arqueológicos e APA Bonfim-Guaraíra 
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de pesquisa, dentre elas: “dinâmica costeira geodiversi-

dade” com 11 itens encontrados; “dunas geodiversidade” 

com 3; “erosão costeira” com 15; “falésias escarpas du-

nas” 15; “falésias paisagem” 5; “falésias turismo” 18; 

“formação barreiras” 13; “geodiversidade falésias” 6; “ge-

oturismo praia” 12; “paisagem costeira” 5; “praia geodi-

versidade” 9; “tabatinga falésias” 29; “tabatinga RN” 9; 

“turismo costeiro” com 15 produções bibliográficas en-

contradas. 

Os elementos de geodiversidade que podem ser per-

cebidos na paisagem de Barra de Tabatinga são comuns a 

outras localidades. Dunas, falésias, recifes de arenito e la-

goas por exemplo são citadas em Silva & Nascimento 

(2016) como constituintes da diversidade abiótica da ci-

dade do Natal/RN, já as falésias de Pipa, Tibau do Sul/RN, 

se destacam por ser um atrativo paisagístico como registra 

Nascimento et al. (2013). Esses também são os principais 

constituintes da geodiversidade do local estudado. A mor-

fologia de praia e a dinâmica costeira podem ser elemen-

tos de geodiversidade que incrementam a paisagem, a apa-

rição da Formação Barreiras na Praia de Barra de Taba-

tinga fez com que Vital (2005) classifica-se o segmento 

da praia onde estão os mirantes como sendo de praia re-

fletiva exposta com falésia viva, evidencia-se também a 

presença da baía em forma de zeta, resultante do padrão 

de reflexões de ondas nas falésias. 

Os mirantes nos topos das falésias e nos tabuleiros 

possibilitam ao visitante apreciar numa visão panorâmica 

e superior a extensão das falésias e como os campos de 

dunas se projetam sobre elas. O primeiro mirante mais ao 

norte (Fig. 2a) possibilita um contato direto dos visitantes 

com a Formação Potengi (rocha argilosa friável e averme-

lhada) e a Formação Barreiras (rochas com colorações que 

variam de amarelo, branco a vermelho que são visíveis no 

corpo da falésia), a visão das falésias e dos beachrocks 

que estão nas bases da extensão das falésias, esse local na 

observação foi o local que era mais procurado pelos visi-

tantes para registros fotográficos. O Mirante dos Golfi-

nhos central se encontra em meio a um espaço de convi-

vência público com comércios e restaurantes, assim como 

o mirante mais ao sul, ambos possibilitam uma visão pri-

vilegiada para o mar, em que se tem o destaque biótico da 

fauna, e das dunas que estão dispostas sobre as falésias e 

que são continuas num campo de dunas em direção ao 

norte na Praia de Búzios, o segundo ponto está sobre um 

pequeno promontório e permite a visualização de promon-

tório que tem os beachrocks como base e as falésias apa-

recem em menor porte, vegetadas e com construções so-

bre elas, esse local é comumente chamado de Ponta da Ta-

batinga.  

As informações sobre a evolução geomorfológica são 

necessárias para a compreensão da paisagem aqui tratada. 

Cores, formas e gênese levam aos visitantes a se questio-

narem e se intrigarem com a beleza cênica da paisagem 

local. De que forma essa história geológica pode ser con-

tada é um dos grandes objetivos de um trabalho de divul-

gação das Geociências.  

Uma síntese para a evolução geomorfológica das re-

giões costeiras está em Sousa et al. (2008), que apresen-

tam a sedimentação da Formação Barreiras, de 18 a 22 

milhões de anos atrás por sistemas fluviais, de leques alu-

viais e flúvio-lagunares, bem como destaca os eventos: de 

máxima antiga transgressão e sedimentação da Formação 

Potengi, máxima da penúltima transgressão há 123.000 

A.P., de construção de terraços marinhos e antigas linhas 

de costa (18.0000 A.P.), máxima transgressão no Holo-

ceno (5.000 A.P.), construção de deltas interlagunares e 

de terraços marinhos no Holoceno superior (2.000 A.P.). 

A aparição da Formação Barreiras em falésias expostas no 

litoral se são por efeitos da neotectônica, o que explica por 

exemplo o não aparecimento das falésias de forma acen-

tuada na Praia de Búzios, ao norte da área estudada.  

Sobre as dunas, Barreto et al. (2004) classificam du-

nas ativas e inativas, o segundo tipo é mais antigo e data 

de 89.000 até o presente, algumas dunas inativas corres-

pondem com o evento de máximo nível do mar holocê-

nico, a areia dessas dunas tem origem de acumulação tanto 

de praias como de planícies costeiras, as dunas mais aver-

melhadas teve os sedimentos originados pela erosão da 

Formação Barreiras e está associada a baixos níveis de 

base, enquanto que as dunas ativas ou reativadas tem ida-

des que variam de 6.500 a 50 anos. Por fim, as rochas prai-

ais ou beachrocks ainda são formadas e podem ser vistas 

na base das falésias, provavelmente tem material do Bar-

reiras cimentado, os corpos mais extensos que não podem 

ser vistos no mirante tem de 4.380 a 7.400 anos. 

As estruturas sedimentares presentes como estratifi-

cações cruzadas acanaladas em areias, seixos imbricados 

e formando estratificações podem ser visualizados na Fig. 

3a e representam as fácies sedimentares dos estratos da 

Formação Barreiras, enquanto que laminações plano-pa-

ralelas em finos estão associadas a Formação Potengi 

(Fig. 3b). Os estratos mostram também geometria de ca-

nal, também pode ser enxergado na Fig. 3a.  

 

Figura 2. Em “a” paisagem vista do mirante mais ao norte, vê se as falé-

sias com seu topo vegetado e na base com rochas praiais; em “b” a apli-
cação dos questionários nesse mirante, denota-se os sedimentos averme-

lhados do tabuleiro e no fundo da fotografia a presença das dunas 

626



 
Alguns tipos de patrimônio geológico se sobressaem 

nesse sítio, patrimônio geomorfológico, estratigráfico, 

marinho e sedimentológico são feições geológicas que po-

dem ser alvo de discussão. No entanto, essa geodiversi-

dade serve como base para um sistema de valores e servi-

ços ecossistêmicos. Uma exemplificação da geodiversi-

dade como suporte são falésias usadas por espécies de be-

souros e maribondos como habitat (Fig. 2c) ou a flora en-

dêmica instalada nas dunas, ou ainda a morfologia costeira 

como ambiente propício a reprodução da fauna marinha. 

Não é por menos que o Decreto Estadual N° 14.369/99 

cria a Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Fig. 

1) que abrange a área de estudo e tem por objetivo prote-

ger e preservar os ecossistemas dunar e os recursos hídri-

cos, ambos ligados com a regulação do sistema Dunas-

Barreiras e com elementos de geodiversidade descritos. 

Ademais, os serviços de provisão possibilitaram tradições 

pré-coloniais se instalarem nos tabuleiros e próximos a la-

goas deixando vestígios de materiais líticos e cerâmicos 

(localização na Fig. 1), os sítios arqueológicos estão ca-

dastrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

do IPHAN e a Lei de n° 3.924/61 dispõe que os monu-

mentos arqueológicos estão sob a guarda do Poder Pú-

blico. Estando a área no domínio de regulamentações 

cerca do patrimônio ambiental e do patrimônio histórico-

cultural, as ações para geoconservação poderiam agregar 

formas de proteção e de educação patrimonial ao sítio, 

sendo o geoturismo um agente de divulgação de impor-

tância da geodiversidade para a manutenção de ecossiste-

mas e também para a compreensão patrimônio histórico-

cultural.  

Tais estruturas e formas são interpretadas de maneira 

diferente por visitantes e esses significados constituem 

elementos fundamentais na criação de propostas que via-

bilizem a geoconservação do lugar. 

3.2 Perfil dos visitantes dos mirantes 

Foram aplicados 18 pré-testes a turistas nos mirantes e fo-

ram constatadas dificuldades em perguntas muito longas 

e com alternativas muito extensas e com termos específi-

cos em geologia, por isso houve uma readequação e a for-

mulação do questionário final, também validado semanti-

camente e reduzido em duas questões.  

Foram aplicados um total de 48 questionários, neles 

54% dos entrevistados eram do sexo feminino e os demais 

46% masculino, quanto a faixa etária dos entrevistados em 

sua maioria com 33% dos entrevistados eram de 30 a 40 

anos, seguido da faixa de 20 a 30 com 23%, de 40 a 50 

anos com 21%, de 50 a 60 anos 21% e 60 anos em diante 

2%, a faixa etária de até 20 anos não teve nenhum respon-

dente. Era comum os visitantes estarem em grupos e a co-

leta dos questionamentos era procedida geralmente com 

um indicado com um grupo, por várias vezes haviam gru-

pos de turistas com mais de 6 pessoas, mas como predo-

minância eram grupos familiares de 2 ou 3 pessoas, o que 

pode vir a explicar a faixa etária concentrada na idade en-

tre 30 a 50 anos.   

Sobre a renda dos 47 visitantes respondentes foi per-

guntado respeito da renda mensal em Salários Mínimos 

(SM), 36% dos entrevistados recebem de 2 a 4 SM, 32% 

até 2, 26% de 4 a 10, e 9% de 10 a 20, na classe acima de 

20 SM não houveram. Já no nível de escolaridade, dos 46 

respondentes, 4 pessoas se enquadravam em ensino fun-

damental incompleto, 3 com ensino fundamental com-

pleto, 2 com ensino médio incompleto, 8 com ensino mé-

dio completo, 6 com ensino superior incompleto, 17 com 

ensino superior completo e 6 tendo pós-graduação. Com a 

quantidade amostrada não foi possível perceber uma cor-

relação direta entre a faixa salarial média e a escolaridade, 

mas provavelmente há com os locais de origem dos visi-

tantes, que foram dos 46 entrevistados 14 de Natal/RN, 3 

do interior do estado do RN, 2 do estado da Paraíba, 3 de 

Recife/PE, 1 do estado da Bahia, 10 do estado São Paulo, 

2 do estado de Goiás, 1 do Rio de Janeiro, e 1 do estado 

do Tocantins e ainda 1 da Argentina. 

Na pergunta sobre se os visitantes costumam viajar 

com família e amigos, numa escala de 0 a 10, cerca de 

27% deles afirmavam que viajam muito, que seria o má-

ximo na escala. 91% dos entrevistados revelam que via-

jam de moderado a muito, estando menos de 9% viajando 

menos que o moderado. 

No momento em que foi perguntado o que é mais 

lembrado quando se é mencionada a palavra “tabatinga”, 

17 visitantes responderam que seriam os golfinhos, 9 fa-

lésias, 8 “praia”, 4 “paisagem”, 1 “dança”, 1 “dunas” e 1 

respondente optou por “outros”, no caso, o conjunto do 

 

Figura 3. Em “a” vê-se na base a Formação Barreiras, a geometria do estrato assemelha-se a um canal e as estratificações cruzadas são evidentes; em 

“b” estão presentes laminações paralelas em finos; na parte “c” também visíveis estratificações cruzadas, destaque para cavidades feitas por maribon-

dos e besouros na rocha 
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que foi dito, o que revela a maior preocupação com a bio-

diversidade do que com a geodiversidade ou do conjunto 

(patrimônio natural). 

Para o questionamento de se a atividade turística mo-

difica a paisagem a maioria das opções registradas foram 

que essa atividade desconfigura as condições naturais, 

uma vez que cerca de 74% das opiniões foram que há sig-

nificativa, no caso com um impacto de “7” ou maior, 

muito embora que 9% das opiniões tenha sido para que o 

turismo não apresente nenhum impacto, apenas 2% afir-

maram que o impacto seria de “3” e mais 2% para “4”. 

Quando foi perguntado sobre quanto pichações nas falé-

sias impactam a classe de que há uma mudança total na 

paisagem quando existem pichações foi a que se destacou 

sobre as demais. 64% dos entrevistados classificaram em 

“10” as pichações como impactantes e cerca de 18% op-

taram por opções de “0” a “5”, que implicam em baixo a 

médio impacto.   

Dos entrevistados 33% responderam que a origem 

das dunas está relacionada com rochas escavadas pelas 

ondas do mar, 25% com acúmulo de sedimento, 31% fra-

gmentos de morros e 11% cinza vulcânica. Já sobre a ori-

gem das falésias 55% dos turistas optaram por ter gênese 

relacionada com rochas escavadas pelas ondas do mar, 

30% fragmentos de morros, 9% acúmulo de sedimentos e 

6% produtos de cinza vulcânica. Para as dunas a provável 

indicação do erro está pela associação da morfologia de 

morro às dunas, como dunas sendo unidades de menor in-

tensidade de morros, enquanto que o acerto da maioria 

para o conceito de falésias deve estar associado a visão 

direta do processo da dinâmica costeira na paisagem. Esse 

conhecimento sobre a dinâmica das falésias pode ter re-

fletido na pergunta sobre os riscos geotécnicos de casas e 

prédios construídos próximos as falésias, em que 48% dos 

perguntados avaliou como sendo construções que certa-

mente tem riscos associados, 4% avaliou como “9” a 

chance das casas estarem em situação de riscos, 12% 

como “8”, 10% como “7”, 6% como “6”, outros 6% como 

“5”, mais 6% como sendo “3” e “4” e por fim 6% como 

se não houvesse riscos relacionados com construções em 

proximidades de topos, bases e escarpas de falésias da 

Praia de Barra de Tabatinga. 

Quando foi questionado quais seriam os valores que 

a Praia de Barra de Tabatinga possui 38 sinalizaram que 

seria o valor turístico, 30 marcaram “paisagístico”, 30 “la-

zer”, 29 “geológico”, 22 “ecológico”, 17 “econômico”, 12 

“estético”, 11 “cientifico”, 9 “artístico” e 3 optaram por 

outros valores (de preservação, culinário e religioso), 

como se pode ver no gráfico da Fig. 4. 

Na aplicação dos pré-testes observou a dificuldade da 

compreensão do termo geodiversidade. No questionário 

havia uma definição para a compreensão mais imediata. 

Foi questionado sobre o quanto a geodiversidade ou a va-

riedade de elementos geológicos na paisagem da Praia de 

Barra de Tabatinga, vista nos mirantes, era única e rica em 

processos geológicos. 51% indicaram que os elementos 

geológicos eram integralmente únicos, outros 6% avalia-

ram como “9” a unicidade do local, 19% como “8”, 6% 

como “7”, 8% como “6”, 2% como “5”, 4% como “4” e 

outros 2% aproximadamente como se não existisse ele-

mentos de geodiversidade únicos na paisagem do local, 

ilustrado na Fig. 5. 

Quanto ao interesse sobre os processos geológicos 

condicionantes da paisagem do local da pesquisa, mais de 

38% afirmaram que tem interesse total nos elementos de 

geologia da paisagem, 15% colocaram que se interessam 

num nível “9”, 23% em “8”, 13% em “7”, 8% e de “4” a 

“6” e apenas 1 entrevistado pôs que se interessa em “2” 

pelos processos formadores. De modo geral, a concentra-

ção de opiniões foi em índices elevados de interesse como 

mostra a Fig. 6. 

 

Figura 5. Unicidade e riqueza em elementos de geodiversidade 

 

Figura 4. Valores da Praia de Barra de Tabatinga 
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Na hipótese da instalação de um painel de geodiver-

sidade ou mais especificamente da formação e evolução 

geológica da paisagem 25 dos 45 entrevistados, ou seja, 

mais de 55% afirmou ter o máximo interesse na leitura do 

instrumento informativo, enquanto que 15 de 45 ou 33% 

se interessaram em níveis de “7” a “9”. O meio interativo 

mais apropriado (Fig. 7) segundo os turistas entrevistados 

no mirante de Tabatinga seria os painéis com 23 votos, 

seguido de museus com 9, guias com 5, trilhas e palestras 

com 3, respectivamente, material impresso com 2 e ainda 

2 visitantes propuseram que o melhor seriam adaptar vá-

rios meios interpretativos, sugestões como meios que não 

interferissem na paisagem seriam ideais foram feitas repe-

tidamente. 

Agora sobre a infraestrutura turística dos mirantes da 

Praia de Barra de Tabatinga: 24% dos entrevistados ava-

liaram o item no máximo da escala de 0 a 10, nenhum op-

tou por “9” na avaliação, 13% avaliou como sendo “8”, 

para “7” o maior número de avaliações com cerca de 30% 

ou ainda 14 dos 46 entrevistados, para “5” e “6” houveram 

24% e inferior a 5 cerca de 9% dos que avaliaram. Vale 

ressaltar que problemas com insegurança impossibilita-

ram aplicação de questionários por algum período, condi-

ções de acessibilidade e que garantem a permanência dos 

turistas são praticamente nulas. 

Em suma, o perfil do turista quanto aos dados volta-

dos para o geoturismo indica que: tem muito interesse na 

evolução geológica da paisagem; teria motivação na lei-

tura ou na absorção de informações de um meio interpre-

tativo; acredita que o local possui geodiversidade ímpar; 

sabe moderadamente do impacto negativo da atividade tu-

rística no patrimônio natural; tem maior interesse nos as-

pectos da biodiversidade da paisagem. O perfil se asseme-

lha em alguns aspectos ao configurado no trabalho de Fon-

seca Filho & Moreira (2017). 

 

4   Conclusão 

Este estudo parte como proposição inicial do aproveita-

mento dos elementos de geodiversidade da Praia de Barra 

de Tabatinga e dos mirantes que propiciam o deleito da 

paisagem e dos constituintes da paisagem, contudo um 

uso e aproveitamento da área baseado na disseminação do 

conhecimento geológico para a comunidade e para os tu-

ristas, a transformação da atividade turística e a introdu-

ção do nicho do geoturismo é um desafio e as ferramentas 

dessa divulgação dependem de futuros projetos e de polí-

ticas ambientais que englobem o patrimônio geológico 

nas discussões. 

Para trabalhos posteriores estudos de seleção de 

meios interpretativos, formas de adaptação da estrutura tu-

rística e aproveitamento de trilhas seriam sugestões para 

fomentar o debate sobre a geodiversidade costeira e sua 

importância como alternativa suplementar às atividades 

turísticas e aos roteiros turísticos e educativos do Litoral 

Oriental do Nordeste e do Rio Grande do Norte.  
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PROPOSTA DE GEOTURISMO NAS CACHOEIRAS DO PARQUE DO 
COQUEIRO, PIRENÓPOLIS, GOIÁS, BRASIL 

GEOTOURISM AT THE PARQUE DO COQUEIRO WATERFALLS, PIRENÓPOLIS, 
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Abstract A proposal of a geotourist trail in the Parque do Coqueiro farm, Pirenópolis, Brazil, is presented. The region is rich in attrac-

tive natural scenes as tectonically conditioned waterfalls by faults, joints and fractures. Also, geomorphological features are very common 
in the farm. It is planned to install panels, both in the common areas and along the trail with explanations in a comprehensible language for 

tourist. The major aim is to difussion geocientific informations of the rocks formations and evolution of the landscape to promote an envi-

ronmental concious and local conservation. 

Keywords Geotourism, Geoscientific diffusion, Coqueiro Park. 

Resumo Neste presente trabalho apresenta-se a proposta de implantação de uma trilha geoturística na fazenda de Ecoturismo do Parque 

do Coqueiro no município de Pirenópolis, Goiás. A região possui diversos atrativos naturais, dentre eles cachoeiras condicionadas por fa-
lhamentos, juntas e fraturas tectônicas. Diversas feições geomorfológicas mais recentes são também observáveis ao longo de toda a trilha. 

Pretende-se instalar painéis nas áreas sociais e nas trilhas até as cachoeiras com informações visuais e linguagem facilitada sobre a história 

de formação das rochas e evolução do relevo com o intuito de contribuir para a consciência ambiental do turista e conservação do local.  

Palavras-chave Divulgação Cientifica, divulgação de Geociências, Parque do Coqueiro.  

Linha temática Geoconservação, Geoturimo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

O geoturismo é atividade turística reconhecida recente-

mente, cujo foco de atração principal é a geodiversidade 

de áreas não urbana (Hose 1995). A geodiversidade é 

entendida, por sua vez, segundo o Serviço Geológico 

brasileiro, como  

“o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por 

uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológi-

cos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, so-

los, águas e outros depósitos superficiais que propiciam o de-
senvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínse-

cos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo 

e o turístico” (Silva et al. 2008a). 

Assim, o geoturismo busca valorar o patrimônio ge-

ológico e geomorfológico de paisagens com o intuito 

maior de conservar esses patrimônios, agregando-o aos 

demais patrimônios humanos locais. 

Uma segunda modalidade de geoturismo tem sido 

desenvolvida também em áreas urbanas, onde atrativos 

arquitetônicos, artísticos ou museológicos contam algu-

ma história relacionada aos bens naturais abióticos como 

por exemplo monumentos, edifícios ou pavimentação 

construídos com rochas (Hose 1997). 

O geoturismo diferencia-se do ecoturismo em seus 

propósitos, uma vez que se preocupa com o ensino e 

divulgação de Geociências ao tentar esclarecer a forma-

ção e evolução das paisagens observadas, mas se asseme-

lha ao segundo com relação aos locais naturais de visita-

ção e à promoção da educação ambiental. O ecoturismo, 

anteriormente referido também como turismo ecológico 

prioriza os aspectos bióticos de uma região, a despeito de 

seu conceito, como 

“segmento da atividade turística que utiliza, de forma susten-

tável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conserva-

ção e busca a formação de uma consciência ambientalista por 

meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 

das populações” (Embratur 1994).  

As similaridades entre as duas modalidades de tu-

rismo permitem que a valoração do patrimônio geológi-

co-geomorfológico possa ser somada ao segmento do 

ecoturismo, haja visto que a atividade já está estruturada 

e em constante crescimento no território nacional. Se-

gundo dados do Ministério do Turismo (2017), o ecotu-

rismo já ocupa o segundo lugar no ranking de interesses 

turísticos no Brasil, principalmente pelos estrangeiros, 

perdendo apenas para as praias litorâneas. Enquanto o 

interesse pelo litoral vem progressivamente diminuindo, 

aumenta a procura pelo turismo sustentável em outras 

localidades naturais. Os mesmos dados mostram que em 

2014, 12,8% dos turistas procuraram por paisagens cêni-

cas naturais, contra 16,6% em 2016.  

Merece destaque a região Centro-Oeste do Brasil 

com seus relevos de planalto, caracterizado pela frequên-

cia de afloramentos rochosos com as maiores altitudes do 

Brasil central e a presença do bioma Cerrado. 
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2   O Centro-Oeste brasileiro e potencial geoturístico 

Dentre os diversos atrativos turísticos naturais do Cen-

tro-Oeste, encontram-se a biodiversidade do Cerrado, o 

relevo e inúmeras quedas d’água que ocorrem numa 

vasta região que compreende desde os municípios de 

Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis 

(GO), juntamente com as regiões do Distrito Federal 

(DF) e seu entorno, além da região da Chapada dos Vea-

deiros mais a norte do estado de Goiás. Essa extensa 

região de altitudes compreende o “Berço das Águas” de 

diversas drenagens que abastecem grandes bacias hidro-

gráficas brasileiras (Filho et al. 2010).  

As belezas naturais e a importância hídrica e ecoló-

gica do planalto central justificaram a criação de dois 

grandes parques na região e vários outros menores. O 

maior, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o 

segundo, o Parque Estadual da Serra dos Pirineus (Figura 

1).  

Na região do Parque dos Pirineus os atrativos turísti-

cos naturais encontram-se não somente dentro dos limi-

tes do parque, mas nos municípios nos seus arredores. 

Um levantamento mais detalhado do patrimônio geológi-

co da região, levou em 2010 à proposição da criação do 

Geoparque dos Pirineus com 715 km² que abrange parte 

dos municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e 

Corumbá de Goiás (Fig. 1) (Filho et al. 2010).  

O relevo da área do geoparque proposto é caracteri-

zado por serras alinhadas de direção geral EW, suporta-

das essencialmente por quartzitos dobrados que englo-

bam uma diversidade de sítios de interesse geológicos, 

ou geossítios, desde os de interesse científico a várias 

quedas d’agua de interesse turístico e sítios históricos da 

mineração do século XVIII, aumentando o interesse 

turístico e cultural da região (Filho et al. 2010).  

Com o intuito de contribuir com a divulgação geoci-

entífica e com o geoturismo da região do município de 

Pirenópolis optou-se em implantar uma trilha geoturísti-

ca numa área rural privada que já opera o ecoturismo por 

alguns anos. Para tanto, foi selecionada a área de visita-

ção da fazenda denominada Parque do Coqueiro que 

possui em suas mediações duas cachoeiras bastante visi-

tadas pelos turistas que se hospedam em Pirenópolis.  

 

3   Aspectos da geodiversdade e geomorfologia do 

Parque dos Coqueiros 

A fazenda Parque do Coqueiro situa-se a 15 km da cida-

de de Pirenópolis, cujo acesso se faz a partir da cidade 

pela Rodovia Parque dos Pirineus até o entroncamento 

com a Estrada do Coqueiro e a partir daí até a fazenda, já 

nas proximidades do entroncamento com a BR-070, que 

liga Cocalzinho de Goiás a Goianésia. 

 

 

Figura 1. Localização do Parque Estadual da Serra dos Pireneus (verde 

escuro), do polígono proposto para o Geoparque Pirineus (verde claro) 

e da fazenda Parque do Coqueiro (estrela vermelha). (Fonte: adaptado 

de Filho et al. 2010) 

A área é dominada geologicamente por quartzitos 

dobrados que se alinham regionalmente numa direção 

EW, sendo uma continuidade a oeste da Serra dos Piri-

neus. Além dos quartzitos, quartzo-granada xistos e 

clorita xistos encontram-se intercalados aos quartzitos 

maciços ou micáceos. A sequência de rochas que ocor-

rem na área é pertencente ao Grupo Araxá (Araújo Filho 

2000) de idade neoproterozóica (Pimentel et al. 2013, 

Pimentel 2016), interpretadas como depósitos sedimenta-

res sin-orogênicos acumulados quando da Orogenia 

Brasiliana, finalizada há 500 Ma, metamorfisadas no 

fácies xisto-verde. O imbricamento tectônico com falhas 

de empurrão e lístricas, dobras de arrasto de orientação 

geral EW e dobras em bainha, dificultam o reconheci-

mento do empilhamento estratigráfico da região (Araújo 

Filho 2000).  

Após a estabilização tectônica por volta de 500 Ma a 

região ficou submetida ao modelamento do relevo por 

intemperismo que levou à denudação das paisagens e o 

surgimento de um complexo sistema de juntas, fraturas e 

por vezes falhas de orientação NS, NW e NE que facili-

taram a definição das drenagens da região que é banhada 

pelo Rio das Almas.  

O relevo resultante da associação dos falhamentos e 

da denudação caracteriza-se pelo tipo hog backs, onde 

frequentemente as quedas d’água se alojam.  

As duas cachoeiras do Parque do Coqueiro mostram 

condicionamento tectônico onde falhas lístricas (Fig. 2) e 

dobras de arrasto são facilmente reconhecíveis. Depósi-

tos sedimentares recentes, marmitas resultantes de erosão 

por turbilhonamento da água, intemperismo físico, quí-

mico e bioquímico e perfis de solo litólico estão entre as 

feições geomorfológicas mais frequentes. 
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Figura 2. Quartzitos na vertical situados na porção terminal superficial 

de falhas lístricas que condicionam as quedas d’água da fazenda Parque 

do Coqueiro  

 

4   A trilha geoturística do Parque do Coqueiro 

A fazenda Parque do Coqueiro tem sido visitada por 

turistas há décadas; desde há aproximadamente dois anos 

os proprietários têm investido na infraestrutura local com 

a construção de portaria, restaurante, banheiros e trilha 

até as cachoeiras. 

O interesse pela preservação da área e pela educação 

ambiental do turista visitante levou a um acordo entre a 

Universidade de Brasília e os proprietários a firmarem 

um projeto de geoturismo para o local a ser finalizado no 

final de 2018. 

A preocupação coincide com a da maioria dos pro-

prietários das fazendas turísticas do município, haja vista 

serem o turismo cultural e o ecoturismo o terceiro pilar 

da economia do município, que tem a mineração de quar-

tzito e a agropecuária como os dois outros pilares. 

A proposta em andamento é de fornecer informações 

visuais com linguagem facilitada sobre a história geoló-

gica e geomorfológica do local para os turistas, com o 

intuito de despertar interesse e respeito pelos elementos 

abióticos da região. As informações serão organizadas na 

forma de painéis que serão expostos nas áreas da recep-

ção e do restaurante, além de placas metálicas com dese-

nhos e explicações da geologia estrutural e geomorfolo-

gia das cachoeiras.  

 

5   Conclusão 

Este trabalho será o primeiro em geoturismo em uma 

área ecoturística do município de Pirenópolis. Espera-se 

que o entendimento seja alcançado pelos visitantes do 

Parque do Coqueiro de forma a contribuir para a consci-

entização sobre a conservação do meio ambiente local. 
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BRASIL E NO MUNDO? 

WHAT IS THE IMPORTANCE AND USE OF CAVES IN BRAZIL AND NOT THE 

WORLD? 

FELIPE A. D. MONTEIRO¹, JUAN F. N. MONTEIRO², PEDRO E. F. MOURA³ 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, 2,3Universidade Federal do Ceará, UFC 

E-mails: fm.meioambiente@gmail.com, jfm.geografia@gmail.com,  

pedroedson18@gmail.com 

Abstract What you wanted to know about caves and their importance, and do not know a speleologist to ask, you can find in this job. In 
addition to having served as shelter for the men in prehistory and other uses such as shrine, military base, hospital, school, football pitch, 
disco etc., the caves are as natural and cultural barns of valuable scientific records, paleontological, archaeological, among others. Speleol-
ogists are people who study caves (speleology), but many of these studies produced are difficult to understand for people who are not from 
the area. Thus, this work aims essentially to explain about the importance and the use of the caves in Brazil and in the World, for people 
who are interested in starting a learning in this area of knowledge. Based on a vast bibliographical review, which contemplates the broad 
interdisciplinarity of the subject. 

Keywords Importance of caves, speleology, Geoconservation. 

Resumo O que você queria saber sobre as cavernas e a sua importância, e não conhecia um espeleólogo para perguntar, poderá encontrar 
neste trabalho. Além de ter servido de abrigo para o homem na pré-história e outras utilizações como santuário, base militar, hospital, escola, 
campo de futebol, discoteca etc., as cavernas são como celeiros naturais e culturais de valiosos registros científicos, paleontológicos, arque-
ológicos, dentre outros. Os espeleólogos são as pessoas que realizam os estudos de cavernas (espeleologia), mas muitos destes estudos 
produzidos são de difícil compreensão para as pessoas que não são da área. Desta forma, este trabalho visa essencialmente explicar a impor-
tância e a utilização das cavernas no Brasil e no Mundo, para as pessoas que tem interesse em iniciar a aprendizagem nesta seara de conhe-
cimento. Tendo como base uma vasta revisão bibliográfica, que comtemple a ampla interdisciplinaridade do assunto. 

Palavras-chave Importância das cavernas, espeleologia, Geoconservação. 

Linha temática Geoconservação, Geoturismo e Geopatrimônio. 

1    Introdução 

A espeleologia, que é o estudo das cavernas, tem revelado 
para a humanidade a grande importância desses ambien-
tes. Além de ter servido de abrigo para o homem na pré-
história, as cavernas são como celeiros naturais e culturais 
de valiosos registros científicos, paleontológicos, arqueo-
lógicos, dentre outros. Os ambientes cavernícolas também 
se destacam devido aos seus belos cenários de formações 
rochosas, ornamentados por espeleotemas (estalactites, 
estalagmites etc.) e seus ecossistemas subterrâneos, pecu-
liares e frágeis, com espécies endêmicas e raras, como os 
troglóbios (seres que só vivem em cavernas). As cavida-
des naturais subterrâneas, conhecidas popularmente como 
cavernas, grutas, furnas, tocas, lapas, abismos ou buracos, 
são consideradas pela Constituição Federal como “bens da 
União” e existe no país uma legislação específica, perti-
nente à proteção do Patrimônio Espeleológico. Entretanto, 
as mudanças nesta legislação, que ocorreram nas últimas 
décadas, têm permitido inclusive a supressão (destruição) 
de cavernas por meio de licenciamento ambiental.  

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar 
a importância e utilização das cavernas no Brasil e no 
Mundo. Bem como, devido as cavidades naturais subter-

râneas também se constituírem como patrimônio geoló-
gico, ressalta-se a importância de evidenciar o estudo 
deste tema nas discussões atuais sobre a Geodiversidade e 
a Geoconservação. 

2   Metodologia 

A pesquisa foi realizada visando essencialmente difundira 
importância e a utilização das cavernas, para as pessoas 
que tem interesse em iniciar a aprendizagem nesta seara 
do conhecimento. 

Tendo como fundamentação principal uma vasta re-
visão bibliográfica, que pudesse contemplar a grande am-
plitude da interdisciplinaridade de conteúdos em análise, 
baseado especialmente na legislação pertinente à temática 
no Brasil (1988, 1990, 2008), em Auler & Piló (2013), 
Brilha (2005, 2016), CPRM (2006), Gray (2004), Lino 
(1989), Monteiro (2014), Nascimento et al. (2008). Neves 
& Piló (2008), Jorge & Guerra (2016), Trajano & Bichu-
ette (2006), nas publicações e dados do Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV), do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio) e da Sociedade Brasileira de Espeleologia 
(SBE), dentre outros.  
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3   Importância e utilização das cavernas 

3.1 Espeleologia e proteção das cavernas no Brasil 

A Espeleologia segundo Gèze (1968 apud Lino 1989) é o 
estudo das cavernas, de sua origem e evolução, do meio 
físico que elas representam, de sua população biológica 
atual ou passada, como também dos meios e técnicas que 
lhe são próprios. Os conhecimentos da espeleologia têm 
evidenciado a sua grande relevância para a ciência e a ne-
cessidade de conservação do patrimônio espeleológico. 

Segundo Monteiro (2014), no Brasil, existe uma le-
gislação específica pertinente as cavernas, que são legal-
mente denominas de cavidades naturais subterrâneas, 
sendo definidas como todo e qualquer espaço subterrâneo 
acessível pelo ser humano, popularmente conhecido como 
caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, tam-
bém incluindo seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, 
a fauna e a flora ali encontrados e o corpo rochoso onde 
os mesmos se inserem, formados por processos naturais, 
independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha 
encaixante (Brasil 2008). 

O patrimônio espeleológico, assim como é definido 
no Art. 5º do Decreto nº 99.556/1990 em seu texto original 
(sem alterações), como sendo “o conjunto de elementos 
bióticos e abióticos, socioeconômicos e histórico-cultu-
rais, subterrâneos ou superficiais, representados pelas ca-
vidades naturais subterrâneas ou a estas associados” (Bra-
sil, 1990), constitui-se literalmente em um verdadeiro 
bem, uma riqueza, uma herança (patrimônio) para a hu-
manidade. Sua grande importância dentre tantas, destaca-
se como testemunha ocular da evolução do homem e do 
planeta, como celeiro de conhecimentos multi, inter, e 
transdisciplinares englobando diversas áreas de conheci-
mento, transcendendo os seus meros aspectos econômicos 
(Monteiro 2014). Desta forma, ressalta-se a essencial im-
portância da proteção, conservação e preservação do pa-
trimônio espeleológico, herança das gerações passadas 
para as gerações presentes e futuras da Terra. 

 
3.2 Patrimônio geológico, geodiversidade e geoconserva-

ção 

Relativo ao patrimônio espeleológico, no aspecto da 
geociência, ressalta-se a importância da geodiversidade a 
este intrínseco, pois essencialmente constitui-se como um 
dos mais significativos patrimônios geológicos do pla-
neta, sendo assim necessário e premente a sua geoconser-
vação para a humanidade e o planeta.  

Pode-se compreender como Geodiversidade, “a natu-
reza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade 
de ambientes, fenômenos e processos geológicos” que ori-
ginam as “paisagens, rochas, minerais, solos, águas, fós-
seis e outros depósitos superficiais que propiciam o desen-
volvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínse-
cos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o edu-
cativo e o turístico” (CPRM 2006). Para Gray (2004), es-
tudiosos da geologia e geomorfologia vêm a geodiversi-
dade não só como uma nova forma de pensar muito útil 
sobre o mundo abiótico, mas também como meio de pro-
mover a geoconservação e colocá-la à par com a conser-
vação da biodiversidade.  

Segundo Brilha (2005), entende-se por Patrimônio 
Geológico o conjunto de geosítios de um local, delimitado 
geograficamente, onde ocorrem elementos de geodiversi-
dade, “com valores singulares do ponto de vista científico, 
pedagógico, cultura ou turístico. É constituído por todos 
os recursos naturais não renováveis, quer sejam formações 
geológicas ou geomorfológicas, paisagens, afloramentos 
mineralógicos e paleontológicos”. Assim, a Geoconserva-
ção tem como objetivo identificação, proteção e gestão de 
elementos valiosos da geodiversidade (Brilha 2016). Para 
Nascimento et al. (2008), a geoconservação visa conser-
var a diversidade natural de relevantes  

“aspectos e processos geológicos, geomorfológicos e de solo, 
proteger e manter a integridade dos locais de interesse geoló-
gico, minimizar os impactos adversos que podem atingi-los, 
promover a interpretação da geodiversidade e garantir a manu-
tenção da biodiversidade dependente da geodiversidade” (Nas-
cimento et al. 2008). 

Além disso, 
A geodiversidade sempre teve um papel fundamental nas ativi-
dades dos seres vivos. As complexas relações entre geologia, 
processos naturais, formas de relevo, solos e clima sempre fo-
ram condição sinequa non para a distribuição dos hábitats e das 
espécies. Os recursos naturais também sempre foram essenciais 
para a sociedade e o crescimento econômico. (Jorge & Guerra 
2016) 

3.3 As cavernas ao longo da evolução da humanidade 

A relevância do patrimônio espeleológico, principal-
mente das cavernas para o homem, remonta aos primór-
dios da própria humanidade, permeiam toda a pré-história 
abrigando e registrando a evolução da raça humana desde 
os seus ancestrais; também presente na idade antiga, 
acompanhou o avanço da mitologia para a filosofia, ser-
vindo inclusive de alegoria para o filosofo Platão (Fig. 1); 
a ausência de luz das cavernas “acalentou” as trevas da 
Idade Média, inspirando o cenário subterrâneo do inferno 
da Divina Comédia de Dante Aliguieri; Na idade mo-
derna, começam as explorações subterrâneas (séc. XVI), 
as visitações turísticas às cavernas no século XVIII (Feli-
zardo 2013), e o desenvolvimento da mineração de salitre 
em cavernas para a fabricação de pólvora. 

A atual idade contemporânea registra desde a concep-
ção e desenvolvimento da espeleologia, quanto ciência e 
técnicas, surgimento de inúmeros grupos espeleológicos 
pelo mundo, como o crescimento impactante da explora-
ção e até destruição de cavernas para a mineração de cal-
cário e ferro destinado as grandes indústrias, até a criação 
de leis para a proteção do patrimônio espeleológico e de 
áreas de preservação de ambientes com cavernas, dentre 
muitos outros fatos importantes da relação do homem com 
as cavernas. 

 
3.4 Cavernas como abrigo de histórias 

As cavernas foram e são utilizadas como abrigo pelo 
homem desde os seus ancestrais na pré-história até a atu-
alidade, destaca-se a importância de ser uma das suas pri-
meiras utilidades para a humanidade. A expressão “ho-
mem das cavernas” (ou trogloditas – palavra grega que 
significa “alguém que vive em um buraco ou debaixo da 
terra”) retrata bem as condições dos primeiros homens e 
seus ancestrais, que utilizavam as cavernas como abrigo 
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para se protegerem das intempéries do clima, fazer foguei-
ras para preparar alimentos, se aquecerem, descansar, dor-
mir, conviver em sociedade, realizar rituais, registrar ins-
crições rupestres etc. 
 

 
Figura 1. Alegoria da caverna, de Platão. Fonte: http://cul-

tura10.com.br/home/detalhe/542 

As feições espeleológicas (cavernas, grutas, furnas, 
lapas, abrigos, tocas, abismos, buracos etc.) abrigaram a 
pré-história do homem, como também a muitas outras es-
tórias e historias importantes da humanidade. Segundo al-
guns estudos bíblicos, afirma-se que o nascimento de Je-
sus Cristo ocorreu numa gruta (lapinha) em Belém, e em 
cima desta gruta foi erguida a Igreja da Natividade, no sé-
culo IV, por ordem de Santa Helena, mãe do imperador 
romano Constantino. A Gruta dos Angicos, em Sergipe, 
foi o último esconderijo de Lampião e Maria Bonita antes 
de serem emboscados e mortos pelas volantes da polícia, 
em 1938 (Gambarini 2012). A crise dos mísseis soviéticos 
em Cuba (1962), que quase desencadeia a terceira guerra 
mundial, teve as cavernas cubanas envolvidas na polê-
mica, devido às acusações de que elas serviriam de abrigo 
para o arsenal militar e esconderijo para Fidel Castro e de-
mais membros do governo (Veja 2012). Após os atentados 
terroristas de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos, 
o governo americano obteve informações que o líder da 
Al-Qaeda, Osama Bin Laden, se escondia em um com-
plexo de cavernas de Tora Bora, no leste do Afeganistão 
(Uol 2011). 

Há registros de que a própria Lapa de Terra Ronca [no interior 
de Goiás] abrigou fugitivos políticos no início do século XX. 
(Gambarini 2012) 

 
3.5 Relação das cavernas com a arqueologia 

A Arqueologia é ciência que estudo o passado da hu-
manidade, a partir de artefatos (pontas de flecha, orna-
mentos, vasos etc.) e vestígios (ossos humanos, pinturas 
rupestres, fogueiras etc.) deixados pelas populações hu-
manas. Esta ciência tem nas feições espeleológicas um dos 
ambientes mais favoráveis à preservação de vestígios ar-
queológicos, devido às condições de menor umidade, me-
nor iluminação, e temperaturas mais estáveis. Destaca-se, 
por exemplo, a caverna Chauvet (Fig. 2) na França, que 
tem as pinturas rupestres mais antigas e mais elaboradas 
já descobertas, com sofisticados desenhos de animais, de 
curvas suaves e detalhes finos. Segundo os últimos estu-
dos científicos, as pinturas foram feitas entre 28.000 e 

40.000 anos atrás, desafiando o conhecimento atual sobre 
a evolução cognitiva humana (Terra 2012). 
 

 
Figura 2. Caverna Chauvet, na França (Fonte: http://dons-

maps.com/chauvetcave.html 

No Brasil, encontram-se inúmeros paredões, abrigos 
rochosos e entradas de cavernas que registram usos varia-
dos como moradia, paragem, palco de rituais, cemitério e 
suporte para a arte do homem pré-histórico, destacando-
se as regiões de Lagoa Santa - MG, Serra da Capivara - 
PI, médiocurso do rio São Francisco (Januária até Mon-
talvânia), Monte Alegre e Serra dos Carajás - PA, dentre 
outras áreas (Piló & Auler 2013). 

As cavernas têm, há longos tempos, se destacado como exce-
lentes locais para a existência e para a preservação de material 
arqueológico e paleontológico. Ao contrário de alguns povos, 
como o Maia, o homem primitivo brasileiro pouco entrava nas 
cavernas, permanecendo em geral próximo à zona de entrada. 
Alguns dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil es-
tão associados a cavernas (Auler & Zogbi 2005) 

A descoberta no abrigo rochoso de Lapa Vermelha 
IV, de um esqueleto considerado como o mais antigo das 
Américas, com mais de 11.000 anos, batizado com o nome 
de Luzia, (Neves & Piló 2008 apud Silva 2009) foi capaz 
de “abalar o paradigma cientifico dominante no que con-
cerne às origens da presença humana no continente ame-
ricano” (Neves & Piló 2008 apud Turatti 2008). O local 
da importante descoberta aconteceu no famoso carste de 
Lagoa Santa - MG, lugar conhecido como “berço da ar-
queologia e paleontologia no Brasil”, onde desde 1835 fo-
ram iniciadas explorações científicas, realizadas pelo na-
turalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, considerado 
como “pai da arqueologia e paleontologia brasileira”.  

3.6 Antropologia em cavernas 

Além da arqueologia em cavernas, deve se ressaltar a 
importância da espeleo-antropologia, que segundo Jime-
nez et al. (1984) é o estudo da relação do homem com as 
cavernas, assim como suas manifestações culturais. As ca-
vernas em várias partes do mundo (Tailândia, Peru, Índia, 
Malásia, Indonésia, Arábia Saudita etc.) vêm servindo de 
palco de diversas manifestações religiosas, sendo muitas 
vezes, transformadas em verdadeiros santuários. No Bra-
sil, existem registros da ocorrência de romarias, ex-votos, 
cultos evangélicos e afro-brasileiros, de pagamentos de 
promessas e até mesmo casamentos e batizados que são 
realizados em cavidades naturais subterrâneas, merecendo 
destaque: a Gruta Mangabeira, Lapa do Bom Jesus e Gruta 
dos Brejões, na Bahia; Lapa de Antônio Pereira e Lapa 
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Nova, em Minas Gerais; e a de Terra Ronca, em Goiás 
(Piló & Auler 2013). 

No caso da Lapa do Bom Jesus (Fig. 3), no oeste bai-
ano, ocorre segundo Gambarini (2012) a mais importante 
representação religiosa associada às cavidades naturais 
subterrâneas e a mais antiga referência documentada so-
bre uma caverna no Brasil. Para Auler (2004) um dos pri-
meiros documentos sobre cavernas no Brasil que se tem 
conhecimento, trata-se de “uma carta ao rei de Portugal, 
escrita em 1717 por Francisco de Mendonça Mar, onde 
este menciona que residia ‘há 26 anos (portanto desde 
1691) na Lapa do Bom Jesus’, a atual gruta santuário de 
Bom Jesus da Lapa”. Este santuário tornou-se um dos 
principais pontos de romaria do país, recebendo milhares 
de pessoas há séculos, no interior do semiárido nordestino, 
à margem direita do rio São Francisco. 
 

 
Figura 3. Lapa de Bom Jesus, na Bahia. Fonte: https://www.guiadotu-

rismobrasil.com/gastronomia/3/BA/bom-jesus-da-lapa/254 

3.7 Fósseis, paleontologia e as cavernas 

Ao longo dos tempos, as cavidades naturais subterrâ-
neas vêm se destacando como excelentes locais para a 
existência e preservação de material arqueológico, e tam-
bém paleontológico. A Paleontologia, como ciência que 
estuda as formas antigas de vida que habitaram o planeta, 
tem como essencial objeto de pesquisa os registros fós-
seis. Conforme Simões & Rodrigues (2009) os fósseis (do 
latim, ser desenterrado ou extraído da Terra) “são restos 
ou vestígios (traços) de animais, vegetais e de outros mi-
croorganismos (algas, fungos e bactérias) que viveram em 
tempos pré-históricos e estão naturalmente preservados 
nas rochas sedimentares”.  

Os fósseis e a paleontologia têm importância funda-
mental para explicar cientificamente a evolução pré-histó-
rica da vida e do próprio planeta Terra. 

No ambiente cavernícola, a salvo das intempéries do 
clima e da ação de outros animais, os ossos de seres vivos 
extintos são preservados “através de processos de fossili-
zação que inclui, entre outros, o recobrimento por espele-
otemas, ou a substituição do material do osso por substân-
cias minerais” (Auler & Piló 2013). A fauna pré-histórica 
extinta encontrada em cavidades naturais subterrâneas é 
diversificada, abrangendo muitas espécies da megafauna 
(Fig. 4): mastodonte, tigre-dentes-de-sabre, preguiça-gi-
gante, gliptodonte, toxodonte, macacos e tatus gigantes, 
entre muitos outros. 
 

 
Figura 4. Megafauna: A) preguiça-gigante, B) gliptodonte, C) to-

xodonte. Fonte: http://www.culturamix.com/animais/fauna-brasileira/ 

A espeleopaleontogia ou paleontologia de caverna no 
Brasil tem descoberto uma grande quantidade de fósseis, 
principalmente nos estados da Bahia e Minas Gerais, são 
encontrados espécimes muito bem conservados, esquele-
tos completos de vertebrados, e até partes moles preserva-
das, que raramente são encontradas em superfície (Gep 
2010). Muitos dos esqueletos fósseis achados dão indícios 
de que “foram arrastados por enxurradas, tal a desarticu-
lação, e já muitas vezes completamente sedimentados. Ex-
ceção pode ser feita aos fósseis encontrados na Toca da 
Boa Vista [localizada na Bahia]” (Gambarini 2012). 

Muito do que se conhece no Brasil sobre a paleontologia de ma-
míferos do período Pleistoceno (o período geológico que vai de 
cerca de 1,6 milhão de anos até 10 mil anos atrás) provém de 
estudos em cavernas. Porém, ainda há muito a descobrir.  (Auler 
& Zogbi 2005) 

3.8 As cavernas como berço da arqueologia e paleontolo-

giano Brasil 

De acordo com Medeiros (2010), em seu estudo sobre 
o histórico da espeleologia, as primeiras expedições cien-
tíficas que sedimentaram a espeleologia no Brasil, foram 
feitas na região de Lagoa Santa, MG, por Peter Lund entre 
os anos de 1835 e 1844.  

“Lund realizou pesquisas ligadas à paleontologia e descobriu o 
Homem de Lagoa Santa, representante da raça que habitou as 
cavernas de Minas Gerais há milhares de anos” (Medeiros 
2010). 

É importante ressaltar a grande relevância dos estu-
dos de Peter Lund, feitos no carste de Lagoa Santa, para a 
paleontologia, a arqueologia e a espeleologia brasileira, 
inclusive com repercussão a nível mundial. O naturalista 
dinamarquês Peter Wilhelm Lund [1801-1880], doutor em 
Filosofia Natural, foi adepto e estudioso da teoria do ca-
tastrofismo de Georges Cuvier, que conheceu pessoal-
mente na França. Em 1832 viajou pela segunda vez para 
Brasil, e nunca mais retornou a Europa (Faria 2008). Na 
região central de Minas Gerais, em Lagoa Santa, Lund 
pesquisou durante nove anos (1835-1844), mais de 800 
grutas e abrigos rochosos, onde coletou mais de 12 mil 
fósseis e fragmentos ósseos, encontrando 32 espécies ex-
tintas. Um dos principais destaques de sua pesquisa ocor-
reu na Gruta do Sumidouro, em que uma escavação pale-
ontológica deu origem a uma teoria revolucionaria para a 
época: a contemporaneidade do homem pré-histórico com 
os grandes mamíferos extintos (Luna Filho 2007). 

A possibilidade de o homem ter povoado o Brasil central antes 
da última “revolução da Terra” [catastrofismo] e ter sobrevivido 
a ela tinha se tornado uma realidade. Segundo Lund, aqueles 
esqueletos forneceram resultados importantes para a discussão 
da antiguidade do homem nas Américas. Em 1844, apresentou 
à ciência européia uma hipótese inédita: a contemporaneidade 
do homem pré-histórico com os grandes mamíferos extintos. 
(Luna Filho 2007)  
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 As descobertas paleontológicas de Peter Lund, no 

carste da Lagoa Santa, geraram repercussões distintas no 
mundo científico, inclusive em estudos de Charles Dar-
win. Atribui-se também a Lund, as primeiras interpreta-
ções detalhadas sobre os processos de formação das cavi-
dades naturais subterrâneas. Acompanhado com Peter An-
dreas Brandt (pintor norueguês), companheiro de pesqui-
sas e melhor amigo, Lund deu os primeiros passos no ma-
peamento das cavernas, documentando as diversas formas 
de salões e espeleotemas. Percebe-se o interesse e com-
preensão multidisciplinar de Lund, no momento em que 
ele estuda sobre a gênese dos ambientes cavernícolas, re-
lacionados aos processos sedimentares, para poder melhor 
explicar a ocorrência de fosseis animais e ossadas huma-
nas (Gambarini 2012). Diante do que foi exposto, confir-
mam-se os motivos porque Peter Lund (Fig. 5) é conhe-
cido como “pai da arqueologia e paleontologia brasileira” 
e o seu principal local de trabalhos de pesquisa de campo, 
o carste da Lagoa Santa, ser considerado como “berço da 
arqueologia e paleontologia no Brasil”. 
 

 
Figura 5. Peter Lund examinando pinturas rupestres. Fonte: 

https://www.vix.com/pt/ciencia/544108/povo-de-luzia-o-que-se-sabe-
sobre-primeiros-brasileiros-que-viveram-ha-11-mil-anos  

3.9 Estudos de paleotocas e paleoambientes 

Ainda na seara da espeleopaleontogia, é relevante 
destacar os recentes estudos sobre paleotocas, que são ti-
pos de icnofósseis (vestígios de seres extintos). De acordo 
com Frank et al. (2011), as peleotocas são tocas (túneis ou 
galerias) escavadas por mamíferos extintos da Megafauna 
Sul-Americana, como tatus gigantes e preguiças gigantes. 
Foram encontrados túneis de paleotocas, nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e 
Minas Gerais, alguns chegam a alcançar 4 metros de lar-
gura, 2 metros de altura e até mais de 100 metros de com-
primento. As pesquisas realizadas em paleotocas vêm ofe-
recem subsídios para estudos científicos nas áreas de Pa-
leontologia de Vertebrados, Arqueologia, Espeleologia, 
Paleoclimatologia, Biologia, História e Turismo. 

As pesquisas relativas ao patrimônio espeleológico 
também tem sido importante para os estudos de paleocli-
matologia. paleoambientes, e paleoecologia. Conforme 
Piló & Auler (2010), registros paleoambientais passíveis 
de datações absolutas (registros isotópicos) estão particu-
larmente contidos nos depósitos químicos das cavernas, 
denominados de espeleotemas (estalactites e estalagmi-
tes), que podem servir como “verdadeiros arquivos paleo-
climáticos”. Segundo a revista Pesquisa FAPESP (2009), 
sobre os estudos paleoclimáticos do geólogo Francisco W. 
Cruz Júnior, pesquisador do Instituto de Geociências da 

Universidade de São Paulo (IG-USP), as pesquisas feitas 
com estalagmites de cavernas do Rio Grande do Norte tem 
revelado que, o clima semiárido no Nordeste teve início a 
cerca de 4.000 anos. Observou-se nos estudos que quando 
começou o período mais seco, a maioria das estalagmites 
parou de crescer. O pesquisador de paleoclima afirma que 
“há 6.000 anos o clima do Nordeste era muito diferente”. 
A mudança climática na região deve ter contribuído para 
a substituição de florestas relativamente encorpadas para 
a atual caatinga. 

Além da megafauna que viveu no chamado Pleistoceno Final, 
em torno de 12.000 anos A.P., a descoberta de duas espécies de 
primatas mudou certos conceitos sobre o clima numa época re-
gressa; a presença desses animais, de tamanho avantajado e pos-
sivelmente arborícolas, evidencia a existência de uma antiga 
floresta exuberante e úmida, onde atualmente se encontra uma 
caatinga árida e espinhenta, predominante do sertão nordestino. 
Da mesma forma, a descoberta de um crânio de urso em caver-
nas do Ceará [Ubajara] sugere um clima predominantemente 
frio na região, provavelmente condizente com os períodos de 
glaciação. (Gambarini 2012) 

3.10 A bioespeleologia 

A biologia de cavernas, conhecida também como bi-
oespeleologia ou espeleobiologia, ou ainda, usando um 
termo mais moderno e abrangente biologia subterrânea, é 
o estudo dos organismos vivos que habitam no meio sub-
terrâneo, principalmente as cavernas (bioespeleologia, do 
grego bio= vida; spelaion= caverna; logos = estudo) ou 
outros tipos de habitats subterrâneos. De acordo com Tra-
jano e Bichuette (2006), enquanto área da ciência, a bio-
espeleleolgia tem a missão de buscar responder questões 
importantes sobre: que tipos de organismos vivem no 
meio subterrâneo, como conseguem sobreviver em condi-
ções distintas das existentes na superfície, quais são suas 
características mais importantes, como proteger esses or-
ganismos, e tantas outras questões relevantes sobre a te-
mática.  

Para compreender as particularidades dos ecossiste-
mas subterrâneos, é fundamental conhecer as diferenças 
que existem entre o meio subterrâneo (chamado de hipó-
geo) e o meio externo (chamado de epígeo), que é a super-
fície da Terra. Pode se dividir a cavidade subterrânea (hi-
pógeo) em três zonas para uma melhor caracterização: 
• Zona eufótica ou entrada – região de contato entre os 

meioepígeo e hipógeo, com incidência direta de luz, 
umidade relativa do ar e amplitude térmica equiva-
lentes ao meio epígeo, geralmente com elevada diver-
sidade biológica. 

• Zona disfótica ou de penumbra – incidência indireta 
de luz e flutuação térmica menor do que a zona de 
entrada, ainda apresenta alguns organismos fotossin-
tetizantes. 

• Zona afótica ou escura – com total ausência de luz, 
tendência à estabilidade ambiental, com temperatura 
constante (próxima da temperatura média anual da 
superfície) e umidade relativa do ar normalmente alta, 
próxima da saturação, e geralmente com menor diver-
sidade biológica. 
Podem ser considerados como espécies cavernícolas 

os organismos que passam pelo menos uma parte do seu 
ciclo de vida no ambiente subterrâneo, apresentando uma 
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relação ecológica direta com esse meio. Uma das mais uti-
lizadas classificações da fauna cavernícola (Ferreira 2010) 
é a do sistema Schinner-Racovitza (modificado em Hol-
singer & Culver 1988), na qual as espécies cavernícolas 
podem ser enquadradas em três grupos: troglóxenos, tro-
glófilos e troglóbios. 
• Troglóxenos – (do grego: troglos = caverna; e xeno = 

externo) espécies que não são exclusivos de caverna, 
que obrigatoriamente devem sair das cavernas para 
completar seu ciclo de vida e que em geral ocorrem 
nas porções mais próximas às entradas. Muitos desses 
organismos são responsáveis pela importação de re-
cursos alimentares provenientes do meio epígeo em 
cavernas. São exemplos os morcegos, mariposas, 
aves, onças e sapos. 

• Troglófilos – (do grego: troglos = caverna; e filo = 
amigo) são os organismos capazes de completar todo 
o seu ciclo de vida no meio hipógeo e ou epígeo, desta 
forma, não são exclusivos do meio cavernícola. São 
ecologicamente adaptados ao meio de vida subterrâ-
neo não apresentando adaptações morfológicas e nem 
fisiológicas. São exemplos as aranhas, opiliões, di-
plopodas e diversos insetos. 

• Troglóbios – (do grego: troglos = caverna; e bio = 
vida) espécies que se restringem ao ambiente caver-
nícola, devido às especializações adquiridas ao longo 
da evolução, geralmente em isolamento geográfico 
nesse ambiente. As especializações (troglomorfis-
mos) podem ser morfológicos, fisiológicos e compor-
tamentais. As mais conhecidas e evidentes na grande 
maioria dos troglóbios são redução ou perda total dos 
olhos, redução ou perda total da pigmentação, órgãos 
sensoriais maiores, dieta generalista e metabolismo 
baixo. Estes organismos são bem susceptíveis às alte-
rações que ocorram nas condições normalmente está-
veis do ambiente cavernícola. São exemplos de tro-
glóbios (Fig. 6): as salamandras de cavernas (anfíbio, 
Proteusanguinus), peixes cegos (bagre cego do 
PETAR), diversos grupos de invertebrados como mo-
luscos, gastrópodes, pseudoescopiões, aranhas, opili-
ões, besouros, diplópodes (piolhos-de-cobra), e crus-
táceos. 

 

Figura 6. Troglobio – Bagre cego.  (Fonte: http://www.sinaldafe-
nix.com.br/site/troglobios-animais-que-vivem-em-uma-caverna/) 

Nos ambientes hipógeos, a ausência de luz provoca a 
ausência de organismos fotossintetizantes, assim, acarre-
tando escassez alimentar no meio cavernícola. Desta 
forma, as fontes alimentares nesses ambientes estão res-
tritas às bactérias quimiossintetizantes e principalmente 
ao aporte de recursos externos, que são transportados por 
correntes de água (detritos vegetais, restos de animais e 
plantas, matéria orgânicas dissolvida, plânctons) e por or-

ganismos troglóxenos (restos de alimentos e fezes), e car-
caças de animais mortos que adentraram na caverna. Des-
taca-se como exceção a situação predominante de escas-
sez alimentar no meio subterrâneo, as cavernas habitadas 
por colônias muito numerosas e estáveis de morcegos 
(quirópteros) e aves, onde há acumulo de grande quanti-
dade de fezes destes animais (conhecido como guano) de-
positado continuamente, que sustenta comunidades caver-
nícolas abundantes e diversificadas. 

Diferente das cadeias alimentares de ambientes exter-
nos (epígeo) existe uma típica cadeia alimentar caverní-
cola (hipógeo), baseada em decompositores e com apenas 
dois níveis tróficos – o dos detritívoros e o dos predadores, 
estes, por sua vez, com apenas um nível. 

3.11 As cavernas e as suas diversas utilizações 

A importância do patrimônio espeleológico para a hu-
manidade é muito vasta, além de ser um grande celeiro de 
conhecimentos científicos, que abrange toda a existência 
do homem e uma boa parte da evolução do planeta, este 
extraordinário patrimônio vem se destacando economica-
mente desde antes da revolução industrial, e cada vez 
mais, principalmente no último século.  

A história do uso das cavernas pelo ser humano ao longo de sua 
escala evolutiva nos revela a importância que o conhecimento 
atual das mesmas representa para a humanidade. Segundo 
Braidwood (1975), muitos achados que contam a trajetória hu-
mana se deram em cavernas (Medeiros 2010). 

Dentre os vários registros existentes da utilização das 
cavidades naturais subterrâneas pelo homem, observa-se 
o uso como abrigo, esconderijo, moradia, hotel (Capadó-
cia na Turquia), santuário e templo religioso, local de pe-
regrinação, castelo (Postojna na Eslovênia), base militar, 
extração de salitre, deposito de materiais, cidade subterrâ-
nea secreta (Arras na França, 1ª Guerra), hospital (Síria), 
explotação de água, mineração de calcário e de ferro, de-
posito de lixo e agrotóxico, curral de animais, garagem 
(MG), local de turismo, cenário de filmes, teatro (Gilbra-
tar), restaurante, bar, laboratórios, escola (China) (Fig. 7), 
campo de futebol (BA), e até discoteca (Cuba) e boate 
(República Dominicana), Mas determinadas atividades 
humanas vem causando expressivos impactos ao patrimô-
nio espeleológico, no caso do Brasil pode-se citar exem-
plos significativos como a mineração de calcário e ferro, 
grandes obras de engenharia, e até o turismo de massa, 
dentro outros. 
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Figura 7. Escola dentro de uma caverna, na China. Fonte: 

http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL197937-6091,00-
CHINA+TEM+ESCOLA+DENTRO+DE+CAVERNA.html 

3   Conclusões 

A importância das cavernas para a humanidade é muito 
vasta, além de ser um grande celeiro de conhecimentos ci-
entíficos, que abrange toda a existência do homem e uma 
boa parte da evolução do planeta, este extraordinário pa-
trimônio espeleológico vem se destacando economica-
mente desde antes da revolução industrial, e cada vez 
mais, principalmente nos últimos séculos. Desta forma, 
faz-se necessário o desenvolvimento de mais estudos e 
ações efetivas de proteção e geoconservação desse impor-
tante componente da geodiversidade e patrimônio geoló-
gico. 
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Abstract Scientists and scholars have been concerned about the preservation of natural resources. Based on studies on the uncontrolled 

and irresponsible use of natural resources, marked by mining, agricultural business, building of power plants, roads and railways, that are 
considered the biggest causes of environmental damage in the world. Due to environmental problems, Brazil has adopted policies aiming to 

preserve natural resources, one of them is Sistema de Unidades de Conservação - SNUC (Conservation Units System). Based on this infor-

mation, this work aims to analyze the aspects, related to the creation of the Sempre-Viva Project, in the municipality of Mucugê, which is 

located in the Sincora mountain range, and its environmental, historical and economic issues.  

Keywords: Preservation, biodiversity, sustainability. 

Resumo A preservação dos recursos naturais tem preocupado cientistas e estudiosos, refletindo-se em estudos sobre o uso desenfreado e 

pouco consciente dos recursos naturais, marcados pelas minerações, agronegócios, construções de usinas, estradas e ferrovias, que são con-

siderados os maiores responsáveis pela degradação ambiental no mundo. Devido a problemática ambiental o Brasil adotou políticas visando 

a conservação dos recursos naturais como o Sistema de Unidades de Conservação (SNUC). O presente trabalho objetivou analisar questões 

ambientais, históricas e econômicas relacionadas ao Projeto Sempre-Viva no município de Mucugê-BA, situado na Serra do Sincorá. 

Palavras-chave Preservação, biodiversidade, sustentabilidade. 

Linha temática  Educação Ambiental, Educação para Sustentabilidade e Geoética.

1. Introdução  

A problemática ambiental é pauta de intensas discussões 

nos últimos anos, em decorrência do acelerado processo 

de apropriação humana do patrimônio ambiental que acar-

reta modificações nas formas e processos constituintes da 

paisagem e na configuração de desequilíbrios ambientais 

em diferentes escalas espaciais Campos et al. (2011).  

O estabelecimento de políticas de conservação da bi-

odiversidade resulta dos ideais de sustentabilidade funda-

mentados na elaboração de estratégias de proteção dos re-

cursos naturais como a criação de unidades de conserva-

ção. 

A explotação dos recursos naturais e minerais na Cha-

pada Diamantina-BA ocorreu de forma intensa no século 

XIX, pela atração de riquezas em torno do minério de di-

amantes (Pereira 2013). As primeiras descobertas aconte-

ceram no atual município de Mucugê-BA em 1844 (Ma-

galhães 2006). Mucugê é considerada a cidade mais antiga 

das lavras diamantinas, este nome é em homenagem ao 

riacho Mucugê e a fruta nativa da região Couma rígida 

(Fig. 1) popularmente conhecida como mucugê Pereira 

(2013). 

O município possui extensão de 2.463 km², incrus-

tado nas montanhas da Serra do Sincorá a 981 m de alti-

tude. Segundo o Censo Demográfico possui população es-

timada em 9.445 (IGBE 2010).  

A localização na região mais alta do estado lhe con-

fere geomorfologia e belezas singulares da Chapada Dia-

mantina. No entanto, devido apresentar um ecossistema 

frágil, alto grau de endemismo como as espécies Sempre-

Viva (Chomathera mucugensis), em extinção, e o fruto 

Mucugê (Couma rígida), todavia ameaçadas por grande 

pressão antrópica. A Sempre-Viva, Comanthera mucu-

gensis, é uma herbácea ornamental, encontrada em áreas 

de altitude, especialmente em serras, entre os afloramen-

tos rochosos dos campos rupestres comumente aos solos 

arenosos (Lima et. al. 2005). 

 

   Figura 1.  Fruto mucugê (Couma rígida), cachoeira da Piabinha 

Atualmente o buquê mais antigo tem por volta de 53 

anos e encontra-se no Museu Histórico Municipal na ci-
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dade de Mucugê. Entretanto a extração sem controle asso-

ciada à prática das queimadas nos campos onde elas me-

dram fez com que a espécie entrasse para lista de risco de 

extinção Brito (2005). 

A coleta da Sempre-Viva, conhecida popularmente 

como a planta que nunca morre, espécie nativa, passou a 

ser durantes décadas a única forma de sobrevivência para 

muitas famílias após o declínio do diamante Magalhães 

(2006). De alto valor econômico, inclusive no exterior, 

tem por particularidade a capacidade de manter suas ca-

racterísticas de viva mesmo após ser coletada, chegando a 

durar anos Stradmann (1998). 

 

 

    Figura 2. Buquê de Sempre-Viva 

 

2. Materiais e métodos  

No processo de desenvolvimento deste trabalho realizou-

se um levantamento histórico e bibliográfico acerca da 

temática e da implantação e execução do Projeto Sempre-

Viva no municipio de Mucugê-BA. Foram sistematizados 

dados sobre caracteristicas geográficas, históricas e 

infraestruturais da area de estudo. 

A pesquisa envolveu diversas etapas: levantamento 

geográfico da área de estudo; levantamento histórico an-

tecedente a criação do projeto e levantamento frente a im-

plantação e execução. Os dados permitiram analisar o de-

senvolvimento do Projeto desde a sua criação até a sua 

consolidação. 

 

3. Resultados e discussão  

3.1 Criação e implantação do Projeto Sempre-Viva 

A partir dos anos de 1980 muitos municípios da Chapada 

Diamantina conseguiram retomaram seu crescimento eco-

nômico após o declínio do ciclo diamantífero, em razão 

dos novos investimentos na agricultura e no ecoturismo 

Batista (2007). Conquanto, a exploração dos recursos na-

turais resultantes de mais de um século de garimpo, da ex-

tração desenfreada da sempre-viva e da caça de animais 

silvestres continuou a degradar de forma acelerada a bio-

diversidade regional Fuentes & Machado (2016). 

Em 1985, criou-se o Parque Nacional da Chapada Di-

amantina (PNDC) com uma área de aproximadamente 

152.400 ha, com objetivo de proteger e preservar o patri-

mônio ambiental da Serra do Sincorá (Brasil 1985). Para 

tanto, a percepção ambiental da população acerca da res-

ponsabilidade, preservação e conservação do patrimônio 

histórico e ambiental ganhou visibilidade Brasil (1985). 

Segundo Ferrara (1996) a percepção ambiental confi-

gura-se local e individualmente para a qual o conheci-

mento se constrói pela percepção que a comunidade tem 

sobre a produção, reprodução e transformação do seu es-

paço (Ferrara 1996). 

O PNDC abrange áreas dos municípios baianos de 

Andaraí, Ibicoara, Itaitê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. O 

municipio de Mucugê é responsável por 54% da área total 

desta unidade de conservação. A partir de 1993 a Prefei-

tura Municipal de Mucugê-BA abraçou a causa ambienta-

lista e começou a investir na preservação dos recursos na-

turais locais, fruto de um longo processo de discursão com 

a comunidade para a gestão dos recursos naturais. 

 Em 1995 a prefeitura municipal em parceria com a 

Universidade Católica do Salvador (UCSAL) elaborou o 

Projeto Sempre-Viva, apoiado pelo Ministério de Meio 

Ambiente (MMA), e fruto da sensibilização comunitária 

sobre a preservação direta dos recursos naturais (Batista 

2007). 

Para isto, elaborou-se uma comissão de meio ambi-

ente de Mucugê apoiada pela prefeitura municipal. O pro-

jeto foi encaminhado junto ao Ministério de Meio Ambi-

ente (MMA), aprovado na linha do Projetos de Execução 

Descentralizada (PED), do Programa Nacional do Meio 

Ambiente (PNMA), firmando o convênio 

MMA/PNMA/PED 96CV00027/96, executado de 1996 a 

1999, tendo como partes o Ministério do Meio Ambiente, 

Governo do Estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de 

Mucugê-BA e a UCSAL Batista (2007). 

 

3.2 Metas e estratégias estabelecidas pelo Projeto. 

 

A implantação do Projeto se deu em duas fases distintas: 

a primeira, de elaboração e organização da comissão de 

meio ambiente da cidade, seguida pela própria elaboração 

do projeto em parceria com os demais órgãos responsáveis 

e a própria implantação com os recursos concedidos pelo 

PED; a segunda se deu pela sua inauguração; desde a sua 

elaboração o Projeto Sempre-Viva visou a participação da 

comunidade. 

a) Identificação e delimitação de áreas potenciais de 

ocorrência de espécies nativas de valor comercial; 

b) Desenvolvimento de tecnologias de cultivo e repro-

dução de sempre-vivas para promover sua comercia-

lização sustentável e repovoar os campos onde a 

planta foi dizimada; 

c) Implantação de uma Unidade de Cultivo Experimen-

tal com a criação de campos experimentais da produ-

ção sempre-viva em seu habitat; 

d) Criação e implementação de uma unidade de conser-

vação para proteger os campos de Sempre-Viva e ou-

tros recursos naturais e históricos do município; 

e) Implantação de um banco de dados e de um sistema 

de informações geográficas (SIG) para o controle da 

produção e monitoramento das áreas de ocorrência 

dessa espécie; 
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f) Promoção de programas de educação ambiental para 

reverter o quadro atual gerado por práticas extrativis-

tas inadequadas; conscientizar a população sobre a 

importância da preservação e prepará-la para o exer-

cício de atividades sustentáveis. 

3.3 Consolidação do Projeto Sempre-Viva. 

O Parque Municipal de Mucugê (PMM) foi criado pelo 

decreto municipal n. 235, de 15 de março de 1999, sendo 

inaugurado no 152º aniversário do município, concreti-

zando a implantação do Projeto Sempre-Viva. Logo após 

a sua criação o PMM passou a ser mantido com recursos 

da prefeitura municipal seguindo todas as diretrizes esta-

belecidas na primeira fase de implantação.  

O Parque está vinculado à Secretaria de Cultura, Tu-

rismo e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 

(SCTMA), com autonomia gerencial e administrativa. As 

decisões são tomadas com a própria equipe atuante no par-

que juntamente com SCTMA e a prefeitura, seguindo as 

orientações do Sistema Nacional de Unidades de Conser-

vação (SNUC) Batista (2007). 

Segundo SNUC a gestão ambiental em áreas protegi-

das deve acontecer de maneira participativa, frente as co-

munidades locais desde o processo de criação à participa-

ção na gestão Brasil (2002). 

Conforme os apontamentos de Fuentes & Machado 

(2016) já na fase de implantação a gestão ambiental do 

PMM aconteceu de modo participativo, sendo imprescin-

dível para sua consolidação. No Brasil, mesmo após anos 

de criação muitas unidades de conservação enfrentam di-

ficuldades de gestão participativa e consolidação territo-

rial por falta de itens básicos, como regularização fundiá-

ria, organização do conselho gestor, plano de manejo, que 

ocasionam um estado de vulnerabilidade ambiental para 

uma gestão eficaz Oliveira (2010). 

Atualmente, o Parque Municipal de Mucugê e o Pro-

jeto Sempre-Viva são destaques em âmbito nacional e es-

tadual, frente a gestão ambiental de modo participativo. 

Desde a sua execução o projeto foi pioneiro na inserção 

de políticas ambientais voltadas a preservação de ecossis-

temas notáveis, sendo exemplo em âmbito nacional, sendo 

premiado em diversas categorias de meio ambiente e sus-

tentabilidade (Tabela 1). 

Tabela 1. Premiações do Parque Municipal de Mucugê, Projeto Sempre 

Viva 

 

Nos dias atuais o projeto abriga um centro de educa-

ção ambiental e de pesquisas científicas que viabiliza uma 

parceria teoria e prática e endossa aos guias e à comuni-

dade a dimensão do cuidado, apontando medidas e estra-

tégias de preservação. Recentemente entrou em parceria 

com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) para a in-

serção das mudas de Sempre-Viva reproduzidas in vitro 

nos campos in natura. 

4. Conclusão 

A implantação do Projeto Sempre-Viva e posteriormente 

a criação do Parque Municipal de Mucugê- BA, foi de ex-

trema importância para a conservação e preservação dos 

recursos naturais no municipio de Mucugê.  

Desde a implantação o projeto trouxe o desenvolvi-

mento de mecanismos para a proteção do patrimônio am-

biental, tornando-se um centro pioneiro em pesquisas ci-

entificas que visem a preservação dos recursos naturais, 

destacando-se também como um dos principais destinos 

turísticos da Chapada Diamantina. 

Assim, a conservação do Parque é indispensável à 

preservação da sua biodiversidade, uma vez que não fa-

zendo parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, 

carece de atenção especial. Desse modo, promove a gestão 

ambiental compartilhada e, junto à comunidade local, for-

talece a noção de pertencimento. 
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Abstract This work's main objective is to place the reader widely within the development of the Theory of Plate Tectonics focusing on 
the development of geochronology and the Vine-Matthews-Morley hypothesis. Some pieces and analyses through the work will be based in 
theoreticals of the so called sociology of science 
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Resumo Este trabalho tem como objetivo situar o leitor panoramicamente sobre o desenvolvimento da Teoria da Tectônica de Placas com 
um recorte acerca do desenvolvimento da geocronologia e da Hipótese de Vine-Matthews-Morley. Alguns recortes e análises acerca desse 
recorte serão realizados ao longo do trabalho com base em teóricos da chamada sociologia da ciência. 

Palavras-chave História das Ciências da Terra, sociologia da ciência, Tectônica de Placas, Hipótese de Vine-Matthews-Morley. 

Linha temática História das Ciências, História das Ciências da Terra. 

1    Introdução  

Este trabalho tem como objetivo situar o leitor interessado 
de maneira panorâmica em relação ao desenvolvimento da 
Teoria da Tectônica de Placas e fazer um recorte acerca 
do momento do desenvolvimento da geocronologia e do 
surgimento da hipótese de Vine-Matthews-Morley. Du-
rante esse percurso serão feitas análises contextualizadas 
acerca das atividades científicas da época utilizando como 
base autores da chamada sociologia da ciência.  

Tomando como referencial a Sociologia da Ciência, 
o objetivo deste trabalho é analisar a teoria da Tectônica 
de Placas a partir da comparação entre os postulados de 
Latour (2000), Steven Shapin (2005), Lorraine Daston 
(1999) e Knorr-Cetina (1999). 

Além disso, esse artigo é um recorte de um trabalho 
maior em processo na dissertação de mestrado propondo 
uma análise mais aprofundada de tais acontecimentos his-
tóricos importantes na área das Ciências da Terra e que 
podem ser de grande valia para educadores e pesquisado-
res da área em conjunto com uma análise crítica focando 
em um aspecto mais social. 

                                                           
1Kant I., Richardson J. 1994. History and physiography of the most re  
markable cases of the earthquake which towards the end of the year 1755 
shook a great part of the earth. Four Neglected Essays: John 

2    Panorama geral sobre a História do Desenvolvi-

mento da Teoria da Tectônica de Placas 

Durante o Século XIX até o começo do Século XX um dos 
maiores questionamentos na área da geologia era a ques-
tão da formação de montanhas e seus mecanismos geoló-
gicos (Oreskes 2003, p.4). Apesar disso é afirmar que já 
existiam debates sobre as possíveis dinâmicas do interior 
da Terra - principalmente devido a abalos sísmicos- entre 
o século XVIII e XIX. O caso mais famoso denominado 
Terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755, foi amplamente 
debatido por diversos pensadores. Questões advindas de 
observação de abalos sísmicos como especulações sobre a 
dinâmica da Terra, suas consequências nos relevos (como 
a correlação com algumas regiões montanhosas), já eram 
debatidas pelas descrições de Immanuel Kant1, por exem-
plo. Mais do que isso, já era questionado como se poderia 
prever tais catástrofes ou até mesmo utilizar tais fenôme-
nos à favor da humanidade – um reflexo que permaneceu 
até hoje em relação à necessidade de controle humano so-
bre os fenômenos naturais.  

Em Plate Tectonics: An insider's history of the mo-

dern theory of the Earth – livro com diversos depoimentos 
organizado por Oreskes (2003, p. 4), temos que, inicial-
mente, a teoria da Terra em contração era a mais aceita 

Richardson's 1798-99 translations with a sketch of (Kant's) life and 
writings. Hong Kong. Philopsychy Press. 
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desde meados do Século XIX até começar a ser questio-
nada no começo do Século XX. De acordo com essa teo-
ria, por conta do resfriamento da Terra2, esta murcharia 
assim como uma maçã seca, nas palavras literais do geó-
logo Eduard Suess, formando sulcos e isso explicaria os 
mecanismos de formação de montanhas. Porém, com es-
tudos sobre fósseis semelhantes em continentes separados 
por grandes extensões oceânicas e também estruturas his-
tóricas geológicas semelhantes começou-se a questionar 
as teorias vigentes que eram fixistas – ou seja, não cogita-
vam uma possível “separação e mobilidade dos continen-
tes”. Uma solução imediata foi cogitar a existência de 
grandes pontes que ligariam tais oceanos para explicar a 
imigração de espécies animais semelhantes em determi-
nada época geológica e que por acaso foram submersas 
com o passar dos anos. Com os estudos de isostasia no 
começo do século XIX essa teoria das pontes que ligavam 
os continentes começou a ser questionada, o que levou a 
outras explicações como a deriva continental de Wegener, 
climatologista alemão, que foi duramente criticado princi-
palmente por cientistas americanos34. Apesar dos meca-
nismos da deriva continental propostos por Wegener não 
terem sido validados de forma científica pela falta de da-
dos e experimentos que acabaram se mostrando falsos- ao 
menos de acordo com o método científico americano que 
tinha alguns focos metodológicos diferentes em relação 
aos utilizados pelos alemães, pois os primeiros seguiam 
principalmente a objetividade característica dos ingleses 
(Junges 2013)- havia também uma embate grande entre 
alemães e americanos no campo político dado o contexto 
da Primeira Guerra Mundial5. 

A questão da mobilidade dos continentes foi deixada 
de lado durante alguns anos de acordo com Menard 
(1986), porém voltou forte em conjunto com novas inves-
tigações sobre o assoalho oceânico devido diversos desen-
volvimentos tecnológicos em equipamentos de explora-
ção marinha após Segunda Guerra Mundial e investi-
mento de petrolíferas por volta dos anos de 1950. Diversas 
subáreas da Geologia (Geofísica e Geoquímica, p.e), e o 
surgimento de novas áreas como a Oceanografia foram se 
desenvolvendo e diversos dados diferentes começaram a 
ser coletados sobre o fundo dos oceanos: dados batimétri-
cos, gravimétricos, geomagnéticos (estes últimos se jun-
taram ao desenvolvimento de outra subárea - o paleomag-
netismo), sismologia, etc. Com isso várias constatações 
diferentes do que se imaginava até então sobre o fundo do 
oceano surgiram. Uma era de que o fundo do oceano era 
irregular, cheio de regiões montanhosas e com atividades 
“deformadoras” constantes. Havia derramamento de lava 
nas regiões hoje chamadas de Dorsais Meso-Oceânicas, 
onde mais tarde surgiria a ideia de que nesses pontos ha-
veria criação de uma nova crosta oceânica. Esses e outros 
diversos questionamentos que surgiram – em conjunto 

                                                           
2 Estudos sobre resfriamento da Terra e idade possível da Terra por meio 
de sua perda de calor eram amplamente discutos por  Lorde Kelvin no 
século XIX 
3 Menard H.W. 1986. The ocean of truth: a personal history of global 
tectonics. Princeton Univ. Press. pp. 17-29 
4 Oreskes N. 2008. Plate tectonics: An insider's history of the modern 
theory of the Earth. Westview Press. pp.6-19 
5 Vide notas 9 e 10. 

com os antigos nunca resolvidos ou deixados de lado de 
acordo com Menard (1986) – fizeram com que houvesse 
um momento de crise da ciência normal em busca de uma 
nova teoria que buscasse explicar os mecanismos de dinâ-
mica da Terra. 

Algumas teorias que competiam na substituição do 
paradigma anterior e que consideravam a questão da mo-
bilidade dos continentes. Uma delas era a da Terra em Ex-
pansão6, que possuía mecanismos de explicação diferen-
tes de acordo com cada um dos seus diversos defensores 
(entre eles o cientista americano Bruce Heezen que fez 
parte desses estudos marinhos) e apresentada como influ-
encia devido a popularidade da ideia do Universo em Ex-
pansão. Um pouco depois, a Teoria da Expansão do Asso-
alho Oceânico (Sea Floor-Spreading) apareceu em debate 
nomeada a Harry Hess e a Robert Dietz7que, em conjunto 
com outras teorias e mecanismos apresentados, culminou 
no surgimento da Teoria da Tectônica de Placas. Por esses 
cientistas supostamente não se conhecerem, Menard 
(1986, p. 296) se utiliza da questão de descobertas simul-
tâneas na maneira abordada por Robert Merton – na qual 
o fato em comum desses cientistas é a busca pela solução 
do problema científico – e mostra que elas realmente são 
mais comuns do que parecem, apresentando outros dois 
casos no livro. A primeira data de publicação da teoria da 
tectônica de placas foi em meados de 1968, se tratando de 
uma teoria aceita, de certa forma, muito recentemente 
(Menard 1986, p.304). 

Um dos fatores extremamente necessários para a ge-
ração de dados e teorias que fortificassem a aceitação da 
teoria da tectônica de placas foi o desenvolvimento do pa-
leomagnetismo8 e, como uma certa consequência disso, 
alguns dados apresentados sobre as linhas simétricas mag-
néticas entre as dorsais meso-oceânicas utilizando-se da 
hipótese de Vine-Matthews-Morley 9e da teoria da expan-
são do assoalho oceânico10. Essas linhas de registros mag-
néticos (devido ao fato do fundo do oceano ser constituído 
de basalto), indicariam a idade aproximada em que a 
crosta foi formada e o “deslocamento” da crosta devido 
sua formação nas dorsais meso-oceânicas ao longo dos 
anos, sendo consumida entre as trincheiras de bordas de 
placas tectônicas. O perfil magnético Eltanin-19 11(vide 
Figura 1), é dado na literatura como sendo o perfil mágico 
que convenceu diversos cientistas (em grande parte os la-
boratórios já fortes nessa área nos EUA), que a teoria da 
tectônica de placas era a mais plausível. Em conjunto com 
o surgimento da ideia de falhas transformantes12 para se 
estruturar a ideia de que a teoria da tectônica de placas era 
aceitável na comunidade científica como um novo para-

digma. Aqui, diversos estudiosos das áreas de humanas e 
cientistas indicam que houve uma revolução científica aos 
moldes de Thomas Kuhn – mesmo esses diversos autores 
divergindo entre si e muitos dos cientistas não utilizando 

6Menard H.W. 1986. The ocean of truth: a personal history of global tec-
tonics. Princeton Univ. Press. pp. 142-151 
7Ibidem, p.152-161 
8Menard H.W. 1986. The ocean of truth: a personal history of global tec-
tonics. Princeton Univ. Press. pp.70-79 
9Ibidem, p. 212-222 
10Ibidem, p. 152-161 
11Ibidem, p. 238- 280 
12Idem. 
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de fato as teorias de Thomas Kuhn para além de suas es-
truturas básicas, ou seja, de maneira superficial ao nomi-
nar certos períodos comociência normal, paradigma e re-

volução científica. É de certa forma intuitivo padrão cien-
tista encaixar todas essas concepções olhando para a his-
tória dessa nova teoria sobre a dinâmica da Terra. 

 
Figura 1. Perfil Eltanin-19 representado pela curva central. É possível 

reparar na simetria entre as anomalias magnéticas positivas e negativas 
entre os dois lados da Dorsal (região central do esquema abaixo). O 

modelo computadorizado dos dados estimado para a área (última 
curva) também corresponde bem aos dados obtidos nela (Eltanin-19). A 

primeira curva corresponde ao perfil reverso. Retirado de Frankel 
(1982) com referência ao artigo de Pitman & Heitzler (1966, p.1164). 

 
A abordagem de Thomas Kuhn (2007) pode ser utili-

zada para o problema em questão com uma perspectiva 
panorâmica seguindo aproximadamente o modelo tal 
como foi apresentado nos parágrados anteriores, porém de 
forma mais detalhada e aprofundada. Poderíamos utilizar 
as definições já de certa forma consolidadas de ciência 

normal, revoluções científicas e etc. em torno das ques-
tões que envolvem o desenvolvimento da teoria da tectô-
nica de placas, descrevendo os pormenores das crises en-
volvendo as comunidades científicas em torno do para-
digma anterior e as anomalias encontradas. Por Kuhn 
(2007) e Merton (2013) também pode-se descrever as dis-
putas entre os fixistas e mobilistas (não favoráveis e favo-
ráveis até a então hipótese de movimentação das placas 
continentais) (Junges,2013). É possível também abordar 
as questões de influências envolvendo metodologias de 
países distintos e suas influências na aceitação da teoria 
da tectônica de placas, com uma breve contextualização 
histórica-social. Apesar disso, seria uma abordagem pano-
râmica e voltada primordialmente às causas (anomalias) 
ocasionadas dentro do paradigma vigente (ciência nor-

mal).  

3   História e análise do processo de desenvolvimento 

das teorias envolvendo anomalias magnéticas e da hi-

pótese de Vine-Matthews-Morley 

3.1. Padrão Zebrado 

Todos os modelos matemáticos desenvolvidos para 
interpretar as anomalias magnéticas até por volta de 1950 
levavam em conta apenas a componente induzida, igno-
rando o magnetismo remanente da rocha. Não há como 

saber a direção da componente remanente sem extrair e 
medir a amostra de rocha. Porém, a razão da componente 
magnética remanente das rochas vulcânicas pela compo-
nente induzida do campo magnético é maior, podendo-se, 
portanto, investigar as reversões magnéticas a partir de da-
dos de grandes áreas por meio de aquisição marinha. Para 
isso, utilizava-se o magnetômetro fluxgate ASQ-3A 
(MAD – Magnetic Airborne Detector) e sua adaptação 
para navios e/ou aviões (Oreskes 2003, Menard 1986). 
Esse magnetômetro era utilizado para a detecção de sub-
marinos inimigos e aqui é possível destacar o quanto a in-
fluência das grandes guerras nos centros de pesquisas ma-
rinhas foi marcante para o desenvolvimento e investimen-
tos de tais tecnologias. 
 

 
Figura 2. Esquema resumido de como funcionava a detecção de subma-

rinos inimigos por meio dos magnetômetros fluxgate do tipo ASQ-X 
(MAD – Magnetic Airborne Detector, o X seria um número o qual re-
presentaria a versão do magnetômetro em questão), por meio dos avi-

ões ou helicópteros chamados ASW (Anti-Submarine Warfare). Poste-
riormente, o magnetômetro ASQ-3A foi utilizado para aquisição de da-
dos marinhos em pesquisasvoltadas para geologia e geofísica (Menard 

1986, Oreskes 2013) 

Ron Masone e Arthur D. Raff [1917-1999], ao longo 
de 1950, coletaram diversos dados magnéticos utilizando 
uma versão adaptada para navios do magnetômetro flux-

gate de Vic Vacquier. Em 1961, publicam um grande ar-
tigo mapeando as anomalias magnéticas normais e rever-
sas ao longo da costa Noroeste dos EUA. O mapa possuía 
um padrão intercalado de faixas com polaridades normais 
e reversas, com isso sendo chamado de padrões zebrados. 

Partindo de análises de diversos dos chamados histo-
riadores da ciência tais como Shapin e Daston em relação 
ao objetivismo e a visualização – certeza – do experimento 
podemos analisar tais aspectos desses equipamentos. O 
fato de se poder utilizar algo que não vemos sem a ajuda 
da máquina é evidente dentro do desenvolvimento de um 
processo de hiperespecialização das Geociências. O auxí-
lio de tais medições, sua comparação com o mundo físico 
e a imagem gerada não apenas dialoga com o objeto da 
pesquisa em si mas também é utilizada como um fator de 
convencimento de que os dados são reais e fazem parte do 
mundo mesmo que não vejamos (Daston 1999, Latou 
2000). Apenas o “superespecialista” da mesma área é ca-
paz de debater diretamente em relação aos diversos méto-
dos utilizados para a elaboração de tais imagens clássicas 
desses artigos como a apresentada na Figura 3. Tais ima-
gens, porém, remetem a aspectos que podemos analisar 
sem sermos especialistas tais como os padrões zebrados 
que são claros na Figura 3 e orientados de acordo com a 
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sua legenda – justamente o que o dono do artigo quer que 
nós vejamos (Latour 2000). 
 
 

 
 

Figura 3. Anomalias magnéticas do Noroeste do Pacífico obtidos por 
Mason e Raff. É possível notar um padrão zebrado pelas diferenças de 
polaridades magnéticas de acordo com as faixas brancas e pretas alter-
nadas. Retirado de Frankel (1982) com referência ao artigo de Raff e 

Mason (1961) 

Porém só o especialista pode remontar, processar os 
dados e delimitar tais faixas com o auxílio de um medidor 
criado e adaptador por também especialistas. A distância 
do público leigo com a atividade científica e os processos 
de superespecializações e super tecnológicos são eviden-
tes durante todo esse processo histórico a partir do século 
XX e que afasta-se cada vez mais das atividades do pú-
blico leigo. A importância da imagem como um objeto es-
sencial nessa interação do debate decorrente da época e 
convencimento das teorias foi crucial, como já citado so-
bre o perfil Eltanin-19 no item 2 (perfil correspondente à 
Fig. 1). 

3.2. Hipótese de Vine-Matthews-Morley 

Os cientistas Frederick John Vine (1939) e Drummond 
Hoyle Matthews [1931-1997], ingleses, publicaram jun-
tos, em 1963, a Hipótese de Vine-Matthews. Lawrence 
Whitaker Morley [1920-2013], geofísico canadense, sem 
conhecer as ideias de Vine e Matthews, elaborou uma hi-
pótese muito semelhante à publicada por eles durante a 
mesma época (Menard 1986 Oreskes 2003). Apesar disso, 
teve seu artigo rejeitado pouco tempo antes da publicação 
de Vine e Matthews, em 1963, pela Nature e Journal of 

Geophysics Research. Seu nome, posteriormente, em re-
conhecimento, foi incorporado à hipótese, hoje conhecida 

como Hipótese de Vine-Matthews Morley (Menard 1986, 
Frankel 1982). 

Morley escreveu sua versão das ideias contidas na 
“Hipótese de Vine-Matthews-Morley” para a Nature, em 
fereveiro de 1963, e recebeuuma carta de rejeição somente 
em junho de 1963. Ele também mandou o artigo para a 
Journal of Geophysical Research onde o parecerista fez a 
seguinte famosa observação, que consta em Frankel 
(1982, p.17): “This is the sort of thing you would talk 
about at a cocktail party, but you would not write a letter 
on it”. Por fim, apresentou suas ideias na Royal Society of 
Canada em junho de 1963, mas publicou somente no ano 
seguinte, após a publicação oficial de Vine & Matthews 
(Menard 1986, Frankel 1982). 

Vine conhecia os trabalhos de Hess e sua Teoria sobre 
a Expansão do Assoalho Oceânico, antes de elaborar a Hi-
pótese de Vine-Matthews junto a Matthews. Sua parceria 
com Hess que era uma figura importante no meio cientí-
fico colaborou evidentemente para uma maior atenção em 
suas publicações ao contrário do que aconteceu com Mor-
ley que foi reconhecido posteriormente. Com o desenvol-
vimento das pesquisas marinhas, principalmente em rela-
ção às anomalias magnéticas e ao paleomagnetismo, os 
postulados da hipótese se baseavam em conhecimentos 
muito recentes na época e não amplamente aceitos pelos 
especialistas. Esses fatores, que eram essenciais para a hi-
pótese, eram (Oreskes 2003, Menard 1986, Frankel 1982): 
1. Validade da Teoria da Expansão do Assoalho Oceâ-

nico; 
2. Reversões do Campo Magnético Terrestre 
3. Importância do Magnetismo Remanente nas rochas 

da Crosta Oceânica. 
A hipótese correlacionava os padrões magnéticos si-

métricos vistos na crosta oceânica (padrões zebrados), já 
anteriormente observados pelos pesquisadores, como Raff 
e Mason, com as reversões do campo magnético terrestre. 
Os derrames de lava que ocorre nas Dorsais Meso-Oceâ-
nicas se resfriam através do ponto de Curie (temperatura 
em que materiais perdem suas propriedades magnéticas 
permanentes e são substituídas pela magnetização indu-
zida), formando a crosta com seus materiais magnéticos 
orientados para a posição do campo magnético vigente. 
Esses padrões seriam simétricos e contínuos, pois nas 
Dorsais a crosta criada empurra a antiga em ambos os la-
dos, igualmente (Oreskes 2003, Menard 1986, Frankel 
1982). 

O método de Potássio-Argônio (K-Ar) foi utilizado 
em rochas para a datação dessas faixas de reversais encon-
tradas, estimando assim a possível data das polaridades e 
seus intervalos de duração. Apesar disso, pelas reversões 
conhecidas, algumas faixas não se encaixavam nos perío-
dos de reversões magnéticas até então datados (Oreskes 
2003, Menard 1986, Frankel 1982). 

3.3 Lawrence Morley 

Morley, ao contrário de Vine, não possuia dados em ano-
malias magnéticas para analisar, não era oceanógrafo e 
nem era um geofísico engajado em pesquisas marinhas. 
Sua maior preocupação era mais com as anomalias de pa-
drão zebrado na costa ocidental da América do Norte do 
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que com a grande anomalia central ao longo dos eixos das 
Dorsais. Porém, ele tinha grande experiência na época em 
que concebeu a ideia,em interpretar anomalias magnéti-
cas, bom conhecimento em petrologia e em magnetismo 
de rochas. Além disso, estudava a então recente área de 
suscetibilidade magnética e magnetização remanente em 
rochas, além de conhecer as análises de anomalias mag-
néticas em correlação com as estruturas geológicas. Pos-
suía também uma vasta experiência em estudos geomag-
néticos aéreos. Mas, um dos fatores principais motores 
para a concepção da ideia, foi a sua não aversão a possibi-
lidade da existência da Deriva Continental. (Oreskes 
2003, Menard 1986, Frankel 1982). Mais do que isso, ele 
tinha um profundo interesse nas aplicações dos métodos 
paleomagnéticos em relação a geocronologia, o que o mo-
tivou a pensar sobre as relações de datações geológicas 
com as reversões geomagnéticas que estariam registradas 
no assoalho oceânico (Frankel 1982). 

Por caminhos diferentes de Vine, Morley acabou ob-
tendo a mesma concepção da ideia em sua forma geral. 
Porém, Harry Hess, por possuir uma maior proximidade e 
conhecimento das ideias Vine, apoiou a Hipótese de Vine-
Matthews e sua publicação, devido a sua força argumen-
tativa como cientista influente em relação a sua própria 
teoria da Expansão do Assoalho Oceânico (Frankel 1982). 
Aqui vemos a importância da “rede de atores” e como o 
círculo de contatos e a força burocrática afetam na maior 
aceitação de uma hipótese ou mesmo notar a importância 
de uma ideia estabelecida. 

3.4. Algumas diferenças na abordagem de Vine e Morley 

Morley resolveu um problema que Vine e Matthews não 
consideraram: por que apenas alguns guyotsnas pesquisas 
de Scripps pareciam magnetizados? Ele não acreditava 
que o motivo seria a sua composição, ou seja, que os 
guyots dividiam-se em duas classes: uns contendo magne-
tita e outros contendo pouco ou nada.  Sua explicação era 
a de que os com pouco ou nenhuma magnetização eram 
negativamente polarizados a uma intensidade que se asse-
melhava à sua magnetização induzida pelo campo magné-
tico presente. Considerando que os guyots magnéticos 
ocorreriam sempre nas bandas positivas e os não ou pouco 
magnéticos ocorreriam nas bandas de anomalia negativa, 
isto era uma evidência de que eles se resfriaram abaixo do 
ponto de Curie em tempo próximo ao das rochas em volta 
deles. Por esse motivo, eles estavam magnetizados na 
mesma direção. Além disso, Morley estava mais preocu-
pado com a utilização da Hipótese de Vine-Matthews-
Morley na geocronologia dos padrões de anomalias mag-
néticas (Frankel 1982). 

Vine, por outro lado, estava mais concentrado na re-
lação da Hipótese de Vine-Matthews-Morley com a Teo-
ria da Expansão do Assoalho Oceânico e a Deriva Conti-
nental. Em junho de 1965, junto a Tuzo Wilson [1908-
1993], Vine começa a aplicar sua hipótese na Dorsal Juan 
de Fuca. Além disso, houve uma contribuição de Harry 
Hess nesse trabalho, o qual passou boa parte desse tempo 

                                                           
13Laboratório de pesquisas geológicas atualmente chamado Lamont-Do-

hert1y Earth Observatory que fica em Nova Iórque 

em Cambridge (Frankel 1982, Menard 1986). Nesse pro-
cesso, Tuzo Wilson construiu sua noção de Falha Trans-
formante, na qual Vine utiliza para a explicação da forma-
ção da Dorsal Juan de Fuca. Por meio da análise dessa 
dorsal, ambos descobriram a simetria em volta da anoma-
lia magnética central (Frankel 1982, Menard 1986, Ores-
kes 2003). É importante salientar que Vine desenvolveu 
diversos mecanismos de processamento de dados e mode-
los computacionais para a análise desses. Os modelos 
computadorizados, que utilizamos hoje em dia ampla-
mente na área de geofísica, começaram a ser desenvolvi-
dos e aplicados em diversas áreas na época, inclusive na 
área de estudos de anomalias magnéticas (Menard 1986). 

3.5.  Eltanin-19 – O Perfil “Mágico” 

O navio Eltanin era um navio militar que foi convertido 
em um navio de estudos oceanográficos. Esse navio partiu 
com o objetivo de trabalhar nas águas da Antártica, por 
volta de setembro de 1965, junto a cientistas de Lamont. 
Os planos de expedição eram de fazer duas longas “tra-
vessas [linhas]geofísicas” na Dorsal do Pacífico-Atlân-
tico, obtendo dados magnéticos, topográficos e de sísmica 
de reflexão. Dentro dessas expedições, foram obtidos os 
perfis magnéticos Eltanin-19 e Eltanin-20, que cobriam a 
parte central da Dorsal do Pacífico-Atlântico relacionada 
à Dorsal Juan de Fuca (Frankel 1982, Menard 1986, Ores-
kes 2003). 

Nessa época, considerável parte dos cientistas de La-
mont não era favorável à Teoria da Expansão do Assoalho 
Oceânico e nem à Hipótese de Vine-Matthews-Morley, 
consequentemente. Apenas Neil Opdyke era favorável à 
Deriva Continental. Outros cientistas, como Talwani, 
Heitzler e Le Pichon, tentavam explicar os padrões mag-
néticos de forma a contestar a validade da Hipótese de 
Vine-Matthews-Morley. Eles relacionavam o padrão ze-
brado a formações ou anomalias geológicas que não esta-
riam relacionadas com o campo magnético terrestre e suas 
reversões (Frankel 1982). Heitzler diz que Opdyke fez sua 
graduação na Inglaterra, onde cientistas na época eram 
mais”imaginativos” em sua interpretação dos dados, ao 
contrário dos cientistas de Lamont13, que tinham uma vi-
são muito fortemente baseada nos dados e mais objetiva 
(Frankel 1982). Menard (1986) fala sobre a maior inclina-
ção dos cientistas ingleses para a aceitação da Deriva Con-
tinental que nos Estados Unidos. 

Em 1965, foi reconhecida, pelos dados obtidos, a 
Dorsal Juan de Fuca, proposta por Tuzo Wilson. Pouco 
tempodepois, foi descoberto o Evento Jaramillo, por meio 
de análise de fluxo de lavas, por Allan Cox [1926-1987], 
Richard Doell [1923-2008] e Brent Dalrymple (1963). 
Essa era uma reversão mais recente de pouca duração, que 
ocorreu a aproximadamente 0.9 milhões de anos atrás, de 
aproximadamente de 100.000 anos. Com esse descobri-
mento, diversos dados que não se encaixavam anterior-
mente ficaram evidentes. (Frankel 1982, Menard 1986, 
Oreskes 2003). Era basicamente a imagem de convenci-
mento que faltava nas argumentações vigentes. Indepen-
dentemente, Neil Opdyke descobre o evento Jaramillo, em 
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1965, por meio de análise das anomalias nos sedimentos 
marinhos e comenta com Vine, que estava em visita a La-
mont. Porém, ele o informa que este tinha acabado de ser 
descoberto e sabia do fato por Dalrymple, no encontro da 
Geological Society of America em novembro de 1965 
(Frankel 1982). 

O perfil Eltanin-19, após a eliminação de ruídos e tra-
tamento dos dados, bem como a comparação do modelo 
teórico computacional, foi considerado incrivelmente si-
métrico e, por isso, “convencível visualmente”. Fred 
Vine, ao visitar Lamont, recebeu cópias do Eltanin-19 de 
Jim Heirtzler, em 1966, e ficou impressonado com a qua-
lidade dos dados (Frankel 1982, Menard 1986, Oreskes 
2003). Apesar do acordo entre Vine e Heitzler de publica-
rem o perfil ao mesmo tempo, provavelmente devido a 
pressões internas, Walter Pitman e Jim Heirtzler publicam 
o Eltanin-19 em 2 de dezembro de 1966 (Oreskes 2003). 

Esse perfil convenceu e “converteu” diversos cientis-
tas em relação à Teoria do Assoalho em Expansão, bem 
como da validade da Hipótese de Vine-Mathews-Morley 
e corresponde Figura 1 do artigo. 

4. Algumas comparações entre as abordagens da So-

ciologia da Ciência em relação ao desenvolvimento da 

Teoria da Tectônica de Placas Algumas análises adi-

cionais dos fatos abordados 

Bruno Latour trabalha com uma visão antropológica do 
laboratório, descrevendo todo o processo científico e 
como esse processo de construção dos fatos é realizada 
pelos atores – ou melhor descrevendo- atuantes (Latour 
2000). Tais atuantes fazem parte de uma rede de conexões 
e podem ser tanto humanos quanto não-humanos: não 
existe uma dicotomia nesse caso, apenas não há uma ne-
cessidade de separação entre sujeito e máquina como atu-
ante em sua descrição – o que acaba indo em contraposi-
ção à própria sociologia clássica. Tal método chama-se 
Teoria Ator-Rede, sendo desenvolvida em conjunto com 
outros estudiosos como Michel Callon (1995). 

Quando analisamos os resultados finais dentro de um 
artigo científico não vemos todas as informações que fo-
ram compartilhadas dentro do microcosmo do laboratório: 
toda as conexões que são feitas durante o processo de 
construção dos fatos científicos são ignoradas (Latour 
1997, Latour 2001). 

Dentro dessa perspectiva, não há como separar o tra-
balho do humano da máquina tecnológica utilizada, há um 
trabalho de um sujeito mais máquina (Latour 2001). Os 
navios vão até o objeto de estudos já que não é possível 
reproduzir as condições naturais das dinâmicas terrestres 
dentro de um laboratório convencional, apesar de existi-
rem coletas para análises comparativas nos laboratórios fi-
xos. Todo os maquinários são levados até o ponto de aná-
lise: o laboratório é levado. Os geofísicos analisam por 
meio de seus equipamentos alguns parâmetros físicos se-
lecionados diretamente de um trecho escolhido, mas ainda 
ligado ao sistema Terra (por exemplo, linhas demarcadas 
dentro de um mapa coordenado como orientação), e no 

                                                           
14O processamento de dados nada mais é que pegar os dados brutos de 
um sistema Terra e limpar todos os ruídos desnecessários para a análise: 
há um cuidado de separação desses dados de interesse do sistema Terra. 

próprio navio vão testando a validade de tais dados e seus 
processamentos básicos para eliminar alguns ruídos per-
mitindo-se uma primeira análise. Os processamentos dos 
dados14 e análises mais minuciosas irão ser feitos dentro 
de um laboratório fixo, comparando os dados físicos com 
as amostras coletadas e outros estudos anteriores dentro 
de áreas ligadas como a Geologia. O trabalho em geofísica 
até hoje se baseia nesses princípios nos quais a área se es-
tabeleceu principalmente durante essa época, tanto na 
perspectiva de pesquisa em relação aos oceanos que forti-
ficou e acelerou o desenvolvimento da Teoria da Tectô-
nica de Placas quanto em outras pesquisas paralelas dentro 
dessas áreas na mesma época em áreas continentais. Com 
certeza a importância das representações físicas e mate-
máticas advindas de uma objetividade mecânica extrema 
e a hiperespecialização são fatores cruciais nesse trabalho, 
o qual podemos citar Daston (1999). Esses métodos per-
mitiram a análise indireta do que não conseguiríamos ob-
servar diretamente, trazendo dados que poderiam ser vis-
tos e avaliados pela comunidade científica como um todo, 
fortificando também o método inglês e americano mais 
objetivo de se analisar os fatos científicos como padrão 
para a área até hoje.  

 
5.   Conclusão 

Dentro do recorte apresentado é possível traçar alguns co-
mentários acerca da objetividade mecânica extrema deba-
tido sem Daston (1999) e do processo hiperspecialização 
no Século XX dentro da área das Ciências da Terra. Tam-
bém foi possível mostrar de maneira breve alguns proce-
dimentos do trabalho em laboratório e do desenvolvi-
mento dele para que tais teorias fossem estabelecidas. O 
trabalho científico é importante e faz parte mas com ele 
também temos toda uma rede de contatos científicos, 
equipamentos de guerra reutilizados, investimentos de pa-
íses interessados em recursos e em questões das grandes 
guerras que permearam todo esse processo (e a posterior 
guerra fria que venho logo a seguir). 

De forma mais evidente foi possível tecer também co-
mentários acerca da importância da imagem do artigo e 
também o papel de convencimento do artigo no processo 
de aceitação das teorias citadas. A produção da imagem e 
suas justificativas podem ser um fator crucial para uma 
teoria ser aceita ou não (Latour 2000), e, nesse artigo, te-
mos o perfil Eltanin-19 (Fig. 1) como um bom exemplo 
de imagem que serviu para fortificar os argumentos em 
relação a Teoria do Assoalho em Expansão e, consequen-
temente, acerca da Teoria da Tectônica de Placas dentro 
da comunidade científica. Além disso é evidente a influên-
cia e interesse americano no desenvolvimento das pesqui-
sas marinhas na época e seu método técnico-objetivo que 
influenciou tais cientistas nesse processo. 
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Abstract Presentation of an area of scientific divulgation with recognition of the genre, based on a history of researchers that have devel-
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Resumo Apresentação de um espaço de divulgação cientifica com reconhecimento de gênero, a partir de um histórico das pesquisadoras 

que se desenvolveram e foram reconhecidas em empresas tais como: Petróleo Brasileiro - Petrobras, Departamento Nacional da Produção 

Mineral - DNPM e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, e que, ao longo dos anos construíram a história do gênero nas  

Geociências. 
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Linha temática História das Ciências Naturais. 

1    Introdução  

Ainda nos anos sessenta do século passado, quando os 

primeiros cursos de Geologia foram instalados nas uni-

versidades brasileiras, era notório o pequeno número de 

mulheres que faziam o vestibular para esse curso. 

Mesmo hoje, com a maior divulgação das atividades ge-

ológicas, quer na mineração, nos órgãos de gestão mine-

ral ou no ensino, a proporção entre gêneros é de três ho-

mens para uma mulher. Da mesma maneira, as meteoro-

logistas também são poucas. 

2   O Gênero nas Geociências 

A própria legislação que deveria proteger o trabalho fe-

minino foi usada, no passado, pela própria Petrobrás 

como justificativa para impedir a contratação de enge-

nheiras, químicas e geólogas, sob a distorcida alegação 

de que trabalhos de campo, em poços ou refinarias, po-

deriam envolver o risco de submeter mulheres a ativida-

des perigosas. Não se procurava criar condições de se-

gurança e treinamento adequado, mas simplesmente não 

havia contratações. Ficavam, assim, as mulheres relega-

das aos laboratórios de petrologia, sedimentologia e pa-

leontologia, permitindo, apesar da discriminação, gran-

des desempenhos científicos, tais como os realizados 

por Marília da Silva Pares Regali e Carmen Dora Tava-

res Lima de Araújo. 

O mesmo se passava no âmbito da Divisão de Geo-

logia e Mineralogia do Departamento Nacional da Pro-

dução Mineral (DNPM), na qual se encontravam petró-

logas, mineralogistas e paleontólogas. Aqui, devemos 

nos lembrar de Giuseppina Giaquinto de Araújo, Mal-

vina Pomerancblum, Maria Helena Falabella, Lúcia Fer-

reira da Vinha, Norma Maria da Costa Cruz, Nicea-

Maggessi Trindade, Lélia Duarte, Maria Eugênia de 

Carvalho Marchesini Santos, Marise Sardenberg Sal-

gado de Carvalho, Adélia Maria Salviano Japiassú, Cla-

rice Dora Gandelman, Maria Antonieta da Conceição 

Rodrigues, Dea Regina Bouret Campos, Helga Emília 

Franke de Castro, Vera Maria Medina da Fonseca e Rita 

de Cássia Tardin Cassab, entre outras. É interessante no-

tar que, embora algumas fossem geólogas, muitas pro-

vinham do curso de História Natural ou de Biologia. 

Com a criação da Companhia de Pesquisa de Re-

cursos Minerais, em 1969, boa parte delas passou a 

constituir um núcleo de pesquisadoras nas áreas da pa-

leontologia, petrologia e mineralogia, às quais vieram 

juntar-se as geólogas e engenheiras Maria Glícia da Nó-

brega Coutinho, Ana Maria Dreher, Magda Teresinha 

Guimarães, Alicéa Naunberg Lauer, Fernanda Gonçal-

ves Cunha, Leda Maria Barreto Fraga, Adriana de Souza 

Gomes, Patricia Duringer Jacques, Sueli Gouveia, Re-

gina Celia Gimenes Armesto e Fatima Maria do Nasci-

mento, somente para falar da lotação da Companhia no 

Escritório do Rio de Janeiro. Em trabalhos futuros, pro-

pomo-nos a fazer uma análise do desempenho dessas ci-

entistas pioneiras. Parece haver realmente, entre as me-

ninas, uma fuga dos cursos mais ligados à engenharia, 

no Brasil sob o controle e fiscalização dos Conselhos 

Regionais de Engenharia, e uma simpatia maior para a 

História Natural e a Biologia. 

Hoje, a proporção modificou-se, mas ainda longe de 

se alcançar a paridade normal entre homens e mulheres 

nesses cursos. Acreditamos que o empoderamento cres-
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cente das meninas nos cursos fundamental e médio ve-

nha a ter um papel importante na escolha da futura pro-

fissão. 

A justificativa de que o trabalho de campo afastaria 

as mulheres da Geologia não encontra guarida na reali-

dade, pois não vemos isso, se examinarmos o papel de-

sempenhado pelas arqueólogas, com um intenso traba-

lho de campo, que são sempre em grande número, maior 

que o de homens. 

A justificativa de que a Matemática e a Física afas-

tam as mulheres também não pode ser aceita, pois como 

se explicaria o grande número de mulheres envolvidas 

com as ciências astronômicas? Convém notar que, das 

seis brasileiras que receberam o Prêmio L’Oréal/Unesco 

For Women in Science, duas são astrônomas – Beatriz 

Barbuy e Thaisa Bergmann. Infelizmente, o Prêmio não 

inclui geocientistas. 

3   Conclusão 

Se tivéssemos de dar uma explicação no momento, op-

taríamos por um aspecto social, carregado de preconcei-

tos, que afasta as mulheres do mundo da Engenharia. 

Gostamos sempre de lembrar o caso de Marie Sklo-

dowska Curie [1867-1934], a única pessoa a ganhar o 

Prêmio Nobel duas vezes, em áreas científicas distintas 

e que foi preterida em sua admissão à Académie des Sci-

ences, em 1911, por razões puramente sexistas. A pro-

pósito, a descobridora do rádio foi admitida na Acade-

mia Brasileira de Ciências, em 1926, quando de sua vi-

sita ao Brasil. 
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Resumo Este trabalho, parte da tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em Ensino e História de Ciências da Terra, 
apresenta parte das pesquisas desenvolvidas pelo professor da disciplina Química e Mineralogia,  Malaquias Alvares dos Santos, presentes 

em O Musaico, periódico mensal da Sociedade Instrutiva da Bahia que teve sua circulação na primeira metade do século XIX. 
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Linha temática História das Ciências Naturais. 

1    Introdução  

Este trabalho compõe parte da tese de doutorado, desen-
volvida no programa de pós-graduação em Ensino e 
História de Ciência da Terra, do Instituto de Geociência 
da UNICAMP, onde pesquisamos sobre a História da 
disciplina Química e Mineralogia na Faculdade de Medi-
cina da Bahia (FMB), no século XIX. Periódicos como o 
Musaico formaram um arcabouço de informações a res-
peito do que naquele período estava sendo escrito. Este 
periódico circulou na Bahia entre 1845 a 1847, com 
número de edições reduzido e, finalmente, encerrou suas 
atividades em 1848. Na Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro e no departamento de pós-graduação em História 
da UFBA encontram-se microfilmados quase todos os 
números deste importante periódico.  

Malaquias dos Santos, professor da FMB, foi diretor 
e redator de O Musaico, cujo propósito apontado pelo 
grupo de médicos baianos era levar o conhecimento 
científico a todas as camadas da sociedade baiana.  

No começo da década de 1840, a Sociedade Instruti-
va da Bahia (SIBA), também conhecida como Sociedade 
Filosófica, inseriu em O Comércio, jornal de circulação 
na cidade de Salvador (1843), como noticiário regular 
dessa sociedade. A entidade ocupava-se de “temática 
ampla, tais como: saúde, ensino, política e sociedade. Em 
1845, a SIBA lança o primeiro exemplar de O Musaico” 

(Paim 1999, p. 62). 
Para Malaquias dos Santos, O Musaico era “primei-

ro Periódico de seo gênero que se publicou” (O Musaico, 
fev. 1846, p. 1) na cidade de Salvador, tinha de lutar 

contra os inconvenientes de uma publicação de um gêne-
ro novo e, por isso mesmo, fazia-se necessário apresentar 
à população sua importância. Isso porque quanto ao 
jornalismo divulgado até então, tinha Malaquias dos 
Santos uma opinião bem definida. Para ele,  

[...][...] o Jornalismo tem sido todo dado á política, ora levan-
do o povo incauto á commetter desatinos, de que ao depois se 
arrepende com perda sua, ora propalando doutrinas subversi-
vas da ordem publica, e do bem ser da Pátria, e em geral asso-
alhando o systema, e com fim único de agradar a este ou 
aquelle individuo, e de elevar a um ou outro. Fora bem curioso 
analysar passo a passo estes trinta annos de existência do Jor-
nalismo na Bahia – ver que cada um Periódico, (salva uma ou 
outra excepção) não era mais do que o écho de um homem, ou 
ao muito de uma facção. E depois, quando com a orfandade do 
Império appareceo a guerra civil o Jornalismo só teve em mira 
desconceituar homens e conseguir proveitos nas eleções: não 
era a causa da Pátria que se advogava perante o mundo letra-
trado, era o interesse individual dos Redactores, e de seos 
amigos e parentes. (ibidem, loc. cit.) 

Na sua concepção, o povo da Bahia necessitava de 
um periódico que de fato instruísse, que informasse acer-
ca do progresso da ciência. Como ele mesmo afirma: 

“O Musaico conhecia bem aquella reflexão sabia do Sr. E. 
Blanc, primeiro Redactor do interessante, e benemérito Perió-
dico Francez = La Lecture = Ensina se a ler o povo muito 
bem, mas o que hade lêr o povo, quando souber lêr? E esta 
uma questão muito seria na realidade, e cuja solução importa 
mais do que se pense para o por vir dos costumes, e luzes do 
povo. Por isso o Musaico se incumbio de tratar de tudo que 
fosse útil e agradável, seria ou menos grave, com tanto que seo 
fim fosse o bem da humanindade.” (ibidem, p. 2) 

Ferreira (1996) destaca que a implantação desse tipo 
de periódico representava um momento significativo 
para a divulgação científica na primeira metade do sécu-
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lo XIX. Segundo o autor, o periodismo médico cumpriu 
papel decisivo na institucionalização, popularização e 
legitimação da medicina no Brasil. Esse instrumento de 
divulgação tinha como meta convencer a população da 
legitimidade do saber médico em detrimento de outros 
discursos e práticas que se voltavam para o alívio do 
sofrimento humano, cura dos males e prolongamento da 
vida. Para Ferreira, em determinadas situações históricas, 
os periódicos – como foi o caso dos periódicos médicos 
brasileiros no século XIX – podem assumir uma dupla 
função no processo de institucionalização da ciência, 
funcionando, ao mesmo tempo, como instância interna 
de regulação e estratificação da comunidade científica e 
como meio de comunicação com a sociedade envolvente.  
 
2. O Musaico no contexto do ensino médico da Bahia 

no século XIX 

A publicação do O Musaico, bem como outros periódi-
cos ligados aos médicos baianos, expressa o esforço de 
projeção política para ocupar um lugar central na socie-
dade. Eram meios para divulgar e inculcar princípios e 
métodos assumidos como científicos na elite da socieda-
de. Foi um caminho usado para difundir explicações dos 
médicos sobre problemas e desafios.  

Gondra (2004, p. 48) confirma essa ideia ao apontar 
que a estratégia do periodismo para divulgação científica 
dos estudos médicos tinha como meta “autonomizar-se, e 
com isso, passar a ditar regras para o funcionamento da 
vida dos indivíduos e da ordem social”. Segundo ele, 
buscava-se, portanto, construir e legitimar um “modo 
médico” de interpretar e, de certa forma, de intervir nas 
individualidades e coletividades.  

Ao tratar os periódicos médicos do Brasil na primei-
ra metade do século XIX, Ferreira (1996) salienta a im-
portância destes para a compreensão das disputas políti-
cas e institucionais que marcaram os rumos da ciência no 
Brasil.  

A despeito das dificuldades de se sustentar um pe-
riódico, este tinha a vantagem de ser editado com certa 
rapidez e, algumas vezes, com custo bem menor que o 
dos livros, o que não implica dizer que mesmo assim 
muitas instituições não tivessem dificuldades de manter 
sua periodicidade. Estas dificuldades eram mencionadas 
por Malaquias, “O Musaico conta de um anno de exis-
tência ameaçado de morte prematura, tem tido uma vida 
mal segura, e trabalhosa” (O Musaico, 1845, p. 1).  

A existência de periódicos permitia a publicação de 
resultados parciais de pesquisas ainda em desenvolvi-
mento. Segundo Rangel (2009), esse tipo de publicação 
ganhou tamanha importância no contexto de sua época 
que a manutenção de sua periodicidade era inevitável, 
uma vez que por meio dela a sociedade podia acompa-
nhar o desenvolvimento das pesquisas e as contribuições 
dos médicos para o desenvolvimento e progresso do 
País. O periódico era, sem dúvida alguma, um instru-
mento por meio do qual as contribuições e críticas eram 
feitas de forma mais rápida. Malaquias dos Santos cer-
tamente entendia que a circulação de um periódico pode-
ria instruir a sociedade, bem como divulgar aquilo que 
estaria sendo discutido no meio médico. Isto explica 

exatamente sua intensa dedicação e seu interesse como 
diretor e redator de O Musaico.  

Um exemplo disto é a análise do cobre, realizada pe-
lo professor Malaquias Santos e divulgada em O Musai-
co (1845),  

“Fomos pelo Diretor da Faculdade incumbidos d’este exame 
por estarmos regendo a cadeira de Chimica; e com o collabo-
rador dos trabalhos chimicos o S. Manoel Rodrigues da Silva 
[...] e tomando à si todo trabalho pratico da analyse, procede-
mos de modo que vamos descrever”.  

Sobre esse trabalho, bem como sobre outras publica-
ções de Malaquias dos Santos nesse periódico, e suas 
análises falaremos em outro tópico da pesquisa.  

Em O Musaico encontramos publicações como, “Li-
ção oral de Patholoiga Externa, feita na Faculdade de 
Medicina da Bahia, no dia 25 de junho de 1845, pelo Dr. 
Manoel Ladislau Dantas, Lente d’aquella Cadeira”, em 
que o professor apresenta estudo sobre a “etiologia da 
necrose, e o desenvolvimento desta affecção” e destaca 
“que a gangrena dos ossos offerecia a mesma serie de 
phenomenos que a das partes moles”. No mesmo artigo 
acrescenta que “com quanto assim seja, todavia a in-
flammação secundaria tem uma marcha muito mais len-
ta, e nem podia ser de outra sorte, attentas a estructura e 
vitalidade dos ossos” (O Musaico, 1845, p. 3).  

Em todas as edições, conta-se com a participação de 
médicos que trabalhavam na FMB, tais como: A. J. Al-
ves, J. A. Galvão, F. B. Araújo, C. B. Betamio, entre 
outros professores que ocupavam as diversas cátedras da 
faculdade. Em especial, destaca-se o professor E. F. 
França, grande companheiro de Malaquias dos Santos no 
periódico, com quem dividiu a cátedra de Química e 
Mineralogia durante doze anos. Os temas, na grande 
maioria, diziam respeito à Medicina, mas também abor-
davam outros aspectos. No quadro a seguir, apresenta-
mos os títulos que a revista traz em seu primeiro número. 
 

       Lição Oral de Patologia Externa 
Considerações sobre o Hospital dos Lázaros desta 
Cidade 
Os Jesuítas 
Monumentos Arqueológicos 
História das Artes e sua Marcha Progressiva na Pro-
víncia da Bahia 
Fabricação do Açúcar na Bahia 
Mineração na Bahia 
Instrução Pública 

Figura 1. Artigos publicados no primeiro número de O Musaico 

Nessa edição, o professor Malaquias publica um ar-
tigo sobre a “Mineração na Bahia”. Esse tópico mereceu 
a atenção dele praticamente em todos os números do 
periódico. Isso sugere que atuou no levantamento mine-
ral da Província durante muitos anos.  

Pelo que nos revela as memórias e as atas da con-
gregação da FMB, de 1817 a 1845, nessa época havia 
uma solicitação explícita para que o professor do curso 
de Química e Mineralogia fizesse todas as experiências e 
análises necessárias “na pratica das operações chimicas, 
tendo sempre em vista nas suas lições theoricas e prati-
cas” e tudo quanto fosse relativo “a pharmacia, agricultu-
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ra, tinturaria, manufactura do assucar, e á extração não só 
das substancias salinas, de que se possam colher utilida-
de, mas também dos óleos, bitumes, resinas e gemmas”. 
(Leis do Brasil, 1817, p. 11). E não é de se admirar que 
seja essa uma preocupação do nosso professor. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo professor Malaqui-
as dos Santos nos permitem observar que a FMB não era 
apenas um centro de estudos médicos, mas também um 
espaço de produção científica sobre a riqueza do País. 
Como único centro superior, a FMB deveria ser um es-
paço de produção de conhecimento médico e das rique-
zas da Bahia conforme consta em seu documento de 
fundação.  

Desse modo, podemos notar que as disciplinas aces-
sórias, como a Química e Mineralogia, ganham uma 
configuração particular dentro da FMB. Ao mesmo tem-
po em que oferecem o conhecimento auxiliar para a 
ciência médica, possibilitam reconhecer as riquezas que 
podem impulsionar o progresso do Brasil.  

 
3. Mineração na Bahia – As Lavras de Diamante – 

1845 

Malaquias dos Santos, como professor da cadeira de 
Química e Mineralogia, foi designado para coordenar 
viagens científicas com o intuito de explorar as riquezas 
da Bahia. Como afirma seu amigo professor Antônio 
Januário Faria, em discurso proferido na FMB no ano de 
sua morte, 1856: “designado muitas vezes pelo governo 
por diversas comissões scientificas bastantes diffícieis 
sempre desempenhou com dignidade e intelligencia” 

(Arquivo Público da Bahia, 1857, p.3). 
O que nos chama atenção no artigo publicado pelo 

professor Malaquias dos Santos no primeiro volume de 
O Musaico é a riqueza de detalhes de sua análise sobre as 
lavras de diamante no estado baiano. Essa fertilidade nos 
revela que seu olhar recobria não apenas a paisagem 
física, mas também a humana. 

 
3.1 A localização 

Malaquias dos Santos inicia o artigo fazendo referência a 
outro publicado sobre as Lavras diamantinas da provín-
cia em que dava informações sobre posição geográfica, 
riqueza e extensão do distrito diamantino. Advertido por 
alguns amigos médicos sobre haver inexatidão em sua 
discrição, ele inicia o novo artigo apontando essa ques-
tão: “Amigos nossos nos fizerão favor de advertir que 
nosso artigo continha inexactidões, q’merecião ser corri-
gidas, e aguardávamos occasião de as poder emendar em 
nosso Periódio” (O Musaico, fev. 1845, p. 25). Fazendo 
a correção acerca da localização das lavras diamantinas 
na província baiana (Fig. 3), ele informa: “estão situadas 
na descida oriental da Serra das Almas, nas nascentes do 
Paraguassú, cuja margem occidental – em que vem desa-
goar os Rios Diúna, e Paraguassusinho” (ibidem, loc. 
cit.). 

Segundo análise de Malaquias dos Santos, a região 
seria em grande parte rica em diamantes, principalmente 
nas proximidades do Paraguaçu. Ele ainda detalha acerca 
das estradas que levam à região onde se encontravam os 
diamantes:  

Há quatro estradas que conduzem ao destrito dos diamantes, 
das quaes 3 estão ao occidente do Paraguassú, e vão todas 
terminar no logar chamado Geraes, de onde seguem em uma 
só até o Commercio. D’estas três estradas a melhor para com-
modo do viandante é a do Maracá, isto é, a que conduz tam-
bém á Caetité, mas que é muito mais extensa; a mais curta é a 
do Rio Diuna, como também é a mais perigosa por ter de atra-
vassar o mesmo Diúna e o Paraguassúsinho; rio aquelle que 
uma vez cheio obriga os viandantes a ficar stacionarios, por 
não ter ponte capaz, e ser muito caudaloso. A estrada que fica 
entre estas duas é a do Sincurá, que atravessa a mata das Al-
mas, e é como as outras incommoda, e pouco saudável. (O 

Musaico, fev. 1845, p. 27) 

 

Figura 2. Rota para as Lavras de Diamante – século XIX. Fonte: O 

Musaico, 1845 

O estudioso aponta ainda que a melhor opção em di-
reção ao caminho das Lavras de Diamante seria a estrada 
que segue de Feira de Santana a Chapada Diamantina. 
Mesmo sendo a menos frequentada, porque “n’ella achão 
maior difficuldade no arranjo dos animaes”, acredita ser 
a melhor opção, pois é a mais saudável (ibidem, loc. 
cit.). Identificamos ainda na prática de Malaquias Santos 
uma preocupação em descrever os locais da ocorrência 
dos diamantes.  

No artigo, Malaquias dos Santos conta que as prin-
cipais lavras de diamantes “são principalmente as do 
Chique-chique, Coisa-bôa, e Andrahi que estão na dis-
tancia de algumas legoas do Commercio, e collocadas 
todas na direcção do Rio Paraguassú”. Detalha, ainda, 
que elas estão situadas em terrenos pertencentes a um 
particular, “que os arrenda mediante uma contribuição 
productiva” (O Musaico, fev. 1845, p. 27). 

O autor refere-se à bacia hidrográfica do rio Coisa 
Boa, afluente e nascente do Paraguaçu, que por sua vez 
tem as nascentes nos contrafortes dos Gerais do Capa 
Bode, antes de Mucugê, seguindo por áreas de minera-
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ção. O ciclo do diamante foi examinado por Moraes 
(1991, p. 32) que mapeou a área das lavras de diamantes. 
Estas estão localizadas dentro da extensa freguesia de 
São Sebastião do Sincoró, em Santa Isabel do Paraguaçu, 
atual município de Mucugê, “cujas as terras seriam des-
membradas, no século XIX, as áreas atuais dos municí-
pios de Lençóis, Andaraí, Palmeiras e Seabra”. 

Pesquisadores (Sanches, 2008, Brandão, 2007, Gua-
naes, 2001, Matoso, 1992, Milton, 1979) concordam com 
Cerqueira (2006, p. 115), que “as narrativas sobre a des-
coberta do diamante no centro diamantífero da Bahia, 
entre Lençóis e Mucujê”, são controvertidas, “variando 
as versões e os personagens sem se chegar a um consen-
so”. Entretanto, como nos diz Guanaes (2001, p. 46), 
“devemos considerar que o ciclo diamantífero registrado 
e contabilizado pelos órgãos oficiais; de acordo com os 
relatos, descrições e documentos; parece ter sido menor 
do que realmente foi”. Alguns apontam garimpos de 
diamantes na Bahia anteriores ao século XIX. No entan-
to, “nos registros oficiais do Estado encontramos refe-
rências ao garimpo a partir do século XIX, em 1844 
aproximadamente”. Orville A. Derby (apud Guanaes, p. 
46), geólogo norte-americano, também aponta para essa 
questão:  

A produção de diamante, além do ouro, [...] foi calculada em 
dez mil quilates, tendo a maior pedra encontrada o peso de 
dois quilates. Logo a seguir foram descobertas as aluviões: do 
Morro do Chapéu, aproximadamente em 1841; da Chapada 
Grande, mais tarde chamada de Serra das Aroeiras, pelo padre 
Queiróz, em 1842; do rio Mucugê, em 1843; de Xique-Xique, 
Andaraí, Lençóis e serra do Sincorá, nos anos seguintes; em 
localidades dispostas em forma circular, cuja região interior 
tomou o nome de Chapada Diamantina. (Guanaes, 2001, 
p.46). 

A publicação do artigo de Malaquias dos Santos re-
vela claramente o papel da FMB em questões ligadas à 
economia baiana e se insere em um contexto de discus-
são sobre a exploração de diamantes na Bahia. Guanaes 
(2001) e Moraes (1991) afirmam ser consenso que a 
mineração baiana só tomou vulto após 1844, período em 
que a economia do estado se reorganizou em torno da 
acelerada produção diamantífera.  

Malaquias dos Santos escreve seu artigo bem no ini-
cio de 1845, quando a ocupação das lavras daquela regi-
ão está em pleno apogeu. O trabalho torna evidente, 
portanto, como a produção científica também é condici-
onada por interesses econômicos do momento histórico. 
Fica claro como toda produção científica só pode ser 
compreendida plenamente se inserida dentro do contexto 
histórico que a condicionou. Desde o período colonial, 
havia um esforço de identificar riquezas no território. O 
Rei de Portugal e, depois, o Imperador, bem como os 
governos provinciais, promoveram pesquisas de plantas 
ou de identificação de minérios, sempre visando a gera-
ção de riqueza. É dentro desse esforço que a Mineralogia 
foi incentivada na formação dos médicos – que nada 
mais são do que a elite política e econômica da Bahia e 
do Reino.  

 
3.2 A população 

Em seu breve artigo, Malaquias dos Santos discorre 
também sobre a população que vivia na região, formada, 

segundo ele, por “homens de todas as classes e ávidos de 
riquezas”. Essa população se estabelecia de forma desor-
denada, o que poderia causar crise no comércio local. 
Como havia uma grande liberdade nas transações finan-
ceiras, a preocupação de Malaquias dos Santos estava 
centrada na forma como crescia a população, pois ela 
aumentava “espantosamente como nos informão, mas 
difficil tem de ser para diante a interevenção da Policia 
nos negócios de gente tão habituada já a guiar-se só e só 
por si”. O professor argumenta ainda “que obedece so-
mente á sua consciência” e que o governo deveria se 
envolver mais nas negociações dos diamantes: “esta 
providencia é tanto mais de urgência quanto aquella 
povoação, começada fora do domínio da lei e das autho-
ridades” (O Musaico, fev. 1845, p. 26).  

Um quadro dos habitantes é exposto por nosso mé-
dico baiano: 

A população disseminada na extensão do destrito diamantino, 
segundo as novas informações q’ultimamente obtivemos, ex-
cede a 20,000 almas; mas no logar denominado commercio é 
esta população somente de 8,000 a 10,000 habitantes, e muito 
pouco fixa; porque o movimento commercial a desfalca com a 
mesma repidez com que a pode augmentar ; e tanto que nos 
dias de feiras concorre um numero bem crescido de vendedo-
res e compradores de diamantes, talvez o de 2 a 3 mil. (O Mu-
saico, fev. 1845, p. 26) 

Moraes (1991) enfatiza que, durante parte do I 
Império e da Regência, a região tornou-se um espaço de 
grande contingente populacional. Como uma localidade 
de passagem e pouso para os diversos lugares de minera-
ção, a região abrigava homens livres e pobres, geralmen-
te africanos, que para lá se dirigiam em busca de melho-
res condições de vida. Por isso mesmo, Malaquias dos 
Santos, em seu artigo, aponta para necessidade de uma 
intervenção das autoridades em diversos aspectos, prin-
cipalmente no que diz respeito à segurança:  

Assim, mesmo quando tão diminuta devesse ser para os cofres 
públicos a perda que vem d’esta indiferença do Governo, que 
não valesse a pena de cuidar em approveitar-se d’aquellas ri-
quezas (o que não é verdade, por quanto sabe-se que somente 
n’uma embarcação que partio para Inglaterra no mez de Julho 
a exportação de diamantes foi de mais de 1.100:000$ réis, que 
pelo diminuto imposto de 5% devia dar para a fazenda publica 
não menos de 55:000%000réis) ainda assim a segurança pu-
blica exigia uma providencia. (O Musaico, fev. 1845, p. 27) 

Brandão (2007) também assinala a importância da 
descoberta de lavras de diamante na Bahia no vale do 
Paraguaçu com a decadência da produção aurífera e 
diamantífera, a partir do século XIX. Essas lavras, se-
gundo ele, passam a representar um espaço promissor, 
atraindo pessoas de diversos lugares do País e do mundo.   

O artigo de Malaquias dos Santos revela que, a partir 
de 1840, com o impulso da mineração, essa região tor-
nou-se uma importante via de passagem para localidades 
de exploração de diamantes concentradas principalmente 
nos municípios de Andaraí, Mucugê e Lençóis, para 
onde migravam grandes levas de aventureiros (Moraes, 
1991). Para Pina (2000) e Moraes (1991), esse movimen-
to para as lavras diamantinas, com um intenso vaivém de 
pessoas e exploradores, repercutiu na reorganização do 
Código de Posturas da Vila das Minas de Contas. A 
organização das feiras livres da vila representou uma 
mudança necessária para suprir as necessidades de rea-
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bastecimento dos que passavam para outras regiões de 
mineração, fora e dentro da Bahia.  

 

3.3 A mineração 

Malaquias dos Santos descreve de forma bem sucinta o 
processo de mineração dos diamantes. Segundo ele, os 
“lavradores depois de demarcação do terreno estabelle-
cem suas lavras segundo lhes parece, e fasem a escava-
ção para descuberta do cascalho”. Sendo a profundidade 
apenas de alguns palmos, os lavradores lavam depois o 
cascalho nas bateias e separam primeiro os fragmentos 
mais grossos de quartzos. Depois vão escolher, nas areias 
finas depositadas na lavagem, os diamantes, “lançando 
fora esta mesma areia, que sem duvida conterá ainda 
toda riqueza que ella custama encerrar em ouro, platina e 
outras preciosidades uma lavra”.  

Segundo a descrição do professor, como o miné-
rio que resta no cascalho não daria o mesmo lucro que os 
diamantes, imediatamente era desprezado pelo lavrador, 
que, em seguida, abria uma nova lavra. Segundo ele, os 
terrenos circunvizinhos das lavras são de uma terra negra 
e de pedrinhas muito frágeis, “que para servir-nos das 
palavras de um nosso amigo, que nos escreveo d’ali, 
esfarinhão-se debaixo dos pés”. A terra parece carvão 
moído, e “nos logares de camadas de pedras ellas estão 
como entumaçadas”. Malaquias conclui sua descrição do 
terreno destacando a necessidade de se fazer estudos 
mais aprofundados, e arrisca uma hipótese  

“seria muito curioso para a história da geologia do nosso paiz 
estudar esta casta de terras, que são talvez d’origem vulcânica” 
(O Musaico, fev. 1845, p. 27).  

 
3.4 Os diamantes  

Em sua observação sobre os diamantes, faz uma 
análise em relação a uma amostra de 27 diamantes trazi-
dos da Chapada Diamantina. 

Podemos observar q’pela maior parte erão cristaes octoedros; 
alguns erao polyedros irregulares de 12 faces, e outros quase 
cor de topázio, e outros de cor esverdihada. Os que erão 
polyedros regulares tinhão alguns as arestas bem vivias, outros 
as tinhão menos, e suas faces appresentavão como a superpo-
sição de camadas cristalinhas. (O Musaico, fev. 1845, p. 27) 

Malaquias dos Santos fez uma análise cristalográfica 
que tinha como fim a identificação, a descrição e a clas-
sificação dos cristais, além de estudar a sua estrutura e 
formação. Varela et al. (2005, p. 13), ao se referirem aos 
nexos do que era a Mineralogia dos séculos XVIII e 
parte do século XIX, destacam que, “os estudos cristalo-
gráficos desenvolveram-se mantendo fortes ligações com 
a química, uma vez que o mineralogista retirava-se para 
o laboratório, realizando as análises químicas das espé-
cies para descobrir a sua verdadeira natureza”.  

4    Conclusão 

A diversidade de temas trabalhados pelo professor Mala-
quias dos Santos merece uma análise mais cuidadosa. 
Sua produção intelectual revela um cientista criterioso e 
atinado com o seu tempo. Sua percepção de ciência está 
vinculada a uma concepção de utilidade e seu potencial 

para solucionar problemas e oferecer novas possibilida-
des de compreender a realidade. Seu interesse é tão vasto 
que, a título de exemplo, destaco um artigo escrito em 
1847 sobre as Instituições dos Surdos e Mudos, no qual 
ele traça um paralelo entre o que ocorre no Brasil e nos 
Institutos Alemães.  
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Abstract The Geographical Geomorphology was developed from philosophical debates, these debates which occurred strongly, with the 

precursors Alexander Von Humboldt [1769-1859] and Johan Von Goethe [1749-1832]. In Brazil, a Geomorphology began with the institu-

tionalization of the Brazilian universities, especially the University of São Paulo, created in 1934 and afterwards, the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE), in the 1940s. The objective of the work is restricted to compose a part of the Geographic Geomorphology 

still associated with the philosophical debates, and also to the structure of the Geomorphology in Brazil. The course of the work is of 
bibliographic character. Therefore, it came to the understanding that the Geographic Geomorphology its institutionalization as a sub-disci-

pline of Geography and Geology, and in Brazil, it has been developing since the 30's. 

Keywords Geographic Geomorphology, Geomorphology in Brazil, Aziz Nacib Ab'Sáber. 

Resumo A Geomorfologia Geográfica foi desenvolvida a partir de debates filosóficos, esses debates, que ocorreram fortemente, tendo os 

precursores Alexander Von Humboldt [1769-1859] e Johan Von Goethe [1749-1832]. Já no Brasil, uma Geomorfologia começou com a 

institucionalização das universidades brasileiras, especialmente a Universidade de São Paulo, criada em 1934 e depois, ou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na década de 1940. O objetivo do trabalho é restrito compor uma parte da Geomorfologia 

Geográfica ainda associada aos debates filosóficos, e também à estruturação da Geomorfologia no Brasil. O curso de trabalho e cunho 

bibliográfico. Portanto, chegasse à compreensão que a Geomorfologia Geográfica de sua institucionalização como subdisciplina de 

Geografia e Geologia, e no Brasil, vem se desenvolvendo desde os anos 30. 

Palavras-chave Geomorfologia Geográfica, Geomorfologia no Brasil, Aziz Nacib Ab’Sáber. 

Linha temática História das Ciências Naturais. 

1    Introdução  

Segundo Abreu (2003), a geomorfologia desenvolve seus 

primeiros pensamentos (teoria) a partir de dois marcos ini-

ciais, sendo o primeiro a conquista do oeste americano, e 

o segundo a prospecção mineral na Europa. Tais marcos 

contribuíram para sua consolidação. Mas, antes mesmo de 

sua estruturação, enquanto campos científicos já se desen-

volviam intensos pensamentos filosóficos que aconteciam 

como uma espécie de subdisciplinas da Geografia Física 

que não podemos deixar de lado (Vitte 2008). 

Assim, esse trabalho tem como objetivo abordar 

questões que são essenciais para o conhecimento da Geo-

morfologia Geográfica, como também ressaltar as refle-

xões filosóficas que são abandonadas dentro dessa área do 

conhecimento na Geografia e que para os pesquisadores 

deste campo, não são questões prioritárias. Buscaremos 

assim, algumas fontes teóricas nas bases desta ciência 

afim de contribuir para identificar as abordagens metodo-

lógicas e conceituais, para uma melhor compreensão da 

Geomorfologia Geográfica.  

No Brasil a Geomorfologia Geográfica, inicia-se e 

toma fôlego, com a criação da Universidade de São Paulo 

(USP) na década de 30, e posteriormente o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na década de 40. 

Assim, o IBGE assume um papel fundamental nas pesqui-

sas desenvolvidas no Brasil, o qual contava com vários 

professores pesquisadores franceses que vieram para tra-

balhar no IBGE e até mesmo lecionaram na USP, como 

Pierre Monbeig [1908-1987] e Pierre Deffontaines [1894-

1978]. 

 

2   A Geomorfologia Geográfica 

Humboldt e Goethe criaram conceitos que contribuíram 

fortemente para a gênese da Geomorfologia Geográfica, 

nesse caso, o de geoesfera e de paisagem. Goethe com 

seus métodos descritivos, com análises e observações, de-

senvolvia a ciência da morfologia, que com seus métodos 

descrevia e identificava as formas da natureza em uma vi-

são de todo (Vitte 2008). 

[...] Goethe sobre a Ciência da Morfologia, base para a estrutu-

ração da concepção geográfica de paisagem e geoesfera, como 

categorias de organização natural da superfície da Terra, que 

foram desenvolvidas e operacionalizadas por Alexander Von 
Humboldt. Em suas obras: a Geografia das Plantas, de 1803, os 

Quadros da Natureza de 1808 (Humboldt 1952) e o Kosmos, 

publicados em cinco volumes de 1845 a 1862, (Humboldt 1848-

1862) (Vitte 2009, p. 03). 

A morfologia, conceito criado por Goethe, era funda-

mentada nas dinâmicas dos fenômenos e procurava com-

preender os processos formadores do mundo, portanto, 

para compreender a natureza e suas formas era preciso, 

não só entender a forma atual da natureza, mas também as 

forças modeladoras das formas, além de fazer uma com-

preensão total das dinâmicas que levam ao processo atual. 

“A morfologia, assim, representaria que a natureza é um 

organismo composto de estruturas energéticas que se re-

lacionam, sendo necessário uma metodologia do olhar 
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para captar as relações na Natureza” (Vitte 2008, p.114). 

Com a metodologia do olhar, fazia suas observações da 

natureza e paisagem de formas separadas, procurando 

compreender as formas individuais, assim chegando à 

compreensão total (Vitte 2008).  

Espinosa teve grandes influências sobre Goethe. Al-

gumas dessas influências foi à compreensão de totalidade 

e evolução histórica das formas, assim, Goethe pôde rea-

lizar estudos sobre a dinâmica evolutiva das formas. Go-

ethe e Humboldt também tiveram influências da filosofia 

de Leibniz, que baseava na compreensão da comparação 

(Vitte 2008). Dessa forma,  

Goethe entendia que o estudo da natureza deveria voltar-se 

sempre para apreender os processos formadores do mundo 

como sistema metafísico, enquanto que os objetos empíricos e 

as morfologias eram dados por princípios plasmadores e 

dinâmicos, havendo, assim, sempre uma metamorfose na natu-
reza. [...] o princípio da totalidade é uma das maiores influên-

cias de Espinosa em Goethe, enquanto que o princípio da com-

paração que irá influenciá-lo assim como a Alexander Von 
Humboldt seria uma influência direta da filosofia de Leibniz. 

Outra influência importante de Espinosa em Goethe foi a noção 
de que as formas evoluem historicamente e que deveriam tam-

bém ser procurada pela contemplação do objeto (SCHIEREN, 

1998), que para Goethe possibilitará a realização de uma histó-
ria sobre a dinâmica evolutiva das formas (Vitte 2008, p. 114, 

115). 

A metodologia1 do olhar, desenvolvida por Goethe, 

influenciou também Humboldt, que baseia-se no olhar. 

Esse é o momento o qual a arte, ciência e natureza se 

unem; e, a descoberta da observação do desenho; permite, 

portanto, a comparação das formas (Vitte 2008). Assim, 

segundo Capel, Humboldt só conseguiria encontrar o que 

se busca com a intuição (2008, p.14). Nisso, 

[...] O caso de Humboldt mostra – como muitos outros exem-

plos científicos – que só se encontra o que se busca, o que pre-
viamente já se havia intuído, o que havia sido objeto de uma 

formulação antecipada que permite selecionar e organizar os 

conhecimentos posteriores em função da primeira ideia. 

Kant também percebia que não bastava só olhar a fi-

sionomia da natureza, mas era preciso traçar um plano 

para compreensão da mesma. Segundo Kant, em sua obra 

a introdução à geografia física, era preciso o planeja-

mento para o conhecimento do mundo, portanto o único 

caminho para o conhecimento do todo:  

[...]é preciso mais do que apenas vê-lo. Quem quiser tirar pro-

veito de sua viagem, precisa anteriormente traçar um plano para 

ela, mas não considerar o mundo apenas enquanto objeto do 

sentido externo (Kant 2007, p. 122). 

A totalidade da natureza permite exuberar o sublime 

das formas, até então entendido como um espanto, com 

isso, o olhar busca a totalidade da paisagem natural (Vitte 

2008). Com o desenvolvimento da arte e do desenho, cria-

se uma das grandes técnicas geográficas, a cartografia; 

                                                           
1 A metodologia científica de Goethe, e que tanto influenciará Alexander 

von Humboldt, fundamenta-se no olhar. É o momento da descoberta da 

observação e do desenho do objeto em seu contexto de relação permi-

tindo comisto a comparação, que são importantes para a análise proces-
sual da natureza. É claramente uma metodologia em que arte, ciência e 

natureza se unem. Mais propriamente, a Estética e a Natureza formam 

uma totalidade que permite vivenciar o belo e o sublime, agora não mais 
entendido como um espanto (SCHOPENHAUER 2001). É o momento 

em que o olhar procura captar o sublime que é dado pela transformação 

plástica da Materie em Stoff, cuja totalidade-plasticidade Goethe entende 
como sendo a paisagem (VITTE 2009, p. 7). 

para Goethe, é a linguagem da imitação. Assim, usando as 

técnicas cartográficas se chega ao desenho das formas, es-

ses desenhos servem como registro e fonte de pesquisa so-

bre a natureza (Vitte 2008). 

A geomorfologia representa uma conexão de forças 

orgânicas, as quais modelam suas formas e evoluem his-

toricamente, mas, com temporalidades individuais se-

guindo seu próprio ritmo e compartimento. Assim, movi-

mentam-se como um organismo que está sempre em cons-

tantes transformações decorrentes das forças plasmado-

ras. Portanto, foi concebida como a ciência da compara-

ção, a qual usou-se da arte, como um dos seus principais 

instrumentos; explicando e representando o mundo com 

descrições das formas através da pintura de paisagens 

(Vitte 2008). Logo cabe, 
[...] à Geografia montar a grande estrutura explicativa do mundo 

moderno, independente da vontade divina. Em termos de ava-

nço epistemológico, o conceito de paisagem será o agregador 

para se estudar a morfogênese da estrutura da Terra, como re-
sultado de processos físicos que levariam à evolução das plan-

tas, do solo, dos animais e até da história humana (Vitte 2011, 

p. 46). 

Com as influências de Goethe e, posteriormente, de 

Humboldt, consolida-se a geomorfologia geográfica, e 

cria-se “o conceito de paisagem natural2 e de georelevo3” 

(Vitte 2008, p.115). Humboldt, também, parte da compre-

ensão de totalidade, com influências da filosofia do olhar 

e o uso da comparação, assim, Humboldt teve o papel de 

instrumentalizar as compreensões feitas por Goethe, como 

a morfologia e o desenho. Assim, a geomorfologia geo-

gráfica estava consolidada, trabalhando as formas atuais 

do relevo e os processos mecânicos da natureza, do 

mesmo modo analisando a forma histórica do relevo. As-

sim, geomorfologia geográfica tem sua gênese deslum-

brando o sublime das formas, enquanto a arte e a natureza 

se uniam; era então compreendida em sua forma total, a 

teoria da natureza (Vitte 2008). 

O pensamento geomorfológico parte de algumas ne-

cessidades, assim, desenvolve-se duas teorias da geomor-

fologia uma parte da conquista do oeste americano e a ou-

tra da prospecção mineral na Europa. A teoria Americana 

“é marcada por nomes de grande destaque, particular-

mente nas primeiras décadas do século atual, apresen-

tando um aspecto mais individualista” (ABREU 2003, 

p.60), como exemplo, e Davis (1899) o qual criou “O ci-

clo de erosão”. A teoria Germânica “é marcada por um 

aspecto mais coletivo, englobado um número muito maior 

de nomes (...), porém em um contexto de interesses e pro-

posições diferenciadas” (ABREU 2003, p.60). Davis, em 

sua pesquisa,  

[...]Él intentó formular una teoría explicativa global de la evo-

lución del alivio de la Tierra, la teoría del "ciclo de la erosión". 

2 [...] se desenvolveu a concepção de paisagem natural, cujo caldo de 

cultura estava fundamentado na filosofia kantiana, via Hettner, na qual 

foi privilegiada a observação e uma visão integradora das ciências natu-

rais com tônica nas análises geoecológicas e processuais. (VITTE 2007, 

p. 76). 
3 Historicamente, o conceito de georelevo formou-se no interior da cha-
mada Ecologia da Paisagem. Foi desenvolvido segundo os princípios de 

totalidade e harmonia natural, conforme definida por Humboldt. 

(GOMES OREA, 1978; MACHARG, 1969, 1970) Dentro desta concep-
ção, o georelevo seria o responsável pela definição de uma estrutura ter-

ritorial que apresentaria um determinado potencial biológico e de ocupa-

ção. (DELPOUX, 1974; MONTEIRO 1987) (Ibid 2007, p. 75). 
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En su formulación más completa, la del período central de su 

vida, constituye un modelo teórico que intenta explicar las for-

mas superficiales como resultado de un proceso erosivo de ca-

rácter progresivo y secuencial. Davis habla de un "ciclo geográ-
fico ideal" y considera que en su esquema "una secuencia com-

pleta de formas terrestres puede ser rastreada de un tipo a otro". 

El ciclo comienza con los movimientos de la corteza terrestre 
que elevan la tierra a cierta altura por encima del nivel base. A 

partir de ahí, un proceso destructivo es desencadenado que pro-

gresa progresivamente durante un largo período de estabilidad 
tectónica y termina con el peneplain final (59). En el desarrollo 

del proceso procesal, varias fases son reconocidas (inicial, o ju-

ventud, madurez y final, o edad avanzada), cada una de las cua-
les origina formas superficiales muy diferenciadas (Capel 1983, 

p.11)4. 

A teoria de Davis, desenvolvida ainda no século XIX, 

generaliza e chega até mesmo a Europa, ganhando força 

na França, período em que Davis viajava com vigor para 

Europa e defende, pessoalmente, seus artigos em livros, e 

sua teoria no começo do século XX. Mas, logo os próprios 

franceses começaram a encontrar alguns problemas em 

sua teoria; contudo a crítica e a contestação com os ale-

mães ganhou mais força, o que gerou: 

Una evolución semejante a la francesa ocurrió en la geografía 

alemana, donde se desarrolló un importante movimiento de 

desafío de la tesis davisiana que es paralelo, esencialmente, al 
enfrentamiento entre las posiciones idiográficas y nomóticas 

(...) En todos los casos, la teoría del ciclo de la erosión fue desa-

fiada porque era una teoría deductiva y racional, muy esquemá-
tica y simplificada, que no tenía en cuenta las características 

concretas y específicas de cada ambiente local y fue precisa-

mente a través de estudios empíricos de naturaleza "regional" 

que la existencia de numerosos rasgos que no se encajan en la 

teoría davisiana (Ibid 1983, p.14)5. 

Destarte, os Alemães perceberam que a teoria de Da-

vis possuía um esquema simplista e esquemático, que não 

se enquadrava em zonas de clima árido, e, devido sua su-

perficialidade com uma natureza esquemática, a teoria de 

Davis começa a perder força e prestígio, ainda com as crí-

ticas de Siegfried Passarge e Alfred Hettner (CAPEL 

1983). Segundo Capel (1983, p. 15)  

                                                           
4 [...] ele tentou formular uma teoria explicativa global da evolução do 
relevo terrestre, a teoria do "ciclo da erosão". Na sua formulação mais 

completa, a do período central de sua vida, constitui um modelo teórico 

que tenta explicar as formas superficiais como resultado de um processo 

erosivo de caráter progressivo e seqüencial. Davis fala de um "ciclo 

geográfico ideal" e considera que no esquema dele "uma seqüência 
completa de formas terrestres pode ser rastreada de um tipo para outro". 

O ciclo começa com movimentos da crosta terrestre que elevam a Terra 

a uma certa altura por acima do nível base. A partir daí, um processo 
destrutivo é desencadeado que progride progressivamente durante um 

longo período de estabilidade tectônica e termina com o peneplano final 

(59). No desenvolvimento do processo erosivo, várias fases são 
reconhecidas (inicial, juvenil, maturidade e final ou idade avançada), 

cada uma das quais origina formas superficiais bem diferenciadas 

(CAPEL, 1983, p.11, tradução nossa). 
5 Uma evolução semelhante à francesa ocorreu na geografia alemã, onde 

se desenvolveu um importante movimento de desafio da tese davisiana 

que é paralelo, essencialmente, ao confronto entre as posições 
idiográficas e nomóticas (...) Em todos os casos, a A teoria do ciclo da 

erosão foi desafiada porque era uma teoria dedutiva e racional, muito 

esquemática e simplificada, que não levava em conta as características 

concretas e específicas de cada ambiente local e foi precisamente através 

de estudos empíricos de natureza "regional" que a existência de 

numerosos traços que não se encaixam na teoria davisiana (Ibid, 1983, 
p.14, tradução nossa). 
6 O distanciamento das teorias de Davis alcançou, até mesmo, geógrafos 

físicos que aceitaram favoravelmente essas idéias no início. Este é o caso 
de Albrecht Penck, que aceitou a teoria do ciclo de erosão em torno de 

1905 e que, mais tarde, se distanciou cada vez mais dela, influenciado 

pelas críticas de Passargey e Hettner, bem como pelas investigações de 

“Hettner arremetió de manera directa contra el ciclo de erosión 

de Davis por la forma teorética em que estaba expuesto, por su 

“inconsistencia y natureza esquemática”, por su superficiali-

dad”.  

As críticas ganham mais força, quando os geógrafo-

físico Albrecht Penk, que havia aceitado a teoria de Davis, 

afasta-se de seu filho Walter Penck, e torna-se o maior 

opositor de Davis. Com isso 

El distanciamiento de las teorías de Davis alcanzó, incluso, geó-

grafos físicos que aceptaron favorablemente esas ideas al prin-
cipio. Este es el caso de Albrecht Penck, que aceptó la teoría del 

ciclo de erosión en torno a 1905 y que más tarde se distanció 

cada vez más de ella, influenciada por las críticas de Passargey 
y Hettner, así como por las investigaciones de su propio hijo 

Walter en los Alpes y los Andes. A partir de 1908, Penck puso 

lúcidamente lo que más tarde sería diferencias importantes entre 

él y Davis, alegando que era realmente un enfrentamiento entre 

enfoques inductivos y deductivos (Ibid 1983, p.15)6. 

Hettner e Walter Penck eram opositores a Davis, por 

não concordarem que a formação do relevo não acontecia 

de forma individual, assim,  

“Sus trabajos pusieron de manifiesto que levantamiento y ero-

sión no estaban rígidamente separados, sino que eran procesos 

que se realizaban simultáneamente y en profunda interacción” 

(Ibid 1983, p.15). 

 

3   A Geomorfologia no Brasil 

Os primeiros estudos de Geografia e, consequentemente, 

de geomorfologia, no Brasil, iniciaram-se com a criação 

da Universidade de São Paulo (USP)7, instituição que en-

globava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(FFCL) (criada com o com o decreto de fundação com a 

lei n°. 6.2838, de 25/01/1934), na década de 30. Outras in-

fluências para o desenvolvimento da mesma foram a GB9 

seu próprio filho Walter nos Alpes e os Andes. A partir de 1908, Penck 
colocou lucidamente o que mais tarde seria diferenças importantes entre 

ele e Davis, alegando que era realmente um confronto entre abordagens 

indutivas e dedutivas (Ibid, 1983, p.15, trad. nossa). 
7 “Em 25 de janeiro de 1934, surgiu, de fato, a primeira universidade do 

país: a Universidade de São Paulo (USP). Nasceu autônoma do governo 
federal, englobando diversas instituições de ensino superior de São 

Paulo, acrescidas de uma nova: a Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-

tras (FFCL)” (Campos 2011, p. 138). 
8 “No Decreto 6.283, de 25 de janeiro de 1934, que cria a Universidade 

de São Paulo, já são instituídos, particularmente no Artigo 2°, os funda-

mentos gerais que regem a vida universitária: pesquisa, ensino e exten-
são”. (SUZUKI 2013, p. 6)  

“Art. 2° - São fins da Universidade: 

a) Promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 
b) Transmitir, pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou de-

senvolvam o espírito ou sejam úteis à vida; 

c) Formar especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e 
profissionais em todas as profissões de base científica ou artís-

tica; 

d) Realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e 

das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, 

difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres.” (Suzuki 

apud Campos 2004: 99 e 101). 
9  Criado logo após o curso da USP, (parte da ata de fundação) “Em 17 

de setembro de 1934, à avenida Angélica n° 133, reunidos os Srs. Pierre 

Deffontaines, Luiz Flores de Morais Rego, Rubens Borba de Moraes e 
Caio Prado Júnior, resolveram os presentes fundar uma sociedade de es-

tudos geográficos, denominada Associação dos Geógrafos Brasileiros. 

[...]” (Campos 2011, p. 182). 
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e a criação do IBGE10 (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas) na década de 40. Os professores e pesquisa-

dores que iniciaram as pesquisas no Brasil eram de outros 

países, como os franceses Emannuel de Martonne [1873-

1955], Pierre Deffontaines [1894-1978], Francis Ruellan 

[1894-1975], Pierre Monbeig [1908-1987] e Jean Tricart 

[1920-2003] que influenciaram diretamente a perspectiva 

metodológica e a noção histórica nos estudos da USP 

(Vitte 2011). 

Os primeiros estudos do Brasil aconteceram ligados a 

uma leitura secundária da linhagem epistemológica An-

glo-Americana, a qual era a teoria de William Morris Da-

vis (1899), em sua grande obra o “Ciclo Geográfico da 

Erosão”. Davis, dava valor ao tempo e desconsiderava os 

processos, assim, acontecia o soerguimento das massas, e, 

com a finalização desse processo, começava a denudação 

das massas soerguidas, tudo de forma individual. Dessa 

forma, o processo de formação acontecia de cima para 

baixo, a denudação se iniciava logo após o termino do le-

vantamento das massas (Casseti 2005). Logo, 

se Davis havia valorizado o tempo, a tônica passará a ser dada 

ao espaço; se Davis era encarado como responsável por uma 

postura subjetiva e verbalista, fruto de uma concepção bergso-
niana dedutivista, passar-se-á a valorizar fatos encarados como 

objetivos, estudados através da quantificação; se se julgava que 

Davis havia desconsiderado os processos, valorizar-se-ão agora 
as relações que exprimam esses processos, e assim por diante 

(ABREU 2003, p. 55). 

Na década de 40, acontecia a II Guerra Mundial que 

foi um movimento renovador para geomorfologia. O con-

gresso de Chicago teve fortes impactos nessa renovação, 

os quais discutiam as obras de Walther Penck (1924), se-

guidor da linhagem epistemológica Alemã e principal 

opositor de Davis (1899). Penck acreditava que os proces-

sos de formação do relevo aconteciam de forma conjunta, 

todas as forças modeladoras tanto endógenas quanto exó-

genas trabalhavam em um conjunto. Dessarte, 

a crítica à perspectiva de Davis baseou-se em larga medida na 

questão dos métodos. Influenciada pelos geomorfólogos ale-

mães, que ao defenderem uma visão empírica de matriz histori-

cista, fizeram de forma continuada, do modelo dedutivo de Da-
vis, objeto de crítica. A pouco a pouco, alguns autores, que ini-

cialmente o tinham seguido, passaram a introduzir nas suas in-

terpretações uma variedade de ciclos em função dos contextos 

climáticos ou litológicos (Bauli G 1950; Biro T. 1955, 1959, 

1960), ou mesmo na particularidade dos estudos regionais rea-
lizados, abrindo caminhos ao desmembramento da visão dedu-

tiva geral. A esta segue-se uma nova reavaliação da teoria davi-

siana (...) (Gama & Dimuccio 2013. p. 788).  

Nesse período aconteciam tensões em todo o mundo 

e na década de 50 já havia terminado a II Guerra Mundial, 

a qual impunha diversas dificuldades de receber literatu-

ras de outros países, principalmente aquelas provindas da 

Europa, devido aos acontecimentos à intensificação da 

Guerra Fria e a Revolução Chinesa. No Brasil inicia-se a 

política ideológica desenvolvimentista, que está associada 

a Juscelino Kubstcheck de Oliveira (JK), que faz a cons-

trução de Brasília, além de indústrias automobilísticas, 

multinacionais e a criação de diversas rodovias (Vitte 

2011). 

                                                           
10  “O IBGE foi muito importante para a Geografia, inclusive a escolar, 
em virtude de suas publicações e de seus estudos e levantamentos. Du-

rante muito tempo, a procura de dados e de informações sobre o país, 

Com a teoria de pediplanação do geólogo sul africano 

Lester King e a influência de Jean Tricart, Aziz Nacib 

Ab’Sáber desenvolve sua tese de doutoramento em 1957, 

intitulada “Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo”, 

sobe orientação do professor Aroldo de Azevedo, que foi 

um marco referencial para geomorfologia brasileira, onde 

faz uma mudança na concepção sobre a gênese e evolução 

do relevo brasileiro, consolidando-se um mestre da Geo-

grafia brasileira. 

Aroldo Edgard de Azevedo nasceu em 03/03/1910 

em São Paulo, ingressou como aluno na USP em 1936 e 

já exercia o magistério como professor de geografia. De-

sempenhou um grande papel para Geografia brasileira 

que, durante quatro décadas (1934 a 1974), chegou a 

quase monopolizar o mercado de livros didáticos de Geo-

grafia do Brasil, escrevendo seus livros de Geografia que 

foram destinados para o colegial, primário e o antigo gi-

násio. E sua maior preocupação em suas obras era o rigo-

rismo científico (Campos 2011).  

A partir da década de 50, começa a surgir os grandes 

nomes da geomorfologia brasileira, nesta abordagem será 

citado só três grandes nomes que contribuíram para o es-

tudo do relevo no Brasil. Aziz Nacib Ab’Sáber, Antônio 

Christofoletti e Jurandyr Ross compõem a tríade que o tra-

balho abrangerá. A Figura 01 apresenta as principais es-

colas da geomorfologia e as influências dos pesquisadores 

franceses para as bases teóricas geomorfológicas no Bra-

sil. 

Logo, faz-se uma mudança interpretativa nos estudos geomorfológicos 

brasileiros marcando não propriamente uma ruptura paradigmática, 

mais sim, uma transformação nos estudos brasileiros, devido os obstá-
culos epistemológicos dos estudos de relevo do Brasil (Vitte 2011), fa-

zendo uma reinterpretação da formação do relevo e observando que a 

linhagem Anglo-Americana se torna ineficaz para responder todas as 
inquietações de uma zona tropical e subtropical. Assim, os estudos geo-

morfológicos brasileiros passaram por uma reinterpretação da linhagem 

Germânica para o enquadramento no Brasil. 

Figura 1. Adaptada de Influências Geográficas e Geomorfológicas 

(Vitte 2011). Soares & Aurélio Neto 2013. p. 11. 

Na década de 1960, ocorre, também, a consolidação 

do paradigma climático nos estudos de geomorfologia. 

Partindo das influências e estudos de Jean Tricart, que 

criou a hipótese que a vegetação atual era derivada das 

variações climáticas que aconteceram durante o passar do 

indispensáveis à análise geográfica, assim como de mapas de boa quali-
dade, teve como fonte básica o IBGE. Além disso, realizou diversos cur-

sos de aperfeiçoamento de professores, sendo que muitos foram publica-

dos”, no Boletim Geográfico (BG) (Campos 2011, p. 143).  
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tempo, principalmente no período quaternário. Segundo 

Vitte:  

[...] as pesquisas de Tricart chamaram a atenção para a desco-

berta dos materiais das formas de relevo e seu significado pa-

leoclimático, fato que influenciará de forma definitiva as pes-
quisas geomorfológicas no Brasil, com marcante desenvolvi-

mento da geomorfologia climática nos cursos de geografia. São 

exemplos dessa influência dois trabalhos de Jean Tricart: o 
primeiro de 1959, intitulado Divisão morfoclimática do Brasil 

Atlântico Central, foi a primeira grande e ao mesmo tempo cri-

teriosa classificação do relevo brasileiro, fundamentada em sua 
gênese, cujo processo dominante levou às variações paleocli-

máticas do quaternário, com fortes implicações nos materiais e 

formas das vertentes, nos alvéolos encaixados, nas extensas e 
amplas várzeas e níveis de paleoterraços fluviais e marinhos. 

Pela primeira vez, Jean Tricart aventou a hipótese de que o com-

plexo mosaico vegetacional do Brasil Tropical Atlântico seria o 

produto das flutuações climáticas do Quaternário (2011, p. 98). 

Tricart sem dúvidas exerceu influências em Ab’Sáber 

e Christofoletti, que “consideram a existência de grandes 

zonas climáticas e biogeográficas, onde cada zona pode 

ser subdivida por zonas procedentes, por exemplo, as zo-

nas frias que podem ser subdivida nas zonas procedentes: 

domínios glaciários e periglaciários” (Soares & Aurélio 

Neto 2013, p. 12). E que analisava o clima como um me-

canismo de modelagem do relevo, compreendia como 

forma fundamental. Dessa forma, 

o estudo dos processos morfogenéticos demonstra a importân-

cia que o fator climático assume no condicionamento para a es-

culturação das formas de relevo. Salienta, também, que dois 

conceitos básicos estão implicitamente envolvidos: que proces-

sos morfogenéticos diferentes produzem formas de relevo dife-

rentes; e que as características do modelado devem refletir até 

certo ponto as condições climáticas sob as quais se desenvolve 

a topografia (CHRISTOFOLETTI 1980, p. 31). 

Assim, os estudos brasileiros passaram a não mais 

procurar onde se encaixavam nf proposto por Davis, mas 

sim, em analisar as variações climáticas e o período Qua-

ternário, para poderem determinar e analisar as superfícies 

de aplanamento. E o modelo desenvolvido por Lester 

King foi criado para o deserto de Bostwana, devido isso 

não conseguiu responder todas as inquietações do Brasil e 

não encaixava na pediplanação11 do Brasil. 

Daí a contribuição dos trabalhas de Bigarella, Mousinho, Xa-

vier e Ab’Sáber que procuraram entender a pedimentação-pedi-

planação a partir de uma correlação entre as taxas de epi-

rogênese e as variações climáticas ao longo do Quaternário com 
a pressuposição de que certa área passou da fase de tropicali-

dade, biostática, para uma fase de aridez profunda devido a va-

riação climática (Vitte 2011, p. 89).  

Ab’Sáber percebia grandes problemas na formação 

de profissionais na geomorfologia brasileira, pois encon-

trava-se uma falta de estudos – “monografias regionais” – 

a pouca literatura e, também, muitos pensadores não ha-

viam assimilado o novo jeito de se pensar a geomorfolo-

gia, que tinha passado por uma transição de teorias. Então, 

a teoria brasileira não passou por uma ruptura pragmática, 

apenas se incorporou e adaptou a nova forma de pensar 

sobre o relevo em um país tropical, analisando as influên-

cias climáticas que é um dos principais agentes operantes 

para a formação de um relevo (Vitte 2011). Sobretudo em 

porções localizadas em clima tropical. 

                                                           
11 Os autores argumentam que o recuo acontece a partir de determinado 
nível de base, iniciado pelo nível de base geral, correspondente ao oce-

ano. O material resultante da erosão decorrente do recuo promove o en-

talhamento das áreas depressionárias, originando os denominados pedi-

A década de 1970 passou por uma mudança na con-

cepção dos estudos geomorfológicos, com a interferência 

da criação do projeto RADAMBRASIL, que fez um es-

tudo processual e de zoneamento ambiental, analisando os 

recursos do Brasil. A tônica, agora, passa por uma adap-

tação de estudos ambientais e, nessa época, ocorre uma 

evolução técnica nos estudos. Sendo assim, 

a década de 70 pode ser tomada como o marco inicial de uma 

discussão mais abrangente das questões ambientais, quando 

aparece a designação geomorfologia ambiental (Simpósio de 
Bringhauton, 1970), tendo por objetivo incluir o social ao con-

texto das ampliações geomorfológicas (CASSETI 2005).  

A geologia passou a desenvolver estudos da geomor-

fologia, e, por isso, passou por profundas especializações 

na produção do seu conhecimento, trabalhando processu-

almente e sistematicamente. Fernando Flávio Marques de 

Almeida, partindo da geologia e de grupos de estudos al-

tamente qualificados formulou críticas à teoria do modelo 

de aplainamentos de Aziz e Bigarella, que tinham suas te-

orias dominantes nos cursos de geografia do Brasil e fa-

ziam, também, a construção dos raciocínios (Vitte 2011). 

Na década de 1980, aconteceram fortes estudos da ge-

omorfologia, mas esses estudos têm outra linha de pensa-

mento que passa da gênese do relevo para os estudos am-

bientais que são muito importantes, contudo acontece uma 

fragmentação dos estudos que deixam de lado o relevo e 

estudava apenas questões ambientais, como Jurandyr 

Ross, nas pesquisas e experiências do projeto 

RADAMBRASIL. Destarte, ocorre a consolidação dos es-

tudos ambientais na geomorfologia geográfica brasileira.  

Com a consolidação dos estudos ambientais, Jurandyr 

Ross (1992) “indica novos ramos e usos geomorfológicos, 

contribuindo para a sociedade, seja em âmbito regional, 

político ou cultural” (Soares & Aurélio Neto 2013, p. 12). 

Desse modo, a geomorfologia brasileira poderia servir 

como apoio técnico a sociedade, fazendo levantamentos 

do relevo em diversas escalas. 

O momento contemporâneo, em que se encontram os 

estudos geomorfológicos, está ligado à questões ambien-

tais, que conta com o uso de técnica e o aprimoramento da 

computação com o geoprocessamento na interpretação do 

relevo. Consequentemente, acontece uma grande crítica 

aos estudiosos geomorfólogos, porque passaram a fazer 

estudos em uma escala de detalhe e, na maioria das vezes, 

na questão ambiental. Então, poucos trabalhos vêm sendo 

feitos sobre a gênese do relevo que está intimamente li-

gado à geologia, a qual está se apossando dessa área de 

estudo. 

4   Conclusão 

Compreende-se a necessidade de reviver um pouco do 

contexto histórico da Geomorfologia Geográfica, a qual 

se refere ao longo de todo o trabalho, ainda mesmo como 

um debate filosófico, o qual teve como principais precur-

sores Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Johan Von 

Goethe (1749-1832), desenvolvendo ideias e conceitos 

que ainda se fazem presentes. 

mentos. A evolução do recuo por um período de tempo de relativa esta-
bilidade tectônica permitiria o desenvolvimento de extensos pediplanos, 

razão pela qual a referida teoria ficou conhecida como pediplanação 

(Casseti 2005). 
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Portanto, chega-se a melhor compreensão da Geo-

morfologia Geográfica, a qual se faz presente como uma 

subdisciplina da Geografia e da Geologia.  E que no Brasil 

se desenvolve na década de 30, alicerçada na teoria de 

William Morris Davis (1899), e que posteriormente, a par-

tir da década de 50, com trabalhos brasileiros, como a tese 

de doutoramento de Ab’Sáber a “Geomorfologia do Sítio 

Urbano de São Paulo (1957)”, a concepção e aceitação da 

teoria de Davis “O Ciclo de Erosão” perde força e a Geo-

morfologia Brasileira começa a criar uma nova roupagem, 

roupagem essa, capaz de responder as inquietações de um 

zona tropical e subtropical. 
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UM BREVE RELATO SOBRE A CONTROVERSA HISTÓRIA DA 
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Abstract A block, allegedly made by native copper, would have been found in the municipality of Cachoeira, Bahia state (Brazil), in the 

year of 1782. It can be seen at Lisbon’s Natural History Museum, where is sometimes put for exposition. The history of the block is well 

known among Portuguese historians and hardly discussed in Brazil. Inconsistent narratives, related to the historical context, raise doubts 
about the block’s authenticity. Today geological knowledge points as a minimum the possibilities of a native copper block been found in 

Bahia. The most plausible hypothesis is that this block would have been part of a plot to send naturalists to Brazil, at the year of 1st Marquis 

of Pombal’s death. This clue of the existence of mineral wealth, required studies developed by natural science specialists, most of them 

related to masonry, who fought for the Independence of Brazil.   

Keywords Copper, Bahia state, Colonial Brazil, Controversies. 

Resumo Um bloco de cobre, supostamente nativo, teria sido encontrado no município de Cachoeira na Bahia, no ano de 1782. O objeto 

pode ser encontrado no Museu de História Natural de Lisboa, onde é, por vezes, posto em exposição. A história do bloco, apesar de pouco 

conhecida no Brasil, é deveras difundida entre os historiadores portugueses. Narrativas desencontradas em demasia, aliadas ao contexto 

histórico da época, suscitam dúvidas quanto à autenticidade da peça. O conhecimento geológico atual acerca das mineralizações cupríferas 
da Bahia aponta como mínima a possibilidade de um bloco de cobre nativo ter sido encontrado no estado. A hipótese mais plausível é que o 

bloco tenha sido parte de um complô visando o envio de naturalistas para o Brasil, no ano da morte do Marquês de Pombal. A indicação de 

que existiam bens minerais no país requeria o estudo de conhecedores das ciências naturais que, também engajados na maçonaria, exerceram 

forte influência na luta pela independência brasileira. 

Palavras-chave Cobre, Bahia, Brasil Colonial, Controvérsias. 

Linha temática História das Ciências Naturais. 

1    Introdução 

O desenvolvimento da mineração no Brasil foi fundamen-

tal na construção social e na delimitação das fronteiras do 

país, seu início está bem documentado na carta de Pero 

Vaz de Caminha (Pinto 2000). Ainda que iniciada pratica-

mente de forma simultânea à exploração primária dos por-

tugueses no século XVI, a mineração no país atingiu seu 

ápice no século XVIII, concomitante à chamada revolução 

comercial e ao primeiro declínio de produção de prata na 

América espanhola (Simonsen 2005, Sanches & Sanches 

2004). Apesar de documentadas descobertas de jazidas de 

“ouro de lavagem” (aluvionar) ao longo dos séculos XVI 

e XVII e da criação da Casa da Moeda da Bahia em 1694, 

somente no ano de 1699 a metrópole portuguesa passa a 

registrar os totais de produção do metal (Pinto 2000). A 

exploração aurífera constituiu a principal atividade mine-

radora no Brasil colonial, dividindo lugar com a explota-

ção de diamantes gradualmente a partir de 1730, em Mi-

nas Gerais e Goiás, e no século seguinte (1874) na Bahia 

(Eschwege 1979, Pedreira 2002). O descobrimento de ja-

zidas de outros metais e gemas se deu efetivamente a par-

tir do final do século XIX e início do século XX, princi-

palmente nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Rio 

Grande do Sul. Neste contexto, foram descobertos os pri-

meiros depósitos cupríferos do Brasil que viabilizaram a 

entrada do país no mercado do cobre, diminuindo a sua 

dependência de exportações do metal ao longo do último 

século. Desta forma, o acervo historiográfico da minera-

ção brasileira se dá conta do cobre apenas a partir da des-

coberta do depósito (atualmente mina) de Camaquã, no 

Rio Grande do Sul, no ano de 1865. Entretanto, um bloco 

de cobre “nativo” no museu de Lisboa remete à uma des-

coberta prévia do metal em Cachoeira (na Bahia), no ano 

de 1782. Investigações realizadas pela historiadora portu-

guesa Maria Estela Guedes contestam a veracidade da 

peça, apontando para um complô ligado às “inconfidên-

cias” da independência brasileira (Guedes 2000, Melo 

2000). Da mesma forma, estudos metalogenéticos sobre 

as ocorrências e os depósitos cupríferos do nordeste da 

Bahia corroboram com a hipótese da historiadora, visto 

que não são encontradas evidências de cobre nativo nesta 

região do estado (Garcia 2017). O presente trabalho busca 

expor as hipóteses sobre a descoberta do cobre na Bahia e 

contribuir com a elucidação desses eventos com base em 

conhecimentos históricos e geológicos. 
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2   Breve histórico da exploração do Cobre na Bahia e 

no Brasil 

2.1 O bloco de cobre “nativo” do Museu de História Na-

tural de Lisboa  

O bloco de cobre, supostamente nativo, pesando cerca de 

85 arrobas (cerca de 1250 quilos) pode ser encontrado no 

Museu de História Natural, na Rua da Escola Politécnica, 

em Lisboa, onde fica em exposição intermitente. A pri-

meira (e atualmente única) citação da existência do refe-

rido bloco na bibliografia contemporânea do Brasil foi 

feita por Carvalho (1998), que fotografou o objeto no su-

pracitado museu e publicou a sua história em um jornal 

local de Salvador (Bahia). Com forma irregular e leve-

mente oxidada, o que fornece tons escuros à sua coloração 

acobreada (Fig. 1), o objeto apresenta um selo moldado 

com a inscrição, em latim:  

MARIA I ET PETRO III 

IMPERANTIBUS 

CUPRUM NATIVUM 

MINERÆ FERRI MIXTUM 

PONDERIS LIB. MMDCLXVI 

IN 

BAHIENSI PRÆFECTURA 

PROPE 

CAXOEIRÆ OPPIDUM 

DETECTUM ET IN 

BRASILIENSIS PRINCIPIS 

MUSÆO 

P. 

MDCCLXXXII 

Em tradução livre para o português:  

“Maria I e Pedro III, Reis: Minério de Cobre nativo misturado 

com ferro, Peso Lib. MMDCLXVI (possivelmente 2666 arre-

teis). Prefeitura Bahiense. Encontrado perto de Cachoeira...”.  

Guedes (2000) aponta diversas incongruências nos 

relatos acerca deste bloco, a se iniciar pelas traduções atri-

buídas ao selo em latim, que discordam no peso do bloco 

(1666 ou 2666 arreteis) e apresentam imprecisões históri-

cas, como denominar imperadores a rainha Maria I (“a 

Louca” no Brasil, e “a Piedosa” em Portugal [1734-1816], 

regente de Portugal à época, e o rei Pedro III [1717-1786]. 

A autora, assim como naturalistas e engenheiros de minas 

fizeram desde a descoberta da peça, percorreu o local onde 

o bloco de cobre teria sido encontrado, segundo relatos, 

no dia 19 de fevereiro de 1782. Segundo Melo (2000), o 

objeto era descrito como a maior massa de cobre nativo 

descoberto até então. Na época pertencente ao capitão 

Gonçalves, cujos bois arrancaram a pedra em um córrego, 

as terras estão em uma região baixa e alagadiça às beiras 

do rio Paraguaçu, nas quais minas ou afloramentos rocho-

sos não são observados (Guedes 2000). 

 

Figura 1. O bloco de cobre do Museu de História Natural de Lisboa (fo-

tografia feita por W. P. Carvalho em 1998) 

Na Casa da Moeda da Bahia, seguindo-se à desco-

berta, foram feitas duas análises do teor de cobre do bloco, 

a primeira resultou em 25% do metal, e na segunda (con-

duzida pelo naturalista Manuel Galvão da Silva) a concen-

tração de cobre foi estimada em 80% (Guedes 2000). Não 

existem relatos de quando a peça teria saído da Bahia e 

chegado em Lisboa, o que suscita dúvidas quanto à auten-

ticidade da sua origem, e mesmo se é, de fato, um material 

natural (Melo 2000). Guedes (2000) salienta que o ano de 

1782, quando morreu D. Sebastião José de Carvalho e 

Melo (o marquês de Pombal), teve início a “viradeira”, 

perseguição política de Pina Manique sobre os aliados de 

seu antecessor. O ministro da Marinha e Ultramar, Marti-

nho de Mello e Castro [1716-1795], tinha sido um dos 
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poucos a escapar da “viradeira”, e é apontado como men-

tor do embuste montado. A razão principal deste plano se-

ria conseguir a liberação, por parte da coroa portuguesa, 

do envio de naturalistas para o Brasil. Em sua maioria bra-

sileiros e ligados à maçonaria, estes intelectuais desempe-

nharam importantes papeis em eventos posteriores que 

culminaram na independência do Brasil, como a Revolta 

dos Búzios (Conjuração Baiana; 1798-1799).  

 

2.2 Os primórdios da exploração do cobre no Brasil  

Apesar de achado o bloco de cobre, supostamente na então 

Vila (atual Município) de Cachoeira, na Bahia, trabalhos 

exploratórios na área jamais indicaram a existência de um 

depósito cuprífero na região. A descoberta das primeiras 

ocorrências que resultaram na lavra e efetiva abertura de 

uma mina no país se deu no ano de 1865, em Caçapava do 

Sul (Rio Grande do Sul). O coronel João Dias dos Santos 

Rosa encontrou pedras azuis e verdes (provavelmente ma-

laquita e azurita) em sua propriedade e levou a ingleses 

que garimpavam ouro em Lavras do Sul (Duarte 2010). 

Os garimpeiros britânicos identificaram o minério de co-

bre e lavraram, entre 1870 e 1887, o filão São Luiz, o pri-

meiro a ser explotado nas então batizadas Minas do Ca-

maquã. Sob a tutela de empresas alemãs, belgas e brasilei-

ras, as Minas de Camaquã vêm sendo lavradas intermiten-

temente desde o início do século XX. 

Na Bahia, a ocorrência de minerais de cobre (mala-

quita) foi novamente documentada apenas no ano de 

1874, no vale do rio Curaçá, pelo engenheiro Antônio M. 

de Oliveira Bulhões, responsável pelos estudos de prolon-

gamento da Estrada de Ferro do São Francisco (Garcia 

2017). O potencial produtivo da principal jazida do Vale 

do Curaçá, Caraíba, no município de Jaguarari, foi identi-

ficado por profissionais do DNPM (Departamento Nacio-

nal de Produção Mineral) que estudaram o depósito entre 

1944 e 1946. Com campanhas de exploração entre as dé-

cadas de 1950 e 1960 conduzidas pela Northfield e pelo 

Grupo Pignatari, a mina Caraíba começou a operar à céu 

aberto no ano de 1979, sob controle do BNDES-PAR 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

cial). A lavra na mina subterrânea teve início em 1986 e 

permanece em funcionamento até os dias atuais, corres-

pondendo à mina de cobre há mais tempo em operação no 

Brasil. A descoberta de outros jazimentos cupríferos, a 

partir das décadas de 1970 e 1980, é creditada a empresas 

estatais, como a Vale do Rio Doce e a METAGO (Metais 

de Goiás S/A), responsáveis pelos estudos exploratórios 

das jazidas de Salobo (Pará), Serrote da Laje (Alagoas) e 

Americano do Brasil (Goiás). 

 

2.3 Características das mineralizações cupríferas conhe-

cidas na Bahia 

A maior parte das ocorrências de minerais de cobre na Ba-

hia (136 de 220) foram catalogadas na região nordeste do 

estado (Fig. 2). Apesar de conhecidas em outros locais, as 

únicas ocorrências cupríferas que estão associadas a mi-

nas em operação são as do Vale do Curaçá, que abriga 

além da Caraíba, as minas Surubim, Sussuarana e Angi-

cos. Na região de Riacho Seco, munícipio de Curaçá (mas 

fora do vale do rio Curaçá) pequenos depósitos de minério 

de cobre oxidado (malaquita) foram alvo de lavra garim-

peira predatória entre as décadas de 1990 e 2000. 

 

Figura 2. Mapa de eras geológicas do Estado da Bahia, com ocorrên-

cias de minerais de cobre (Garcia 2017) 

As mineralizações do Vale do Curaçá estão associa-

das a corpos máfico-ultramáficos (piroxenitos e noritos) 

hectométricos distribuídos ao longo de uma área de apro-

ximadamente 1700 km2. Com idade neoarqueana (ca. 2,6 

Ga) a paleoproterozoica (ca. 2.0 Ga) estão intrudidos em 

gnaisses neoarqueanos do Orógeno Itabuna-Salvador-Cu-

raçá (Garcia et al. 2018). Todo o pacote rochoso encontra-

se intensamente deformado e metamorfizado nas fácies 

anfibolito alto a granulito. Os minerais de minério são cal-

copirita e bornita, que ocorrem associados a magnetita, em 

disseminações ou em bolsões e veios de escala métrica, 

relacionados a reconcentração por processos hidrotermais. 

Além de minerais silicáticos de alteração (flogopita, quar-

tzo, microclina, plagioclásio, diopsídio, clorita e epídoto), 

as mineralizações hidrotermais possuem maiores teores de 

minerais de cobre que localmente ocorrem associados a 

sulfetos de ferro, como pirita e pirrotita. 

Localizado a 40 km da sede do munícipio de Curaçá 

e a mais de 100 km do depósito de Vermelhos, o mais ao 

norte do vale homônimo, a jazida de Riacho Seco é for-

mada por pequenos corpos de escala centimétrica a mé-

trica. As mineralizações de malaquita que afloravam fo-

ram lavradas, ao passo que o minério primário hipogênico 

continua em subsuperfície. Hospedado por anfibolitos que 

intrudem ortognaisses e metassedimentos, o minério de 

Riacho Seco é constituído basicamente por calcopirita, 

sendo magnetita, bornita e pirita apenas minerais acessó-

rios (Garcia 2017). Excluindo os jazimentos cupríferos do 

Vale do Curaçá e os pequenos depósitos de Riacho Seco, 

na região nordeste da Bahia, são conhecidas ocorrências 

de malaquita e calcopirita em litotipos diversos. Na região 

de Uauá (Rio Capim) concentrações de minerais de cobre 

supergênicos (malaquita e azurita), expressivas em termos 
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de volume e limitadas em relação à área, indicam a possi-

bilidade da existência de um depósito subaflorante. Em 

outros locais (Jacobina, Juazeiro, Santaluz, Teofilândia, 

Serrinha, Quijingue, entre outros) são encontradas con-

centrações pontuais, disseminadas, de minerais milimétri-

cos (malaquita e calcopirita) em rochas básicas e, mais ra-

ramente, em granitos e ortognaisses. Devido ao espaça-

mento entre elas e o limitado volume destes minerais em 

suas rochas hospedeiras, tais concentrações são pouco su-

gestivas sobre depósitos econômicos de cobre. Das ocor-

rências conhecidas do nordeste baiano, nenhuma está as-

sociada a concentrações de cobre nativo em escala de lâ-

mina, tampouco de afloramento ou amostra de mão (Gar-

cia 2017). 

 

2.4 As controvérsias quanto à primeira ocorrência cuprí-

fera documentada em terras brasileiras 

Além das imprecisões na narrativa histórica que circunda 

o descobrimento e transporte do bloco de cobre de Cacho-

eira apontadas por Guedes (2000), alguns aspectos refe-

rentes ao conhecimento geológico permitem avançar as 

discussões quanto às suas origens. Embora Melo (2000) 

advogue que é o maior bloco de cobre nativo conhecido, 

matacões com mais de duas toneladas foram encontrados 

ao longo dos séculos de exploração de cobre nativo na re-

gião do Lago Superior, mais especificamente no estado 

americano de Michigan. Como registro da mineração 

desde os tempos antigos na região, datações 14C em ma-

deiras das minas sugerem que estiveram em atividade en-

tre 2450 a.C. e 1200 d.C. (Wakefield 2011).  

A presença de cobre nativo associado a intrusões ul-

tramáficas pode ser relacionada à serpentinização de in-

trusões, previamente mineralizadas em calcopirita, bor-

nita ou calcocita (Cornwall 1957). Nas mineralizações cu-

príferas do Vale do Curaçá, mais representativas da tipo-

logia das concentrações minerais de cobre no estado da 

Bahia, não são conhecidas concentrações de cobre nativo. 

Da mesma forma, serpentina ocorre restritamente em zo-

nas de alteração hidrotermal de espessura milimétrica, 

sem grande expressão nos depósitos (Garcia et al. 2018). 

Concentrações notáveis de minerais supergênicos de co-

bre (principalmente malaquita) foram descritas sobre os 

pequenos depósitos de Riacho Seco (Curaçá) e Rio Capim 

(Uauá). As demais ocorrências são pouco expressivas em 

volume e não chegam a indicar a presença de jazidas de 

cobre próximos à superfície. Mesmo que distante mais 

200 km, em linha reta, do município de Cachoeira, poderia 

se estimar que algum bloco mineralizado foi transportado, 

em depósitos de till, por uma (ou mais) das glaciações fa-

nerozoicas (a partir de 542 milhões de anos). Entretanto, 

esta hipótese esbarra na ausência de cobre nativo nas mi-

neralizações hipogênicas ou supergênicas conhecidas na 

Bahia. Deve-se salientar, ainda, as sucessivas e frustradas 

expedições em busca de alguma evidência da “mina de 

cobre de Cachoeira”. 

 

3   Conclusões 

As informações disponíveis sobre a descoberta e trans-

porte do bloco de cobre “nativo” que se encontra no Mu-

seu de História Natural de Lisboa são, em sua maioria, de-

sencontradas. Guedes (2000) e Melo (2000) contestam a 

sua veracidade como material natural e o seu local de ori-

gem. Ao confrontar com o conhecimento geológico sobre 

o cobre na Bahia disponível até a presente data, a possibi-

lidade de um bloco de cobre nativo com mais de uma to-

nelada ter sido encontrado no estado se mostra extrema-

mente remota. Portanto, o conhecimento geológico corro-

bora com a leitura dos autores, na qual a origem do objeto 

haveria sido forjada, visando obter autorização da coroa 

portuguesa para o envio de naturalistas ao Brasil, em 

1782. Tais intelectuais viriam, posteriormente, a desem-

penhar papeis de destaque na luta pela independência bra-

sileira (1822). Assim, a descoberta de uma jazida cobre no 

país se deu, de fato, no ano de 1865, em Caçapava do Sul 

(Rio Grande do Sul): as Minas do Camaquã. Apenas nove 

anos depois (1874), foram encontradas as primeiras evi-

dências de mineralizações cupríferas na Bahia, no Vale do 

Curaçá, que resultaram na descoberta da jazida da Cara-

íba, na década de 1970.  
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Abstract The geological map of the central region of Minas Gerais made by Peter Claussen in the 19th century shows the distribution of 
geological units and the relevant geomorphological features. When compared to other maps made at the same time it reveals more preci-
sion and it is much like the current regional maps. Despite this, this map has been neglected for decades. The relevant characteristics of the 
map are presented and the reasons why the map has not been highly valued are discussed. 

Keywords Geological map, central Minas Gerais state, 19th century. 

Resumo O mapa geológico da região central de Minas Gerais, feito por Peter Claussen no século XIX apresenta distribuição das unida-
des geológicas e das feições geomorfológicas relevantes quando comparadas aos mapas feitos na mesma época e similares aos mapas regi-
onais atuais. Este mapa tem sido negligenciado ao longo de décadas. São apresentadas as características relevantes do mapa e discutidos os 
motivos pelos quais o mapa não tem sido bem valorizado. 

Palavras-chave Mapa geológico, região central de Minas Gerais, século XIX. 

Linha temática Comunicação e Divulgação das Geociências. 

1    Introdução 

Ao longo da história vários filósofos e cientistas, seus 
pensamentos e suas ações têm sido desconsiderados. Não 
raro, por serem contrários aos pensamentos políticos e 
religiosos dominantes, como por exemplo Galileu Gali-
lei, outras vezes por problemas geopolíticos como a 
contribuição dos cientistas árabes ao conhecimento mun-
dial. 

Na Europa renascentista e posteriormente iluminista, 
o surgimento de condições adequadas permitiu a concen-
tração de homens de ciência, muitas vezes apoiados em 
“mecenas”, como nas cidades italianas, por vezes anco-
radas no aparato do estado, como na França de Napoleão. 
A estratificação social europeia fez prevalecer a visão de 
que havia uma separação nítida entre a casta dominante, 
onde se concentravam os pensadores, o segmento dos 
artesãos, homens livres urbanos, letrados, cujo treina-
mento era voltado aos trabalhos relativamente sofistica-
dos e a plebe, que cedia sua força braçal. Esta segmenta-
ção social muitas vezes foi determinante para o atraso no 
conhecimento científico, legando ao esquecimento os 
avanços não originados nas castas dominantes. 

No ramo das ciências naturais dois dos maiores 
exemplos de atrasos na evolução científica associado à 
segmentação social na ciência advém da Reino Unido 
dos séculos XVIII e XIX: os avanços científicos trazidos 
à geologia por William Smith [1769-1839] e a contribui-

ção fabulosamente subestimada de Alfred Russel Walla-
ce [1823-1913] à teoria da seleção natural. 

Este texto trata de um personagem, Peter Nicolas 
Claussen, um desacreditado cientista dinamarquês que 
passou parte de sua vida em Minas Gerais e os motivos 
que levaram a este descaso e sua obra. Claussen, cuja 
obra foi desacreditada pela ciência brasileira durante os 
séculos XIX e XX, somente começou a ser reavaliada e 
reconsiderada no início do século XXI. 

 
2   Peter Claussen  

A literatura científica discorre sobre a vida de Peter 
Claussen quando narra a vida e obra de Peter Lund, seu 
conterrâneo e um dos mais importantes cientistas que 
residiram no Brasil. Lund foi pioneiro em trabalhos da 
paleontologia brasileira, sobretudo de vertebrados encon-
trados nas cavernas da região cárstica de Lagoa Santa, 
região metropolitana de Belo Horizonte. Devido à impor-
tância de Lund no cenário da paleontologia mundial e a 
relação entre Lund e Claussen não ter sido continuamen-
te harmônica, muito dos relatos sobre Peter Claussen 
vem da literatura sobre a vida e obra de Peter Lund. 
Portanto, as menções a Peter Claussen salientam a rela-
ção amistosa entre eles no início, o papel que Claussen 
tem na apresentação de Lund às cavernas e fósseis de 
vertebrados, a dissensão entre eles (por ex. Warming, 
1908, Neves & Piló 2008).  
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2.1 A história de Claussen 

Peter Oliver Claussen, nasceu em 1801 na Dinamarca, 
vindo para o Brasil em 1820. Anda pelo Sul do Brasil e 
Uruguai em companhia do naturalista Friedrich Sellow, 
contratado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, cole-
tando minerais, rochas e fósseis, quando Claussen se 
interessa por História Natural. Consta que Claussen foi 
soldado e posteriormente vendedor ambulante, tendo 
atuado como espião na guerra entre Brasil e Argentina, 
entre 1825 e1828. Posteriormente, Claussen se estabele-
ce como comerciante em Cachoeira do Campo, distrito 
de Ouro Preto, MG. Também foi fazendeiro em Curvelo, 
em cuja região extraiu salitre em cavernas em calcário, 
onde encontra ossadas fósseis. Era um aventureiro e um 
coletor de plantas e fósseis que vendia para herbários e 
museus da Europa, (Holten & Sterll 2011). Charles Dar-
win (apud Lopes 2010) menciona que coleções de fósseis 
de Peter Claussen foram compradas pelo Museu Britâni-
co em 1841 e 1844. 

Casou-se em Curvelo, tendo se naturalizado brasilei-
ro com o nome de Pedro Claudio Dinamarquês. Retor-
nou à Europa por dois anos. Ele tinha se transformado 
em um vendedor de fósseis e coleções de plantas da 
região central de Minas Gerais para diversos museus, 
principalmente o de Paris e o Britânico. Este comércio 
lhe rendia bons recursos, mas também atritos com Peter 
Lund, de quem teria retirado vários fósseis e disputado 
primazia em descobertas científicas. Retorna à Cachoeira 
do Campo em 1843. Novamente volta para a Europa, 
onde trabalhou com inventos diversos, como propulsores 
de barcos a vapor e teares. Faleceu em 1872 na Inglaterra 
(Paula Filho 2014). Ele se tornou sócio correspondente 
do Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro, conforme 
consta na lista de sócios do referido instituto publicada 
no terceiro trimestre de 1839. 

As atividades de Peter Claussen na geologia foram 
polêmicas, mas em menor intensidade do que na paleon-
tologia. Ele publicou em 1841 o primeiro relato sobre a 
ocorrência de diamantes em rochas como fragmento dos 
conglomerados que compõem a Formação Grão Mogol, 
do Supergrupo Espinhaço (Claussen 1941 apud Chaves 
et al. 2009). Posteriormente, teve contestada a primazia 
de ser quem descreveu a ocorrência dos diamantes em 
Grão Mogol, por Helmreich (1847 apud Chaves et. 2009) 
que o acusou de nunca ter estado em Grão Mogol. 

 
2.2 O estigma de Claussen: o reflexo da dicotomia Dar-

win- Wallace 

A visão da vida e obra de Peter Lund ganha contornos de 
grande importância para as ciências naturais e para a 
ciência brasileira ao longo do século XX. Esta visão traz 
a reboque um menosprezo aqueles que de certa forma 
foram os seus adversários contemporâneos. A história da 
ciência, ao ressaltar a importância de Lund, estabelece 
uma contraposição aos demais naturalistas que, por ve-
zes, extrapola em dimensão os fatos ocorridos.  

É fato que a vida de Peter Lund, dedicada à paleon-
tologia, trouxe contribuições que modificaram a visão da 
vida neotropical ao final do Pleistoceno e a da chegada 

dos humanos na América do Sul. Também é conhecido o 
fato de que o dinamarquês herdou recursos de seu pai 
que eram suficientes para a vida dele e de seus irmãos. 
Além disto, Lund recebia auxílios financeiros da Cora 
Dinamarquesa para custear parte de seus trabalhos. 

Em contraposição Peter Claussen não vindo de uma 
família abastada, teve que trabalhar e ganhar os seus 
próprios recursos. Dentre as atividades laborais de 
Claussen estava a venda de espécimes da flora e fósseis 
que coletava em Minas Gerais e vendia aos museus eu-
ropeus (Holten & Sterll 2011, Marchesotti 2011). 

Portanto, para além das disputas e das posições mo-
rais de Lund e Claussen, dois estilos de vida se contra-
punham: Lund, o cientista dedicado exclusivamente à 
ciência que abraçou, financiado por sua fortuna e, em 
menor parte, pela coroa dinamarquesa e Claussen, des-
possuído de fortuna e necessitado, portanto, de gerar seus 
próprios recursos para sobrevivência e para manter seus 
interesses científicos. Parece que o perfil de Lund cai 
mais ao gosto dos cientistas e historiadores da ciência 
brasileiros, ao menos no que tange a ser abnegadamente 
focado em sua ciência e ter subvenções governamentais 
como parte dos recursos necessários para seus objetivos. 
Assim, a contribuição científica de Peter Claussen é 
menosprezada devido à venda de fósseis para museus ser 
um estigma em sua vida. Portanto, sua ciência seria uma 
ciência menor e menos importante. 

De fato, a ciência desenvolvida em boa parte do sé-
culo XX é financiada por recursos públicos. Deve-se 
também recordar que a legislação brasileira referente à 
propriedade e à venda de espécimes de fósseis data de 
1942. Esta visão de antagonismo entre os modelos cientí-
ficos personificados nos estilos de vida de Lund e Claus-
sen leva a criação de um arquétipo de cientista represen-
tado neste texto por Peter Lund e alhures em Charles 
Darwin. Este antagonismo Lund-Claussen está presente e 
primordialmente visto na análise das relações Darwin-
Wallace (Quammen 1996, Slloten 2004) 

 
2.3 O mapa de Claussen 

O legado geológico mais importante da passagem de 
Peter Claussen pelo Brasil talvez tenha sido o mapa 
geológico que ele fez da região aurífera central de Minas 
Gerais conhecida desde meados do século XX como 
Quadrilátero Ferrífero (figura 1). Publicado junto a um 
artigo no boletim da Real Academia de Ciências e Letras 
de Bruxelas em 1841, de 12 páginas e 5 pranchas o mapa 
passou despercebido por gerações de geólogos brasilei-
ros. Machado (2009) o apresenta e ressalta a representa-
ção da estrutura da região, com o alinhamento das cristas 
de serras em notável semelhança como mapa publicado 
pelo convênio USGS-DNPM em 1969 (Dorr II 1969). 
Em 2011, apareceu impresso em um livro sobre Peter 
Lund (Holten & Sterll 2011) em representação colorida 
do mapa onde se pode ver alguns detalhes. Informações 
verbais de Friedrich E. Henger, que, nas duas últimas 
décadas, tem desenvolvido trabalhos sobre a contribui-
ção europeia ao conhecimento geológico brasileiro, so-
bretudo nos séculos XVII e XIX, indicam que a imagem 
do mapa presente no livro de Holten & Sterll (2010) é de 
um mapa de Claussen, colorido à mão e depositado na 
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Academia Real de Ciências de Bruxelas. Outra cópia do 
mapa está presente em Machado (2009) e em Machado et 
al. (2015), sendo uma cópia do mapa depositado no Insti-
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

O mapa de Claussen, semelhantemente, ao mapa fei-
to por Willian Smith, em 1815, consta de escala gráfica, 
legenda de unidades de rochas cartografadas e dispostas 
em sucessão cronológica com diferentes cores e dese-
nhado sobre uma base cartográfica onde aparecem os 
principais rios, cidades, vilas e povoados. As principais 
cidades da região estão apresentadas, incluindo a vila de 
Cachoeira da Campo, onde Claussen morou. No entanto, 
diferentemente do mapa de Smith, não estão traçados os 
caminhos e estradas e demais intervenções humanas na 
paisagem. 

Claussen utilizou de processos gráficos de perspec-
tiva do relevo, sem que fossem distorcidos o posiciona-
mento dos principais acidentes geográficos regionais. 

Das coordenadas geográficas presentes no mapa de 
Claussen, somente as latitudes estão anotadas. Compa-
rando alguns pontos de referência, como cidades e con-
fluências de rios, o erro em relação às latitudes atuais 
está na ordem de dois minutos. As altitudes são mensu-
radas em toesas, unidade de medida francesa utilizada no 
século XVIII antes do estabelecimento do sistema métri-
co (1 toesa equivale a 1,949 metros) e apresentam erros 
significativos em relação às mensurações atuais (da or-
dem de 80 metros). 

 

Figura 1. Mapa geológico da região aurífera central de Minas Gerais 
(cópia de mapa colorido, segundo Holten & Sterll 2010) 

2.2 Análise comparativa com os demais mapas geológi-

cos da região 

No Brasil do século XIX eram poucas as informações 
geológicas. Praticamente toda a relação da sociedade 
com a geosfera se dava localizadamente e estritamente 
ao uso como recurso natural e, mormente, com acumula-
ção de riquezas. Em uma perspectiva histórica sobre a 
evolução da geologia, não era de se esperar outra reali-
dade. O país estava em um momento de transição entre 
colônia de Portugal e um país independente, cuja perfil 

era o de fornecedor de recursos para a Europa. Desse 
modo, estava distante do desenvolvimento científico e à 
margem do desenvolvimento das informações do sistema 
natural através da cartografia. Uma das poucas iniciati-
vas de conhecimento geológico do início daquele século 
se deveu a Eschwege (1818-2002, Machado 2009), que 
publicou um mapa geológico ao longo da Estrada Real, 
entre a cidade do Rio de Janeiro e Ouro Preto. 

Outros naturalistas, geólogos e engenheiros de mi-
nas também representaram cartograficamente a geologia 
da região aurífera no centro de Minas Gerais. 

 Contemporâneos de Claussen, o austríaco Virgil 
von Helmreichen trabalhou na mineração de ouro na 
Mina de Gongo Soco (situada na aba norte do Sinclinal 
do Gandarela) deixou inconcluso um mapa sobre a geo-
logia da região aurífera central de Minas Gerais (Macha-
do et al. 2015). Nele, estão esboçadas sobre uma base 
planimétrica as grandes dobras sinclinais da região. 

O francês Pierre Joseph Aimé Pissis, em seu curto 
período de quatro anos no Brasil, percorreu São Paulo, 
Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais e da Bahia, com 
objetivo de reconhecer a distribuição das rochas da regi-
ão e suas deformações, com vistas a compreender os 
processos que teriam atuado desde tempos anteriores aos 
eventos que atuaram na região andina, a mais enfocada 
pelos geólogos de então. Interessava em particular a 
Pissis a conformação das rochas nas serras costeiras e do 
interior do Sudeste do Brasil. Em 1848, seis anos após 
deixar o Brasil, Pierre Pissis publica um artigo onde 
apresenta um mapa da região central de Minas Gerais, 
seus contornos montanhosos e as deformações das ro-
chas que as formam. Nele estão apresentadas as grandes 
estruturas geológicas do Quadrilátero Ferrífero, com 
relativa precisão, sobretudo aquelas presentes na parte 
SW do Quadrilátero Ferrífero. Nesse mapa são registra-
das as atitudes dos estratos rochosos em diversas serras, 
como as de Ouro Preto e Antônio Pereira, indicando a 
configuração anticlinal, conforme já ressaltado por Ma-
chado et al. (2015). 

As tabelas 1 e 2 fazem uma comparação entre os 
mapas de Claussen, Helmreichen e Pissis no que diz 
respeito às unidades geológicas presentes em cada mapa, 
as grandes estruturas presentes e a acuidade na represen-
tação das principais feições geomorfológicas. 

Claussen, Helmreichen e Pissis foram contemporâ-
neos em suas estadas em Minas Gerais. Pissis (1848) 
descreve características do ouro da Minas de Gongo 
Soco, onde teria trabalhado Helmreichen, e Claussen 
localiza com precisão em seu mapa a Mina de Gongo 
Soco. No entanto, não foram encontrados relatos de 
convivência entre os três naquele período. 

É possível que houvesse troca de informações geo-
lógicas entre os três cientistas, mas parece não haver 
vestígios dessa relação. De fato, o mapa de Claussen 
antecede em pelo menos nove anos o mapa publicado de 
Pissis e em pelo menos dois anos a idade atribuída ao 
mapa de Helmreichen por Machado et al. (2015), como 
pode ser visto na Figura 2. Não obstante, a acurada re-
presentação cartográfica das serras e acidentes geográfi-
cos presentes no mapa de Claussen se mostra muito mais 
apurada do que nos mapas de Helmreichen e Pissis. 
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Tabela 1. Análise comparativa da representação de unidades de carto-

grafia geológica do Quadrilátero Ferrífero nos mapas de Claussen 
(presente em Holten &Sterll 2010) e de Helmreichen & Pissis (presente 

em Machado et al. 2015) 

Unidades Litoestrati-
gráficas (litologias) – 
mapa DNPM & 
USGS (1969 

Claussen 
(1841) 

Helmreichen 
(1843) 

Pissis 
(1848) 

Complexos Bonfim, 
Belo Horizonte, 
Caeté, Santa Bárbara 
e Bação(gnaisses e 
granitoides) 

Complexos 
Bonfim, Belo 
Horizonte e 
Bação bem 
delineados - 
gnaisses 
 

Complexo 
Bação – 
bem deline-
ado 

Complexos 
Bonfim, 
Belo Hori-
zonte, 
Caeté, Santa 
Bárbara e 
Bação – mal 
delineados 
gnaisses 

Supergrupo Rio das 
Velhas (metavulcâni-
cas e metassedimen-
tares)  

Cartografia 
bem delinea-
da – micaxis-
to e xisto 

 Não carto-
grafado 

Mal deline-
ado – talco 
– talco – 
xisto? 

Grupo Caraça (quar-
tzitos e filitos) 

Cartografia 
bem delinea-
da - itacolo-
mito 

 Bem deline-
ado- quar-
tzitos 

Grupo Itabira (itabiri-
tos e mármores) 

Bem delinea-
dos - sidero-
xistos (itabiri-
tos) 

Bem deline-
ados (sem 
indicação 
litológica) 

Bem deline-
ados - 
itabiritos 

Grupo Piracicaba 
(quartzitos, filitos e 
xistos) 

Bem delinea-
dos – filitos e 
brechas 

Não carto-
grafado 

Mal deline-
ado – talco 
xisto? 

Grupo Itacolomi 
(quartzitos e xistos) 

Bem delinea-
dos - itacolo-
mitos 

Não carto-
grafado 

Bem deline-
ados -
quartzitos 

Supergrupo Espinha-
ço (quartzitos “Cam-
botas”) 

Bem delinea-
do - itacolo-
mito 

Não carto-
grafado 

Não carto-
grafado 

Lateritas ferruginosas 
(cangas) 

Bem delinea-
do – conglo-
merado 
ferruginoso 

Não carto-
grafado 

Não carto-
grafado 

 
Chama especial atenção a pequena acuidade na car-

tografia regional no mapa de Pissis. A publicação de 
referido mapa aconteceu seis anos após sua saída do 
Brasil o que pode ter contribuído para a sua imprecisão 
cartográfica, principalmente na parte ocidental do mapa. 
Isto se mostra paradoxal, sobretudo porque a maior con-
tribuição de Pissis à geologia foi o mapa geológico e 
cartográfico do Chile, de 1873.  

 

 

Figura 2. Período de estada de Claussen, Helmreichen e Pissis em 
Minas Gerais e o ano de publicação dos mapas da região aurífera 

central de mineira. * - apresentação do mapa em reunião do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro; ** - publicação do mapa em revista 

científica  

Tabela 2. Informações das estruturas geológicas e da localização das 
minas de ouro do Quadrilátero Ferrífero nos mapas de Claussen (pre-

sente em Holten & Sterll 2010) e de Helmreichen & Pissis (presente em 
Machado et al. 2015) 

Grandes estruturas 
geológicas e geomor-
fológicas 

Claussen 
(1841) 

Helmreichen 
(1843) 

Pissis (1848) 

Alinhamento de cristas 
de serras nas abas do 
Sinclinal Moeda 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha 
serras nas abas do 
Sinclinal Moeda 

presente Parcialmente 
presente 

Parcialmente 
presente 

Alinhamento de cristas 
de serras nas abas do 
Sinclinal Gandarela 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha nas 
abas do Sinclinal 
Gandarela 

presente  presente  Parcialmente 
presente 

Alinhamento das 
serras no homoclinal 
da Serra do Curral 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha 
serras no homoclinal 
da Serra do Curral 

presente Parcialmente 
presente 

Parcialmente 
presente 

Alinhamento de cristas 
de serras nas abas do 
Sinclinal Dom Bosco 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha no 
Sinclinal Dom Bosco 

presente Parcialmente 
presente 

Parcialmente 
presente 

Alinhamento de cristas 
de serras nas abas do 
Anticlinal de Mariana 

presente ausente presente 

Unidades de rocha no 
Anticlinal de Mariana 

presente Parcialmente 
presente 

presente 

Alinhamento de cristas 
da Serra das Cambotas 

presente ausente ausente 

Unidades de rocha da 
Serra das Cambotas 

presente Parcialmente 
presente 

ausente 

Alinhamento de cristas 
de serras nas abas do 
Sinclinal Ouro Fino 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha da 
do Sinclinal de Ouro 
Fino 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Serra do Caraça presente ausente Parcialmente 
presente 

Unidades de rocha da 
Serra do Caraça 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Serras de Ouro Bran-
co, Itatiaia e Itacolomi 

presente ausente presente 

Unidades de rocha das 
serras de Ouro Branco, 
Itatiaia e Itacolomi 

presente ausente presente 

Rede hidrográfica Detalhada 
e pouco 
distorcida 

Muito 
detalhada e 
pouco 
distorcida 

Pouco 
detalhada e 
distorcida 

Perspectiva de serras e 
vales 

presente ausente Parcialmente 
presente 

Localização das minas 
de ouro 

presente presente presente 

    

 
3   Conclusões 

O mapa de Claussen mostra as feições geológicas da 
região central de Minas Gerais conhecida desde meados 
do século XX como Quadrilátero Ferrífero e antecede, 
com a precisão possível em meados do século XIX a 
configuração apresentada nos mapas geológicos realiza-
dos pela equipe de geólogos dos serviços geológicos 
norte-americano e brasileiro da década de 1950 e 1960.  
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A sua precisão surpreende, posto que, como relatada 

Dorr II (1969) o mapeamento do Quadrilátero Ferrífero, 
no século XX, consumiu o trabalho de dezenas de geólo-
gos em um esforço dimensionado em um século de tra-
balho em homens-hora. Igualmente surpreendente é o 
fato de que somente nos últimos dez anos estão sendo 
reconhecidos trabalhos de naturalistas, como Claussen, e 
engenheiros que tanto contribuíram para o desenvolvi-
mento do conhecimento geológico no Brasil. O mapa 
geológico de Claussen supera o estigma firmado nele 
pelos historiadores da ciência. E seu exemplo pode trazer 
a superação da ideia de que há uma ciência maior, reali-
zada por cientistas puros, financiados com recursos fami-
liares ou públicos e uma ciência menor, realizada com 
parcos recursos. 
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Abstract This study is based on the importance of Geosciences in the present day for the formation of citizens aware of the environ-

mental issues of planet Earth; it makes a historical rescue of a group of Brazilian researchers who have been implementing projects for 
training of Geosciences teachers since the 1980’s. We try to identify the main challenges faced by this group of researchers in the process 

of digital inclusion and cultural inclusion, from the courses offered at different levels and modalities. For this we use documentary sources 

such as programs, curricula, videos and courses promoted by this group that have as common objective to contribute to the dissemination 
and reflection on the teaching of Geosciences. Finally, we present the proposal of the development of an educational platform called Blog 

EnsinoGeo, as a collaborative tool open to the development of open educational contents in a scenario of digital and cultural inclusion. 

Keywords Teaching of Geosciences, teacher training, virtual learning environment. 

Resumo Este estudo parte da importância das Geociências nos dias atuais para formação de cidadãos conscientes da questão ambiental 

do planeta Terra; faz um resgate histórico de um grupo de pesquisadores brasileiros que vêm implementando projetos de formação de pro-

fessores de Geociências desde os anos 1980. Procuramos identificar quais são os principais desafios enfrentados por este grupo de pesqui-
sadores no processo de inclusão digital e inclusão cultural, a partir dos cursos ofertados em diferentes níveis e modalidades. Para isso utili-

zamos fontes documentais como programas, currículos, vídeos e cursos promovidos pelo grupo que têm como objetivo comum contribuir 

para a divulgação e reflexão sobre o ensino de Geociências. Por último, apresentamos proposta de desenvolvimento de uma plataforma 
educacional denominada Blog EnsinoGeo, que constitui ferramenta colaborativa aberta para o desenvolvimento de conteúdos educacionais 

abertos em um cenário de inclusão digital e cultural. 

Palavras-chave Ensino de Geociências, formação de professores, Ambiente virtual de aprendizagem. 

Linha temática Tecnologia e Inovação Educacional. 

1    Introdução  

A relação entre a humanidade e a natureza torna-se cada 

vez mais complexa. A humanidade ameaça o patrimônio 

natural e a geodiversidade, além de promover a extinção 

em massa de espécies e culturas. A sociedade ainda não 

compreendeu o significado da ameaça. Os efeitos das 

mudanças na paisagem, o uso de recursos e a exploração 

de novos territórios exigem investigações científicas, a 

fim de entender como são esses processos ao longo da 

história da Terra. A visão sistêmica possibilita a compre-

ensão dos processos naturais e biológicos, incluindo toda 

a interferência da atividade antrópica. 

Ciências da Terra ou Geociências constituem um 

conceito abrangente aplicado às ciências relacionadas 

com o estudo do planeta Terra. Existem abordagens re-

ducionistas e holísticas sobre as ciências da Terra que 

procuram explicar a sua história. Da mesma forma que a 

alfabetização e letramento são importantes para o desen-

volvimento da nossa sociedade, a apropriação dos co-

nhecimentos sobre o nosso planeta constitui uma ferra-

menta para o exercício da cidadania. O trecho do editori-

al de lançamento da revista Terræ Didatica de 2005 traz 

a ideia central da importância do ensino de Geociências 

em nossa sociedade: 

Algum grau mínimo de conhecimento sobre Ciências da Terra 

passou a fazer parte da bagagem que um cidadão deva carregar 

em vida; tais conceitos ajudam-no a conviver melhor com fa-

tores que podem atingi-lo ou a seus descendentes, uma vez 
que afetam a sobrevivência da espécie no planeta Terra (Edito-

rial, revista Terræ Didatica, dezembro de 2005) 

As descobertas científicas na área de Geociências 

têm impactos diretos sobre a relação entre sociedade e 

natureza. As questões dos recursos hídricos ou da mine-

ração atingem diretamente a população, oferecendo ma-

téria-prima para produção de alimentos e produtos manu-

faturados incorporados à cultura da sociedade. Por outro 

lado, os riscos ambientais e a busca cega por lucros re-

sultam em catástrofes ambientais que alteram as relações 

das pessoas com os recursos naturais da bacia hidrográfi-

ca. Daí a importância do ensino de Geociências para 

formação de profissionais éticos e conscientes sobre os 

recursos naturais do planeta. Entretanto, segundo Toledo 

et al. (2005), muitas vezes, do ensino básico ao superior, 

os conteúdos geocientíficos são tratados de forma frag-

mentada, dispersa e desatualizada, não conseguindo 

promover a compreensão da Terra como um sistema 

complexo e dinâmico. 

A inovação educacional e o uso de tecnologias pode-

riam contribuir para o ensino de Geociências? Desde o 
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século passado, por volta da década de 1950, fala-se em 

inovação educacional, confundida com a simples inser-

ção de tecnologia no espaço escolar. Barbosa (2013) em 

sua tese de doutorado, nos conta sobre os processos de 

inovação presentes no Projeto Geo-Escola e destaca que 

a inovação educacional se relaciona a duas noções inter-

conectadas: o projeto de aprendizagem com abordagem 

investigativa e a escola criadora de conhecimentos. 

Neste sentido, apresentaremos a experiência de um 

grupo de pesquisadores brasileiros que vêm implemen-

tando projetos de formação de professores de Geociên-

cias desde os anos 1980. Procuramos identificar quais 

são os principais desafios enfrentados por este grupo de 

pesquisadores no processo de inclusão digital e inclusão 

cultural desde os anos 90 até os dias atuais na oferta de 

cursos de especialização, mestrado, doutorado e recen-

temente pesquisando a adoção de modelos de educação a 

distância. 

 

2   Um pouco da história do ensino de Geociências no 

Brasil 

Podemos contar um pouco da história do ensino de Geo-

ciências no Brasil, a partir dos anais do I Simpósio Naci-

onal sobre “O Ensino de Geologia no Brasil”, realizado 

na cidade de Belo Horizonte, em 1981. Segundo o do-

cumento, foi a partir de 1974, no XXVIII Congresso 

Brasileiro de Geologia, com a realização da I Mesa Re-

donda sobre o Ensino de Geologia, que a comunidade 

geológica brasileira mostrou mais explicitamente sua 

preocupação com a área de ensino. O simpósio em 1981 

consolidou a Comissão de Ensino da SBG como impor-

tante espaço de discussão e mobilização. 

O professor Oscar Negrão em sua tese de doutorado 

(Negrão 1996), nos conta um pouco dessa história, rela-

cionando-a com o período de grande expansão dos cur-

sos de geologia no Brasil para atender ao crescimento da 

exploração mineral no País. Nesse contexto, surge a de-

manda de qualificar de forma adequada, principalmente 

no aspecto pedagógico, professores de geologia capazes 

de ensinar os conteúdos das ciências da Terra. Experiên-

cias inovadoras vinham a público a partir dos encontros 

nacionais de geólogos, especialmente aquelas que leva-

vam em conta os trabalhos de campo e as atividades cen-

tralizadas nos estudantes. 

O Curso de Especialização em Ensino de Geociên-

cias, promovido entre 1979 e 1998 por um grupo de pro-

fessores que implantaram inovações no ensino de Geolo-

gia da USP, representa importante capítulo dessa história. 

O curso consolidou-se a partir de 1984 na Unicamp com 

a criação da Área de Educação Aplicada às Geociências e 

foi o embrião para o surgimento do Programa de Pós 

Graduação em Ensino e História das Ciências da Terra – 

PEHCT, vinculado ao Instituto de Geociências da Uni-

camp (Amaral 2014). Atualmente, o programa é o único 

do país que oferta cursos de mestrado e doutorado para 

formação de professores de geociências. 

 

Curso de Especialização em Ensino de Geociências  

O curso de especialização surge num contexto em que 

era necessário formar professores universitários para 

ensinar Geologia, pois muitos cursos contratavam profis-

sionais de outras áreas afins (Geografia, Biologia, Enge-

nharia) para lecionarem disciplinas da área geológica, 

conforme podemos verificar na citação seguinte: 

No Estado de São Paulo, principalmente, é muito grande o 

número de faculdades particulares, distribuidas pela capital e 
interior, cujos professores de licenciaturas têm reduzidas pos-

sibilidades de frequentar cursos de pós-graduação, especial-

mente na área geológica, o que contribui para perpetuar a situ-

ação insatisfatória do ensino nessa área. Fonte: Negrão (1996) 

O curso de especialização foi estruturado a partir de 

três premissas básicas (Negrão 1996). 

1- A prática é entendida como um elemento indisso-

ciável da teoria e da realidade profissional do professor 

que faz o curso 

2- É fundamental o absoluto respeito ao professor e 

à realidade na qual ele se insere.  

3- O ensino é visto como pesquisa, na qual a “reno-

vação educacional” é um processo contínuo e constante 

Tais premissas definidas nos anos 1980 e 1990 per-

manecem atuais. Talvez a mudança principal seja na am-

pliação do público-alvo, incluindo o professor da educa-

ção básica, além do professor do ensino superior.  

Para levantar as informações sobre o curso de espe-

cialização realizamos entrevista com o Prof. Oscar Ne-

grão, ex-coordenador do curso que disponibilizou o ma-

terial que utilizou em sua pesquisa de doutorado sobre o 

curso de Especialização. Os materiais estão organizados 

em duas pastas arquivo AZ que contêm o plano das dis-

ciplinas, os textos utilizados e a avaliação final da disci-

plina feita pelos participantes do curso e pelos docentes 

do curso. Constam ainda alguns exemplos de Projetos 

Piloto (o trabalho final do curso), além do questionário 

inicial e de um guia do curso com informações sobre o 

seu desenvolvimento. 

O curso utilizou metodologias da educação a distân-

cia, porém sem o uso das tecnologias digitais, pois era 

ofertado em três momentos distintos, com módulos no 

início, no meio e no final do ano. Nos momentos inter-

mediários, os participantes desenvolviam atividades no 

seu local de origem. Podemos chamá-lo de semipresen-

cial. 

Nos materiais das disciplinas não encontramos qual-

quer referência a algum material audiovisual, mas identi-

ficamos vídeos de um trabalho de campo realizado du-

rante o curso. Isso mostra a preocupação já nos 1980 

com o registro audiovisual. Segundo o Prof. Negrão não 

era preocupação ensinar conteúdos de Geologia, mas sim 

auxiliar os participantes na construção de uma nova pro-

posta pedagógica mais dialógica onde a participação do 

estudante fosse mais efetiva. 

A ênfase nos conteúdos pedagógicos parece que era 

uma demanda da época, pois um grande número de geó-

logos e outros profissionais sem formação pedagógica 

atuavam na a graduação. Eles ministravam disciplinas de 

ensino de geologia sem um aprofundamento teórico so-

bre as práticas pedagógicas. 
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Hoje em dia, a virtualização do curso poderia ser 

implementada, visto que as atividades e materiais didáti-

cos foram desenvolvidos privilegiando o material im-

presso que pode ser enriquecido com recursos audio-

visuais e computacionais. Houve uma disciplina especí-

fica de Planejamento da Aprendizagem de Campo em 

Geologia, na qual os participantes realizavam um traba-

lho de campo, sendo convidados a realizar diferentes 

tipos de atividades práticas. [sugiro citar Compiani & 

carneiro 1993.] 

 

Oferta de Mestrado 

Após a última oferta do curso de Especialização em 

1994, foi em 1996 ofertadas as primeiras vagas para o 

mestrado. Esta primeira turma estava vinculada a Área 

de Concentração em Educação Aplicada às Geociências 

dentro do Programa de Pós- Graduação em Geociências 

(PG) da Unicamp. 

A partir da criação da área de Ensino de Ciências e 

Matemática (Área 46) pela CAPES, este grupo de pes-

quisadores transformou a área de concentração em um 

programa próprio de ensino de Geociências denominado 

Programa de Ensino e História de Ciências da Terra, 

PEHCT. 

No PEHCT são realizadas pesquisas sobre ensino e 

aprendizagem de Geociências que contribuem para au-

mentar a qualidade de cursos de graduação, de formação 

técnica e da educação básica. 

 

Oferta de Doutorado 

A partir de 2004 tem início o curso de Doutorado que 

consolida a proposta de pesquisa do grupo de pesquisa-

dores sobre Ensino de Geociências, sediado na Unicamp. 

Já foram concluídas dezenas de pesquisas e atual-

mente estão em desenvolvimento projetos de pesquisas 

envolvendo a capacitação de professores de Geociências 

oriundos de diversas partes do Brasil, de universidades 

públicas e privadas e de redes municipais e estaduais da 

educação básica1. 

 

Experiências no ciberespaço 

Aos poucos, as pesquisas e seus resultados foram sendo 

incorporadas também no ciberespaço, sob diferentes 

formas. A Revista Terrae Didatica foi criada para estabe-

lecer comunicação com a comunidade científica. O Pro-

grama mantém a Revista Terrae Didática no formato 

impresso e online. A média de acessos da versão eletrô-

nica gira em torno de 30 visitas diárias, com cerca de 60 

a 65 páginas vistas por dia e com várias centenas de 

downloads mensais dos artigos científicos.(fonte Terrae 

Didática) 

O projeto Geo-Escola foi desenvolvido tendo o La-

boratório de Recursos Didáticos em Geociências 

                                                           
1Em 2016, o PEHCT teve uma de suas teses agraciada com o Prêmio 

Capes de Tese 2016 da área de ENSINO pela tese “O Potencial Didáti-
co das Imagens Geocientíficas em Livros de Textos do Ensino Secun-

dário: Representações Gráficas da Dinâmica Interna da Terra”, realiza-

da em co-tutela com uma universidade espanhola.
 

(LRDG) como suporte para pesquisar e produzir recursos 

que auxiliassem o trabalho de professores do ensino fun-

damental até o ensino superior. O Laboratório busca, 

construir e difundir novos experimentos educacionais na 

área de Ciências da Terra. No laboratório acontecem in-

vestigações relativas à metodologia de ensino e comuni-

cação em geociências, à história das ciências geológicas 

no Brasil e teoria do conhecimento geológico. Neste es-

paço foram desenvolvidas importantes pesquisas como o 

Projeto Geo-Escola que disseminou conhecimento geo-

cientico por várias escolas públicas do Estado de São 

Paulo (Barbosa 2003, 2013) 

O curso de extensão Geociências para educação 

Básica foi ofertado em 2016 baseado nas novas tecnolo-

gias de informação e comunicação como um curso semi-

presencial online para professores da Educação Básica. 

O curso, com carga horária de 40 horas, foi ofertado ao 

longo de quatro semanas, com encontros presenciais aos 

sábados. Para suporte aos cursistas foi utilizado o ambi-

ente virtual de aprendizagem Moodle. 

A realização do curso abre oportunidades para pes-

quisar sobre como acontece a formação de professores de 

geociência em ambiente virtual de aprendizagem. Quais 

os recursos que os professores mais utilizaram no Mo-

odle? Quais foram os materiais mais acessados? Como 

foi o acesso dos participantes e qual o seu grau de satis-

fação? Estas são algumas questões de pesquisas que con-

tribuem para o aperfeiçoamento na oferta de cursos a 

distância. 

Atualmente os autores deste artigo realizam pesquisa 

de doutorado, no âmbito do PEHCT, sobre o uso de am-

biente virtual de aprendizagem para formação de profes-

sores. Um dos instrumentos criados foi o Blog Ensino-

Geo2 vinculado a rede de blogs científicos da Unicamp 

para disponibilizar conteúdos geocientíficos. Apoia-se na 

perspectiva teórica de que o uso do blog na educação traz 

aspectos positivos e contribui no processo de ensino e 

aprendizagem, desde que haja mudança na postura do 

professor (Vilaronga & Mendes 2014). A pesquisa de 

caráter etnográfico procura analisar os recursos e ferra-

mentas utilizados no BlogEnsinoGeo e seu potencial 

educacional.  

Desde outubro de 2016 no blog vêm sendo realiza-

das postagens sobre o ensino de Geociências com caráter 

de divulgação científica. Além das postagens, o blog 

realizou a transmissão ao vivo de importantes eventos 

cientificos no Brasil com objetivo de fazer chegar aos 

diferentes pontos do país e do mundo os principais temas 

sobre o ensino de Geociências. Ao todo, foram produzi-

dos 85 vídeos, sendo que 60 são palestras de 30 minutos 

em média, feitas por professores de 15 universidades 

brasileiras e 6 estrangeiras (Argentina, Chile, Espanha, 

Portugal, Rússia e Estados Unidos. O blog tem uma bi-

blioteca de vídeos ligada ao canal do LRDG no rede so-

cial youtube. Veja os dados de acesso do Blog Ensino-

Geo e do canal do YouTube, na Tabela 1.  

Tabela 1. Dados do Blog Ensinogeo 

MÊS/ANO VISUALIZAÇÕES PÁGINAS 

VISTAS 
VISITAS 

ÚNICAS 

                                                           
2 URL: http://www.blogs.ea2.unicamp.br/ensinogeo/ 
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Nov/16 136 359 237 

Dez/16 139 397 252 

Jan/17 52 122 98 

Fev/17 79 172 131 

Mar/17 81 185 131 

Abr/17 66 147 116 

Mai/17 782 1830 1156 

Jun/17 439 1027 776 

Jul/17 494 1150 822 

Ago/17 253 537 373 

Set/17 533 1334 970 

Out/17 102 181 152 

TOTAL 3156 7441 5214 

 Ao longo de um ano da pesquisa observou-se um 

aumento no número de visualizações e visitas em ambos 

os espaços virtuais (Blog e Youtube), sendo que o maior 

acesso acontece quando há a transmissão de eventos ci-

entíficos. Entretanto, o blog atinge seu objetivo de con-

tribuir para a formação de professores quando observa-

mos que os vídeos possibilitam o acesso ao conteúdo 

para aqueles que não estiveram presencialmente no even-

to. 

Outra abordagem importante é referente ao caráter 

colaborativo do Blog, pois são vários os atores que con-

tribuem de alguma forma para o objetivo do Blog. Inici-

almente os organizadores do evento científico permitem 

a gravação do evento e compartilham a estrutura de áu-

dio. Os professores e pesquisadores palestrantes autori-

zam a transmissão, gravação e divulgação dos vídeos, 

sob uma licença não comercial creative commons. O 

Blog a partir de um conjunto de equipamentos definido 

como Kit Professor Digital (computador, câmera filma-

dora, tripé, placa de áudio, placa de vídeo e cabos), con-

segue realizar a transmissão ao vivo, com baixo custo e 

com excelente qualidade por meio do canal do LRDG 

desenvolvido pelo Grupo Gestor de Tecnologia Educaci-

onal – GGTE-Unicamp ou pelas redes sociais como you-

tube e Facebook. A próxima etapa da pesquisa reside em 

avaliar a oferta de cursos livres nessa plataforma educa-

cional de forma aberta. 

 

3   Inovação no ensino: além da tecnologia 

Será que, de fato, o uso da tecnologia digital traz real 

ganho para o ensino? O que garantiria ganho real em 

relação ao ensino presencial? Inovação, em qualquer 

campo, depende de tecnologia? 

O filósofo da ciência Michael Polany [1891-1976] 

criou o aforismo “sabemos mais do que somos capazes 

de comunicar” e “toda forma de conhecimento possui 

parcelas de conhecimento pessoal” (Polany 1966). Um 

desdobramento das ideias de Polanyi é de que nem tudo 

pode ser ensinado. Ele influenciou vários educadores, 

como Schon (1997) que estende o conhecimento pessoal 

para o “conhecimento na ação” ou “reflexão na ação” e 

Sacristán (2000) que reconhece a importância do “currí-

culo oculto”.  

No campo da gestão de empresas, os autores Takeu-

chi & Nonaka (2008) utilizaram os princípios de Polany 

e identificaram que a inovação em empresas nasce de 

colaborador de qualquer nível hierárquico e de que não 

depende da tecnologia. A inovação gera um conhecimen-

to novo que não pode ser controlado e ocorre pela trans-

formação entre diferentes grupos em diferentes formas 

de conhecimento.  

No campo educacional, muito se diz sobre inclusão 

digital, o que sugere no senso comum, meramente o uso 

de computadores. Entretanto, a inclusão digital não de-

pende de redes sociais, motores de busca ou troca de 

mensagens instantâneas na Internet. O totalitarismo digi-

tal a que estamos submetidos, está tomando conta das 

nossas vidas, somos “obrigados” a participar do Facebo-

ok, do Google, Twiter , Whatsapp e serviços de outras 

grandes empresas que têm interesses corporativos muito 

acima dos interesses coletivos.Inclusão digital implicaria 

uma inclusão cultural.  

Autores que ajudaram a criar a própria Internet tais 

como Douglas Rushkoff e Jaron Lanier, destacam a per-

da de humanidade que está sendo promovido pelas gran-

des empresas de tecnologia. Neil Postman sugere que ao 

introduzir tecnologia em um novo ambiente, sejam feitas 

as seguintes perguntas: 1- Quais problemas a nova tecno-

logias resolverá? 2- De quem é o problema qeu será re-

solvido? 3- Quais pessoas e instituições serão prejudica-

das com esta solução? 4- Que novos problemas serão 

criados se resolvermos este problema? 5- Que pessoas e 

instituições irão adquirir especial poder político e eco-

nômico em razão da mudança tecnológica? 6- Que mu-

danças na linguagem estão sendo forçadas pela nova 

tecnologia e o que está sendo ganho e perdido em razão 

das mudanças na linguagem? (Postman, 1994). 

Em outras palavras, antes de discutirmos o “como” 

promover a inclusão digital devemos perguntar o “por 

quê”. No campo das Geociências, caberia oerguntar, por 

exemplo: Por que utilizar novas tecnologias para o ensi-

no de Geociências? Essa é a questão norteadora, cuja 

resposta credencia o grupo para uma proposta de inclu-

são digital. A tecnologia tem que entrar pelas mãos dos 

professores e não apenas como um elemento a ser incluí-

do na prática pedagógica. 

A inclusão digital precisa considerar a inclusão cul-

tural, ou seja, tentar ser a exceção ao invés de ser a regra; 

ter foco na pesquisa como base para aquisição de novos 

conhecimentos e não aceitar a mera substituição do ana-

lógico pelo digital. A educação a distância pode promo-

ver a Inclusão digital por meio da inclusão cultural, pois 

o computador não ensina, não controla, mas permite ex-

perimentar e assim favorece o pensamento e valoriza as 

pessoas. 

Percebe-se, a partir do que aqui foi exposto, que a modalidade 

de ensino Educação a Distância, tantas vezes discriminada, é, 

de fato, uma potente ferramenta para a promoção da inclusão 
social, da inclusão digital, da inclusão de portadores de neces-

sidades especiais, de pessoas enfermas e hospitalizadas, de 

pessoas pertencentes a minorias discriminadas (índios, mulhe-
res, negros, idosos...), enfim, de todos os tipos de inclusão, o 

que é um grande desafio da área da educação e da sociedade 

como um todo (Hickel 2011, p. 10). 

Existe a possibilidade de desaparecer a profissão do 

professor, entretanto, o professor pode fazer muito mais 

do que um computador para promover a aprendizagem. 

Existem inúmeras ferramentas para ajudar o professor a 

promover a inclusão digital e cultural a partir de ativida-

des significativas que levam os estudantes a pensar.  
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4   Conclusão 

Ao comparar a oferta dos cursos de especialização, mes-

trado, doutorado e extensão ao longo dos últimos 30 anos 

pelo grupo de pesquisadores em ensino de Geociências, 

identificamos um processo de inclusão digital e cultural 

ao longo do tempo. Verificamos que a consolidação de 

um curso de formação continuada de professores deu 

origem a outro. Identificamos cursos para todos os níveis 

de ensino e nos últimos anos a utilização de LMS (Lear-

ning Management Systens) como o Ambiente Virtual de 

aprendizagem (AVA) Moodle, em diferentes níveis e 

modalidades de ensino. 

A trajetória do grupo aponta uma forte preocupação 

com a área de ensino de Geociências com ou sem o uso 

das tecnologias digitais. Podemos dizer que este grupo 

tem apropriado das situações problemas para promover a 

inclusão digital e cultural em seus cursos e programas. A 

perspectiva de compartilhamento de experiências e pro-

moção da educação aberta vêm sendo pesquisados e po-

de representar a inovação que a educação tanto necessita. 
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Abstract   Mobile technologies in the classroom divide opinions in various sectors of education and can interfere even in the curricular 

grids and modify the relationship between teachers, pupils and coordination of courses. To explore the use in teaching information technol-

ogy-based tool geosciences at different levels of learning, the authors ponder that experiencing experiments and scenes of certain geological 

phenomena in real time makes it possible to expand the use of Technology in that area. Access barriers are eliminated due to the location or 
the danger they may offer. The available material is not degraded with time and use, nor requires maintenance and transportation. The 

generation that attends schools and universities assimilates the technology from a very early age and takes advantage of the interaction and 

diversity of use. It is necessary to have an effort to empower teachers and schools, but the benefits can increase the retention of knowledge 
by students, who participate and enrich their perception. In the face of the same situation, different observations can be made by students at 

different points of view. Facts that previously passed unnoticed can be commented by the Observer. The debate enriches knowledge for-

mation and can overcome retracted behaviors and encourage more effective participation in discussions.  

Keywords Information technology, Geoscience Education, technological resources. 

Resumo    Tecnologias móveis em sala de aula dividem opiniões em vários setores da educação, podendo interferir até mesmo nas grades 

curriculares e modificar o relacionamento entre professores, alunos e coordenação de cursos. Para explorar a utilização no ensino de Geoci-
ências de ferramentas baseadas em Tecnologia da Informação em diferentes níveis de aprendizado, os autores ponderam que vivenciar 

experimentos e cenas de determinados fenômenos geológicos em tempo real possibilita expandir o uso da tecnologia nessa área. Eliminam-

se barreiras de acesso devidas à localização ou ao perigo que possam oferecer. O farto material disponível não se degrada com o tempo e 
uso, nem exige manutenção e transporte. A geração que frequenta escolas e universidades assimila a tecnologia desde muito cedo e aproveita 

a interação e diversidade de uso. É necessário haver esforço para capacitar professores e escolas, mas os benefícios podem ampliar a retenção 

de conhecimento pelos alunos, que participam e enriquecem sua percepção. A mesma situação pode despertar observações diferentes, feitas 
pelos alunos, sob diferentes pontos-de-vista. Fatos que antes passavam desapercebidos podem ser comentados pelo observador. O debate 

enriquece a formação do conhecimento, podendo superar comportamentos retraídos e incentivar a participação mais efetiva nas discussões.  

Palavras-chave  Tecnologia da Informação, Ensino de Geociências, Recursos tecnológicos. 

Linha temática Tecnologia e Inovação Educacional. 

1    Introdução 

Novas tecnologias estão presentes em nosso cotidiano; 

muitas delas existem há menos de uma década. mas se tor-

naram dominantes. Escolas são invadidas por uma enorme 

gama de informação e tecnologia. O aluno há de estar co-

nectado para conhecer as novidades e interagir com a so-

ciedade. Segundo Justin et al. (2015), [...] 

“[...] o estudante deve possuir habilidades e disposição para 

abordar questões globais complexas com implicações locais 

(por exemplo, alterações climáticas)”. 

Com isso, o uso das Tecnologias de Informação e Co-

municação (TIC), a coleta de dados, a análise detalhada e 

a interpretação desses dados são componentes essenciais 

no ensino de Ciências da Terra. O entendimento de fatos 

locais em tempo real é um diferencial a ser explorado e 

utilizado pelas instituições de ensino.  

Nessa interação, convém unir a potencialidade da tec-

nologia com a facilidade de acesso e familiaridade com 

que os alunos a assimilam. Deve-se analisar o envolvi-

mento do docente, que muitas vezes não está tão familia-

rizado com as TIC quanto seus alunos (Signoretti et. al. 

2014). Fernández-Lozano et. al. (2016) ressaltam a defi-

ciência dos professores quando afirmam que existe insu-

ficiente formação para o manejo de novas tecnologias. Por 

outro lado, convém perceber que as instituições nem sem-

pre estão dispostas a alterar grades e regras internas para 

acomodar tantas alterações.  

 

2    Tecnologias da Informação e ensino das  

Geociências 

A Internet e as TIC, com toda a gama de dispositivos mó-

veis, SmartTVs e laboratórios de informática equipados 
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com dispositivos atualizados trazem a tecnologia ao coti-

diano das instituições de ensino e a seus alunos. Os recur-

sos permitem uma aprendizagem direta, mas apenas o uso 

das tecnologias sem uma supervisão capaz de analisar o 

grau de absorção da informação pelos estudantes não 

comprova os benefícios. 

As tecnologias aceleram e oferecem precisão à busca 

da informação, sendo necessário, além da busca, avaliação 

da confiabilidade, armazenamento e, principalmente, pro-

cessamento das informações. Entretanto, os smartphones 

pressupõem uma busca rápida de informações, em detri-

mento “do armazenamento ou processamento” (Traxler 

2009, Fernández-Lozano et. al. 2016).  

O uso da tecnologia em sala de aula, ainda de forma 

rudimentar, remonta a 1924 com a introdução de uma má-

quina para correção de testes de múltipla escolha. Convém 

lembrar que o conceito de computadores surgiu na década 

de 1940, quando a IBM lançou a primeira máquina comer-

cializável. Vários outros modelos foram introduzidos nas 

décadas seguintes.  

Com o advento maciço dos microcomputadores, a 

partir da década de 1980, deu-se início a uma nova era 

computacional, acompanhada da diminuição do tamanho 

das máquinas. A redução de preço foi proporcional ao 

crescimento da capacidade de processamento e de arma-

zenamento, fatores decisivos para o crescimento. 

Amaral et. al (2017) comentam a utilização por Skin-

ner, de uma máquina de ensinar segundo o conceito de 

instrução programada. A utilização não prosperou devido, 

principalmente, à falta de padronização, por isso é preciso 

ficar atento com a maneira como se emprega a tecnologia. 

Formas errôneas, mal direcionadas e sem preparação dos 

docentes podem causar prejuízos, de acordo com as auto-

ras citadas, pois: 

[...] a primeira utilização indevida da tecnologia na escola é a 

que conduz a tornar piores os aspectos que já são maus na escola 
actual. O lado mau da escola é o que faz com que se aprenda 

pela rotina, pelo hábito, aprender de cor, sem compreender; é o 

tentar que toda a gente caminhe com o mesmo ritmo, que toda 
a gente tenha o mesmo currículo; que o conhecimento seja 

transmitido e não usado... Isso são exemplos dos piores aspectos 

da escola e a tecnologia pode ser utilizada, e muitas vezes o é, 
para fazer a mesma coisa – aí estão algumas más utilizações da 

tecnologia. (Papert 1993, Amaral et. al. 2017. p.7). 

A tecnologia transpõe os limites físicos da sala de 

aula, sem limites para o espaço físico ou para a quantidade 

de informações oriundas do ciberespaço, tudo com velo-

cidade espantosa e interação cada vez mais natural entre 

tecnologia e o estudante, e dos estudantes entre si. Desde 

que aproveitadas de modo sensato, as redes sociais e ou-

tras formas de disponibilização da informação também 

podem contribuir. 

É muito importante a posição do professor como in-

centivador do uso de TIC em sala de aula. Este professor 

deve se adaptar às novas tecnologias e ser reflexivo, 

aberto a questionamentos e diálogos com seus alunos. 

O professor é um gestor em sua sala de aula. Ele motiva, lidera, 

planeja, organiza, negocia, define tempo, conteúdos, pré-requi-

sitos, abordagens, estratégias metodológicas, tecnologias e pro-
cessos de avaliação. Ao educar com TICs, todas essas ativida-

des se renovam e ampliam o papel do professor (Neves 2009. 

p.20). 

Quando se observa o ensino das Geociências, veri-

fica-se que as TIC ajudam a trabalhar com dados espaciais 

georreferenciados, mediante acesso à Web, quer para lo-

calização dos dados ou acesso a mapas e bases de dados. 

Duas abordagens concorrem ao mesmo tempo: a primeira 

é abordar o mundo real; a segunda, realizar alguma mani-

pulação de dados obtidos do mundo real. Os alunos podem 

empregar simuladores para produzir modelos, e obter res-

postas em tempo hábil. 

Mapas são ferramentas muito beneficiadas com o uso 

da tecnologia, especialmente devido ao uso cotidiano no 

ensino de Geociências. Gutiérrez et al. (2014) ressaltam 

que as aplicações tecnológicas podem contribuir para in-

terpretação e interação, ao mostrar acontecimentos em 

tempo real. Um exemplo pode ser o efeito da erupção de 

um vulcão ou a devastação provocada por um furacão. In-

terações inimagináveis com esses efeitos podem ser me-

lhor percebidas e estudadas com o apoio das TIC, que po-

dem trazer novas visões sobre um mesmo ambiente de es-

tudo. Mesclando-se tecnologias pode-se obter um resul-

tado mais apurado:  

Imagine este cenário: um professor de campo usa uma foto para 

mostrar aos alunos um diagrama do conceito do ciclo da água; 

a atenção dos alunos é atraída para a imagem em vez do lugar. 
E se câmeras digitais fossem usadas para observar a água no 

ambiente em tempo real, assim, catalogando a água em tantas 

fases quantas os alunos possam encontrar? Gravadores digitais 
de voz também podem ser usados para capturar os sons da na-

tureza, e os alunos poderiam gravar vídeos de si mesmos, com-

partilhando seus pensamentos sobre o que este lugar significa 
para eles. Além disso, os estudantes poderiam usar ferramentas 

digitais para coletar e enviar dados sobre qualidade ou quanti-

dade da água. Com os dados coletados, os alunos depois podem 
visualizar dentro de um banco de dados observacional usado 

pelos cientistas para entender melhor os recursos hídricos em 

uma escala local. No primeiro cenário, uma antiquíssima 'tec-
nologia’ distrai profundamente a observação Hougham et al. 

(2015). 

2.1    Agregando conhecimento com Tecnologia 

Afinal, o que o uso da tecnologia pode agregar ao ensino? 

Como se poderia medir ou perceber tal acréscimo de en-

volvimento e maturidade dos alunos utilizadores da tec-

nologia? 

Respostas a estas questões foram apresentadas em ex-

periências realizadas em outros países, como Estados Uni-

dos, Inglaterra e Espanha. O interesse do aluno aumenta 

pela capacidade e possibilidade de vivenciar fatos e fenô-

menos naturais. A percepção do ambiente é facilmente vi-

venciada pelo estudante, que pode se transportar e coletar 

sensações em tempo real. Além disso o pseudoanonimato 

introduzido pelo uso das TIC encoraja os alunos a partici-

par mais e expor dúvidas de forma mais constante. A co-

municação também é aumentada pela facilidade do uso 

das tecnologias, conforme podemos verificar no artigo de 

Ward et al. (2013)  
Vários estudos têm indicado que usar a tecnologia na sala de 

aula aumenta a complexidade de tarefas de aprendizagem que 

incentiva coaching e colaboração entre pares (apud Baker et al. 

1990, apud Dwyer 1994). 

A forma tradicional de ensino está sendo questionada 

pelo uso das TIC. No caso das Geociências as TIC favo-

recem maior interação entre os alunos e a percepção de 

informações antes inacessíveis. Amplia-se a participação 

e a troca de informações, tanto entre alunos quanto entre 
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eles e as comunidades científicas. Schwerti & Leonel 

(2016) concluem que as TIC incentivam quebra de para-

digmas; não se trata de modismo. A Internet, os sistemas 

cada vez mais interativos e de fácil utilização, a veloci-

dade de comunicação e a geração totalmente integrada 

com as TIC são fatores importantes que abrem caminho 

para usos cada vez mais intensivos e eficientes, já que pro-

porcionam [...] 

[...] algo que há tempo é almejado por muitos educadores: um 

processo educativo centrado no estudante, que valorize sobre-

tudo a sua condição de aprendiz e a possibilidade de construção 

coletiva do conhecimento (Schwerti et. al. 2016). 

Quais podem ser as Tecnologias de que estamos tra-

tando? Quais poderiam ser utilizadas em sala de aula para 

incentivar a participação dos alunos? As escolas estão de 

fato acompanhando o ritmo das inovações ou se tornando 

cada vez mais obsoletas?  

Algumas ferramentas agregam valor ao ensino 

quando são utilizadas. Giorgis (2015) ressalta benéfíca 

utilização do Google Earth, por exemplo, que permite vi-

sualizar tridimensionalmente a natureza, com dados cole-

tados na superfície da Terra. A flexibilidade e interativi-

dade das simulações que podem ser realizadas pelos com-

putadores são fatores interessantes para a exploração e 

questionamento de conceitos científicos, maximizando o 

envolvimento e incentivando a descoberta pelos alunos. 

Simulações são operações mentais e manuais comple-

xas. Não se pode deixar que os alunos se sintam incapazes 

de realizá-las. As situações iniciais são sugeridas pelos 

professores e os alunos realizam simulações, seguindo pa-

râmetros pré-determinados; no modelo chamado “hands-

on”. Luo et al. (2016) ilustram a facilidade com que se 

pode estimular: (a) a individualidade dos alunos, (b) a ca-

pacidade de execução de modelos com uma gama de da-

dos diferenciados, e (c) a possibilidade de uma rápida in-

terpretação e disponibilização dos resultados obtidos, pois 

[...] simulações interativas de computador dão aos alunos um 

senso de controle e posse de sua exploração e descoberta, e as-

sim, aprimora a sua compreensão e retenção de informações 

(apud Podolefsky et al. 2013).  

Isso acontece porque as simulações oferecem a opor-

tunidade de recriar processos e/ou fenômenos. Sem elas, 

se levaria muito mais tempo para se chegar aos mesmos 

resultados, que seriam recebidos pelos alunos como mera 

conclusão. Com as simulações inverte-se a situação. O 

aluno participa de forma ativa e em tempo real, podendo 

perceber a influência do ambiente nos processos e/ou fe-

nômenos. Devido à participação, e não somente pela mera 

recepção do resultado, o envolvimento dos alunos é cres-

cente. O ritmo de cada aluno é respeitado, [...] 

[...] o engajamento interativo e feedback imediato de simula-

ções permitem aos alunos trabalharem em seu próprio ritmo e 
facilmente repetir ensaios e assim promover o raciocínio con-

ceitual e compreensão mais profunda (Smetana et. al. 2012; 

apud Luo et al. 2016). 

Métodos novos e tradicionais devem ser mesclados, 

sempre evitando que os alunos realizem simulações sem 

prévia orientação. As TIC trazem maior interatividade 

com uma enorme gama de possibilidades. Cabe ao profes-

sor restringir o campo de acesso e a quantidade de dados 

para simulação. Isso aumenta a importância do direciona-

mento pelos professores: 

Portanto, é necessário ajudar os alunos a desenvolver o conhe-

cimento suficiente para que eles não sejam oprimidos, mas ade-

quadamente equipados e prontos para explorar o fenômeno em 

questão (Khan 2011; Schneps et al. 2014; apud Luo et al. 2016). 

Este equilíbrio é fundamental para que se perceba o 

benefício das simulações. Como dito anteriormente, há de 

se respeitar o ritmo de cada aluno para que o processo de 

compreensão seja o melhor possível. 

As metodologias de ensino estão se adaptando às TIC 

emergentes. Formas tradicionais de ensino estão sendo su-

peradas, mas são necessários o envolvimento e a aceitação 

dos professores, frente às novas tendências. A tele pre-

sença abre uma possibilidade infinita de abrangência do 

ensino, quebrando limites e possibilitando que alunos, in-

dependentemente de onde se encontrem fisicamente, pos-

sam assistir às aulas e interagir de forma quase presencial. 

Mas a quebra de paradigma ainda está ocorrendo, con-

forme ressalta Pallant et al. (2016) 

O trabalho de campo fornece uma oportunidade para aprender 

que não pode ser duplicado em uma sala de aula ou em labora-

tório, significativamente melhora o entendimento dos alunos, 

do conteúdo e aumenta seu envolvimento e interesse no campo 

(apud Fuller et al. 2006, apud Stokes & Boyle 2009).  

Esta nova modalidade do uso das TIC é revolucioná-

ria, porque expande novas alternativas de aplicação que 

vão sendo analisadas e cada vez mais utilizadas. A possi-

bilidade de interação entre imagens e sons, quando um fe-

nômeno natural é objeto de simulação em campo, tem pro-

fundo significado para os alunos, que podem vivenciar a 

experiência de forma quase real, transportando-se ao local 

da verificação. Pallant et al. (2016) confirmam [...] 

[…] o grande potencial da tele presença (um conjunto de tecno-

logias, muitas vezes incluindo vídeo e áudio, que permite que 

uma pessoa se senta presente em um lugar que não seja sua ver-

dadeira localização) reside em sua habilidade para permitir que 
um ser humano experimente e esteja em um ambiente distante, 

como se [estivesse] fisicamente presente no local. 

Bush et al. (2016) relatam de forma clara como os 

alunos atuais estão mais envolvidos e familiarizados com 

as tecnologias. Seus estudos reforçam a crescente utiliza-

ção das tecnologias em sala de aula. Os alunos respondem 

melhor e os professores os conduzem de maneira mais 

aberta. O resultado final é uma melhora e interesse maior 

dos alunos. Os autores supracitados ressaltam que: 

[...] os alunos [se mostraram] mais interessados nas atividades 

hands-on 'que envolvia o uso de instrumentos científicos ou tec-

nologia' (Swarat et al. 2012. p. 530).  

Dado tal forte favoritismo, examinamos como o uso 

da tecnologia pode auxiliar a aprendizagem. Mas não é 

somente o uso da tecnologia que apoia este crescimento. 

Há de se prover sempre uma orientação e definição dos 

processos e simulações a serem executados. 

O uso da tecnologia deve ser criticamente analisado, 

principalmente porque a possibilidade de interação é 

enorme. Por este motivo é indispensável o acompanha-

mento dos professores. As ferramentas solicitam aos alu-

nos a interpretação de dados e simulação, conforme o re-

lato de Bush et. al. (2016). 

Esta mesma tecnologia impõe aos professores profundas altera-

ções em seu modo de ensinar e se relacionar com seus alunos. 

Não podemos deixar de ressaltar a existência da diferença tec-

nológica entre professores e alunos. Muitos professores não são 
nativos à TIC, sendo necessário que assimilem e usem destas 

facilidades. Muitas vezes nota-se uma resistência ao uso destas 
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Tecnologias em sala de aula. Verificou-se a existência de duas 

categorias, sendo a modelagem exploratória, onde os alunos são 

convidados a realizar uma exploração, de acordo com os dados 

oferecidos e ideias de outras pessoas, e modelagem expressiva, 

onde os alunos constroem seu próprio modelo. 

Quando ocorre uma simulação exploratória, as simu-

lações podem variar ligeiramente do original. Isso deve-

se ao fato da possibilidade maior de utilização de dados 

comprobatórios. Há uma preocupação crescente das esco-

las para suprir esta diferença; muitas criam laboratórios de 

ensino informatizado dotados de recursos da Internet (Sig-

noretti 2014. p. 467) e disponibilizam recursos tecnológi-

cos para professores e alunos. Entretanto, o foco não deve 

estar nas “máquinas, mas nas pessoas” (Neves 2009. p. 

26). Há diferenças de conhecimento técnico, diferenças de 

familiaridade com TIC e na velocidade com que cada um 

assimila novos conhecimentos. 

3   Conclusões 

A utilização das TIC para o ensino das Geociências não 

pode ser negada como um fator marcante e de agregação 

de valores aos estudantes. A possibilidade de vivenciar, 

em tempo real, ambientes até certo ponto hostis para os 

estudantes, fornece aos mesmos um desafio de aprendi-

zado. A possibilidade de verificar determinados pontos di-

ferentes de seus colegas de classe enriquece a discussão e 

a criação do conhecimento coletivo. Os professores per-

cebem o envolvimento cada vez mais participativo dos 

alunos. 

Há que se incentivar, de forma coordenada e aceitável 

pelas instituições de ensino, a utilização das TIC de uso 

constante dos alunos. O preparo e a condução das aulas, o 

incentivo a discussões e geração de conhecimento consti-

tuem desafios que devem ser encarados como algo enri-

quecedor por parte dos professores. 

Não se pode deixar de ressaltar a importância de si-

mulações com dados do mundo real, em tempo real. As-

sim elas podem ser vivenciadas de forma mais intensa por 

parte dos estudantes que conseguirem verificar num dado 

instante algo que jamais poderá se repetir. 

Isso estimula o aluno a usar e interagir com as TIC 

disponíveis. A interação flui de forma rápida e transpa-

rente, agregando conhecimento e experiência ao processo 

de ensino e aprendizagem. É preciso fazer com que o pro-

fessor não seja mero transmissor de informação fragmen-

tada e pré-determinada. Os dados e as informações na área 

de Geociências tornam-se obsoletos de forma rápida. 
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Abstract Conceptual mapping is a methodology for knowledge analysis and synthesis. This paper presents two cases of the application 

of conceptual maps in field geology courses. The results obtained demonstrate the great potential of this methodology for the mapping of 

knowledge contents and teaching-learning resources of field geology courses. 

Keywords Geology, field, conceptual map. 

Resumo Mapeamento conceitual é uma metodologia para análise e síntese de conhecimento. São apresentados neste trabalho dois casos 

da aplicação de mapas conceituais em cursos de geologia de campo. Os resultados alcançados demonstram o grande potencial desta meto-

dologia para o mapeamento de conteúdos de conhecimento e de recursos de ensino-aprendizagem de cursos de geologia de campo. 

Palavras-chave Geologia, campo, mapa conceitual. 

Linha temática Tecnologia e inovação educacional. 

1    Introdução 

As atividades de campo da área de Geociências têm a ca-

racterística de serem intensivas em conhecimento, ricas de 

conceitos e de relações entre os mesmos. Tenta-se, em al-

guns poucos dias no campo, passar o maior conteúdo de 

conhecimento possível (é conhecido no meio geológico o 

caso do professor, que procurava atender e responder ple-

namente a mais uma pergunta ou questionamento de qual-

quer participante, mesmo que o ponto já tivesse sido visi-

tado e todos já estivessem voltando ao meio de transporte, 

retornando ao afloramento, caso necessário). Procura-se 

otimizar a transmissão de conhecimento com o maior nú-

mero de pontos visitados (é também conhecido o caso de 

outro professor que ao final de um intenso dia de campo e 

pouca luz natural, ainda procurava estender o dia posicio-

nando os faróis do ônibus em direção ao afloramento). 

Normalmente, o instrutor realiza sínteses do que foi 

abordado, ao final de cada ponto, do dia, da fase ou as-

sunto, ou ainda ao final do curso de campo como um todo, 

de modo verbal e com maior ou menor participação da 

equipe. Em geral, ao final da atividade, existe a convicção 

dos participantes de que muito conhecimento foi apresen-

tado e trabalhado. 

A atividade de geologia de campo, incluindo os cur-

sos de campo, requer uma série de equipamentos e proce-

dimentos, de preparo, de logística, de percurso, de didá-

tica, de estratégia de exposição do conhecimento, para os 

quais, os instrutores e coordenadores responsáveis, têm 

que estar atentos para o sucesso da campanha. 

Mapas conceituais (concept maps, Novak & Cañas 

2008), apresentam o conhecimento hierarquizado e relaci-

onado, constituem um instrumento que pode ser muito uti-

lizado para as atividades de campo de geociências, tanto 

na fase que antecede o evento, como durante ou na fase 

posterior. 

2   Mapas conceituais de cursos de campo 

São apresentados dois casos de aplicação de mapas con-

ceituais em cursos de geologia de campo. Os casos são de 

cursos de campo desenvolvidos no programa de educação 

continuada de geociências, da Universidade Petrobras 

(UP). 

 

2.1 Caso 1 

O primeiro caso é o Curso de Campo: Província Costeira 

do Rio Grande do Sul, Bacia de Pelotas (Tomazelli 2013), 

para geólogos e geofísicos da Petrobras e desenvolvido 

em parceria com a UFRGS. Participei como aluno deste 

curso de campo, na edição de 2013. 

A atividade de campo se desenvolveu normalmente, 

com muito planejamento e critério do coordenador didá-

tico do curso, da UP e com elevada capacidade didática e 

de contar histórias do professor, da UFRGS. Ao final da 

atividade, já no retorno do percurso realizado ao longo de 

cinco dias e mais de mil quilômetros rodados, comuniquei 

ao professor que gostaria de preparar um mapa conceitual 

do curso, obtendo o seu consentimento, com a ressalva de 

poder discutir o resultado. Assim, durante o trajeto de 

volta para Porto Alegre, me posicionei num dos últimos 

bancos do ônibus e na própria caderneta de campo rascu-

nhei o mapa conceitual (Fig. 1).  

Ao apresentar-lhe o resultado os comentários foram: 

“sim, deixe-me ver, parece que está tudo aí, todos os prin-

cipais itens apresentados estão neste diagrama; contudo, 

você entende o que desenhou? Consegue explicar o que 
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você fez? Está tudo muito junto, o leitor pode se perder no 

meio deste emaranhado de coisas”. Ao que foi respon-

dido: “sim, tens toda a razão, é uma ampla síntese do co-

nhecimento apresentado neste curso. A maneira de abor-

dar este mapa conceitual é por partes, sendo apresentado 

aos poucos, tanto os conceitos, como a hierarquia dos 

mesmos e as relações exploradas”. 

Ao retornar ao escritório, pude refazer este primeiro 

mapa conceitual (Fig. 2), utilizando o programa IHMC 

CmapTools e realizar outros, sobre conteúdos mais deta-

lhados (Fig. 3) e sobre uma das muitas histórias narradas 

pelo professor (Fig. 4). 

 

2.2 Caso 2 

O segundo caso é sobre o curso Geologia de Campo para 

Não Geólogos: Rift Continental do Sudeste do Brasil - Ba-

cias de Resende, Taubaté e Volta Redonda (Mello & Reis 

2014). 

Este curso de campo tem como público alvo profissi-

onais com formação variada (administradores, engenhei-

ros, analistas de sistemas, etc.) que trabalham na área de 

exploração e produção da Petrobras, em gerencias de al-

gum modo relacionadas com a atividade de geologia e ge-

ofísica. O objetivo do curso é a formação profissional ba-

seada no conjunto de conceitos que a empresa utiliza co-

mumente. 

Participei como professor deste curso, na edição de 

2014, com mais três outros professores, dois da empresa e 

um da universidade (UFRJ). Assim, foram realizados ma-

pas conceituais de conteúdos de conhecimento (Fig. 5) e 

de aspectos didáticos do curso (Fig. 6); e ainda outros, so-

bre a logística do curso, os equipamentos e os materiais 

utilizados no campo. 

3   Resultados 

Pode-se analisar o conjunto de mapas conceituais produ-

zidos sobre as atividades de campo, como de três tipos: 

sínteses de conhecimento, que podem ser apresentadas de 

forma mais geral, somente com os principais conceitos, ou 

de forma mais detalhada, mais específica, com grande nú-

mero de conceitos e relações, gerando mapas conceituais 

mais extensos; mapas conceituais sobre as estratégias di-

dáticas dos professores; mapas conceituais sobre a logís-

tica da atividade de campo e sobre equipamentos e mate-

riais utilizados.  

Outra característica importante dos mapas conceitu-

ais é que são dinâmicos pois podem ser atualizados conti-

nuamente, com conceitos e novos conceitos, com relações 

e novas relações, assim propiciando a transformação do 

conhecimento tácito em conhecimento explícito, regis-

trado na estrutura de conhecimento criada através do mapa 

conceitual. 

4   Conclusão 

Mapas conceituais podem e devem ser utilizados em cur-

sos e outras atividades de campo de geologia, permitem a 

análise e a síntese de conteúdos de conhecimento de 

campo, teóricos e/ou práticos, mais amplos ou mais espe-

cíficos tornando a aprendizagem significativa e propici-

ando conhecimento geológico estruturado. Durante a ela-

boração de mapas conceituais, ocorrem episódios de 

transformação do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, de visualização de relações não exploradas, de 

lacunas de conhecimento e de soluções de problemas. 

Agradecimentos 

Agradecimentos à Petrobras, particularmente aos profis-

sionais da Universidade Petrobras, coordenadores didáti-

cos e professores, grande parte dos quais, como eu, já apo-

sentados. Estes dez últimos anos de atividade profissional, 

procurando desenvolver mapas conceituais da geologia do 

petróleo, foram desafiadores e inovadores. Aos professo-

res universitários e da Petrobras, instrutores das atividades 

de campo mencionadas neste trabalho, meu muito obri-

gado, pelo compartilhamento de conhecimentos geológi-

cos e de ensino de geologia. 

Referências 

Mello C.L., Reis C.C. 2014. Curso de Geologia de Campo 

para Não-Geólogos. Rift Continental do Sudeste do 

Brasil - Bacias de Resende, Taubaté e Volta Redonda. 

Guia de Campo, Petrobras, Universidade Petrobras. 

Novak J.D., Cañas A.J. 2008. The theory underlying 

concept maps and how to construct and use them. 

Technical Report IHMC CmapTools, Florida 

Institute for Human and Machine Cognition. URL: 

http://cmap.ihmc.us. 

Riccomini C. 1989. O Rift Continental do Sudeste do 

Brasil. São Paulo, Progr. Pós-Grad. Geociências, 

Univ. São Paulo. 256p. (Tese Dout.). 

Tomazelli L.J. 2013. Curso de Campo. Província Costeira 

do Rio Grande do Sul, Bacia de Pelotas. Guia de 

Campo, Petrobras, Universidade Petrobras. 

 

 

691

http://cmap.ihmc.us/


 

 

 

 

VIII Simpósio Nacional de Ensino e História de Ciências da Terra 

 

 

 

Figura 1. Mapa conceitual do Curso de Campo: Província Costeira do Rio Grande do Sul. Rascunho produzido no campo 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa conceitual do Curso de Campo: Província Costeira do Rio Grande do Sul 
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Figura 3. Mapa conceitual detalhado do Curso de Campo: Província Costeira do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa conceitual sobre a Lagoa dos Barros: processos geológicos e mito de lagoa amaldiçoada  
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Figura 5. Mapa conceitual com os principais itens do curso Geologia de Campo para Não-Geólogos: Rift Continental do Sudeste do Brasil – Bacias de 

Resende, Taubaté e Volta Redonda 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa conceitual enfocando os aspectos didáticos do curso Geologia de Campo para Não-Geólogos: Rift Continental do Sudeste do Brasil – 

Bacias de Resende, Taubaté e Volta Redonda 
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Abstract This work aims to analyze the formation of the national steel industry, with a case study of Electro Metallurgica Brasileira, 
founded in the city of Ribeirão Preto, which is the viability and contribution of such an enterprise in the interior of the state of São Paulo, 
for the national steel industry, analyzing primary sources such as Company Creation Minutes, governmental decrees and scientific opinions 
based on the conceptions of two significant exponents of the analyzed period, Luiz Felippe Gonzaga de Campos and João Pandiá Calógeras, 
both graduated from the School of Mines of Ouro Preto and who held public positions which was prominent in the time cut used and had 
opposing views regarding the use of the raw material for the supply of blast furnaces, on the one hand Gonzaga de Campos favored the use 
of charcoal, while Pandiá Calógeras argued that coal was more appropriate. 

Keywords Steel, Industry, Decrees, Scientific, Ribeirão Preto. 

Resumo Este trabalho tem por objetivo analisar a formação da siderurgia nacional, com estudo de caso sobre Electro Metallurgica Brasi-
leira, fundada no município de Ribeirão Preto, qual a viabilidade e contribuição de tal empreendimento do interior do estado de São Paulo, 
para a siderurgia nacional, analisando fontes primárias como Ata de Criação da empresa, decretos governamentais e opiniões científicas 
baseadas nas concepções de dois expoentes significativos do período analisado, Luiz Felippe Gonzaga de Campos e João Pandiá Calógeras, 
ambos formados na Escola de Minas de Ouro Preto e que ocuparam cargos públicos de destaque no recorte temporal utilizado e que tinham 
visões opostas em relação ao uso da matéria prima para o abastecimento dos altos fornos, de um lado Gonzaga de Campos era a favor da 
utilização do carvão vegetal, enquanto Pandiá Calógeras defendia que o carvão mineral era mais apropriado, entre outras discussões como a 
localização das siderúrgicas, serão questões tratadas. 

Palavras-chave Siderurgia, Indústria, Decretos, Científico, Ribeirão Preto. 

Linha temática Tecnologia e inovação educacional 

1    Introdução  

No presente trabalho pretendemos explorar questões refe-
rentes ao atraso da implantação da siderurgia no Brasil, 
utilizando como estudo de caso a Electro Metallurgica 
Brasileira, instalada no município de Ribeirão Preto. 

Há vários problemas que requerem atenção e que po-
dem ser explorados no currículo por meio da História Lo-
cal. Um deles aparece ao tratar das medidas governamen-
tais que pretendiam favorecer a implantação da siderurgia, 
bem como a mineração de ferro e carvão. A documentação 

                                                           
1 Luis Felippe Gonzaga de Campos [1856-1925], engenheiro, formado 
na Escola de Minas de Ouro Preto, segunda turma de 1879, estudou ferro, 
diamante e ouro de Minas Gerais e ouro em São Paulo. Foi diretor do 
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil do Ministério da Agricul-
tura, Indústria e Comércio. 
2 João Pandiá Calógeras nasceu no Rio de Janeiro, em 1870. Engenheiro, 
formou-se pela Escola de Minas, de Ouro Preto, em 189, décima turma, 

revela controvérsias de distintas naturezas sobre tais in-
centivos e favores e sobre a tecnologia a ser empregada. 

Para esta investigação limitar-nos-emos à análise de 
decretos governamentais, nas esferas municipais, estadu-
ais e federais que serviram de apoio à instalação da side-
rurgia no Brasil; na ata de criação da empresa; e nas opi-
niões e observações de dois expoentes, personagens cha-
ves que ajudam a aclarar os dilemas técnicos e os limites 
econômicos da indústria nas primeiras décadas do século 
XX e que exerciam influência tanto no campo científico 
quanto político nacional que são: Luiz Felippe Gonzaga 
de Campos1 e João Pandiá Calógeras2, ambos formados na 

pois em 1883 não se formou turma. Elegeu-se deputado federal pela pri-
meira vez em 1897, pelo Partido Republicano Mineiro (PRM). Por estar 
em conflito com o presidente da República, Prudente de Morais, não 
conseguiu reeleger-se no pleito seguinte. Em 1903, após passagem pela 
Europa, ganhou projeção nacional com a publicação de As minas do Bra-
sil e sua legislação, obra na qual fazia a distinção entre a propriedade do 
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Escola de Minas de Ouro Preto e ocupantes de cargos na 
política brasileira. Também foi feito um diálogo com a bi-
bliografia de referência sobre o tema. 

Ao analisarmos a Ata de criação da Electro Metallur-
gica Brasileira (Fig. 1), datada de 28 de fevereiro de 1920, 
que se constituía a partir da Empresa de Força e Luz que 
atendia o município de Ribeirão Preto e região, percebe-
mos a preocupação técnica dos acionistas e diretores da 
empresa. Consta que foi realizado estudo técnico pelo Ge-
rente da empresa e apresentado por seu Presidente ao 
grupo de acionistas sobre a tecnologia a ser utilizada, em 
viagem por países como Estados Unidos, Inglaterra e Sué-
cia. No mesmo documento, para avalizar as informações 
prestadas pelo presidente da empresa, é citado Gonzaga 
de Campos, que segundo consta em Ata: 

“tendo delle merecido os mais calorosos elogios, augurando nos 
um extraordinário sucesso e classificando nosso emprehendi-
mento como um acto do mais elevado patriotismo, sentindo 
apenas que já não fosse realidade” (Ribeirão Preto, Arquivo Pú-
blico e Histórico, 1920,p.8). 

Como contraponto ou segunda opinião sobre o tema, 
nos valemos de artigo escrito para a Revista Politécnica 
de 1928 de João Pandiá Calógeras que faz uma análise so-
bre a situação da siderurgia nacional e cita o empreendi-
mento ribeirão-pretano em seu artigo.  

 

 

Figura 1. O grande elevador de madeira da fábrica, unindo a produção 
aos prédios dos laboratórios de análises, almoxarifado, escritórios ad-
ministrativos e abastecimento de matérias primas  que chegavam via 
férrea. Fonte: Revista A Cigarra de 1 de novembro de 1922. Arquivo 

Público do Estado de São Paulo  

Os decretos governamentais tiveram grande influên-
cia para a implementação da siderurgia, pois concediam 
favores e parametrizavam as diretrizes para instalação da 
siderurgia nacional (Goldfarb et al. 1993). 

Neste ínterim, tentamos responder por que implantar 
uma metalúrgica no município de Ribeirão Preto baseados 
nesta tríade: os Decretos Governamentais e as posições de 

                                                           
solo e a propriedade do subsolo, defendendo o direito do governo de de-
sapropriar o subsolo para explorá-lo. Essa tese, mais tarde, foi transfor-
mada na chamada Lei Calógeras. Ainda em 1903, voltou à Câmara Fe-
deral, novamente pelo PRM. Reelegeu-se sucessivamente, tornando-se 
uma das figuras de maior prestígio no Congresso e participando do de-
bate sobre todos os grandes temas nacionais. Com a posse de Venceslau 
Brás na presidência da República, em novembro de 1914, assumiu o Mi-
nistério da Agricultura, Indústria e Comércio, permanecendo no cargo 
até julho de 1915. Assumiu então a pasta da Fazenda, onde realizou de-
talhado trabalho de saneamento das finanças do país. Em 1918, voltou à 
Câmara por um breve período. Nesse mesmo ano integrou e depois che-
fiou a delegação brasileira à Conferência de Paz de Versalhes, ao término 
da Primeira Guerra Mundial. Ao retornar ao Brasil foi nomeado ministro 
da Guerra pelo presidente Epitácio Pessoa, sendo o único civil a ocupar 
essa pasta no período republicano. Sua gestão no ministério foi marcada 
pela modernização e ampliação do Exército, tarefa para a qual contou 
com a colaboração de uma missão militar francesa. Em julho de 1922, 
pouco antes de deixar o ministério, teve de enfrentar o primeiro dos le-
vantes tenentistas, que se repetiriam pela década. O movimento, que se 

Luiz Felippe Gonzaga de Campos e João Pandiá Calóge-
ras, e se este empreendimento contribuiu para a consoli-
dação da siderurgia nacional. 

2   Panorama Local para implantação da Companhia 

Electro Metallurgica Brasileira 

Por que fundar uma indústria Metalúrgica na cidade de 
Ribeirão Preto? 

A pergunta é estratégica, seja do ponto de vista da 
História local ou para servir de mote educativo. Diferentes 
respostas podem ser dadas à pergunta. Nos limites deste 
estudo vamos mostrar algumas delas. 

Para tentarmos responder à indagação recorremos à 
Ata de Fundação da Electro Metalúrgica Brasileira (Soci-
edade anônima fundamentalmente constituída a partir da 
empresa Força e Luz), na qual os acionistas apresentam 
justificativas para a escolha do município de Ribeirão 
Preto como local da siderúrgica (Tab. 1). 

Tabela 2. Razões da a escolha de Ribeirão Preto como local da siderúr-
gica. Fonte: Fonte: Ribeirão Preto, Arquivo Público e Histórico. Ata de 
instalação da Electro Metallurgica. Vantagens da instalação da Electro 

Siderúrgica em Ribeirão Preto 
Centro ferroviário ligado aos estados de Goiás, Mato Grosso e Mi-
nas Gerais. 
Proximidade das jazidas de ferro de Jacuí-MG (140 km) 
Terrenos com matas a preços módicos que podem ser transformados 
em carvão vegetal 
Reutilização dos terrenos para o plantio de eucalipto que gera car-
vão de boa qualidade 
Disponibilidade de energia elétrica para fornos elétricos da siderúr-
gica 
Mão de obra abundante 
Alta demanda de consumo do produto 
Abundância de matéria prima 

Mas, além das vantagens vislumbradas pelos acionis-
tas, outros fatores foram preponderantes para tal inicia-
tiva, como o auxílio do capital cafeeiro e os conchavos, 
intercalando interesses públicos e privados. 

“A nova empreitada, operada no imbróglio ambíguo do público 
e do privado, contou com a participação dos negócios da família 
Mendonça Uchôa e Prado, assim como capitais mobilizados por 
grandes cafeicultores na constituição de uma indústria metalúr-
gica no município de Ribeirão Preto” (Lara, 2004, p.36 apud 
Paziani & Mello 2011, p.112). 

desenrolou em guarnições da capital federal, com prolongamentos pelo 
estado do Mato Grosso, teve como causa imediata as ordens de Calóge-
ras determinando a prisão do marechal Hermes da Fonseca e o fecha-
mento do Clube Militar - então presidido pelo marechal e considerado 
foco de agitação contra o governo federal. Deixou o ministério em no-
vembro de 1922, quando terminou o mandato de Epitácio Pessoa. Afas-
tou-se, então, por algum tempo da vida política para dedicar a negócios 
particulares e atividades intelectuais. Em 1928, foi eleito presidente da 
Sociedade Brasileira de Engenharia. Em 1930 deu apoio à candidatura 
presidencial de Getúlio Vargas, derrotada nas urnas pelo situacionista 
Júlio Prestes, e ao movimento revolucionário liderado por Vargas e que 
tomou o poder em novembro daquele ano. Após a implantação do novo 
regime, colaborou com o governo em questões relativas à legislação de 
minas. Em 1932, presidiu a Liga Eleitoral Católica (LEC) e, no ano se-
guinte, elegeu-se deputado federal constituinte pela legenda do Partido 
Progressista de Minas Gerais. Morreu em Petrópolis (RJ), em 1934. 
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A iniciativa contou com apoio político, financeiro e 

de infraestrutura, já que Flávio Uchôa3, a família Prado e 
os fazendeiros locais diversificavam os seus investimen-
tos, utilizando do capital gerado pelo café, adquirindo 
banco, ferrovias, a Companhia de Força e luz e a Electro 
Metallurgica Brasileira. Os pontos destacados acima fo-
ram importantes, mas os idealizadores se beneficiaram de 
leis e decretos que eram feitos para fomentar a instalação 
da siderurgia do país no período. 

A conjuntura política e econômica de 1889 até 1930, 
caracterizada pela República Velha, atendia os interesses 
das elites dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, o pri-
meiro grande produtor de café e o segundo grande produ-
tor de gado, também detentor de riquezas minerais; inter-
calando representantes dos dois estados até a sua ruptura 
em 1930. 

A elite ribeirão-pretana teve em seu seio altos mem-
bros do PRP – Partido Republicano Paulista, como por 
exemplo o Coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, 
com quem Flávio Mendonça Uchôa tinha bom relaciona-
mento e acesso livre à câmara municipal de Ribeirão 
Preto; as elites ribeirão-pretanas tinham forte poder de in-
fluência nas decisões políticas nacionais, devido ao mo-
delo político e econômico vigente no período. 

 
2.1 Panorama Nacional. Decretos que estimularam a im-

plantação da Companhia Electro Metallurgica Brasileira 

Iniciamos a análise dos decretos referentes à instalação da 
siderurgia no país instigados por artigo escrito por Gol-
dfarb et al., 1993, que analisa um estudo de caso da Usina 
Queiroz Júnior. O artigo citado trata do decreto 17.091 de 
21 de Outubro de 1925, que revisa os decretos criados no 
período e que concedem favores às siderúrgicas. No caso 
específico, o Decreto prevê a contratação de três enge-
nheiros formados pela Politécnica ou Escola de Minas de 
Ouro Preto, decretado pelo então presidente Arthur Ber-
nardes, exigência para todas as siderúrgicas implantadas 
no país, dentre outras exigências, pois concedendo favores 
e benefícios, foram colocados deveres que precisariam ser 
observados pelas siderúrgicas para obtenção de tais favo-
res.  

O processo de incentivo à siderurgia por meio de De-
cretos toma impulso em 1918, com o presidente Vences-
lau Brás, filiado ao Partido Republicano Mineiro – PRM, 
forte aliado do Partido Republicano Paulista – PRP, que 
institui, o Decreto n° 12.944, de 30 de março de 1918 que 
visa estimular a produção de ferro e aço, e se utiliza da 
autorização concedida no decreto n° 3.316 de 16 de 
Agosto de 1917, art.1°, n.I, letra a. 

Verificamos no artigo 1° do Decreto 12.944 o go-
verno se compromete a conceder empréstimos, da monta 
do capital de instalação, para as empresas metalúrgicas em 
funcionamento e as que vierem a se constituir no prazo de 
três anos a partir da data do decreto; utilizando-se de altos 

                                                           
3 Flávio de Mendonça Uchôa – Nascido no município de Estância, Ser-
gipe em 1870, descendente de fidalgos portugueses radicados na capita-
nia de Pernambuco no século XVI. Formado Engenheiro na Escola Po-
litécnica em 1892, Em 7 de Dezembro de 1892 foi nomeado para exercer 
o cargo de auxiliar da 1° seção do serviço de obras públicas da cidade de 
São Paulo. Aportou em Ribeirão Preto para ser gerente da fazenda Gua-
tapará, propriedade da Família Prado, casando-se com uma das filhas, 

fornos de carvão de madeira, coke mineral, fornos elétri-
cos ou outras técnicas, ficando as respectivas fábricas hi-
potecadas ao governo, cláusulas que são reiteradas e re-
forçadas no Decreto 17.091. 

Os empreendedores ribeirão-pretanos com capital 
para tal investimento e convencidos do retorno certo, pois 
o governo federal concedia tal suporte. De acordo com o 
artigo 9° do Decreto 12.944, o governo concederia em-
préstimo no valor total de 5.000:000$ seja qual fosse o ca-
pital de instalação; desta forma, a elite ribeirão-pretana, 
em conluio com as elites estaduais e federais, se lança e se 
embrenha na aventura para inserir o município rumo à mo-
dernidade (Berman 1982), deixando para trás o passado 
agrário (Paziani & Mello 2011). 

O decreto consta de 12 artigos que estipulam parâme-
tros para concessão de tais favores, por exemplo, uma pro-
dução diária mínima de 20 toneladas , a contratação de 
funcionários, priorizando os engenheiros formados na Es-
cola Politécnica e na Escola de Minas. 

No governo de Artur Bernardes, político do Partido 
Republicano Mineiro (PRM), é instituído o decreto 
n°17.091 de 21 de outubro de 1925 que renova e amplia a 
concessão de favores isentando por vinte anos de impostos 
e taxas de expediente, reafirmando a concessão de em-
préstimos, com isso a Electro Metallurgica Brasileira é 
concebida nesse panorama amplamente favorável a insta-
lação de tal empresa; o artigo 6° prevê a utilização de 10 
menores aprendizes, escolhidos de preferencia entre os 
alunos das escolas de aprendizes artífices ou patronatos 
custeados pelo Ministério da Agricultura.  

Os acionistas calcularam, planejaram e sentiram-se 
convencidos de que a empreitada frutificaria, devido aos 
custos reduzidos para a produção do ferro, retirando a ma-
téria prima a 140 km de distância de Ribeirão Preto no 
município de Jachuy, MG; a estrada de ferro representava 
a solução para encurtar distâncias, transportando a matéria 
prima até a fábrica, sendo adquiridos ramais ferroviários 
pela empresa e seu escoamento para o mercado consumi-
dor, com financiamento do capital cafeeiro e subsídios go-
vernamentais e com o aval tecnológico de Gonzaga de 
Campos, esse aval citado na página n°8 da Ata de Implan-
tação da Companhia Electro Metallurgica Brasileira. 

 
2.2 Panorama Científico e tecnológico defendidos por 

Gonzaga de Campos e Pandiá Calógeras sobre a implan-

tação da siderurgia Brasileira 

2.2.1 Luiz Felippe Gonzaga de Campos 

Gonzaga de Campos se formou como Engenheiro de Mi-
nas na 2° turma da Escola de Minas de Ouro Preto em 
1879 (A³em Semop 2009)4, usufruindo de auxílio de bolsa 
de estudos concedida por Gorceix (Carvalho 2010). 

Ainda de acordo com José Murilo de Carvalho, Gon-
zaga de Campos tentou entrar por diversas vezes para 
atuar como professor da Escola Politécnica, inclusive com 

empreendeu na cidade com obras de higienização e limpeza urbana, 
construção de hidrelétrica na região de Ribeirão Preto, concebeu a Em-
presa de Força e Luz, se tornou fazendeiro, idealizador da Electro Me-
tallurgica Brasileira. 
4 A³em - Associação dos ex alunos da Escola de Minas de Ouro Preto 
Semop-BH –Associação de ex alunos da Escola de Minas de Ouro Preto 
– sede de Belo Horizonte.  
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intervenção de Gorceix junto ao Imperador, mas foi infru-
tífero. Um dos documentos que revela as ideias e posicio-
namentos desse engenheiro é o Boletim n°2 de 1922 do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, do Ser-
viço Geológico e Mineralógico do Brasil do qual Luiz Fe-
lipe Gonzaga de Campos era Diretor deste instituto, no 
governo de Artur Bernardes de 1922 a 1926, boletim este 
contando com 117 páginas, relatando informações sobre a 
Indústria Siderúrgica. São 21 tópicos no boletim que tra-
tam sobre todos os assuntos referentes à produção de ferro 
no país, discorrendo sobre reservas minerais, tecnologias 
de altos fornos, instalações portuárias, forno elétrico, re-
servas mundiais, dados sobre produção, ferrovias etc. 

Logo na introdução, Gonzaga de Campos faz uma re-
flexão do relativo atraso da siderurgia nacional e seu pro-
gresso lento, tentando identificar fatores ou causas para 
este atraso. Discorre sobre as reservas minerais brasileiras 
e descobertas recentes em Santa Catarina e faz compara-
ção a outros países como África do Sul e Austrália. Acerca 
dos recursos siderúrgicos, faz uma comparação entre Bra-
sil e Suécia. Segundo Gonzaga de Campos 

[...] muito pouco carvão de pedra e de qualidade inferior, grande 
quantidade de minereo de ferro, enormíssima riqueza em força 
hydraulica e, relativa abundancia de mattas para fabricação do 
combustível reductor. [...]. (BRASIL, 1922, p. 7) 

Gonzaga de Campos defende que apesar de todos os 
esforços e fracassos para implantação da siderurgia naci-
onal, o caso de Ipanema foi apenas um ensaio para o me-
lhor aproveitamento do carvão de madeira que vinha 
sendo testado há tempos na Suécia e que atingira êxito. 

Em relação à tecnologia ressalta a importância dos al-
tos fornos, mostrando como tal tecnologia simplificou e 
ampliou a produção de ferro, utilizando como exemplo o 
rendimento das empresas situadas na Suécia (Tab. 2). 

Tabela 2. Rendimento de empresas suecas. Fonte: Brasil, Boletim n°2 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Serviço Geológico e 

Mineralógico do Brasil (1922) 

Anos N°fornos Produção 
Tonelada 

Campanha 
em dias 

1840 230 125.000 156 
1860 229 186.000 134 
1890 154 456.000 246 
1902 136 538.000 250 
1906 128 605.000 290 
1912 103 701.900 290 

Gonzaga de Campos defende a utilização de madeira 
para o processo de combustão, até que se achem jazidas 
minerais de qualidade e suficientes, segundo ele: 

 [...] O aproveitamento das mattas, regulado por disposições de 
lei scientífcamente adequadas, será o meio mais prudente de 
ocorrer ás necessidades da siderurgia, abrindo campo á lavoura. 
A devastação das mattas, nesse caso merecerá antes o nome de 
melhoramentos. Com efeito, com a replanta obrigatória, é pos-
sível chegar a produzir qualidades de madeira de grande valor, 
pelo crescimento de uma, pelas qualidades especiaes para cons-
trucções de outras; em todo caso será possível conseguir a ho-
mogeneidade, em contraposição á extrema variedade que tanto 
desmerece a indústria florestal nas nossas extensas plagas de 
vegetação intertropical.[...]. (BRASIL, 1922, p. 13). 

Gonzaga de Campos, considerando as reservas de 
ferro, a logística ferroviária e a abundância de matéria 
prima para o carvão de madeira, chega à conclusão de uma 

possível localização geográfica e tenta direcionar uma so-
lução para o impasse metalúrgico que sofre o país. 

A localização que seria possível e apropriada seria: 
Vale do Rio Doce, Vale do Mucury e os Rios Jequitinho-
nha e Pardo. 

Mostramos acima informações extraídas de boletim 
governamental com declarações avalizadas por Gonzaga 
de Campos, diretor do instituto na época. Não encontra-
mos nenhuma citação referente à Electro Metallurgica 
Brasileira no documento; pode ser que eventualmente a 
Companhia Electro Metallurgica Brasileira não havia 
prestado contas até a confecção de tal documento em 
1922, objeto de estudo que será mais aprofundado em dis-
sertação de mestrado. No entanto, a opinião do autor fa-
vorável ao uso de carvão vegetal na siderurgia brasileira 
permite aferir que poderia ser favorável à implantação da 
empresa em Ribeirão Preto. 

 
2.2.2 João Pandiá Calógeras 

João Pandiá Calógeras se formou na Escola De Minas de 
Ouro Preto, na 12° Turma no ano de 1890 (A³em Semop 
2009), a Escola de Minas de Ouro Preto fornecia políticos 
à sociedade brasileira, mais pela formação técnica do que 
devido a patronatos: 

O exemplo mais claro desse tipo de político é, sem dúvida, João 
Pandiá Calógeras. Deputado federal em várias legislaturas, gra-
ças à decisão do Partido Republicano Mineiro de incluí-lo nas 
chapas, ministro de várias pastas (foi o único ministro civil da 
pasta da Guerra na República), foi sempre um estudioso de pro-
blemas nacionais, preocupou-se sempre com o desenvolvi-
mento econômico e a eficiência administrativa (Carvalho 2010, 
p. 127).  

Veremos a seguir uma breve explanação sobre o pen-
samento de João Pandiá Calógeras sobre a siderurgia na-
cional no período, extraído de seu artigo publicado na Re-

vista Politécnica de 1928. Fator que nos chama atenção é 
quando o autor fala que o sentimento bairrista e os inte-
resses regionais são um entrave à instalação e concretiza-
ção da siderurgia nacional, o interesse regional se sobre-
põe aos nacionais. O enfoque do autor se baseia na side-
rurgia do Estado de São Paulo; faz um relato sobre as re-
servas do ferro em solo brasileiro, chegando à conclusão 
do valor das reservas de Minas Gerais. Em termos tecno-
lógicos, 

 [...]Os progressos para abater· o custo da gusa consistiram em 
reduzir consumos pela melhoria da equação thermica do forno, 
quer augmentando-se suas dimensões, quer pelo preaqueci-
mento,energico do ar comburente.[...] (Calógeras 1928, p.195) 

O autor não concorda com a substituição do carvão 
mineral pelo carvão vegetal,  

[...] Irrisorio seria pensar no carvão de madeira como substituto 
da hulha. Esta, ha mais de século, venceu definitivamente o 
combustível vegetal. Mais barato, dando producto mais com-
pacto e resistente ao esmagamento das cargas, fornecendo tem-
peraturas mais constantes em todo o forno pela melhor distri-
buição dos filetes gazosos e pela amplitude maior dos appare-
lhos, o coke permittiu producção immensamente maior por 
forno e, reduzindo despezas geraes, deu afinal custos unitários 
menores para a gusa. Irrisorio seria pensar no carvão de madeira 
como substituto da hulha. Esta, ha mais de século, venceu defi-
nitivamente o combustível vegetal. Mais barato, dando pro-
ducto mais compacto e resistente ao esmagamento das cargas, 
fornecendo temperaturas mais constantes em todo o forno pela 
melhor distribuição dos filetes gazosos e pela amplitude maior 
dos apparelhos, o coke permittiu producção immensamente 
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maior por forno e, reduzindo despezas geraes, deu afinal custos 
unitários menores para a gusa [...] (Calógeras 1928, p.195). 

Argumenta que deste modo houve um grande desper-
dício de dinheiro por parte do governo federal, sem efeti-
vamente levar em conta diversos fatores como tecnoló-
gico, logística férrea, matéria prima etc. Para Pandiá Ca-
lógeras, a instalação da Electro-Metallurgica Brasileira no 
município de RibeirãoPreto, não foi útil para a siderurgia 
nacional, conforme sua menção na citação abaixo. 

“Allegando trabalhar com itabiritos sul-mineiros, em Ribeirão 
Preto se installou uma usina para a qual os auxílios officiaes se 
contam por dezenas de mil contos. Após phase longa de tactea-
mentos e de experiencias, em que pouco produziram e de qua-
lidade accentuadamente inferior, hoje em dia fundem e refinam 
soccata, curioso modo de entender a fundação da siderurgia na-
cional.” (Calógeras 1928, p. 197).  

Para o autor, se não fosse os regionalismos, as empre-
sas tinham certas regiões geográficas específicas para o 
bom funcionamento da siderurgia no Brasil, a instalação 
de altos fornos no litoral seria de suma importância, apro-
veitando as hematitas mineiras e próximas ao porto facili-
tando o escoamento. Regiões sugeridas por ele seriam: o 
Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba. 

Ainda em consonância com seu raciocínio: 
“Assim se reproduziria, em sentido inverso , a norma seguida 
na Inglaterra : lá, o minerio vindo da Hespanha e elaborado no 
alto-forno inglez com o combustível local ; aqui, o minerio de 
Minas, reduzido com o coke preparado com a hulha ingleza ou 
allemã importada. Si se levar em conta os pesos transportados 
por mar nos dous casos e os respectivos fretes, se verá que as 
soluções se equilibram ; haverá até vantagem em nosso favor, 
si o pagamento da hulha importada se fizer,exportando peso 
equivalente de minerio de ferro.” (Calógeras 1928, p.197).  

3   Discussão 

Verificamos que a implantação da siderurgia no Brasil 
fora um processo extremamente complexo, e que se arti-
culou de várias maneiras, com inúmeros erros e acertos, 
inseridos em um contexto onde o país necessitava ingres-
sar na dinâmica industrial proposta pelo período em con-
trapartida com interesses das elites locais, essencialmente 
com negócios agrários. 

Na fase crucial de implantação da siderurgia, o país 
era governado por interesses locais e regionais “orquestra-
dos” pela política “café com leite”. Decretos foram sanci-
onados para estimular a execução de novas siderúrgicas 
em solo nacional, concedendo favores e vantagens inúme-
ras para quem cumprisse um determinado número de itens 
que eram mais vantajosos para os empreendedores do que 
propriamente para o governo. 

No âmbito tecnológico tentamos explorar a visão de 
Gonzaga de Campos que é citado na Ata de Implantação 
da Electro Metallurgica Brasileira e buscamos visão 
oposta, na visão de contemporâneos, como João Pandiá 
Calógeras, que defendiam algumas posições em comum, 

                                                           
5 Criada pelas leis estaduais nº 26 e nº 64, em 1893, a Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo teve, no mesmo ano, seu Regulamento 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma da lei nº 
191, assinada no governo de Bernardino de Campos. Criavam-se assim 

mas eram praticamente opostos no que concerne à utiliza-
ção da matéria prima para abastecimento dos altos fornos. 

Enquanto Gonzaga de Campos defendia que seria 
uma questão de tempo para o Brasil aprimorar a tecnolo-
gia do uso do carvão vegetal; Pandiá Calógeras defendia 
o uso do carvão mineral, defendendo que com carvão ve-
getal nunca seria possível atingir a qualidade da produção 
de ferro que se obtinha em outros países. 

Nesse cenário, buscamos nas fontes citadas elemen-
tos para situar o caso da siderúrgica de Ribeirão Preto, o 
que foi conseguido apenas parcialmente.  

4   Conclusão 

Tentamos com esse estudo inserir a Electro Metallurgica 
Brasileira no rol de tentativas que foram realizadas para 
instalação da siderurgia no Brasil. O município escolhido 
Ribeirão Preto apresentava todo aparato para receber tal 
empreendimento: poder financeiro com o café e banco 
próprio; poder político, com políticos do “Alto Escalão” 
do Partido Republicano Paulista – PRP; Conhecimento 
tecnológico com Flávio Uchôa formado engenheiro na Es-
cola Politécnica5 e grande empreendedor da cidade e re-
gião, tendo concessões como o fornecimento de água e 
energia elétrica para Ribeirão Preto e região. 

Por fim, as visões de Gonzaga de Campos e Pandiá 
Calógeras, agentes históricos que participaram ativamente 
no processo de implantação da siderurgia nacional, tendo 
contato com suas bases, sendo agentes com visão histórica 
e científica sobre o tema e vislumbrando para onde verte-
ria a metalurgia brasileira, para embasar a viabilidade de 
tal empreitada no município de Ribeirão Preto.  
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