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RESUMO: O Presente trabalho se fundamenta no importante papel da prática expositiva na 
divulgação dos conceitos científicos, relacionados à preservação do patrimônio fossilífero 
presente no registro sedimentar brasileiro. A Paleoicnologia é uma área da Paleontologia que 
envolve o estudo dos vestígios da atividade orgânica preservada no sedimento. Ainda que 
pouco conhecidos, os icnofósseis são relevantes no estudo da vida e até mesmo na 
preservação in situ, em renomados Geoparkes no exterior. Esses vestígios permitem 
compreender aspectos comportamentais, ecológicos, bioestratigráficos e ambientais 
associados à adaptação das diferentes formas de vida que habitaram o planeta ao longo do 
tempo, além de contribuir na construção de um conhecimento geocientífico. Entre as diferentes 
estruturas de icnofósseis mais importantes destacam-se: pegadas de vertebrados, pistas de 
invertebrados, estruturas de escavações, excrementos e ovos fossilizados. O objetivo do 
presente trabalho é ampliar ações educativas que viabilizem a difusão e acessibilidade do 
conhecimento paleontológico ao entendimento popular, enfatizando o impacto da atividade 
orgânica pretérita através dos vestígios preservados no sedimento. Com base no material 
icnológico científico e didático, disponível no Laboratório de Interações Biológicas e 
Ambientais, e a partir da preparação previa de estagiários da graduação dos cursos de 
Ciências Biológicas e Ciências Ambientais, optou-se na concepção de uma exposição 
intitulada: “Vestígios da era dos Dinossauros”, realizada, pela primeira vez, nas dependências 
da universidade, sendo destinada aos estudantes de graduação de diferentes cursos, alunos 
do ensino básico e ao público em geral. Utilizando painéis e folders explicativos no intuito de 
facilitar a compreensão do visitante que no final responde in loco a um breve questionário 
estruturado de cinco perguntas para avaliar o grau de interesse e entendimento. A exposição 
foi de grande interesse e repercussão, inclusive nas instituições próximas a universidade. A 
análise dos questionários revelou que 75% têm interesse no conhecimento paleontológico, que 
apenas 46% tiveram a oportunidade de visitar uma exposição de caráter paleontológico e 84% 
desconheciam o potencial de preservação e informação produzida a partir da atividade de vida 
no sedimento, através dos icnofósseis. Concluiu-se, portanto, que através da realização da 
exposição temática, independente da faixa etária ou grau de instrução, persiste ainda uma 
precária abordagem didática e algumas dificuldades dos meios acadêmicos e instituições 
científicas afins, em promover a paleodiversidade através do conhecimento Geocientífico no 
cenário educacional atual. 
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