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RESUMO: O distanciamento dos geólogos e dos estudantes de Geologia nas atividades da 
comunidade pode ser apontado como uma das causas do desconhecimento do conceito de 
“Geologia”, do seu significado enquanto ciência e da área de atuação deste profissional. 
Também se pode observar improficiência, por parte de indivíduos do meio não-geocientífico, 
em identificar elementos geológicos em sua região e seu espaço de vivência. Com os objetivos 
de aproximar conteúdos de Ciências da Terra do cotidiano das populações locais e 
conscientizar sobre a importância do patrimônio geológico, sugere-se, nesse estudo, a 
realização de atividades de cunho educativo, juntamente aos mapeamentos de graduação ou 
trabalhos de conclusão de curso. No caso desse mapeamento de graduação do curso de 
Geologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizado em parceria com o 
Museu dos Dinossauros de Peirópolis da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e 
da University of Queensland (Austrália), no bairro de Peirópolis, município de Uberaba – MG, 
foi conduzida uma atividade de educação em Geociências. Foram exploradas áreas de 
Geologia e Paleontologia, com foco no conhecimento regional, com o Grupo Escoteiro 
Inconfidentes, no que tange à proposta de educação patrimonial desenvolvida dentro do 
contexto Geopark Uberaba. O grupo consistiu de vinte e oito crianças e adolescentes, entre 
seis e dezoito anos de idade, e de quatro chefes dos escoteiros. A atividade teve uma hora e 
meia de duração, e contou com apresentação e posterior diálogo entre a equipe técnica da 
UFMG/UFTM e os ouvintes, onde foram abordadas as temáticas: Geologia e sua área de 
atuação, conceitos de geologia básica e das técnicas desenvolvidas nas diversas etapas da 
pesquisa paleontológica, e legislação do patrimônio fóssil em vigor no Brasil, em 
conógsonância à Agência Nacional de Mineração (antigo DNPM). Para tratar o assunto de 
forma didática, foram utilizados desenhos esquemáticos visando explicar o contexto geológico 
da Bacia Bauru, a formação das rochas e seus ambientes sedimentares e as ocorrências 
paleontológicas regionais, com destaque para o grupo dos dinossauros. Para ilustrar as 
ferramentas utilizadas pelo geólogo em campo, foram mostrados: martelo petrográfico, lupa, 
GPS, bússola, ponteiras para retirada de amostras, assim como equipamentos de segurança, e 
explicados os devidos cuidados que o profissional deve ter quando em atividade de campo. 
Amostras coletadas na região foram expostas e utilizadas para prática de observação com 
lupa. Os escoteiros se mostraram bastante interessados nas atividades, havendo uma grande 
interatividade com as temáticas abordadas. O resultado da proposta foi extremamente positivo, 
face ao reconhecimento da importância desse evento por parte dos organizadores das 
atividades de escotismo. A experiência dos autores reforça a relevância da necessidade de 
conjugar a educação nas Geociências, como forma eficaz de se criar um sentimento de 
pertecimento da população para com a geodiversidade, e a realização das atividades inerentes 
à conclusão de trabalhos de graduação. 
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