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RESUMO: A divulgação das geociências é uma ferramenta importante de conscientização 
sobre uso eficiente de energia, recursos minerais e ocupação do espaço, sendo relevante para 
a melhoria da sociedade como um todo. As associações profissionais têm um papel 
fundamental na difusão de conhecimento de maneira correta e de forma clara para o público 
leigo, uma vez que pesquisas indicam que grande parte da sociedade não conhece a 
aplicabilidade das geociências no seu dia a dia. A divulgação da ciência ou “popularização da 
ciência” é um tema que vem ganhando destaque nos últimos anos. Documentários televisivos, 
revistas de divulgação científica, artigos em periódicos, websites, blogs, vlogs, canais no 
Youtube e filmes comerciais têm feito um papel importante na passagem de conhecimento para 
um público que não conhece certo assunto discorrido. De todo modo, estes meios de 
divulgação ainda não são totalmente eficazes e esbarram em questões culturais, econômicas e 
sociais. Atentas a estas barreiras, as associações de geólogos de petróleo no Brasil estão 
desenvolvendo atividades presenciais que divulgam e estimulam a curiosidade sobre as 
geociências no âmbito dos alunos dos ensinos fundamental e médio. A Associação Brasileira 
de Geólogos do Petróleo (ABGP), sediada no Rio de Janeiro, Brasil, tem um programa voltado 
especificamente para este fim cujo nome é “Geólogos do Amanhã”. O projeto tem como 
principal objetivo a manutenção do Museu de Geodiversidade, localizado na UFRJ e a 
divulgação para os alunos do ensino médio, visando despertar o interesse dos jovens para as 
ciências geológicas. Estes jovens são potenciais difusores destes conhecimentos aos colegas 
e familiares mais próximos e eventualmente podem vir a se tornar os “Geólogos do Amanhã”. 
Além do apoio ao Museu, a ABGP, com apoio das empresas afiliadas, participou da construção 
de um centro de estudos sedimentares localizado na Chapada do Araripe, no Município de 
Santana do Cariri – CE. Este centro, intitulado Casa da Pedra, é um posto avançado do 
Instituto de Geociências da UFRJ que abriga e hospeda em seus 8 módulos de alojamentos, 
estudantes e professores de Graduação e Pós-graduação e pesquisadores em Geologia, que 
realizam trabalhos de campo na Chapada do Araripe. Já a Associação Americana de Geólogos 
de Petróleo (AAPG), possui um Comitê Jovem, formado por profissionais com até 10 anos de 
carreira e/ou 35 anos de idade, o qual organiza as atividades da ESW (Earth Science Week) no 
país, a qual é promovida pela AGI (American Geosciences Institute). Foram realizadas visitas a 
escolas públicas e privadas do município do Rio de Janeiro, onde foi apresentado conteúdo 
sobre: o que é geologia, qual o papel do geólogo na sociedade e como a geologia/geociências 
está presente no dia a dia de cada um. Esta atividade tem nos dado a percepção de que as 
geociências ainda são pouco divulgadas nos colégios, uma vez que turmas do último ano do 
ensino médio chegam a ter 50% dos alunos sem nenhum conhecimento prévio de geologia ou 
geofísica. Segundo alguns autores, a atual divulgação geocientífica sofre o ônus da falta de 
interfaces entre geocientistas e discentes  do  ensino  básico.  
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