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Este trabalho apresenta um levantamento dos trabalhos publicados sobre educação e/em 
geologia em três periódicos brasileiros: Brazilian Journal of Geology; Geonomos e Anuário do 
Instituto de Geociêcias da Universidade Federal do Rio de Janeiro.O objetivo da pesquisa 
realizada em tais publicações foi acompanhar a evolução das pesquisas relacionadas ao tema 
nas mesmas, apontando o ano em que surgiram as pesquisas pioneiras em cada revista e a 
média destas publicações em cada uma, até o ano de 2017.O Brazilian Journal of Geology é 
publicado desde 1971 e conta com quatro números anuais. Embora seja uma publicação de 
objetivos não restritivos, apenas 11 artigos relacionados ao tema de educação em Geologia 
foram publicados nos quase 180 números disponíveis. Brazilian Journal of Geology Em 1983, 
há a primeira menção ao tema estudado, em um resumo de dissertação de mestrado. Nos 
anos de 1988 e 1989 circulou na revista a seção PANORAMA – Um retrato do ensino de 
Geociências no Brasil, em todos os níveis. Um dos objetivos desta seção era divulgar 
iniciativas, experiências, propostas educacionais e atividades relacionadas ao ensino de 
Geociências, além de textos e materiais de interesse didático.A revista Geonomos, publicação 
do CPMTC – IGC, UFMG, começou a circular em 1993 com o objetivo de divulgar a produção 
científica original, de interesse amplo, relacionada às Geociências. A publicação tem 
periodicidade de dois volumes anuais, e, em seus quase 50 volumes, foram publicados seis 
artigos que se relacionam com a temática de educação em Geologia. O primeiro deles foi 
publicado em 1997, quatro anos depois do lançamento do periódico.O Anuário do Instituo de 
Geociências da UFRJ teve sua primeira publicação em 1977 e destina-se à divulgação das 
atividades educacionais e científicas nos diferentes ramos das Ciências da Terra. Trata-se de 
uma publicação quadrimestral e possui cerca de 50 volumes. Em 1987 foi publicado o primeiro 
trabalho relacionado à educação e até o ano de 2012, cinco artigos ligados à mesma temática 
haviam sido publicados na revista. Em 2012, no volume 35, número 1 da revista, editado pelos 
professores Ismar de Souza Carvalho e Kátia Leite Mansur (editora associada), foram 
publicados 26 artigos, todos eles tratando de questões relacionadas a Patrimônio Geológico, 
Geoturismo, Geodiversidade, Geoconservação, Divulgação da Ciência e do 
Patrimônio.Conclui-se que as pesquisas na área de educação em geologia começam a ser 
divulgadas nos periódicos estudados com mais força a partir da década de 90, 
aproximadamente 30 anos após o surgimento dos primeiros cursos de graduação em Geologia 
no país e ganharam ainda mais força a partir dos anos 2000, acompanhando as discussões a 
respeito de geodiversidade, geoturismo, geoconservação e patrimônio geológico. A partir deste 
período, começam a ser desenvolvidas ações de divulgação no âmbito da educação não 
formal. Porém, ainda há muito a avançar, sobretudo no que diz respeito a inclusão de temas 
mais específicos da Geologia na educação básica e na cultura geral do cidadão. 
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