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RESUMO: O Museu de Geociências (MGeo) encontra-se no térreo e centro (Sala AT – 379) do 
prédio do Instituto Central de Ciências (ICC) da Universidade de Brasília e tem como missão 
“Divulgar as geociências para a sociedade, conservar e ampliar as coleções paleontológica, 
mineralógica e litológica voltadas à pesquisa, exposição e realização de ações pedagógicas, 
contribuindo para a preservação do patrimônio geológico”. O Museu conta com um rico acervo 
com mais de 5000 amostras de minerais, rochas, fósseis, gemas e meteoritos procedentes de 
várias regiões do Brasil e de outros países, materiais esses que apresentam grande potencial 
cientifico e educativo que estão expostos em vitrines de acordo com a sua classificação. O 
MGeo tem um papel muito importante na divulgação do ensino das geociências, principalmente 
após a divulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação básica, onde 
diversos conteúdos sobre as Ciências da Terra não serão mais aplicados durante as aulas. 
Sendo assim, o Museu num exemplo de espaço de educação não formal, funciona como um 
ambiente de aprendizado fora da sala de aula que visa estimular os alunos dos ensinos 
básicos e médios não contemplados com geociências na grade curricular. A maioria das 
Instituições de ensino do Brasil, não possuem material geológico para aplicar aulas práticas e 
no Distrito Federal (DF) isso não é diferente, quase em sua totalidade as escolas não possuem 
material didático geológico. Em decorrência disso, essas Instituições de Ensino fundamental, 
médio, técnico e superior do DF e arredores recorrem e utilizam o museu como aliado no 
processo de aprendizagem dos alunos. As visitas guiadas, são agendadas antecipadamente e 
mediadas por estagiários do curso de Geologia do Instituto de Geociências da UnB, que com 
um roteiro dirigido entre as exposições de meteoritos, ciclo das rochas, paleontologia, minerais 
e gemologia, disseminam o conteúdo geocientifico dos materiais expostos, com uma 
abordagem simples e educativa, de acordo com o foco de cada turma guiada. Durante a visita 
é sempre ressaltado a importância da aplicação dos minerais e rochas no cotidiano das 
pessoas, visto que muitas chegam até o museu com um conhecimento muito pequeno sobre o 
conteúdo geológico ou até mesmo sem nunca ter ouvido falar sobre a importância das 
geociências para as atividades econômicas e para melhoria das condições de vida. Sabemos 
que amostras associadas a imagens não substituem as atividades de campo no local de 
origem dessas rochas e minerais, mas servem como um elo entre a teoria e o meio abiótico, 
despertando assim o interesse e a curiosidade das pessoas para a compreensão da geologia e 
de conceitos como geodiversidade e geoconservação.Dessa forma, o MGeo apresenta 
fundamental importância na disseminação de conhecimento geológico para o público que visita 
o museu, estimulando o interesse dessas pessoas pela Geociências. 
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