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RESUMO: A Coleção de Gemas do Museu de Geociências (MGeo) da Universidade de 
Brasília – UnB, foi anteriormente curada pelo SEBRAE-DF (Serviço Brasileiro de apoio as 
micro e pequenas empresas). A coleção de aproximadamente 3.000 espécimes de gemas 
brasileiras brutas e lapidadas foi remanejada para UnB em 2012. Com a troca de curadoria das 
Gemas, houve uma ressignificação do entendimento tipológico da coleção, onde outrora o 
público alvo se inseria num contexto mais turístico, social e estético, e após esse processo de 
realocação, a coleção foi inserida no meio acadêmico e, portanto, passou exercer um papel 
importante nas atividades de extensão, pesquisa e ensino de geociências, assim, a Coleção de 
Gemas foi exibida em um contexto planejado para uma melhor aprendizagem do ensino da 
geologia.No ano de 2013, quando se finalizou uma série de reformas internas no espaço físico 
do MGeo, parte da Coleção de Gemas foi exposta de forma coesa e sistemática com as de 
mais exposições do espaço. Como o público do Museu de Geociências da UnB varia de 
acadêmicos, escolas públicas e privadas, á público em geral, as Gemas e minerais dividiram 
sua esplendida beleza com um forte cunho educacional e de estudos. A exposição proporciona 
ao visitante uma noção dos variados tipos de lapidações, formas e cores de Gemas brasileiras, 
além de um melhor entendimento educacional não formal das geociências.Desde sua reforma, 
o Museu de Geociências da Universidade de Brasília vem divulgando esse conhecimento de 
forma eficiente e crescente. Um dos destaques desse trabalho se dá na forma de visitas 
guiadas pela equipe do MGeo, tais visitas são pré-agendadas por escolas do Distrito Federal e 
de diversos lugares do país e de Instituições de Ensino diferentes, onde o público percebe que 
os minerais podem ter valor geomológico tanto quanto valor geológico prático e também 
através de oficinas e minicursos ministrados por professores e docentes do Instituto de 
Geociências. Dessa forma o papel pedagógico, educacional não formal, técnico e cientifico do 
MGeo vem crescendo desde então. Esse trabalho visa mostrar a importância desse tipo de 
atividade na Universidade e ajudar a dar mais confiabilidade no papel exercido pelo Museu de 
Geociências da UnB.O MGeo se enquadra em um espaço de aprendizado fora da sala de aula. 
Desde sua criação, até os dias de hoje, a instituição com todo seu acervo, gemológico, 
geológico e paleontológico funcionam como um elo entre o campo e a teoria apresentada nas 
salas de aulas, tanto para a universidade quanto para o ensino básico, médio, técnico e 
superior do DF e entorno. Com a constante procura de atividades extra disciplinares por 
escolas e outras instituições de ensino, nota-se uma grande carência do conhecimento básico 
da Geociências nos alunos e estudantes de diversos níveis, até mesmo no nível superior. O 
papel do MGeo visa justamente estreitar a distância entre o ensino de geologia para os alunos 
que não são comtemplados com ensinos voltados à essa área de extrema importância para a 
ciência. 
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