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RESUMO: Com o objetivo de difundir a Geologia em nossa sociedade, bem como demonstrar 
sua importância, utilidade e inúmeras perspectivas, foi fundado o “Sobre Geologia” (SG) - um 
projeto digital presente em duas plataformas de comunicação, o Blogger e o Facebook - hoje 
possuindo um crescimento exponencial. A ideia do projeto em questão surgiu com o estudante 
do curso técnico de geologia do Instituto Federal da Bahia, Rafael Ladeia Alexandrino, cujo 
olhar atento às aulas introdutórias a essa ciência, trouxeram-lhe demasiadas curiosidade e 
inquietação em ajudar a divulgar tais conhecimentos adquiridos, visto que estes tinham acesso 
limitado a terceiros. A partir do ano de fundação do projeto em 2015, e posterior fase de 
instabilidade, em 2017, o projeto se estruturou fortemente com o apoio de outros estudantes do 
mesmo instituto, além de professores, instituições, museus, e, até mesmo, um jornal veiculado 
no próprio IFBA.É dividido em duas metodologias de atuação: a primeira plataforma midiática, 
o Blogger, funciona como meio de veiculação dos artigos escritos pelos autores do projeto, 
com ênfase no público que busca uma maior profundidade nos assuntos científicos. Já a 
segunda metodologia, a página no Facebook, possui um destaque de promulgação da 
geodiversidade através de curtas publicações diárias, que variam entre vídeos, fotos e textos 
repletos de conteúdos interdisciplinares, envolvendo a geologia, geografia, urbanização, 
sociologia, história, dentre outras. Tais formas de atuação resultaram em um projeto com 
bastante visibilidade, índices altíssimos, além de respostas extremamente positivas por parte 
de leitores. Somente no blog, alcançamos a marca de 80 mil acessos em menos de 1 ano, com 
cerca de 100 visitas diárias, totalizando atualmente em mais de 115 mil acessos. No Facebook 
conseguimos alcançar o recorde de 100 mil pessoas alcançadas em menos de 1 semana em 
somente uma publicação. Dessa forma, contamos hoje com 13 integrantes fixos do projeto que 
contribuem em diversos setores de funcionamento, a exemplo das plataformas de atuação e a 
parte gráfica. A colaboração mútua entre todas as partes integrantes constitui o principal 
aspecto do projeto supracitado. Assim, nós possibilitamos que os próprios leitores, alvos e 
integrantes do projeto, enviem textos, fotos, vídeos, artigos ou qualquer outra fonte de 
conhecimento contundente para adicionar aos trabalhos do projeto. Sendo esperado um 
crescimento ainda maior nesse ano, o SG visa alcançar toda a sociedade docente do Brasil, 
para ajudar a criar uma rede de colaboração pedagógica em redes de ensino particulares e 
privadas no intuito de promover no imaginário social a Geologia como uma ciência de grande 
importância, reafirmando sua essência. Portanto, o SG se trata, hoje, de um dos projetos de 
maior amplitude no Brasil na área de divulgação geocientífica, com alcance não somente 
nacional, mas também internacional, com cerca de 80 países já alcançados pelos artigos e 
pelas publicações disponibilizadas gratuitamente em toda a rede internacional da web. Para 
visualização das plataformas de atuação do projeto, acessar o endereço 
http://www.sobregeologia.com/ ou http://www.fb.com/sobregeologia/ 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: COLABORAÇÃO PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO DIGITAL, DIFUSÃO 
GEOCIENTÍFICA.  
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