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RESUMO - O projeto de extensão “Geodiversidade na Educação” expõe o material didático do 
laboratório de geologia em áreas de passagem do Campus da UEPG, com o intuito de divulgar o 
conteúdo de geociências para um público amplo. Entre as várias etapas já realizadas nesta 
implantação, de cunho quase museológico, dois aspectos vêm se destacando por suas 
peculiaridades. O primeiro, de grande impacto visual, é uma maquete do Paraná com 2m de 
comprimento por 1,25m de largura, instalada no saguão do Bloco L. Esta maquete, recebida em 
doação do IAP em 2011, apresentava problemas de deterioração, sem possibilidade de 
aproveitamento do conteúdo já existente. A revitalização e o reenquadramento de conteúdo, 
contemplando a correlação entre a geomorfologia e a constituição geológica, proporcionaram a 
inserção intuitiva do visitante nos principais aspectos da geografia física do Paraná. Entre os 
resultados, a visualização tridimensional da estruturação geológica do Estado modificou o 
aprendizado de geomorfologia, geologia e hidrografia potencializando a absorção destes conteúdos 
em várias disciplinas e cursos. O segundo aspecto de destaque foi a organização expositiva e a 
classificação sistemática de minerais com base em critérios químicos. Essa exposição trouxe à tona 
uma interface entre os cursos de Geografia e Química, provocando maior aproximação entre os 
saberes. A apresentação visual correta e coerente, dentro de uma lógica sistemática e rigorosa foi o 
principal instrumento para a divulgação, não obstante o aspecto estético das amostras contribua 
bastante. O projeto Geodiversidade na Educação tem revelado um potencial especial para servir de 
ponte entre o conhecimento científico, muitas vezes hermético e incompreensível para outras áreas 
do saber humano, e o público leigo ou estudantes de várias áreas. Isto se deve principalmente à 
atratividade visual oferecida pelo conjunto e por utilizar áreas públicas de passagem como um 
potencial espaço de aprendizado não formal. 
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