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A geodiversidade é considerada nesse estudo como uma ferramenta para ensinar em uma 

perspectiva geográfica e de forma interpretativa, interativa e contextualizada, temas relativos 

à geologia, geomorfologia e meio ambiente. Diante das dificuldades de muitos alunos para 

associar os conhecimentos escolares ao seu cotidiano e espaço de vivência, metodologias, 

linguagens tecnológicas e recursos didáticos diversificados são fundamentais para trabalhar 

conteúdos específicos da Geografia Física, diminuindo as chances destes serem apenas 

memorizados. Ao aproveitar a geodiversidade e o patrimônio geológico locais disseminam-se 

conhecimentos que permitem aos alunos entenderem as relações entre geologia, 

geomorfologia, evolução da Terra, solos, hábitats, processos naturais, paisagens, atividades 

econômicas e impactos socioambientais, partindo de sua realidade vivencial. Reconhecendo a 

diversidade de paisagens de interesse geológico e geomorfológico do município de Castro 

(PR), que se constituem em espaços educativos não-formais propícios à aprendizagem, foi 

elaborado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná, em 

2014, um projeto de intervenção para aplicação junto aos alunos do 1º Ano do Ensino Médio 

de um colégio público estadual. Ao evidenciar os valores didático, estético, cultural, 

funcional e econômico das unidades e paisagens geológicas e geomorfológicas locais que, 

mesmo sendo interessantes para o ensino-aprendizagem de diversos temas, não aparecem nos 

livros didáticos utilizados, o projeto objetiva contribuir para tornar a aprendizagem 

significativa. O material didático produzido, um caderno ilustrado com oito sequências 

didáticas, explora o lado abiótico do planeta Terra e as relações sociedade-natureza e 

biodiversidade-geodiversidade. Neste propõem-se saídas de campo, visita-técnica, análise de 

amostras de rochas, concurso de fotografias, construção de um blog, elaboração de painéis, 

dentre outras atividades para compartilhar na escola os resultados do projeto. Os temas 

selecionados procuram abordar a linguagem cartográfica, a evolução geológica da Terra, a 

estrutura geológica e as formas de relevo, os agentes formadores e modeladores do relevo 

terrestre, as atividades antrópicas e as ameaças à geodiversidade.  
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