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Resumo: O Museu de Ciências Naturais (MCN) foi institucionalizado na UEPG em 2020 e seu acervo e proposta 

estão baseados nos projetos de extensão Geodiversidade na Educação (DEGEO) e Zoologia em Foco (DEBIO). A 

exposição do acervo geocientífico, que já ocorria desde 2011, ganhou um novo espaço aberto para estudantes e 

comunidade, na intenção de familiarizar os visitantes com as temáticas das ciências naturais, pesquisadas no 

mundo acadêmico. A seção de Meteorítica do MCN apresenta os conteúdos referentes ao acervo de meteoritos e 

impactitos, além de contextualizá-los com fatos da atualidade, como a corrida espacial à Lua e a Marte. Essa 

exposição foi planejada com a seleção de 45 amostras de meteoritos, tectitos e impactitos de várias procedências, 

incluindo um meteorito originário da Lua e outro de Marte e brechas de impacto encontradas no Paraná, além de 

maquetes geológicas da lua produzidas com impressoras 3D e réplicas do módulo lunar da missão Apollo e o rover 

Curiosity, entre outros. A museografia desta exposição propõe a valorização deste patrimônio, a transposição 

didática e a comunicação do conteúdo para público leigo, em sintonia com o destaque midiático que vem ocorrendo 

sobre esta temática. 
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NOME DO PROJETO:  GEODIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO. 

PÚBLICO-ALVO: Estudantes e professores da Rede Básica de Ensino, estudantes e 

professores de Instituições de Ensino Superior, pesquisadores e comunidade em geral.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: As ações deste projeto destinam-se, com maior ênfase, às 

populações dos municípios dos Campos Gerais, mas recebe visitantes de todo o Paraná e outras 

partes do país.  

LOCAL DE EXECUÇÃO: Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG - Campus 

Uvaranas – Museu de Ciências Naturais MCN.  

 

JUSTIFICATIVA 

 A construção do Museu de Ciências Naturais (MCN/UEPG) integra diferentes campos 

de conhecimento científico, sendo um desdobramento do Projeto “Geodiversidade na 

Educação” (DEGEO) voltado à exposição geocientífica de meteoritos, rochas, minerais, 

fósseis, entre outros, juntamente com amostras de fauna do Projeto “Zoologia em Foco” 

(DEBIO).  

Existem várias abordagens para o termo “museu”, mas para efeito desta discussão, é 

definido pela Lei nº 11.904 de 14 de janeiro de 2009: 

“[...] instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 

técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento.” 

 Conforme essa normatização, em ambientes museológicos é necessário atrelar o 

conhecimento cientifico com a educação, para que se possa atingir o maior número de pessoas 

com a informação correta e de maneira acessível.  Neste contexto foram criadas diferentes 

seções no MCN para divulgação e transposição didática ao público, entre elas a seção de 

Meteorítica. 

A educação tradicional presente nas salas de aulas muitas vezes não é suficiente no 

ensino de ciências que, neste caso, está contemplado na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) como unidade temática “Terra e Universo” e destina-se ao ensino fundamental nos 

anos iniciais e finais. Entre as propostas do MCN está a de oferecer algumas destas informações 

aos estudantes e público geral na forma de educação não formal.  Entende-se por educação não 
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formal “toda atividade organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del 

sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de 

la población, tanto adultos como niños.” (BERNET, p.19. 1993). Dessa forma a exposição de 

Meteorítica do MCN possibilita a educação não formal de cidadãos, na medida em que 

disponibiliza para a comunidade a visitação e acesso compreensível às informações que estes 

objetos oferecem, melhorando a cultura e consciência da sociedade para as questões das 

ciências naturais.  

 

OBJETIVOS 

 O Projeto Geodiversidade na Educação materializado hoje no MCN, conta com 

amostras raras que exercem fascínio e possuem grande potencial educativo e informacional de 

caráter científico, disponibilizadas a toda população interessada com a segurança de informação 

– essencial, especialmente nos dias de hoje.  

O propósito da sessão de Meteorítica é expor aos visitantes, de maneira educacional e 

científica, os principais conceitos sobre meteoritos, sobre o satélite natural Lua e sobre o planeta 

vizinho Marte, bem como as suas relações com a Terra, e conectar os conhecimentos, pesquisas, 

expedições e descobertas já desenvolvidas nesta temática. 

Entre os objetivos do MCN, destaca-se o papel de tornar o conhecimento científico 

acessível, ressaltando a importância desses espaços de educação não formal como suporte de 

aprendizagem. A proposta permite que qualquer pessoa possa interagir com temáticas da 

astronomia e geociências e biologia, despertando a curiosidade e incluindo aquelas que não têm 

proximidade com a vivência acadêmica, e contribuindo para um ensino cidadão e responsável 

de maneira integrada.  

          

METODOLOGIA 

A proposta de educação não formal desta análise se baseia no acervo do MCN, que 

conta com 45 amostras de fragmentos de diversos meteoritos (Fig, 01) destacando-se os 

provenientes da Lua e de Marte e o impactito paranaense com cerca de 50kg. A partir de estudos 

científicos, são apresentados no acervo fragmentos de meteoritos de vários locais do Brasil e 

do mundo e seus nomes estão relacionados ao seu local de queda, sendo classificados conforme 

a sua composição. Entre essas amostras destacam-se ainda, os fragmentos encapsulados em 
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acrílico do meteorito Bendegó, descoberto na Bahia em 1784, que é o maior meteorito já 

encontrado no Brasil, pesando originalmente 5.360kg e exposto no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro; um fragmento do meteorito Uruaçu encontrado em Goiás em 1992; fragmentos do 

meteorito metálico Nantam encontrado na China, que é um raro caso testemunhado de queda 

no século XVI; tectitos, que são materiais vítreos resultantes da fusão instantânea das rochas 

com o impacto e lançados ao ar em estado líquido,  que ao cair adquirem feições aerodinâmicas.  

Para que essas e outras importantes amostras sejam expostas ao público, o museu 

dispõe de três vitrines equipadas, sendo uma para acomodar os meteoritos, tectitos e impactitos 

menores, a segunda vitrine destinada ao fragmento da Lua (1,5g) e seu contexto e a terceira 

para o fragmento de Marte (0,6g) e seu contexto.  

A vitrine “lunar” conta com o exemplar nomeado de NWA 11273, material que foi 

encontrado em escavações de um sítio nas proximidades de Tindouf, Argélia em 2017. Trata-

se de uma brecha lunar, que são agregados líticos de detritos clásticos fundidos por 

bombardeamentos meteóricos na superfície da Lua. Sua composição petrográfica é complexa, 

apresentando diversos minerais, matriz de granulação fina e raros clastos de basalto 

(ZUCCOLOTTO et al. 2013). Essa vitrine foi revestida com pó de basalto para simular a 

superfície original do satélite (conforme dados do projeto Apollo) e recebe também réplicas do 

módulo lunar e maquete geológica da Lua, produzidas em impressora 3D. Ainda nessa sessão, 

encontram-se amostras de tectitos que por alguns anos foram considerados como provenientes 

da Lua, conforme a Teoria de Verbeek (1897 apud KOEBERL 1988), que propunha que os 

tectitos tinham origem em vulcões lunares. Atualmente foi comprovado que estas amostras 

vítreas não são provenientes da Lua, mas elas compõem essa sessão para mostrar a evolução da 

Ciência a respeito da temática lunar.   

A vitrine “marciana” é destinada ao fragmento proveniente de Marte NWA 4925 

(shergottito), e também recebe um revestimento de solo avermelhado a fim de simular o solo 

marciano, rico em ferro. Essa amostra foi encontrada em Erfoud, Marrocos, em 2007 e é um 

acondrito, nome dado a meteoritos rochosos que não possuem côndrulos e que sofreram 

diferenciação completa, ou seja, passaram pelos processos de fusão e recristalização no manto 

ou na crosta do seu corpo parental. O aerólito pertence à classe dos shergottitos, e revela a 

mesma composição isotópica de oxigênio presente na atmosfera de Marte, determinada pela 

sonda Viking (NASA). Esse fato deliberou a aceitação, pela comunidade científica, sobre a 
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classe das rochas de Marte. Os shergottitos receberam esse nome porque o primeiro do tipo foi 

o meteorito Shergotty cuja queda foi presenciada na Índia. Esse meteorito é uma rocha 

vulcânica de Marte rica em basaltos e rochas clásticas de natureza ferruginosa, e são muito 

antigos pois datam da formação do próprio planeta Marte, há 4,55 bilhões de anos 

(ZUCCOLOTTO et al. 2013). 

Acompanham o diorama de Marte o solo avermelhado e ventifatos trazidos do deserto 

do Atacama (Chile). São rochas moldadas pelo vento em tempestades de areia, situação típica 

no Atacama e também característica da paisagem marciana. Foram incluídos ainda uma réplica 

do rover Curiosity, mais recente sonda enviada ao planeta, produzida em impressora 3D. 

Nesse processo de criação do MCN, todas as vitrines da seção meteorítica estarão 

acompanhadas de material com comunicação visual em alta definição, no intuito de possibilitar 

uma imersão do visitante no assunto, além das informações agregadas por monitores da UEPG. 

 

RESULTADOS 

 A exposição Meteorítica do MCN conta com três sessões: uma de meteoritos, tectitos 

e impactitos (43 amostras), outra com enfoque na Lua (1 fragmento de meteorito) e a terceira 

com enfoque em Marte (1 fragmento de meteorito). Acompanham outros elementos e objetos 

que contextualizam a temática. 

Esse conjunto expositivo se mostra compreensível ao público leigo e cumpre um 

papel na educação não formal de inserção das geociências na sociedade. Resultados 

preliminares indicam que a valorização do patrimônio de acervos museológicos se dá, 

principalmente, pela divulgação e disponibilização ao público e que ajustes na comunicação do 

conteúdo devem ser constantes.  

 

FOTO(S)    Figura 1 – Aspectos da exposição de meteoritos. 
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Legenda: A – Coleção de meteoritos e impactitos diversos; B – Impactito do Paraná com cerca de 50 kg; C – 

Meteorito lunar; D – Meteorito marciano.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo o museu um local de preservação, comunicação, pesquisa, ensino, interpretação, 

entre outros atributos propostos em lei, a existência e atuação do MCN num espaço público 

universitário é de extrema importância para o desenvolvimento social e educacional da 

população em diferentes escalas. A partir de um nicho específico de meteoritos expostos com 

planejamento adequado, as possibilidades de compreensão de crianças e adolescentes em fase 

de desenvolvimento cognitivo serão fortalecidas, assim como esse conteúdo também serve de 

suporte aos demais cursos acadêmicos, cuja grade de ensino se relacione com as ciências 

naturais. O MCN representa uma vitrine para o público geral com resultados da ciência 

produzida na UEPG. 

 

APOIO  

O presente trabalho foi realizado com apoio do Programa Institucional de Bolsas Extensão 

Universitária ofertado pela PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS 

(PROEX) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  
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