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O PAPEL DAS GEOCIÊNCIAS NO CONTEXTO
“PÓS‑MODERNO” DE REVALORIZAÇÃO DA CULTURA
THE ROLE OF GEOSCIENSES IN “POST‑MODERN”
CONTEXT OF REVALORIZATION OF THE CULTURE
J. A. S. Deus1, L. D. Barbosa 2 & M. A. S. Tubaldini3

Resumo – Há um processo perceptível, hoje em curso, em que se observa que as questões
culturais vão assumindo significativo papel na dinâmica política em escala mundial
e nos debates científicos mais inovadores, travados nas últimas décadas. Aspectos geológicos também estão envolvidos nesses processos. E são fundamentalmente essas questões
que nossa investigação se propõe a abordar. Os procedimentos metodológicos aí adotados
incluíram: pesquisa bibliográfica, reconhecimentos de campo, entrevistas com representantes dos segmentos sociais locais; sistematização/contextualização dos dados; análise e
reflexão críticas sobre as informações obtidas. Nas regiões de antiga mineração do Brasil,
como Minas Gerais e Goiás, podemos perceber de fato, grande influência de conceitos,
temas e práticas associados à Geologia, incidentes nos processos históricos e relacionadas
ao patrimônio cultural local. Novos vínculos entre as problemáticas concernentes aos
monumentos e trilhas geológicas e o ecoturismo estão também sendo aí estabelecidos
hoje em dia. Por outro lado, interações entre os campos de conhecimento geológico
e arquitetônico vão sendo reestabelecidas em sítios históricos como Ouro Preto e outras
cidades situadas no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, no Brasil. Todas essas questões
demandam do educador um esforço no sentido de tentar acoplar o ensino das Ciências da
Terra às proposições/ações direcionadas ao Desenvolvimento Sustentável.
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