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Resumo
A Teoria da Tectónica de Placas (TTP), modelo global que hoje explica a dinâmica da
Terra e a sua evolução geotectónica, sobretudo durante o Fanerozoico e após a fragmentação
da Terra, levando a que, durante a década de 1960, surgisse uma das maiores revoluções
paradigmáticas do século XX. No presente estudo avaliam-se, numa perspetiva histórica e
evolutiva, as hipóteses e teorias científicas sobre TTP, desenvolvidas durante este importante
período. Realiza-se, também, uma análise dos conteúdos de História da Ciência e de modelos
cartográficos ligado à TTP e utilizados em manuais escolares portugueses, publicados
antes e após 1960. O procedimento implicou a análise documental e de conteúdo de vinte e
quatro artigos publicados em revistas científicas, sobre o tema da Tectónica de Placas, para
compreender os que tiveram relevância no desenvolvimento da TTP e foram modificados
para posterior utilização na construção de materiais didáticos. Para tal, foi feita uma análise
documental e de conteúdo a oito manuais escolares portugueses, dos quais três anteriores e
cinco posteriores a 1960, para identificar temas e subtemas associados a mudanças curriculares
e quantificar a frequência das representações cartográficas e esquemas da Tectónica de Placas.
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Os resultados desta revisão mostram uma produção de conhecimento bastante rápida nesta
década de 60 do século XX, revelando a importância, ao longo do tempo, dos conhecimentos
de estudos anteriores e da sua aplicação novos trabalhos científicos.
Estes estudos conduziram a alterações sucessivas nos conteúdos curriculares lecionados
em Geologia e em Ciências Naturais, em manuais escolares portugueses publicados após
1980, notando-se uma crescente importância da História da Ciência na contextualização
do novo paradigma da TTP, bem como no enriquecimento de informação sobre a génese e
evolução histórica da Teoria da Deriva Continental nos temas e subtemas analisados.
Resumen
La Teoría de la Tectónica de Placas (TTP), modelo global que hoy explica la dinámica
de la Tierra y su evolución geotectónica, sobre todo durante el Fanerozoico y tras la
fragmentación de la Pangea, resultó del esfuerzo de una extensa comunidad de científicos
ligados a las Ciencias de la Tierra, y llevó a que durante la década de 1960 se produjera
una de las mayores revoluciones paradigmáticas del siglo XX. En el presente estudio se
evalúan, con una perspectiva histórica y evolutiva, las hipótesis y teorías científicas sobre
la Tectónica de Placas, desarrolladas durante este período. Se realiza también un análisis
de los contenidos de Historia de la Ciencia y de modelos cartográficos vinculados a la TTP
y utilizados en manuales escolares portugueses publicados antes y después de 1960. El
procedimiento implicó el análisis documental y de contenido de 24 artículos publicados en
revistas científicas sobre el tema de la Tectónica de Placas, para comprender los que tuvieron
relevancia en el desarrollo de la TTP y fueron modificados para su posterior utilización en
la preparación de materiales didácticos. Para ello, se realizó un análisis documental y de
contenido a ocho manuales escolares portugueses, de los cuales dos eran anteriores y seis
posteriores a 1960, para identificar temas y subtemas asociados a cambios curriculares y
cuantificar la frecuencia de las representaciones cartográficas y los esquemas de la Tectónica
de Placas. Los resultados de esta revisión mostraron una producción de conocimiento
bastante rápida en esta década de los años 60 del siglo XX, revelando la importancia, a lo
largo del tiempo, de los conocimientos de estudios anteriores y de su aplicación en nuevos
trabajos científicos.
Estos estudios condujeron a cambios sucesivos en los contenidos curriculares que
se enseñan en Geología y en Ciencias Naturales, y en manuales escolares portugueses
publicados después de 1980, notando una creciente importancia de la Historia de la Ciencia
en la contextualización del nuevo paradigma de la TTP, así como en el enriquecimiento de
información sobre la génesis y evolución histórica de la Teoría de la Deriva Continental en
los temas y subtemas analizados.
Abstract
The Plate Tectonics Theory (PTT), a global model that today explains Earth’s dynamics
and its geotectonic evolution, especially during the Phanerozoic and after the Pangea breakup,
was the main result of the efforts made by a large community of Earth Sciences scientists,
leading to the emergence of one of the greatest paradigmatic revolutions of the XX century,
during the 1960s. In the present study, the hypotheses and theories about plate tectonics,
developed during this period, are evaluated in a historical and evolutionary perspective. An
analysis of the contents of History of Science and cartographic models related to PTT and
used in Portuguese textbooks, published before and after 1960, was also carried out. The
procedure involved documental and content analysis of 24 papers published in scientific
journals, on the topic of plate tectonics, to understand their relevance in the development
of PTT, and to evaluate how they were adapted for later use in the construction of didactic
materials. With this purposes, a documental and content analysis was also made on eight
Portuguese school textbooks, three of them earlier and five after 1960, to identify themes and
sub-themes associated with curricular changes, and to quantify the frequency of cartographic
representations and schemes about plate tectonics. The results of this analysis show a very
fast production of knowledge during the 1960’s, revealing the importance, over time, of the
knowledge of previous studies and their application in new scientific works.
These studies led to successive changes in the curricular contents taught in Geology
and Natural Sciences, in Portuguese school textbooks published after 1980, enlightening
a growing importance of the History of Science in the contextualization of the new TTP
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paradigm, as well as in the enrichment of information about the genesis and historical
evolution of the Continental Drift Theory in the analysed themes and sub-themes.

1. Introdução
A ideia de deriva dos continentes, proposta inicialmente para explicar o paralelismo observado entre as linhas de costa de ambos os lados do oceano Atlântico, veio
a ser defendida por geólogos desde o início do século XIX, gerando controvérsia e
rotura concetual num meio científico ainda pouco predisposto a aceitar o paradigma
do mobilismo. Com efeito, a evolução do conhecimento racional e construtivista em
Ciências da Terra, bem como o longo e complexo percurso idiomático do seu edifício epistemológico, tradutor de uma rede concetual assaz específica e singular, têm
vindo a ser marcados por importantes controvérsias, em que os atores e ideias em
conflito comungaram na tentativa de explicar os agentes e processos responsáveis
pela dinâmica terrestre, tanto no presente, como nas diferentes Épocas da Natureza.
As ideias sobre mobilismo, associadas a mitos recorrentes como o da Atlântida e à
possibilidade, sempre fascinante e cativadora para jovens geofísicos, de que a deriva
dos continentes teria moldado profundamente a face da Terra e a história da biosfera,
motivaram repetidamente a atenção de pensadores como Eduard Suess (1831-1914),
na sua obra Das Antlitz der Erde (1885-1901), embora assumindo maior importância
a partir de 1915, data da publicação do livro de Alfred Wegener (1880-1930), intitulado Die Entstehung der Kontinente und Ozeane.
Os argumentos a favor e contra da Teoria da Deriva Continental continuaram a
multiplicar-se durante várias décadas. No final dos anos 60 do século XX, de acordo
com Kuhn (1970), esta foi finalmente aceite e integrada no contexto de uma nova
«revolução científica». Esta nova teoria em Ciências da Terra, talvez uma das mais
importantes teorias científicas do século XX, foi construída com base em conhecimentos da geofísica e geomagnetismo e permitiu conhecer a morfologia e dinâmica
das margens continentais e fundos oceânicos, tendo sido coincidente temporalmente
com o projeto espacial da viagem à Lua.
Na realidade, até finais dos anos de 1960, a maior parte da superfície da Terra
era pouco conhecia dos geocientistas, contrariamente a conhecimentos sobre a morfologia lunar, a qual era observada por telescópios, cujas imagens se divulgavam
mundialmente. Assim, em 1968, o navio oceanográfico Glomar Challenger, especialmente adaptado a fazer sondagens para recolha de sedimentos em profundidade, realizou várias viagens com vista à recolha de inúmeros dados sobre os fundos
oceânicos, de excelente qualidade científica, que foram publicados em dezembro
de 1969, pela Science. A este respeito, P.H. Abelson, do Geophysical Laboratory,
Washington, D. C., referiu que “este tem sido um ano notável para a geologia e disciplinas afins. Dois grandes acontecimentos enriqueceram estes domínios… O mais
publicitado destes acontecimentos foi a exploração da Lua… O segundo é o sucesso
obtido com as sondagens profundas no fundo oceânico...” Na realidade, à época,
estes conhecimentos viriam a ser largamente ultrapassados, em termos de popularidade, pela alunagem de Neil Armstrong e Edwin Aldrin, no voo da Apollo XI que
descolou da Flórida, a 16 de julho de 1969.
O conceito de Ciências da Terra ou Geologia, revê-se na definição de ciência
que estuda a Terra nas suas diferentes partes acessíveis à observação e que procura
reconstituir a sua história através do estudo da sua organização, incluindo domínios
como a mineralogia, a petrologia, a sedimentologia, a estratigrafia, a tectónica e a
geomorfologia. Neste enquadramento, a Geologia inclui uma abordagem histórica e
sistémica dos elementos físicos, químicos e biológicos intervenientes na dinâmica
interna e externa da Terra (Breuil, 1997). A Teoria da Tectónica de Placas (TTP),
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herdeira do conhecimento dos fundos oceânicos, é importante porque assume um
caráter unificador e consegue explicar eventos naturais, como a distribuição dos sismos e vulcões, e estabelecer uma inter-relação importante com a Teoria da Evolução
Biológica, da qual o naturalista Charles Darwin (1809-1882) é um dos pioneiros. O
estudo da TTP e da sua evolução histórica tem particular interesse enquanto novo paradigma unificador das Ciências Naturais no século XX e pela sua importância para a
compreensão e ensino dos processos da dinâmica interna e externa do nosso planeta.
A experiência dos professores que ensinam as Ciências da Terra sugere que
persistem dificuldades em fazer compreender e ensinar alguns conceitos integrados sobre a TTP (Sequeiros et al., 1995). Parte destes conceitos ensinados na TTP
possuem níveis de abstração exigentes e podem ser melhor compreendidos numa
perspetiva histórica e evolutiva, em contextos formais ou não formais, sendo, ainda, um contributo para o desenvolvimento da epistemologia das Ciências Naturais
(Callapez et al., 2013).
A importância do estudo deste paradigma, numa perspetiva evolutiva nos anos
60 do século XX, remete para a reflexão do papel da História das Ciências (HC) na
contextualização de hipóteses, teorias e resultados científicos no ensino das ciências.
A HC pode ser um elemento didático facilitador na aprendizagem de uma sequência
complexa de eventos e descobertas de investigação científica. Por isso, a HC pode
levar à compreensão das diferentes etapas e relações existentes na construção do
paradigma da TTP.
Um estudo de Cruz (2007) refere que HC da Terra considera a construção da
TTP como exemplo clássico do conceito de revolução científica de Kuhn (1970).
Segundo Pereira & Amador (2007), o tratamento de temas numa perspetiva da
HC deve associar-se a um conjunto de tarefas de natureza mais pragmática, que
inclui estratégias didáticas suportadas pelo conhecimento da evolução sincrónica
e diacrónica de teorias a da influência que os fatores sociais podem desempenhar,
podendo facilitar a reorganização e sequenciação de currículos científicos e a identificação de pré-conceitos, presentes nos alunos, que podem ser pontos de ancoragem
para novas aprendizagens. Por fim, é de reforçar algumas questões mais relacionadas
com um nível ideológico como, por exemplo, as contribuições da HC para a construção da consciência de pertença a um determinado grupo, país ou cultura, como a
criação de uma consciência de cidadão europeu e do mundo e, ainda, a valorização
do papel da ciência nas sociedades modernas. As controvérsias acerca da Teoria da
Deriva Continental continuaram a surgir durante décadas e foram necessários novos
avanços tecnológicos que permitissem conhecer melhor a morfologia e a natureza
geológica dos fundos oceânicos. No final da década de 60, com o surgimento da TTP,
esta teoria foi aceite pela comunidade científica. Destacam-se os estudos de Dietz
(1961) e Hess (1962) que propôem a hipótese da expansão dos fundos oceânicos;
assim como os de Vine & Mathews (1963) e Wilson (1963a), que estabeleceram a
correlação entre a inversão de polaridade e a anomalias do atual campo magnético.
Por sua vez, em 1968, Le Pichon apresentou um modelo aperfeiçoado da superfície
terrestre à escala global, dividido em seis placas litosféricas, com a representação do
movimento relativo das mesmas.
Neste contexto, os objetivos do presente estudo consistem em: (1) avaliar as
hipóteses e teorias científicas sobre TTP, desenvolvidas por investigadores ligados
às Ciências da Terra e, sobretudo, à geotectónica e à geofísica do globo, durante a
década de 60 do século XX; (2) construir um documento centrado na caracterização
e revisão destas hipóteses que estiveram na base da mudança de paradigma e na
aceitação da TTP, vistas numa perspetiva histórica; e (3) realizar uma análise dos
conteúdos de História da Ciência e de modelos da Tectónica de Placas utilizados
em manuais escolares portugueses, publicados antes e após 1960, para compreender
algumas implicações da mudança de paradigma no ensino das Ciências Naturais.
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A principal questão de investigação consiste em compreender se os geocientistas consideram nos seus trabalhos, publicados na década de 60, as hipóteses, modelos ou teorias apresentados em estudos prévios, numa perspetiva integradora do
conhecimento na construção do novo paradigma.

2. Antecedentes
As diferentes hipóteses que antecedem a TTP, surgiram para tentar explicar
e compreender a dinâmica do planeta Terra. As obras publicadas no século XVIII,
como o ensaio Theory of the Earth de James Hutton (1788) e outras deste naturalista
escocês, introduziram alterações significativas no pensamento geológico prevalecente à época, muito influenciado pelo Neptunismo. Hutton defendeu a ação do calor
interno da Terra como base do Plutonismo e a aplicação incondicional do princípio
da Uniformidade aos processos geológicos da Terra (Cruz, 2007). Posteriormente,
este princípio mais conhecido por actualismo-uniformitarismo, alcançou a sua expressão máxima na obra Principles of Geology de Charles Lyell (1830-1833).
Mais tarde, Humbolt (1848) alteraria as suas ideias neptunistas, sobretudo após
a análise de estudos sobre a dinâmica dos terramotos (1848) para as ideias vulcanistas e plutonistas, considerando que o calor interno da Terra estaria integrado numa
perspectiva global da natureza, visão mais holística, ignorada pelos cientistas durante séculos. Para entender o funcionamento do planeta fazia falta uma teoria global
que explicasse a origem do vulcanismo, da sismicidade e da formação de montanhas,
surgindo a reabilitação da ideia, de que a grande maioria dos processos geológicos
que afetavam a dinâmica da Terra eram devidos à contração terrestre (Cruz, 2007).
A Teoria da Contração como motor da tectónica implicava libertação de tensão compressiva na camada externa da Terra, sucedendo um colapso térmico responsável
pela atividade tectónica e formação de montanhas, devido ao fenómeno de arrefecimento progressivo. Nas décadas seguintes, esta teoria seria a mais utilizada pelos
geólogos, como Suess e outros geofísicos da época, no desenvolvimento de vários
modelos.
No Reino Unido, mas também em França e na atual Alemanha, decorria um
intenso debate na comunidade geológica, entre catastrofistas e uniformitaristas, sobre como se processavam as alterações geológicas na Terra, nomeadamente quanto à
génese das cadeias de montanhas. O ponto de partida mantinha a ideia de um planeta
em contração por arrefecimento, tendo ainda por base elementos herdados do Neptunismo de Werner que defendia que a Terra se havia formado através da precipitação
química de rochas e sedimentos a partir de um oceano primitivo uma vez que as
montanhas não eram estruturas isoladas, mas seguiam a mesma direção das massas
terrestres maiores. Um exemplo era a Teoria Geométrica para a Terra, onde a disposição das montanhas tinha uma base geométrica, inicialmente octaédrica, devido
ao processo de contração do globo terrestre. No século XVIII a Teoria da Contração
Terrestre e a Teoria dos Levantamentos na origem das montanhas, enquanto primeira teoria da tectónica global, entravam em conflito com o conceito de isostasia que
explica a tendência das massas terrestres para equilibrar a distribuição anómala do
valor da gravidade em função da diversidade topográfica. Os trabalhos sobre isostasia foram importantes, mas mais tarde foram abandonados.
A segunda teoria da tectónica global deve-se aos estudos de alguns geólogos,
por exemplo de Suess, que abandonam os modelos tectónicos baseados na Teoria
dos Levantamentos, mas seguem a Teoria da Contração Terrestre. Na obra A Face
da Terra (1883-1904), de Suess, surge uma tentativa de construir uma teoria global
para a história dinâmica da crusta terrestre, através de uma relação lógica entre os
terramotos, falhas, vulcanismo, deslocação e fraturas dos sedimentos e processos de
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origem interna como o metamorfismo e o magnetismo. Esta teoria negava o caráter
alternado entre a crusta terrestre e a oceânica, defendendo que a crusta primitiva da
Terra era contínua e a sua fraturação tinha sucedido por um processo de afundamento
das partes mais internas, devido a colapso por contração em resposta ao arrefecimento do planeta. No início do século XIX surgiram outras teorias globais que contribuíram para o conhecimento e filosofia das Ciências da Terra durante várias décadas.
Surge depois o declínio do Neptunismo face à corrente plutonista e vulcanista. Neste
domínio, os estudos sobre geologia alpina e a descoberta de materiais radioativos,
no final do século XIX, que continham uma nova fonte de calor distinto do calor primordial da Terra, levou ao desenvolvimento de novas ideias. O planeta não sofre um
fenómeno de arrefecimento, pelo contrário, pode haver um aumento das temperaturas nas camadas mais internas, factos que podem explicar alguns processos geológicos que ocorrem na crusta terrestre. Trabalhos de Arthur Holmes (1928) vêm apoiar
esta perspetiva, referindo que estes níveis térmicos nas diferentes camadas da Terra
poderiam manter-se estáveis ao longo da história do nosso planeta (Cruz, 2007).
Apesar das evidências desfavoráveis, alguns investigadores do início do século
XX apoiavam a Teoria da Contração Terrestre, baseados nos trabalhos de Harold
Jeffreys que nunca aceitou a radioatividade como fonte secundária do calor terrestre.
Surge, então uma proposta inovadora de Wegener, cuja teoria e contributos só foram
aceites pelos geofísicos cerca de 50 anos mais tarde. A Teoria da Deriva Continental
foi enunciada em 1915, na primeira edição da obra The Origin of Continents and
Oceans, que foi alargada até 1929, data da quarta e última publicação. Nesta estão
descritas as principais ideias com vasta quantidade de dados e evidências que apoiam
a teoria de que os continentes se tinham formado nos primórdios da Terra numa
massa única, a Pangea, cuja fragmentação e posterior separação deu origem à atual
distribuição dos continentes e oceanos da terra. Esta é uma perspetiva de mobilismo geológico que terá consequências para além da deriva dos continentes. Wegener
construiu uma série de críticas às teorias da contração e da isostasia, referindo que
os blocos continentais, constituídos por Sial, se deslocam sobre os fundos oceânicos
constituídos por Sima. Para forças motoras, ou responsáveis pela deriva e formação
de cadeias montanhosas no planeta, são propostas a influência gravitacional do sol e
da lua e a atração direta das massas de Sial e Sima para reajustar o equilíbrio hidrostático face a desvios observados na forma da Terra (Cruz, 2007).
Nesta época surgem apoios científicos à teoria de Wegener, como na obra “Our
wandering continentes: An hypothesis of continental drifting” de Alexander du Toit
(1878-1948), mas sem uma explicação sobre a força motora responsável pela deriva
continental, esta teoria teve de esperar pela aceitação da comunidade científica. Entre as diversas explicações sobre o motor da deriva continental, a mais importante é
a da convecção térmica. Esta teoria postula que debaixo da crusta continental rígida
existe uma camada viscosa e homogénea que permite o movimento ascendente e
descendente dos materiais terrestres. As massas mais quentes elevam-se, distribuindo-se por baixo da crusta, e arrefecem quando descem. A aceitação das correntes
de convecção trouxe um contributo importante para o desenvolvimento da maioria dos modelos da mobilidade dos continentes e da TTP. Porém, foram os estudos
geofísicos, sobretudo de Paleomagnetismo e Oceanografia, os impulsionadores da
aceitação da Teoria da Deriva Continental de Wegener e do desenvolvimento do
paradigma mais importante e atual da Geologia, a TTP, incluindo alguns estudos
importantes desenvolvidos durante os anos de 1960 (Wilson, 1963, 1968; Morgan,
1968).
A Tectónica de Placas é um paradigma unificador em Ciências da Terra e da
Vida por explicar melhor os processos de construção dos continentes e oceanos; e os
sistemas vivos do nosso planeta, uma vez que estes processos se desenvolvem em
conjunto de forma contínua e integrada. As informações fornecidas a partir da TPP
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e as suas relações com a evolução biológica na Terra, ao longo de milhões de anos,
foram muito importantes para a história das Ciências Naturais. Este é, de facto, um
paradigma complexo, para o qual a perspetiva histórica da sua construção pode ajudar na aprendizagem das Ciências Naturais, através de pistas com interesse didático
(Sequeiros et al., 1995).
A Tectónica de Placas e a relação com a evolução dos sistemas vivos no planeta
Terra foi um dos problemas mais debatidos em Geologia e continua a ser motivo
de mais investigações. A interpretação do registo fóssil, antes e depois da TTP, originou uma verdadeira «revolução científica» (Hallam, 1972). No século XIX, os
paleontólogos tentaram resolver diversos problemas: Como explicar a atual distribuição geográfica das plantas e animais na Terra? Qual a influência do movimento
das placas continentais nos diversos processos relacionados com a evolução da vida
no planeta? Como se pode compreender os processos de extinção das espécies à luz
da Tectónica de Placas? As obras de HC de Darwin são a base da Biogeografia moderna, tendo em conta as informações que recolheu na sua viagem à volta do mundo.
As suas observações mostraram uma distribuição anómala das plantas e animais.
Para Darwin o clima não poderia ser o único fator que condicionava a presença
de diferentes grupos de seres vivos em determinadas localizações geográficas, pois
observou seres vivos muito diferentes em climas muito similares, o que levou à inferência de que os fatores ecológicos não são os únicos determinantes da distribuição
biogeográfica. Darwin (1859) reflete sobre várias questões que relacionam os factos
da Biogeografia e o passado fóssil dos organismos atuais. Darwin entendeu a importância metodológica de recorrer aos registos fósseis para reconstruir as histórias evolutivas das distribuições biológicas no passado, tornando a Paleobiogeografia numa
ciência histórica. Além disso, reconheceu que os dois elementos que condicionam a
distribuição atual dos seres vivos na Terra são o clima, que limita a sobrevivência, e
as barreiras geográficas que limitam a colonização dos grupos biológicos em determinadas regiões.
Uns anos mais tarde, em 1896, Richard Lydekker publica a obra A Geographycal History of Mammals, um marco na história do pensamento biogeográfico,
onde apresenta um estudo da distribuição dos mamíferos em todo o mundo. A partir
do estudo e conhecimento dos restos fósseis de mamíferos pretende responder ao
problema da distribuição geográfica atual dos mamíferos. Lydekker indica três condições para a atual distribuição desigual dos mamíferos: as modificações evolutivas
das diferentes linhagens de acordo com os princípios da seleção natural; a expansão
ocasional de diversos grupos entre regiões devido a fases de regressão marinha ou
glaciações; e as extinções locais e globais de alguns grupos de mamíferos devido a
mudanças climáticas. Os estudos de Lydekker e de outros autores recorriam à explicação das pontes intercontinentais para a distribuição biogeográfica dos mamíferos,
numa perspetiva do mobilismo geológico.
Wegener na sua obra The Origin of Continents and Oceans, 4ª edição de 1926,
começou a apoiar a hipótese da Deriva dos Continentes em evidências fósseis que
encontrou entre o Brasil e África, não sendo preciso recorrer às pontes intercontinentais para explicar semelhanças na fauna e flora destes dois continentes. Dados de
estudos da Paleontologia mostram que existiam fósseis da planta Glossopteris, do
Carbónico, nos continentes do hemisfério sul, levando à definição do supercontinente meridional de Gondwana. A Deriva Continental usa esta ocorrência fóssil como
pressuposto de que as massas continentais estavam unidas na sua formação inicial.
As pontes intercontinentais são rejeitadas com base em dois argumentos geofísicos.
Por um lado, se os oceanos tivessem no seu fundo pontes unidas com o material da
crusta, as medições gravimétricas deveriam detetá-las, o que não sucedeu. Por outro,
as pontes intercontinentais contradizem o conceito de equilíbrio isostático, porque
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sendo ilhas na crusta não podem fundir-se num manto mais denso, flutuando, o que
não se verificou (Sequeiros et al., 1995).
Mais tarde, no congresso de Princeton em 1940, foram aceites os postulados
básicos de Darwin sobre as barreiras entre os continentes e as ideias de Lydekker
sobre as migrações dos mamíferos, num contexto de mobilismo geológico. Emerge
a Biogeografia da Tectónica de Placas, com carácter multidisciplinar, integrador e
sistémico. A TTP passa de hipótese a paradigma de carácter global, que inclui conhecimentos de várias disciplinas sobre a dinâmica do planeta e interações nos diversos
ecossistemas da Terra, vindo a ser aceite por uma ampla comunidade científica na
década de 60, no século XX. Também Hallam (1972) sugere uma hipótese, ainda
hoje seguida pelos paleontólogos, que relaciona a mudança de posição dos continentes a processos evolutivos diferenciados nos seres vivos, incluindo a divergência,
convergência, complementaridade e endemismo disjunto.

3. Aspetos metodológicos
A escolha do tema Tectónica de Placas deve-se ao facto desta teoria ser integradora no ensino da Geologia enquanto a pertinência do estudo efetuado se centra
na realização de uma revisão detalhada do conhecimento científico produzido na
década de 1960, numa perspetiva evolutiva, porque a Geologia é uma ciência interpretativa e de cariz fundamentalmente histórico (Frodeman, 1995).
Foram selecionados vinte e quatro artigos de revistas científicas sobre o tema da
Tectónica de Placas, tendo em conta a rápida evolução do conhecimento científico na
década de 60. A maioria publicados na revista Nature e cua pesquisa dos respetivos
originais foi feita na Biblioteca do Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Alguns modelos destes artigos, que
tiveram relevância no desenvolvimento da TTP, foram modificados para posterior
utilização na construção de materiais didáticos. Foi feita uma análise e síntese das
principais hipóteses, argumentos e resultados obtidos pelos cientistas da época maioritariamente geocientistas, numa sequência cronológica, cujas hipóteses e modelos
tiveram implicações no surgimento deste novo paradigma científico, cientistas que
tiveram um papel central na mudança de paradigma do fixismo para o mobilismo.
O procedimento implicou a análise documental e de conteúdo (Amado, 2000,
2014), que incluiu vários subprocedimentos: (1) primeira leitura integral para se
obter uma visão global de cada artigo; (2) segunda leitura para assinalar os conceitos principais, como hipótese, problema, resultados e conclusões de suporte a uma
teoria e retirar dúvidas com base em bibliografia secundária ou revisão bibliográfica;
(3) registo e síntese dos conceitos, hipóteses, argumentações e teorias apresentados
por artigo; (4) análise das reflexões e relações entre hipóteses e resultados; (5) análise de subtemáticas para compreender o tema principal e interpretar raciocínios e
argumentações para inferir possíveis conclusões; e (6) síntese de informação mais
relevante, com resumo dos principais conceitos, hipóteses e teorias, que foi registada
numa grelha construída para organizar os domínios abordados, nos artigos sobre a
Tectónica de Placas (Tabela I). Foi igualmente feita uma análise documental e de
conteúdo, que implicou uma análise da temática da Tectónica e revisão bibliográfica
em oito manuais escolares portugueses, dos anteriores e seis posteriores a 1960. A
análise de dados qualitativos e quantitativos permitiu identificar temas e subtemas,
sobre Tectónica de Placas e Deriva Continental, associados a mudanças curriculares
e quantificar a frequência das representações cartográficas e esquemas por subtema
(Tabela II). Para compreender melhor os impactes da aceitação das Teorias da Deriva
Continental e da Tectónica de Placas no ensino das Ciências Naturais e da Geologia.
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tativos em quantitativos, de forma a ter uma base para inferir conclusões (Sousa,
2009).

4. Principais conhecimentos geofísicos na década de 1960 na
construção da teoria
Antes da década de 1960 não havia uma teoria global, integradora, que explicasse as características e processos geológicos mais importantes do planeta Terra.
Nos anos 60 emerge, pouco a pouco, a TTP. A grande atividade científica situava-se
algures em laboratórios das Universidades de Lamont e Princeton nos Estados Unidos e de Cambridge na Inglaterra, numa década de grandes descobertas científicas,
da conquista do espaço e de mudanças sociais. Este cenário de avanços científicos tem subjacente um enquadramento de forte impulsionamento tecnológico pós
Segunda Guerra Mundial, com recurso a tecnologias utilizadas pelos submarinos,
como o SONAR, permitindo a exploração dos fundos oceânicos e abrindo o caminho
para o modelo mobilista da Tectónica de Placas. Assim, no final dos anos 60 (19671968), a Tectónica de Placas torna-se no novo modelo explicativo da dinâmica da
superfície da Terra. Este reconhecimento no meio científico causou reformulações
nos conteúdos nos manuais escolares da Geologia. Para isso, foi necessária a integração de conhecimentos em diferentes domínios científicos da Geologia, Geofísica,
Paleontologia, Biologia e da Química. Foram estes dados, uns consensuais e outros
controversos, que estiveram na base da construção do novo paradigma da Tectónica
de Placas. Para tal, bastante contribuíram investigações oceanográficas realizadas
por Harry Hess, da Universidade de Princeton, nas décadas de 50 e 60, sobre a Teoria
da Expansão dos Fundos Oceânicos, em resultado das quais se considera o movimento e formação contínua de crusta oceânica nas zonas do rifte, empurrando gradualmente a crusta adjacente em direção às fossas oceânicas, local onde é destruída.
O surgimento da TTP despoletou uma revolução nas Ciências da Terra, no final
da década de 1960. Desde aí, generalizou-se como uma teoria que tem vindo a ser
utilizada para descrever os movimentos da litosfera. Defende que ocorrem movimentos discretos entre os vários segmentos da crusta terrestre e que os continentes
se movem sobre a superfície terrestre, porque representam parte das placas que se
movimentam. Explica porque os vulcões e sismos ocorrem ao longo das cinturas
ou zonas de expansão do fundo oceânico, nas dorsais médio-oceânicas e nas fossas
oceânicas e ainda, porque as cadeias montanhosas tendem a se suceder nas margens
continentais e as bacias oceânicas são consideradas muito jovens numa perspetiva
geológica (Stanley, 1999).
Wilson (1960) analisou as consequências do processo de expansão do planeta Terra, tendo estimado uma taxa de aumento da circunferência entre 3 a 8 mm/
ano. Os progressos da Oceanografia, após a Segunda Guerra Mundial, permitiram
a observação dos fundos oceânicos e a recolha de dados sugestivos de que nas fossas médio-oceânicas se formam cinturas contínuase sismicamente ativas, ao longo
da extensão dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico Sul. Ao postular-se que este
processo ocorre nas fossas médio-oceânicas e não na totalidade da área das bacias
oceânicas, a expansão da Terra seria menor que o previsto. No entanto, a perspetiva
do desenvolvimento dos continentes ao longo do tempo, como partes constituintes
do fundo oceânico, pode ser compatível com esta ideia. Porém, a expansão ao longo
das fossas alteraria os momentos de inércia da Terra e poderia induzir a deriva polar.
Em 1961, Cox & Doell referem evidências paleomagnéticas na alteração do
raio da Terra. Dados anteriores apoiavam a hipótese do aumento do raio da Terra,
porque a história geológica o foi reforçando através de observações e estudos sobre
a formação de montanhas, distribuição de falhas e topografia dos oceanos. Algumas
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interpretações dessa topografia sugerem que os oceanos se geram por abertura em
vales de riftes, formados através da separação de massas continentais, à medida que
ocorre a expansão da Terra. Dados sobre o campo magnético terrestre durante o
período Pérmico, com base em amostras de rochas da Europa Ocidental, mostram
que estes resultados têm elevada consistência interna. Outros dados de amostras de
rochas ígneas da Sibéria revelam alguns limites de alterações do raio terrestre nos
últimos 235 milhões de anos. O cálculo estimativo do raio da Terra no período Pérmico (R=6,310 km) e na atualidade (R=6,370 km) não revela diferença significativa.
Por isso, não existem dados suficientes para confirmar ou infirmar esta possibilidade.
Dietz (1961) defende a evolução dos continentes e das bacias oceânicas pela
expansão dos fundos oceânicos, referindo que a evolução da crusta deve estar apoiada num modelo da Terra que envolva processos que ocorrem nas plataformas externas e no manto. O conceito proposto implica algo intuitivo, derivado da interpretação de dados da batimetria desses fundos oceânicos e que envolve uma estrutura
crustal que inclui: (1) as células de convecção térmicas de grande escala, decorrentes
do decaimento radioativo de minerais existentes no manto, devendo fornecer as forças que afetam a litosfera; (2) a sequência de camadas crustais sob os oceanos, que é
diferente da que está debaixo dos continentes (Figura 1); e (3) a força e rigidez que
são consideradas importantes na camada externa da Terra. O termo crusta tem sido
usado pelo seu significado clássico e sismológico, aplicado à camada acima do limite
de Moho, representando o Sial nas regiões continentais e a camada basáltica sob os
oceanos. No campo das células de convecção e da tectónica devem ser consideradas
a litosfera e a astenosfera.
Dados da isostasia mostram uma camada externa, de aproximadamente 70 km
de espessura, sobre os continentes e bacias oceânicas, moderadamente forte e rígida,
que é a litosfera. Debaixo da litosfera encontra-se a astenosfera, domínio de plasticidade rochosa e fluidez, sendo uma zona de composição uniforme onde ocorre uma
transição gradual na força, à medida que a pressão e a temperatura aumentam. Assim, as correntes de convecção devem funcionar abaixo da litosfera e não da crusta,
termo aplicado na generalidade. Os dados gravitacionais revelam que os continentes
têm uma massa de Sial de baixa densidade, com base no complexo de rochas graníticas (Sial) de aproximadamente 35 km, cobertos por uma fina camada de sedimentos. A litosfera continental não é mais resistente ou forte que a oceânica; por isso é
mecanicamente impossível que o complexo de Sial (camada rígida com silicatos de
alumínio) flutue sobre o Sima (camada mais dúctil com silicatos de magnésio), como
proposto pela Deriva Continental de Wegener.
Na base do Sial, a temperatura e pressão são excessivamente altas, de forma a
existir uma camada de gabros acima do limite de Moho; em vez disso, verifica-se
que ocorre uma transição do granito para peridotito (Diezt, 1961).
A Teoria da Expansão do Fundo Oceânico tem por base a ideia de que a litosfera
não é um limite para a circulação da convecção, nem o limite de Moho debaixo dos
oceanos, porque não representa um limite de densidade, mas apenas uma mudança
de fase. Desta forma o fundo oceânico, abaixo desse limite, marca o topo das células
de convecção, com uma expansão a partir de zonas de divergência para zonas de
convergência. Estas células podem ter dimensões de milhares de quilómetros e podem estar ativas ou adormecidas, mudando de posição ao longo do tempo, causando
novos padrões tectónicos. A estrutura grosseira do fundo oceânico é uma expressão
direta da convecção. De um modo geral, os continentes estão situados sob zonas de
convergência, de forma que a expansão convectiva se mova para direções opostas,
estando por isso sobre compressão. Se os blocos continentais derivam em conjunto
com o Sima, a sua margem é tectonicamente estável, como no caso do Atlântico, mas
se o Sima imerge sob o bloco de Sial. No entanto, margens com cadeias montanhosas, como no Oceano Pacífico a sudeste.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

Evolução histórica da Tectónica de Placas e sua cartografia

255

Figura 1. Secções da litosfera debaixo dos continentes e bacias oceânicas, com valores de densidade e velocidades sísmicas de cada camada (adaptado de Dietz,
1961).
Assim, foram propostas diversas implicações decorrentes do conceito de mobilidade e expansão do fundo oceânico: (1) As alterações volumétricas da Terra,
em que os geólogos têm reconhecido que a compressão dos continentes e do fundo
oceânico é um dos maiores problemas tectónicos. Contudo, é a Teoria da Expansão
do Fundo Oceânico que explica melhor que o volume da Terra se tenha mantido
constante, apesar da ocorrência de várias regressões e de transgressões marinhas; (2)
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Uma das principais objeções à hipótese da deriva continental consistia na impossibilidade física de um continente navegar sobre o Sima, mas a expansão elimina esta
dificuldade porque os continentes não se movem sobre o Sima, acompanhando o seu
movimento, enquanto o Sima se situa debaixo destes; (3) A manutenção os continentes, uma teoria satisfatória da evolução da crusta terrestre que pode explicar porque
que é que os continentes se mantêm ao longo do tempo. Muitos geólogos acreditam
que a expansão do fundo oceânico promove um mecanismo no qual os continentes
são localizados acima do down-wells, onde novos materiais de Sial tendem a ser
recolhidos. Assim, a convecção é um processo que ocorre exclusivamente no manto
e por isso o papel dos continentes é passivo; (4) Um fundo oceânico jovem em que
a consequência do conceito de expansão evidência bacias oceânicas mais antigas e
fundo oceânico mais jovem que as rochas dos continentes. A análise de vários grupos
de montanhas submarinas oceânicas do oceano Pacífico mostrou que correspondiam
ao período Cretácico, podendo concluir-se que não existiam amostras mais antigas
que o Mesozoico médio. As camadas sedimentares sob o oceano também são jovens
e não possuem rochas fossilíferas mais antigas que o Cretácico. Todos os dados indicam que os fundos oceânicos não são mais antigos que o Mesozoico.
Os dados das anomalias magnéticas sugerem grande mobilidade do fundo oceânico, que é subdutado sob os continentes e as anomalias desaparecem sob a plataforma continental, ou seja, o fundo oceânico parece mergulhar sob o Sial e perder
magnetismo, ao atingir a temperatura acima do ponto de Curie. Tendo em conta o
modelo da crusta terrestre, um novo conceito da evolução dos continentes e das
bacias oceânicas parece estar de acordo com os dados da Geologia e da Geofísica.
Gilvarry (1961) propõe uma hipótese sobre a origem das bacias oceânicas
e dos continentes, a partir da ideia de que os oceanos terrestres parecem ter, pelo
menos, duas características principais- contêm contornos circulares e estão circundados por escarpas- partindo do princípio que as crateras formadas por impactos
meteoríticos na Lua, assim como os mares, não são exclusivas deste corpo, mas
implicaram um bombardeamento similar na Terra, no passado da história do planeta.
Esta hipótese da formação dos oceanos, por impacto de meteoritos, teria ocorrido há
muito tempo atrás, na história da Terra, no Pré-Câmbrico. A origem dos continentes
tem por princípio a ideia de formação dos oceanos, a partir grandes crateras de meteoritos, levando a que os continentes primordiais correspondam a simples estruturas
de bordo ou margem dessas crateras. Desde o Pré-Câmbrico que essas margens sofrem um processo de erosão, deposição e diastrofismo que mantêm o equilíbrio, mais
ou menos constante, do peso dos continentes, dando suporte à Teoria de Deriva dos
Continentes de Wegener. O maior oceano da Terra é o Pacífico, dividido geologicamente em duas grandes bacias, a do Pacífico Norte e a do Pacífico Sul. Uma divisão
natural semelhante sucede no oceano Atlântico, entre o Atlântico Norte o Sul. Todos
os oceanos, incluindo o Índico possuem contornos mais ou menos circulares.
Bernal et al. (1961) refere que contribuição de Dietz (1961) se pode chamar
de revolução oceanográfica em geotectónica, porque combinou as noções sobre as
recentes descobertas das fossas médio-oceânicas e das falhas de desligamento, com
base em medidas dos sismos e da gravidade, e através de processos de dobramentos
e falhamentos nos sistemas montanhosos e arcos insulares, tendo especial suporte de
Wilson (1961). Estas ideias estão relacionadas com as hipóteses do sistema de convecção do manto e da expansão dos fundos oceânicos, com uma divisão vertical através de falhas latitudinais e de desligamento. Segundo Dietz (1961) isto pode levar
à possibilidade de não ser apenas a crusta inferior, a litosfera, que se move com os
continentes, mas, também, um manto superior rígido até cerca de 900 km, a partir da
qual materiais mais densos e com algum grau de plasticidade parecem predominar.
Assim, para ser uma teoria consistente, a expansão dos oceanos deve suceder abaixo
desta profundidade. Por consequência, o material basáltico não provém diretamente
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do manto inferior, podendo emergir pela crusta fraturada da astenosfera a partir do
manto, devido a correntes de convecção. A aparente semelhança de circulação de
calor entre os continentes e o fundo oceânico pode ser uma compensação acidental
que carece de mais estudos nas margens continentais e em riftes nos oceanos. Este
segundo obstáculo é mais importante porque inclui o processo de diferenciação geoquímica entre o Sima do fundo oceânico e o Sial dos continentes. A resposta a ambas
as questões ou dificuldades, sobre a real profundidade dos blocos continentais e da
concentração de alumínio aí existentes, e o facto de não suceder nos blocos oceânicos implicaria o recurso a métodos experimentais, químicos e mecânicos, observações e análises dos materiais.
Em resposta no mesmo artigo, Dietz (1961) refere ainda que, relativamente
aos sismos de foco mais profundo, a litosfera estende-se até 70 km de profundidade,
tanto no caso dos continentes, como nas bacias oceânicas, dado obtido a partir de
evidências isostáticas e, abaixo deste nível, na astenosfera, não se acumula stresse
permanente. Os sismos de foco profundo, a 800 km, indicam stresse acumulado por
curtos intervalos de tempo, ou por poucos anos, o que não prova a sua acumulação ao
longo de milhares de anos. Logo não fica provada a existência da astenosfera a profundidades moderadas. Contudo, é verdade que se sabe pouco sobre as propriedades
reológicas do manto, se são sólidas, viscosas, quase líquidas ou outras. No entanto,
a elevada circulação de calor no fundo oceânico com rochas de radioatividade baixa,
pode ser explicável através da convecção, enquanto o calor que circula a partir de
rochas graníticas dos continentes, muito radioativas, depende de um processo de
difusão. Bernal (1961) concorda com as observações de Dietz e encontra resposta
à segunda objeção ou dificuldade, em relação à formação do Sial. Todavia, é necessário caracterizar a natureza do manto superior pela ocorrência de sismos de foco
profundo, em que estes não representam uma mera acumulação temporária de stresse
nos materiais. A localização de zonas de falha lístricas a 45º deve ser pelo menos tão
antiga como o sistema de fossas de mares profundos, arcos insulares e sistemas continentais que estão subjacentes. A verdade é que mudam descontinuamente a distâncias de 200 km, à medida que cada fase do ciclo orogénico tem início. As correntes
descendentes de convecção, que se deslocam sob as margens continentais, podem
não circular como um fluxo de um líquido contra um campo gravitacional, através de
uma camada de rochas altamente comprimida e rígida, mas como um deslocamento
descendente sucessivo de blocos do manto superior para material, supostamente,
mais suave do manto inferior (Figura 2). O material da astenosfera pode-se imaginar
a separar-se de uma camada superior siálica sob uma margem continental e uma
camada inferior do Sima a preencher a camada superior rígida do manto (Figura 3).
Estas hipóteses podem ser úteis para apoiar evidências de estudos oceanográficos e
geofísicos recentes.
Wilson (1961) responde, no mesmo artigo, às questões dos colegas Bernal e
Dietz sobre as cristas médio-oceânicas, referindo que as do Atlântico podem fornecer uma explicação para as perspetivas, defendidas por Wegener e Du Toit, de que
as margens opostas do oceano se separaram, explicando ainda a posição média ou
central desta crista oceânica. Como exemplo da expansão, menciona a abertura dos
riftes africanos. Um corolário de expansão são as cristas em forma de anel em torno da Antártica e de África, nas quais, tendo em conta que não se podem expandir
indefinidamente, devem ocorrer alterações ocasionais na localização das correntes
de convecção no manto. Relativamente aos sistemas de montanhas continentais, é
importante conseguir uma explicação à luz das novas hipóteses. Porém, considerando que as montanhas ativas formam um padrão contínuo em forma de T e que
os sistemas de montanhas mais antigos formam alinhamentos mais curtos; é difícil
encaixar as montanhas hercínicas dos Apalaches num só sistema montanhoso é quase impossível fazê-lo para as orogenias pré-câmbricas. A separação ou divisão dos
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Figura 2. Secções do interior da Terra que mostram a localização das células de convecção na
camada do inferior do manto e reações na camada superior do manto, mais rígido, entre
a astenosfera e a crusta (adaptado de Bernal, 1961).

continentes não sucede de forma aleatória, pois parece haver uma tendência para este
processo ao longo de sistemas montanhosos antigos, tal como parece ter ocorrido
nas costas atlânticas da América e África do Sul, que fazem parte do mesmo sistema
montanhoso formado no final do Pré-Câmbrico e início do período Paleozoico.
Em relação à ação das correntes de convecção, é importante ter em conta as
mudanças na viscosidade do manto com a profundidade, o que deve ocorrer com
bastante frequência devido ao gradiente geotérmico (Wilson, 1961). Se isto suceder,
a secção transversal das células de convecção deve ser maior perto da superfície do
que do núcleo da Terra, assunto pouco refletido em diagramas e discussões sobre a
convecção terrestre. Este processo é particularmente eficiente quando dois continentes se carreiam ou convergen contra o outro, formando, por exemplo, as grandes
elevações dos Himalaias no norte da Índia. Outra possibilidade é que as correntes de
convecção podem parar ou reverter posição, pela acumulação de calor ao produzir
material continental, o que pode estar relacionado com o arranjo simétrico dessas
correntes de convecção à volta do eixo da Terra e com o controlo dinâmico do núcleo. Esta simetria foi a base da hipótese tetraédrica que foi traduzida, recentemente,
para a génese de cristas e montanhas. Se esta relação existir, então a rotação da Terra
irá afetar a localização das correntes de convecção, mas a sua taxa de movimento é
demasiado lenta para produzir efeitos na formação de montanhas durante intervalos
na ordem dos 10 Ma. Por isso, serão necessários mais estudos sobre as razões da
mudança periódica da localização das células de convecção.
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Figura 3. Secção idealizada do sistema continental segundo a hipótese de Dietz da
diferenciação siálica continental (adaptado de Bernal, 1961).

A colisão dos continentes pode levar à produção de ondas de elevação ou soerguimento e avanços de cristas de rochas sedimentares. O conjunto de evidências
estudado é sugestivo do crescimento dos continentes ao nível das margens, sendo as
suas plataformas mais espessas, o que não se encontra provado através de evidências. Outro argumento é o da expansão lenta do planeta Terra. A taxa de expansão de
alguns mm/ano seria suficiente para manter os continentes acima do nível do mar,
mas esse facto não interfere com outros processos orogénicos descritos.
Em 1962b, Runcorn sintetiza as principais críticas às hipóteses colocadas, salientando que: (1) é difícil acreditar que ocorreu deriva dos continentes num passado
da Terra tão remoto e (2) não fora proposta mais nenhuma teoria dinâmica e sustentável sobre deriva continental, desde a hipótese inicial de Wegener. No entanto, é
de notar que nos últimos séculos ninguém colocou em causa a existência do campo
magnético terrestre, porém não foi postulada qualquer teoria sobre este facto. Assim, é desejável que, de acordo com os conhecimentos recentes da Geofísica, sobre
o interior da Terra, se verifique e admita as deslocações dos continentes. Wegener
deu o primeiro passo para a compreensão do processo da deriva continental, dando
maior ênfase ao equilíbrio isostático dos continentes. À luz destes conhecimentos,
sabe-se que a velocidade angular diminuiu e a forma elíptica da Terra também sofreu
alterações, situação que implica a circulação de calor no manto superior. As condições geofísicas revelam que ocorre convecção no núcleo da Terra, uma condição
necessária para gerar o campo magnético terrestre. Desta forma, será produzido mais
calor pelo núcleo por convecção o qual, depois é levado para o manto por condução,
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

260

P. Faustino, C.R. Gomes, I. Abrantes & A. Rola

pelo que terá de ocorrer convecção no manto. A questão
da existência de correntes de
convecção no manto surgiu
pela necessidade de encontrar processos adequados à
atividade tectónica. Assim,
a posição dos continentes
anterior às deslocações mais
recentes, pode ser inferida
com base em dados do Paleomagnetismo, mostrando que
os dados relativos à América
do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida indicam que
estes continentes, durante o
Paleozoico Médio, estariam
agrupados muito próximo
perto do polo sul (Figura 4).
Os memos dados também reFigura 4. Esquema da reconstrução do hemisfério sul no velam que a explicação resiMesozoico Médio; --- Posição presente, — posição de nas trocas do momentum
ou velocidade angular entre
reconstruída (adaptado de Runcorn, 1962a).
o núcleo e o manto, resultantes do acoplamento electromagnético entre estas duas estruturas no interior da Terra. Ambos os mecanismos
podem estar presentes, bem como o crescimento gradual do núcleo, ao longo da
história da Terra, o que pode sugerir uma explicação para as mudanças do padrão de
convecção, anteriormente referidos.
Girdler (1962) propõe um reinício da Teoria da Deriva Continental com base
em estudos geofísicos da década anterior, os quais evidenciam uma forte possibilidade da deriva dos continentes ter ocurrido na direção dos polos e uns em relação
aos outros. Esta possibilidade surgiu devido a estudos realizados na área do Paleomagnetismo, com o suporte de contributos de outras áreas, como a Oceanografia,
Paleoclimatologia e Geologia da estrutura crustal da Terra. De acordo com Runcorn (1962a), o padrão das correntes de convecção em grande escala no manto
pode explicar a posição atual dos continentes. Segundo Vening Meinesz (1962),
à medida que o núcleo da Terra, aumenta maiores são os movimentos harmónicos
de convecção no manto, tornando-se mais importantes. Os continentes quebram e
movem-se, através de movimentos horizontais das correntes de convecção subcrustais, e repousam sobre as correntes descendentes.
Um suporte científico, independente, destas ideias, surge da natureza e da posição atual do sistema mundial de riftes ou de cristas médio-oceânicas. No geral,
as bacias oceânicas são caracterizadas por riftes medianos que, muitas vezes, tem
vales de rifte e zonas de fratura perto da crista. Estes riftes são sismicamente ativos
e medições no local são indicadoras de elevada circulação de calor. Segundo Runcorn (1962a), devem existir fases de quebra continental à medida que os padrões de
convecção se alteram e funcionam sob os continentes, como no caso do rifte em fase
de abertura na região leste africana, intersectando este continente, e outros exemplos
que se observam nos golfos da Califórnia e de Áden (Figura 5). Estes dados podem
fornecer pistas sobre o início do processo de deriva dos continentes.
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Figura 5. Localização aproximada do sistema mundial de riftes e características associadas
(adaptado de Girdler, 1962).

Figura 6. Mecanismo para a separação da crusta
continental em três fases, resultando na formação
de nova crusta oceânica: 1. Forças tensionais
causam fraturam a crusta; 2. Forças elevadas
levam à separação da crusta continental, ocorrendo
intrusão de materiais ígneos; 3. O preenchimento
da fenda causa movimentos na subsuperfície que
podem resultar em falhas nas margens continentais.
(adaptado de Girdler, 1962).

Girdler (1962) esquematiza um possível processo
baseado em forças tensionais
(Figura 6) de dimensão suficiente para causar uma fratura na crusta terrestre, como
no golfo de Áden (Fase 1). As
forças são tão elevadas que
levam à separação da crusta continental, sucedendo a
intrusão de materiais ígneos
básicos nessas fraturas, até
ser alcançado o equilíbrio hidrostático (Fase 2). A pressão
hidrostática do magma não é
suficiente para fazer chegar
o material intrusivo ao nível
da crusta continental, devido
a ter maior densidade. Então,
o preenchimento da fratura
causa movimentos na subsuperfície que podem resultar
na formação de falhas nas
margens continentais (Fase
3). Concluindo, os estudos
feitos até então, indicam que
o sistema mundial de riftes
apoia o suporte observacional à Teoria da Deriva Con-
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tinental proposta por Runcorn (1962a). Para além de dar resposta ao padrão de
convecção de larga escala, a presença de uma nova corrente ascendente sob o Pacífico leste sugere uma mudança recente no padrão de convecção, tal como a corrente
ascendente que está perto da cadeia montanhosa Alpina.
Com base nas observações geofísicas sobre o interior da Terra, realizadas nos
últimos 50 anos, Garland (1962) apoia-se em dados de Runcorn (1962a) que definem que o seu interior pode estar dividido em três regiões principais. O núcleo
central líquido, rodeado pelo manto sólido, encontra-se coberto por uma fina crusta
externa. O núcleo tem um raio de 3500 km, mais de um quarto do raio terrestre e a
crusta possui uma espessura variável até cerca de 50 km. Considerando o volume, o
manto forma mais de 80% do planeta, tendo, por isso, grande influência na dinâmica
dos processos geológicos terrestres. O manto é sólido e tem propriedades físicas e
químicas que diferem do material da crusta. Para se obter mais informação sobre
o interior da Terra foram desenvolvidos métodos geofísicos indiretos. Assim, em
1960, na Assembleia de Helsínquia, foi criado um projeto inovador, com início em
janeiro de 1962 e término em 31 dezembro de 1966, para o estudo do manto superior que envolveu uma estrutura de cooperação entre geólogos e geoquímicos. Este
projeto enfatiza o estudo do manto superior acima dos 1000 km de profundidade e
a sua influência no desenvolvimento da crusta, dado que esta depende dos processos que operam no manto. Nestes estudos foi dada importância: (1) às medições de
circulação de calor na superfície terrestre e nos fundos oceânicos; (2) aos materiais
do manto com propriedades semicondutoras cuja condutividade aumenta com a temperatura; (3) à condutividade que pode ser determinada em função da profundidade,
pela análise de um padrão, na superfície terrestre e nas variações geomagnéticas
em diferentes períodos; e (4) a um exame detalhado do campo gravitacional da Terra, que pode revelar pequenas anomalias produzidas por diferentes densidades no
manto, possivelmente associadas a diferenças de temperatura. Assim, o manto pode
funcionar em grandes células de convecção cujas forças são exercidas na base dos
continentes, sendo fundamental conhecer melhor a distribuição da temperatura no
manto e a taxa de circulação de calor até à superfície.
Harry Hess (1906-1969), professor da Universidade de Princeton e oficial da
marinha norteamericana na Segunda Guerra Mundial, realiza o levantamento topográfico do Oceano Pacífico (Monroe et al., 2008). Em novembro de 1962, Hess, publica a História das Bacias Oceânicas, realçando a hipótese de que as bacias atuais
se têm expandido cerca de 1 cm/ano, referindo que as cristas oceânicas, atravessadas
em direção longitudinal por um rifte com vulcanismo ativo, equivalem a zonas de
elevação das correntes de convecção, correspondendo a crusta oceânica a material
diferenciado nesta região, através de um mecanismo de ascensão, solidificação e de
expansão lateral ao longo das cristas médias oceânicas. Na reconstituição da história
das bacias dos oceanos, também enfatizou o carácter efémero das cristas médias,
exemplificando o caso da crista do Oceano Pacífico que quase desapareceu desde o
Cretácico Superior (Figura 7). No oceano Atlântico, a crista oceânica é verdadeiramente mediana porque existe uma célula de convecção de cada lado da crista que se
desloca à mesma velocidade. Finalmente, Hess (1962) defende que a profundidade
da descontinuidade de Moho sob os continentes está relacionada com a profundidade
dos oceanos.
Em 1963, Vine e Matthews evidenciam as anomalias magnéticas nas cristas
oceânicas como dados essenciais que confirmam a expansão dos oceanos, porque:
(1) a crusta oceânica se forma pela produção de derrames de lava no vale do rifte
que, ao consolidar, se magnetiza de acordo com o campo magnético no momento; (2)
os derrames sucessivos afastam de ambos os lados do rifte a crusta oceânica anteriormente formada; e (3) quando ocorre uma inversão de polaridade esta fica registada
na lava em consolidação, originando um padrão simétrico e paralelo em relação ao
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Figura 7. Antiga localização da crista média do oceano Pacífico no Mesozoico, de acordo
com a história das bacias oceânicas (adaptado de Hess,1962).

rifte. Logo, sempre que ocorram inversões de polaridade do campo geomagnético ,
registam-se impressões nas faixas que lhe são contemporâneas.
Não obstante, para Wilson (1963a), a questão da deriva dos continentes em
Ciências da Terra, é muito antiga e debatida há mais de 50 anos. Face aos novos
dados, se a Terra for um planeta de estrutura rígida, a história e desenvolvimento das
bacias oceânicas devem ter paralelismos aos continentes e a maior parte do fundo
oceânico deve ser antigo. Se ocorreu movimentação ou deslocamento dos continentes, as partes do fundo oceânico exposto não podem ser mais antigas que no momento da deriva. Parece ser no fundo oceânico que reside a resposta a este problema.
Observando o padrão de distribuição de ilhas médio-oceânicas de diferentes idades,
surge um argumento a favor da separação e expansão dos fundos dos oceanos e de
limites assísmicos (Figura 8) que pode indicar a direção de movimentos recentes. As
ilhas do Havai e outros arquipielagos possam ser uma exceção porque a sua origem
não é coincidente com a crista média oceânica do Pacífico.
A reforçar esta hipótese sobre o comportamento da Terra, Wilson (1963b)
menciona outras evidências: (1) vulcões ativos alinhados com as cristas médio-oceânicas, a partir da quais se estendem lateralmente a maioria das (2) elevações
assísmicas, de forma simétrica, como numa imagem em espelho junto das respetivas
margens continentais. Para Wilson este processo pode suceder devido ao calor que
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

264

P. Faustino, C.R. Gomes, I. Abrantes & A. Rola

Figura 8. Processo de convecção ao nível da crista médio-oceânica relativo ao sistema
montanhoso continental. A convecção é irregular, cilíndrica, com duas terminações a
oeste da América do Norte (adaptado de Wilson, 1963a).

Figura 9. O processo de convecção pode explicar a origem de cristas oceânicas laterais e
médias, as cadeias de ilhas de tipo Havaiano e a formação de montanhas (adaptado
de Wilson, 1963b).

circula nas cristas médio-oceânicas, sendo possível afirmar que essas elevações laterais junto aos continentes são, progressivamente, mais antigas desde a crista médio-oceânica até aos continentes (Figura 9).
Wilson (1963a) baseia-se num sistema de distribuição de riftes, a nível mundial, como suporte para o funcionamento de uma corrente de convecção mais ampla,
situada no manto, de acordo com modelos de Vening Meinesz (1962) e Runcorn
(1962a) e como mecanismo explicativo da deriva dos continentes. Por sua vez, Girdler (1963) defende que, registando-se a localização do sistema de riftes e de cristas
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Figura 10. Localização aproximada do sistema de riftes mundiais (a) e características
associadas (b) e (c) (adaptado de Girdler,1963).

oceânicas (Figura 10), é possível definir o grau de convecção que ocorre no manto da
Terra (Figura 11). Assim, comparando os dados sobre a localização dos riftes a nível
mundial (Figura 10), o grau mais elevado de convecção (n=5) (Figura 11b) explica
melhor as observações, segundo a análise matemática harmónica da topografia feita
por Vening Meinesz (1962) e de acordo com os argumentos de apoio à deriva continental de Runcorn (1962b).
Outras evidências a este respeito surgem numa conferência organizada pela
NATO, no Instituto de Estudos Avançados sobre Paleoclimas, envolvendo os departamentos de Física e Geologia, na qual foram sumariadas algumas informações
importantes (Nairn & Runcorn, 1963). Geologia foi confrontada com resultados
da Física, após a descoberta das leis do decaimento radioativo de Rutherford, através
das quais é possível determinar a idade radiométrica de amostras para determinar
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Figura 11. Representação dos padrões das células de convecção de n=3 (a) e n=5 (b),
mostrando os riftes sobre as correntes ascendentes e os continentes sobre as descendentes
(adaptado de Girdler, 1963).

a sequência cronológica de estratos sedimentares. Os dados de estudos paleomagnéticos revelam de modo consistente que a separação dos continentes ocorreu nos
últimos 100 a 200 milhões de anos. Uma das evidências geológicas, mais óbvias, em
relação à posição atual dos continentes provém do estudo de climas antigos, uma vez
que a propriedade das rochas sedimentares depende, parcialmente, dos ambientes de
erosão, transporte e deposição.
Um fator chave nestes ambientes é o clima que está associado à latitude. Se um
tipo de clima pode ser identificado ou reconhecido em determinada latitude, estes dados podem ser usados em testes independentes, através de estudos paleomagnéticos.
Mas, nesta conferência foi-lhes dado uma importância secundária, em detrimento de
outros, como: (1) a distribuição vegetal no Cenozoico; (2) as condições de formação
de carvões no Paleozoico Superior; (3) a identificação e significância das linhas glaciares; (4) as indicações climáticas obtidas a partir da Paleontologia; (5) a determinação de paleotemperaturas por análises isotópicas; (6) a obtenção de dados climáticos
a partir de depósitos químicos; e (7) os climas correspondentes a determinados períodos geológicos. No entanto, a conferência foi muito importante porque permitiu
a interação de áreas científicas distintas como a Geologia, Paleontologia, Paleobotânica, Meteorologia, Geofísica, Pedologia, e Petrologia sedimentar e deu origem a
três ideias principais: (1) uma visão moderna das evidências glaciares, como as da
glaciação quaternária com características morfológicas e sedimentares bem definidas; (2) uma abordagem da Paleontologia moderna que deu maior importância ao
conceito de comunidade fóssil; e (3) a uma discussão sobre os paleodesertos, zonas
áridas a norte e a sul da cintura equatorial húmida, típicas do clima atual. Estas áreas
áridas, quase coincidentes com os ventos alísios, com direção para oeste, são concordantes com dados do Paleomagnetismo, que mostram que a latitude e orientação da
América do Sul sofreram alterações pouco significativas desde o Triásico. No final
desta conferência, concluiu-se que seria importante adotar a latitude paleomagnética
como uma referência e testar contra outras evidências de climas antigos.
Bott (1964) menciona que ficou clara a existência do processo de deriva continental, sendo os dados do Paleomagnetismo, com o apoio de evidências geológicas
e físicas, os mais convincentes. O único mecanismo explicativo da deriva continenMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 12. Processos propostos para a deriva continental através da convecção no manto da
Terra: (A) situação normal com convecção sob os oceanos, (B) convecção iniciada
sob as massas continentais quando atingidas temperaturas críticas, causando uma
separação ou divisão, (C) os fragmentos dessa separação vão para zonas de decaimento
da convecção do manto (adaptado de Bott,1964).

tal, sugerido até este momento, é o das correntes de convecção no manto terrestre.
Runcorn propõe que as correntes de convecção podem causar quebra e separação de
massas continentais, pressupondo que o núcleo da Terra cresceu gradualmente, até
ao tamanho atual, e postulando um padrão de convecção harmónico esférico, que
muda progressivamente de n=1 até n=5, à medida que a espessura do manto sofre
uma redução progressiva. Um mecanismo alternativo (Figura 12) é, então, proposto,
no qual as regiões continentais são locais menos eficientes para a ocorrência da convecção do manto, podendo esta ocorrer, mais facilmente, sob os oceanos. Considerase, ainda, que a ausência normal de correntes de convecção sob os continentes permite um aumento da temperatura do manto sob estas massas, originando fontes de
calor radioativo que forçam a ocorrência de novas correntes de convecção, podendo
causar fraturação e divisão das massas continentais. Neste local, entre os dois blocos
tectónicos divergentes, vai formar-se a nova crusta oceânica, sendo este o modo
mais eficiente para libertar o excesso de calor. Esta hipótese não está relacionada
com o crescimento do núcleo da Terra ou a estabilidade do seu tamanho, mas é mais
concordante com um tipo de convecção espasmódica no manto, que também explica os picos de datação por idade radiométrica, sugerindo que cada um destes picos
pode corresponder a um início recente de correntes de convecção, sob uma região
continental.
Em 1965, Wilson propõe uma nova classe de falhas e a sua influência sobre a
deriva continental. Muitos geólogos mantiveram a ideia de que os movimentos da
Terra estão concentrados na deslocação de cinturões móveis que podem assumir a
forma de montanhas, de cristas médio-oceânicas e de grandes falhas com movimentos horizontais, com influência na deriva continental. Porém, esta proposta tem sido
difícil de confirmar porque a maior parte das estruturas termina nas bacias oceânicas.
Contudo, o mais provável é que estas características não funcionem isoladamente,
havendo uma ligação entre os vários cinturões móveis sobre a Terra, o que divide a
superfície em várias placas rígidas de grandes dimensões (Figura 13).
A noção de falhas transformantes inclui falhas cuja deslocação para subitamente ou muda de forma e direção (Figura 14), mas os conceitos de falha transformante
e de cisalhamento são noções complexas em Geologia.
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Figura 13. Esquema das cinturas móveis, incluindo as formações de montanhas ativas e arcos
de ilhas em compressão (—), falhas horizontais transformantes ativas (---) e cristas
médio-oceânicas em tensão (---) (adaptado de Wilson, 1965).

Figura 14. Dorsal Médio-Atlântica, deslocada para Oeste por falhas transformantes, podendo
ter movimentos laterais quando o rifte se está a expandir. Rifte médio - oceânico (—);
falha ativa (---) e falha inativa (...) (adaptado de Wilson, 1965).

O estudo de Dearnley (1965), sobre as cadeias orogénicas, convecção e expansão da Terra, corresponde à continuação de trabalhos anteriores, sobre as características destas cinturas orogénicas, numa tentativa de deduzir padrões da atividade crustal. Qualquer cadeia orogénica deve ser vista como um reflexo da atividade
subcrustal. Tendo em conta que o mecanismo de geração desta atividade, em grande
escala, são as correntes de convecção no manto, é razoável considerar possíveis relações com base nesta informação. Estudos sobre a convecção no manto indicam que
o sistema de convecção depende da razão entre o raio do núcleo e o raio terrestre
(Vening Meinesz, 1962).
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Figura 15. Projeções estereográficas das cadeias orogénicas nos polos, entre 2750 e 1950
Ma, com uma determinação do raio terrestre em 4.400 km, através de um padrão das
cinturas orogénicas com uma linha de simetria equatorial e de convergência polar
(adaptado de Runcorn, 1962a).

Um crescimento gradual do núcleo da Terra, também foi proposto por Runcorn (1962a), correspondendo a mudanças no padrão de convecção. Segundo as
projeções observadas no globo (Figura 15), o regime principal de cadeias orogénicas
surge em espiral externa desde os polos, formando uma convergência na região do
equador. Este padrão estrutural regular é reconhecido em todos os continentes exceto
na Antártida, o que pode refletir o sistema de controlo de forças nesse período. O
único mecanismo adequado para a produção dessas forças são as células (n=2) num
sistema de correntes de convecção.
A interpretação da formação das principais cadeias orogénicas confirma a hipótese de trabalho de um processo de expansão da Terra, numa taxa aproximada de
0,65 mm/ano. Diversos dados indicam o mecanismo das correntes de convecção no
manto como a principal força que controla o desenvolvimento das cadeias orogénicas na crusta terrestre. Como os padrões estruturais são compatíveis com o funcionamento destas correntes de convecção, ao longo do tempo, há uma forte probabilidade
de existir uma relação causal entre elas. Deste modo, a deriva dos continentes e a
expansão da Terra são os corolários principais nesta síntese, dado que estes sistemas
têm estado ativos ao longo da história do planeta.
Em 1966, Wilson estuda a hipótese do oceano Atlântico ter fechado e reaberto de novo, com base em evidências que apoiam esta possibilidade, embora sejam
necessários mais dados paleomagnéticos para a sua confirmação: (1) a reconstrução
da história geológica tem por base uma explicação unificadora de mudanças nos
tipos de rochas, fósseis, episódios de formação de montanhas e paleoclimas, nomeadamente pela existência de algumas regiões do Atlântico com faunas similares e
existência de faunas diferentes em regiões que estão adjacentes uma à outra (Figura
16); (2) a junção entre as partes contíguas de diferentes locais expostos encontra-se
marcada por extensas falhas, soerguimentos e dobras (Figura 17); e (3) a junção anterior é observável ao longo do lado oriental numa das séries de arcos de ilhas mais
antigas (Figura 18).
A história antiga da formação do oceano Atlântico Norte e suas margens foi
estudada na segunda metade do século XIX, enquanto hipótese científica, quando se
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

270

P. Faustino, C.R. Gomes, I. Abrantes & A. Rola

Figura 16. Região do Atlântico Norte com a distribuição da fauna atual (linhas horizontais) e
fauna do pacífico (linhas verticais) (adaptado de Wilson,1966).

obteve informação dos trabalhos de estratigrafia sobre a história da Terra (Harland,
1967). Uma divisão da Laurasia foi sucessivamente postulada, notavelmente por
Owen em 1857, Snider em 1859, e Fisher em 1881 e 1889, sugerindo, a separação
do Atlântico por mecanismos de convecção. Wegener (1912-1928) defendeu a deriva
dos continentes como hipótese fiável, através de evidências paleoclimáticas, entre
outras, para conseguir convencer a maioria dos cientistas. A deriva continental foi
um conceito tão inovador, que a maior parte das atenções dos cientistas recaiu sobre
questões de validade e de funcionamento. Uma aplicação da deriva na história antiga
da Geologia foi elaborada por Wilson (1966) através da questão Did the Atlantic
close and then re-open?, assumindo a deriva como um processo de aplicação global
e complementando-a com esta hipótese específica, de modo a testá-la. Trabalhos
de Harland (1967) mostram a sequência dos movimentos no Atlântico Norte, na
região do Ártico, durante o Fanerozoico (Figura 19).
Assim, pode existir algum fundamento na hipótese do proto-Atlântico proposta
por Wilson, embora existam poucas evidências sedimentares devido a processos de
metamorfismo (Figura 19a). A bacia do Ártico (Figura 19a-f) pode ser uma extensão
do proto-Atlântico Norte, embora a área do geossinclinal (Figura 19a) necessite de
dados suplementares através do estudo de outras bacias.
Segundo Morgan (1968), o conceito de falha transformante é extensível a toda
a superfície terrestre, referindo que existe uma estrutura geométrica para descrever
a deriva continental atual, cujo modelo consiste numa extensão do conceito de falha
transformante, de acordo com o estudo de Wilson (1965) e com suporte de dados
geofísicos anteriores. A superfície da Terra encontra-se dividida em vinte blocos ou
unidades (Figura 20). Alguns destes blocos são de dimensões continentais, como os
do Pacífico e o Africano, outros têm dimensões subcontinentais como os Caribenho
e o Pérsico. Os limites, determinados pela atividade tectónica atual, são de três tipos:
dorsais oceânicas; fossas e cinturas orogénicas; e falhas transformantes (Morgan,
1968).
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Figura 17. Região do Atlântico Norte no
Paleozoico Superior e no Mesozoico
Inferior, mostramdo que, em relação ao
presente, apenas existia o Golfo do México
e a bacia do Canadá. Quatro regiões foram
formadas durante: (1) o Ordovício Médio;
(2) o Ordovícico Superior; (3) o Devónico
Superior; e (4) o Pensilvaniano. As linhas
mais escuras separam as faunas do Pacífico
e do Atlântico. As duas cristas formaram-se
quando o Atlântico iniciou a sua abertura
(adaptado de Wilson, 1966).
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Le Pichon (1968) apresenta um novo modelo da superfície
terrestre dividido em seis placas
litosféricas (Figura 21), em que
a estimativa dos movimentos das
placas excede uma velocidade de
2 cm/ano, correspondendo a locais
de maior atividade sísmica. Este
modelo simplificado revela um padrão global dos movimentos da superfície terrestre com base nos dados informáticos da expansão dos
fundos oceânicos, sendo um aperfeiçoamento do modelo de Morgan
(1968) e de acordo com o conceito
de que a superfície da Terra se encontra dividida em grandes porções
de litosfera, constituindo as placas
litosféricas, de acordo com um modelo geométrico (Wilson, 1965).
Em 1969, Reyment apresentou novo estudo, no qual efetua
uma avaliação, do ponto de vista
paleontológico, da deriva continental na região do Atlântico Sul,
tendo por base a biostratigrafia de
amonites e transgressões oscilatórias. Nesta altura, existia um acordo crescente na comunidade científica sobre o início da formação do
oceano Atlântico, durante o Cretácico, pela separação progressiva
entre a América do Sul e África. Os
resultados da análise estratigráfica,

Figura 18. Região do Atlântico
Norte no Paleozoico
Inferior.
O
protoAtlântico
deve
ter
formado uma barreira
total entre as duas
zonas faunísticas. Os
arcos insulares estavam
situados ao longo da costa
da América do Norte.
O fundo oceânico pode
ter sido absorvido pelas
fossas associadas a estes
arcos, à medida que o
oceano fechou (adaptado
de Wilson,1966).
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Figura 19. Sequência de movimentos no Atlântico Norte na região do Ártico no Fanerozoico:
(a) o Paleozoico Inferior, mostrando a extensão do geossinclinal do Atlântico Norte;
(b) o Silúrico com direções de compressão evidenciadas por setas e linhas onduladas;
(c) o Devónico Superior com as novas posições após os movimentos de origem do
Atlântico; (d) o Paleozoico Superior com as direções da compressão Hercínica; (e)
a divisão do Atlântico no Cenozoico Inferior com os movimentos de compressão do
nordeste e noroeste da Groenlândia; e (f) a dispersão recente do novo Atlântico e das
bacias do Ártico (adaptado de Harland, 1967).

usando as amonites para datar as transgressões e regressões marinhas que ocorreram
durante o Cretácico e para sequenciar estes eventos geológicos, leva à confirmação
da Teoria da Deriva Continental e à recuperação do conceito de placa continental.
No Jurássico Superior inicia-se a separação do bloco africano (Figura 22). A fratura
expandiu-se de norte para sul e o rifte pode ter sido concluído no Aptiano, embora a
entrada do oceano no graben, ocorresse mais tarde. A amonite do género Elobiceras
foi importante para a transgressão marinha no Atlântico Sul.
A presente interpretação da evolução do Atlântico Sul tem por base várias hipóteses: (1) o rifte entre a América do Sul e África inicia a sua abertura de norte para
sul; (2) as forças exercidas neste processo derivam de uma célula de convecção;
(3) a localização de África em relação à célula de convecção não era constante;
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 20. Esboço geotectónico da crusta terrestre dividida em 20 unidades que se
movimentam como blocos rígidos. Nos limites entre blocos existem elevações, fossas
e falhas (adaptado de Morgan, 1968).

Figura 21. Localização dos limites dos seis blocos ou de placas da superfície terrestre. Os
limites apresentam movimentos que excedem 2 cm/ano e são locais onde se regista
maior atividade sísmica (adaptado de Le Pinchon, 1968).

(4) a célula de convecção funciona intermitentemente; (5) ocorrem transgressões
marinhas de pequena amplitude; (6) o processo de rifting é foi concluído apenas no
Cretácico Inferior; e (7) o Atlântico Norte e Sul podem ter estado unidos devido a um
momento rotacional no Albiano superior (Figura 22-4).
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Para resumir a evolução fantástica dos conhecimentos no domínio da Geofísica
que levaram à TTP, importa referenciar que Hess (1962), de acordo com o modelo
de Holmes, localiza, na superfície da Terra, os ramos ascendentes e descendentes das
correntes de convecção, respetivamente, nas zonas de vale de rifte e de subducção.
Estudos de Vine & Matthews (1963) e Wilson (1963, 1965) vieram apoiar esta
hipótese.
Em síntese, os modelos apresentados são consensuais quanto à localização dos
ramos ascendentes e descendentes dos movimentos de convecção: (1) os ramos ascendentes situam-se ao nível das zonas de rifte, associados a vulcanismo ativo e
contínuo, de elevado fluxo geotérmico; e (2) os ramos descendentes localizam-se
ao nível das zonas de subducção, associados a um fluxo geotérmico menor. Esta
convecção possibilita compreender o movimento das placas litosféricas por geração
de uma corrente de convecção, a qual sucede ao nível do manto e consegue mover
a litosfera pela conjugação do seu movimento ascendente e descendente: (1) a ascensão de material, sobreaquecido ao nível do manto, impulsiona a placa litosférica
numa das extremidades ou zona de rifte; e (2) o afundamento da litosfera fria e densa
leva a placa na extremidade oposta, para a zona de subducção. Em 1965, Wilson
propõe que a superfície da Terra estaria dividida em grandes porções de litosfera e Le
Pinchon (1968) apresenta um modelo da superfície terrestre dividido em seis placas
litosféricas. No final da Era Paleozoica todos os continentes estavam reunidos, como
resultado do movimento convergente das placas litosféricas, formando o supercontinente Pangeia. Esta começou a fragmentar-se durante o Triásico, continuando a
suceder essa fragmentação, o que explica a atual distribuição dos continentes e das
bacias oceânicas. Wilson propõe, ainda, a hipótese do Ciclo do Supercontinente ou
Ciclo de Wilson que integra a fragmentação de placas, a abertura e fecho de bacias
oceânicas e a formação de nova placa. Um dos argumentos que apoia esta hipótese é
a formação de montanhas provocada por compressão, durante as colisões de placas
continentais. Estes episódios de construção de montanhas ocorrem a cada 400 ou
500 Ma e são seguidos por um episódio de fragmentação de placas após 100 Ma, o
que dá origem a placas individualizadas, formando-se um oceano interior.
Os resultados mais importantes deste estudo de revisão, sobre a evolução histórica da tectónica, foram organizados temporalmente e sintetizados na Tabela I e
revelam uma produção de conhecimento bastante rápida nesta década de 60 do século XX.
A análise destes resultados mostra a importância, ao longo do tempo, da construção do conhecimento a partir de estudos publicados em revistas científicas de
difusão rápida e abrangente. Foi após a Segunda Guerra Mundial, durante a década
de 50 que tecnologias como a SONAR, usadas na deteção de submarinos, permitiram conhecer melhor a composição e morfologia dos fundos oceânicos, dados que
convergiram para a recuperação e aceitação das teorias mobilistas. Os dados mais relevantes estão relacionados com a morfologia das bacias oceânicas, nas quais foram
localizadas as maiores cordilheiras montanhosas do planeta e com o magnetismo das
rochas dos fundos oceânicos. Geofísicos geólogos analisaram dados sobre as inversões campo magnético terrestre, determinadas nas escoadas de lava nos continentes
e depois em rochas extrusivas das placas oceânicas. Em 1963, Vine & Matthews,
sugerem uma interpretação diferente para estas anomalias magnéticas e usam-nas
como argumento para a expansão dos oceanos. Assim, a crusta oceânica forma-se
pela produção de derrames de lava no vale do rifte que, ao consolidarem, magnetizam de acordo com o campo magnético existente no momento. Estes derrames
afastam a crusta oceânica anteriormente formada, de ambos os lados do rifte. Sempre
que ocorre uma inversão de polaridade do campo magnético, esta é registada na lava
em consolidação, originando um padrão simétrico e paralelo em relação ao rifte.
Mas qual o mecanismo motor deste sistema? Para Hess (1962) a resposta está nas
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Figura 22. Posição relativa da América do Sul e África durante o Cretácico (1-8) e registo
das transgressões (T) e regressões (R) nas representações 1, 3 e 8; os símbolos T → R
indicam transgressões mais curtas (adaptado de Reyment, 1969).
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Tabela I. Caracterização de vinte e quatro artigos científicos publicados na década de 60 do
século XX: análise e síntese das principais hipóteses, teorias e resultados de estudos
sobre a Teoria da Tectónica de Placas publicados nessa década.
Título do artigo,
revista
“Some consequences
of expansion of the
Earth”, Nature

Autor e data de
publicação

Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma
teoria

Wilson (1960)

Hipótese e consequências do processo de expansão do
planeta Terra, tendo sido estimado uma taxa de aumento
da circunferência entre 3 a 8 mm/ ano, com base em
estudos anteriores que analisaram evidências geológicas
e geofísicas deste processo.
“Paleomagnetic
Cox & Doell
Evidências paleomagnéticas na alteração do raio da Terevidence relevant to
(1961)
ra, tendo em conta dados anteriores que apoiam a hipóa change in the Earth
tese do aumento do raio da Terra ao longo da sua históradius”, Nature
ria geológica, embora os dados geofísicos não suportem
esta possibilidade.
“Continent and ocean Dietz (1961)
Teoria da evolução dos continentes e das bacias oceânibasin evolu-tion by
cas pela expansão do fundo oceânico, na qual a evoluspreading of sea
ção da crusta se deve apoiar num modelo que envolva
floor”, Nature
processos que ocorrem nas plataformas externas e no
manto.
“Continental and oce- Bernal et al.
Revolução oceanográfica em geotectónica, incluindo as
anic differentiation”, (1961)
noções sobre as descobertas das fossas médio-oceânicas
Nature
e das falhas de desligamento, com base em medidas dos
sismos e da gravidade e através de processos de dobras
e falhas nos sistemas montanhosos, arcos de ilhas. Hipóteses do sistema de convecção do manto e da expansão
dos fundos oceânicos.
“The origin of ocean
Gilvarry (1961) Hipótese sobre a origem das bacias oceânicas e dos conbasins and contitinentes, a partir da ideia de que os oceanos terrestres
nents”, Nature
parecem ter duas características principais, contêm contornos circulares e estão circundados por escarpas. Parte
do princípio que os oceanos terrestres se formaram por
impacto explosivo de grandes meteoritos.
“Convection currents Runcorn (1962a) O padrão das correntes de convecção em grande escala
in the Earth`s mantle”,
no manto pode explicar a posição atual dos continentes.
Nature
“Towards a theory
Runcorn (1962b) Deriva continental em que as condições geofísicas reof continental drift,
velam que ocorre convecção no núcleo da Terra necesNature
sária para gerar o campo magnético terrestre. O calor
produzido pelo núcleo por convecção seria levado para
o manto por condução, ocorrendo convecção no manto.
“Initiation of continen- Girdler (1962)
Reinício da Teoria da Deriva Continental com base em
tal drift”, Nature
estudos geofísicos da década anterior, revelando uma
forte possibilidade de os continentes terem derivado na
direção dos polos e uns em relação aos outros e um mecanismo para a separação da crusta continental em três
fases, resultando na formação de nova crusta oceânica.
“The upper mantle
Garland (1962) Estudo do manto superior, referindo que é sólido e tem
project”, Nature
propriedades físicas e químicas que diferem do material da crusta, com base em informação sobre o interior
da Terra e a partir de métodos geofísicos indiretos. O
projeto para o Estudo do Manto Superior envolveu uma
estrutura de cooperação entre geólogos e geoquímicos.
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Título do artigo,
revista
“History of oceans
basins”, Petrologic
Studies

Autor e data de
publicação
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Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma
teoria

Hess (1962)

Hipótese de que as bacias atuais têm expandido 1 cm/
ano. As cristas oceânicas, atravessadas em direção longitudinal por um rifte com vulcanismo ativo, equivalem
a zonas de elevação das correntes de convecção, correspondendo, a crusta oceânica, a material diferenciado
nesta região, através de um mecanismo de ascensão, solidificação e de expansão lateral.
“Evidence from isWilson (1963a)
O padrão de distribuição de cristas médio-oceânicas de
lands on spreading of
diferentes idades, sugere um argumento a favor da sepaocean floors, Nature
ração e expansão dos fundos dos oceanos e de limites assísmicos. Estes podem indicar a direção de movimentos
recentes, constituindo áreas de fundo basáltico, como a
bacia do Paraná, México, Etiópia, Gronelândia e Escócia. Sendo as ilhas como uma evidência da expansão do
fundo oceânico.
“Magnetic anomalies Vine & MatAnomalias magnéticas nas cristas oceânicas como daover oceanic ridges”, thews (1963)
dos essenciais que confirmam a expansão dos oceanos.
Nature
A crusta oceânica forma-se pela produção de derrames
de lava no vale do rifte que, ao consolidar, se magnetiza
de acordo com o campo magnético no momento. Os derrames sucessivos de lava afastam de ambos os lados do
rifte a crusta oceânica anteriormente formada e, quando ocorre uma inversão de polaridade, fica registada na
lava em consolidação, originando um padrão simétrico
e paralelo em relação ao rifte.
“Hypothesis of Earth`s Wilson (1963b) Hipótese sobre o comportamento da Terra: (1) vulcões
behavior”, Nature
ativos alinhados nas cristas médio-oceânicas, a partir
das qualis se estendem lateralmente a maioria das (2)
elevações assísmicas, de forma simétrica, até às respetivas margens continentais.
“Rift valleys, contiGirdler (1963)
Mecanismo explicativo da deriva dos continentes. A
nental drift and conpartir da localização do sistema de riftes e de cristas ou
vection in the Earth`s
oceânicas é possível definir o grau de convecção que
mantle”, Nature
ocorre no manto da Terra. O grau mais elevado de convecção que explica a observação é n=5.
Nairn & RunUma das evidências geológica, em relação à posição
“Paleoclimates”,
corn (1963)
atual dos continentes, que provém do estudo de climas.
Nature
A propriedade das rochas sedimentares depende, parcialmente, dos ambientes de erosão, transporte e deposição. Um fator chave nestes ambientes é o clima e como
este se encontra associado à latitude.
Hipótese do processo de deriva continental, com apoio
“Geophysics”, Nature Bott (1964)
de evidências geológicas e físicas, sendo os dados do
Paleomagnetismo os mais convincentes. O mecanismo
explicativo da deriva continental é o das correntes de
convecção no manto terrestre.
“Orogenic fold-belts, Dearnley (1965) O mecanismo das correntes de convecção no manto é
convection and expana principal força que controla o desenvolvimento das
sion of the Earth”,
cadeias orogénicas crustais. Os padrões estruturais, ao
Nature
longo do tempo são compatíveis com o funcionamento
destas correntes de convecção. A deriva dos continentes
e a expansão da Terra são os corolários principais.
“A new class of faults Wilson (1965)
Nova classe de falhas e a sua influência sobre a deriva
and their bearing on
continental. Ligação entre os vários cinturões móveis
conti-nental drift”,
sobre a Terra, o que divide a superfície em várias placas
Nature
rígidas de grandes dimensões.
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Título do artigo,
revista

Autor e data de
publicação

Descrição global da hipótese, teoria ou suporte a uma
teoria

“Did the Atlantic close Wilson (1966)
and then re-open?
Nature

Hipótese do oceano Atlântico ter fechado e reaberto de
novo, com base em evidências que apoiam esta possibilidade, embora sejam necessários mais dados paleomagnéticos para a sua confirmação.
“Spreading the ocean Vine (1966)
Hipótese baseada na história das bacias oceânicas, na
floor: New evidencexpansão dos fundos oceânicos e nas variações na ines”, Science
tensidade e polaridade do campo magnético terrestre
que ficam registadas em rochas ígneas, à medida que
estas arrefecem e solidificam na temperatura do ponto
de Curie, nas cristas médio-oceânicas. Esta hipótese é
apoiada pelos dados de linearidade e continuidade das
anomalias magnéticas nos oceânicos.
“Early history of the
Harland (1967) Hipótese para a formação do Atlântico Norte e suas marnorth Atlantic ocean
gens oceânicas com base na hipótese do proto-Atlântico,
and its margins”,
proposta por Wilson (1966) e em dados de estratigrafia
Nature
anteriores, embora existam poucas evidências sedimentares devido a processos de metamorfismo. A bacia do
Ártico pode ser uma extensão do proto-Atlântico Norte.
“Rises, Trenches, great Morgan (1968)
Teoria da Tectónica de Placas com o apoio dos dados
Faults, and Crustal
geofísicos anteriores, apresentando um modelo da suBlocks ” Journal Geoperfície da Terra dividida em vinte blocos rígidos, cujos
physical Research
limites são de três tipos: dorsais oceânicas, fossas e cinturas orogénicas, e falhas transformantes.
“Sea floor spreading
Le Pichon (1968) Modelo da superfície terrestre, dividido em seis placas
and continental drift”,
litosféricas, com um padrão global dos movimentos da
Journal Geophysical
superfície terrestre. Estimativa dos movimentos das plaResearch
cas excede uma velocidade de 2 cm/ano, correspondendo a locais de maior atividade sísmica.
“Ammonite biostratig- Reyment (1969) Análise estratigráfica, usando amonites para datar as
raphy, continental drift
transgressões e regressões marinhas durante o Cretáciand oscillatory transco. Sequência de eventos geológicos que leva confirmagresssions”, Nature
ção da Teoria da Deriva Continental e à recuperação do
conceito de placa continental no Atlântico Sul.

células de convecção térmica no manto. O magma quente ascende e entra em fraturas, existentes ao longo das dorsais oceânicas, formando nova placa oceânica. Que
evidências podem confirmar esta hipótese? As anomalias magnéticas determinadas
nas rochas do fundo oceânico são simétricas relativamente às dorsais oceânicas e
paralelas às mesmas. Mais relevante é o facto do padrão das anomalias oceânicas
corresponder ao padrão de inversões magnéticas conhecidas em estudos de escoadas
de lava. Assim, chega-se à conclusão de que as bacias oceânicas são estruturas geologicamente recentes, cuja abertura e fecho são responsáveis por movimentos dos
continentes.
A TTP, modelo que hoje explica a dinâmica da geosfera, foi amplamente reforçada pelos contributos de uma extensa comunidade de cientistas, ligados às Ciências
da Terra e em menos de dez anos, durante a década de 60, surgiu uma das maiores
revoluções em Ciência (Le Pichon, 2013). É uma das questões mais difíceis que os
cientistas enfrentam, quando têm de avaliar a proposta de um novo paradigma. De
modo consistente, Wegener (1915) e Du Toit (1937) tiveram um papel importante
pelos contributos que levaram à mudança de paradigma, do fixismo para o mobilismo, com a Teoria da Deriva Continental.
Mais tarde, os dados obtidos por Hess (1962), Wilson (1963, 1965) e Vine &
Matthews (1963) foram fundamentais para a ideia da expansão dos fundos oceâMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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nicos e para a definição dos limites, noção de placas e de falhas transformantes.
Vine 1966) apresentou evidências que apoiam a expansão dos fundos oceânicos - as
anomalias magnéticas- dando suporte à ideia de que as estas podem conter registos
históricos das bacias oceânicas e do campo magnético terrestre dos últimos 200 Ma.
Wilson (1965) usou as ideias de Hess, Vine e Matthews sobre as falhas equatoriais
do Atlântico, para estabelecer as regras de base da Tectónica de Placas, promovendo
as teorias mobilistas. Mais recentemente, de acordo com a perspetiva de Wilson,
surgiu a hipótese do Ciclo do Supercontinente ou Ciclo de Wilson, que integra a
fragmentação continental, a abertura e fecho de bacias oceânicas e a nova formação
de um continente. Um dos argumentos que apoia esta hipótese é a formação de montanhas provocada por compressão durante as colisões continentais. Estes episódios
de construção de montanhas ocorrem a cada 400 ou 500 Ma e são seguidos por um
episódio de fragmentação de placas após 100 Ma, o que dá origem a placas individualizadas, formando-se um oceano interior (Burke, 2011).
Pode colocar-se a questão seguinte: Este paradigma da Tectónica de Placas responde melhor que o paradigma do fixismo? Por um lado, a mobilidade da superfície
da Trra foi um facto que implicou experiência e observação, sendo um novo paradigma de carácter pragmático com suporte de dados da Geofísica. Por outro, sabe-se
que o sucesso de um paradigma também depende das questões colocadas em cada
momento e contexto de investigação (Le Pichon, 2013).

5. Implicações da teoria da tectónica de placas nos manuais
de ciências naturais e de geologia no 3.º ciclo e ensino secundário
O estudo da TTP, numa perspetiva evolutiva nos anos 60 do século XX, remete
também para a importância da HC na contextualização do conhecimento e na reorganização de programas curriculares em manuais escolares, com implicações significativas no ensino das Ciências Naturais em Portugal e, em particular, da Geologia,
a partir de publicações de 1980 (Tabela II).
A análise documental e de conteúdo de manuais escolares portugueses, antes e após 1960 permitiu concluir que os manuais vigentes entre 1960 e 1970, não
apresentam conhecimentos científicos relativos à expansão dos fundos oceânicos e
ao Paleomagnetismo, incidindo antes em aspetos de natureza cartográfica. O manual
escolar para o 7.º ano liceal de Guimarães & Medina, publicado em 1962, inclui
conteúdos curriculares que ainda seguem a visão tradicional das Ciências da Terra,
carecendo de um modelo unificador e globalizante (Figura 23).
Com efeito, a mudança paradigmática que conduziu à aceitação generalizada
da TTP pela comunidade de professores e investigadores ligados às Ciências da Terra, em Portugal, apenas levaria a reformulações significativas nos conteúdos curriculares dos manuais escolares, sobretudo a partir de 1980 (Figura 24).
No manual escolar do 12.º ano de Geologia, publicado em 2014, está incluído
o tema Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de Placas-Génese
e evolução histórica da Teoria da Deriva dos Continentes (Tabela II), apresentado
numa perspetiva da HC, na qual são associados dados históricos na evolução dos
conhecimentos, diversos esquemas de modelos tridimensionais atuais de tomografia
sísmica, que permitem apoiar a correlação entre a geotermia e a tectónica de placas
à superfície da Terra. Este manual apresenta um maior número de esquemas e representações cartográficas da ação da TTP, por comparação com outros anteriores,
incluindo exemplos como a formação de cadeias intracontinentais, no caso dos Pirenéus (Figura 25).
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Tabela II. Identificação de temas (T) e subtemas (St) relacionados com tectónica e respetiva
presença de representações cartográficas e esquemas, em manuais escolares (ME)
utilizados no ensino das Ciências Naturais e da Geologia, desde 1950 até 2014.
Título do ME
(autor, data)

Lições de Ciências
Geológicas, 3.º ciclo
liceal-6.º e 7.º ano
(Carrington da
Costa, 1950)

Compêndio de Geologia, 7.º ano do curso
liceal (Gonçalves
da Cunha & Sousa,
1954)

Lições de Geologia,
para o 7.º ano liceal
(Guimarães & Medina, 1962)
Curso de Geologia,
7.º ano (Torre de
Assunção, 1970)

Curso de Geologia,
Ciclo complementar do ensino liceal
secundário (Torre de
Assunção, 1973)

Geologia, 12.º ano
(Baptista & Silva,
1984)

Descobrir a Terra 7,
3.º ciclo (Antunes et
al., 2011)

T e St

T-Geologia estratigráfica:
St1-Paleontologia
St2-Tectónica (Movimentos da litosfera; Áreas geossinclinais
e movimentos de subsidência; Áreas continentais; Forças
modificadoras do relevo; Teorias tectogénicas; Movimentos
sísmicos e origem do vulcanismo)
St3-Estratigrafia
St4-Grandes divisões adotadas
T-Geodinâmica interna:
St1-Vulcanismo
St2-Movimentos sísmicos
St3-Movimentos orogénicos e epirogénicos
St4-Teorias tectogénicas (hipótese da contração de Beaumont,
hipótese de isostasia de Pratt e a hipótese das translações de
Wegener)
St5-Ciclos dos fenómenos atuais – ciclo geológico
T-Geotectónica:
St1-A-Rugas; B-Falhas
St2-Teorias tectogénicas ou orogénicas (1-Teoria da Contração; 2-Teoria das translações continentais ou deriva dos
continentes; 3-Teoria das correntes de convecção no Sima)
St3-Ciclos geológicos
T-Geologia dinâmica:
St1-Montanhas
St2-Isostasia
St3-Migração dos continentes ou deriva
St4-Calor interno
St5-Vulcanismo
St6-Tremores de Terra
St7-Sismos e atividade vulcânica em Portugal.
T-A Terra e a sua crusta como entidades históricas - Estudo
preambular dos grandes fenómenos geológicos:
St1-Generalidades
St2-Origem da Terra
St3-Tectónica
St4-Movimentos epirogénicos
St5-Ciclo sedimentar e ciclo geológico. Discordâncias
St6-Conceito de geossinclinal
St7-As hipóteses da migração dos continentes e da Tectónica
de Placas
T-Geodinâmica interna-dinâmica da litosfera:
St1-Deriva dos continentes e hipótese de Wegener
St2-Distribuição de sismos e vulcões
St3-Topografia submarina
St4-Conceito de placa litosférica
St5-Limites e movimentos das placas litosféricas
St6-Os Açores neste contexto
T-Dinâmica interna da Terra:
St1-Deriva dos continentes e Tectónica de Placas
St2-Ocorrência de falhas e dobras
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Representações
cartográficas
e esquemas /
subtema (N)
2
5

5
0
7
2
10
1
0
13
2
0
4
2
2
2
2
1
12
0
0
1
1
1
0
2
10
5
6
1
15
2
20
7
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Título do ME
(autor, data)

Geologia, 12.º ano
(Félix et al., 2014)

T e St

TI- Da Teoria da Deriva dos Continentes à Teoria da Tectónica de Placas
T1.1-Génese e evolução histórica da Teoria da Deriva dos
Continentes:
St1- A dinâmica terrestre explicada por contracionistas e
permanentistas
St2- A Teoria da Deriva dos Continentes de Wegener e críticas
à deriva
St3-Os primeiros passos de uma nova teoria: Teoria da Tectónica de Placas
T1.2-A Dinâmica da litosfera e grandes estruturas geológicas:
St4-A convecção no manto terrestre e o movimento das placas
litosféricas
St5-Movimentos verticais da litosfera e equilíbrio isostático
St6-Movimentos horizontais da litosfera e formação de grandes estruturas.
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Representações
cartográficas
e esquemas /
subtema (N)

2
8
10

5
4
13

Em suma, o estudo evolutivo da TTP e os dados geofísicos recolhidos e analisados nos anos 60 do século XX levaram a alterações sucessivas nos conteúdos
curriculares lecionados em Geologia e em Ciências Naturais, principalmente, em
manuais escolares portugueses, publicados após 1980. Além disso, deteta-se uma
crescente importância da HC (Tabela II), sobretudo na contextualização do novo paradigma da TTP e enriquecimento de informação sobre a génese e evolução histórica
da Teoria da Deriva Continental.

6. Conclusão e perspectivas futuras sobre a tectónica de
placas e o ensino das ciências naturais
A TTP tem consequências em todas as áreas das Ciências da Terra, transversais
ao ensino das Ciências Naturais, uma vez que integra um conjunto de evidências
que permitem explicar a relação entre vários processos da geodinâmica terrestre.
Sabe-se, por exemplo, que a interação das placas ao longo dos seus limites é responsável pela maioria das erupções vulcânicas e terramotos, bem como pela formação
e evolução dos sistemas montanhosos. Deste modo, as interações entre as diferentes
placas litosféricas em movimento determinam a localização dos continentes, dos
sistemas montanhosos e das fossas e bacias oceânicas que, por sua vez, afetam os
padrões de circulação atmosférica e oceânica, a repartição biogeográfica de plantas
e animais e o próprio clima global da Terra. Esta teoria tem um valor didático fundamental para o ensino da Geologia, porque constitui uma paradigma unificador e,
simultaneamente, um modelo evolutivo dos processos dinâmicos da Terra (Monroe
et al., 2008; Tarbuck & Lutgens, 2013).
Neste estudo foi importante verificar o impacto da evolução das teorias da tectónica, em oito manuais escolares, anteriores a 1960 e posteriores, até à atualidade,
na introdução da TTP nos manuais escolares portugueses, a partir de 1980. Neste domínio, diferentes estudos defendem ideias contraditórias na forma de integrar a HC
no ensino das ciências. Um estudo sobre a inclusão da HC em manuais de ciências
revelou que os conteúdos analisados não diferem muito de autor para autor e apresentam pouca adequação nas ideias sobre como se desenvolve a ciência e o trabalho
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

P. Faustino, C.R. Gomes, I. Abrantes & A. Rola

282

A				

B

Figura 23. A. Manual escolar para o 7.º ano liceal (Guimarães & Medina, 1962), no qual
os conteúdos ainda seguem a visão tradicional das Ciências da Terra, carecendo de um
modelo unificador e globalizante. B. Figura do mesmo manual escolar que evidencia
as fases da Deriva dos Continentes de acordo com Wegener. A divulgação didática do
esquema revela a aceitação da Teoria da Deriva Continental pela comunidade científica
e docente em Portugal, através da sua difusão nos manuais escolares, no início da
década de 1960.

A				

B

Figura 24. A. Manual escolar para o 12.º ano de Geologia do ensino secundário (Baptista
& Silva, 1984), no qual os conteúdos curriculares seguem uma perspectiva histórica e
evolutiva do conhecimento da Teoria da Tectónica de Placas, considerando este modelo
unificador e globalizante. B. Figura cartográfica que representa a distribuição de focos
sísmicos profundos e intermédios registados entre 1961 e 1967, da autoria de Wyllie
(1976).
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Figura 25. A. Manual escolar para o 12.º ano de Geologia do ensino secundário (Félix et al.,
2014). Os conteúdos curriculares seguem uma perspetiva da génese e evolução histórica e evolutiva da Teoria da Deriva dos Continentes e sobre a dinâmica da litosfera.
Atualmente, os modelos da Teoria da Tectónica de Placas e as aplicações do sistema de
posicionamento global (GPS) servem para determinar o movimento das placas. B. Figura cartográfica que representa as modificações na Península Ibérica durante a abertura do golfo da Biscaia e a formação da cadeia montanhosa dos Pirinéus, face a regimes
compressivos devido à colisão de placas tectónicas.

dos cientistas. Existindo a necessidade dos alunos aprenderem conteúdos sobre a
natureza da ciência, a HC deve ser incluída nos currículos (Leite, 2002).
Uma das vantagens da HC é poder ser um auxiliar na resolução de problemas
científicos no ensino formal, facilitar mudanças no discurso do professor e promover
nos alunos uma melhor compreensão da Ciência atual, situando-a num contexto social, político e económico (Fernandéz et al., 2010). Tendo em conta que a Geologia
é considerada um domínio da Ciência histórica e interpretativa, este envolve alguma complexidade, dado que exige interpretar e raciocinar a partir de representações
como mapas, modelos, gráficos, diagramas e simulações. Por isso, é um excelente
domínio para refletir sobre os processos cognitivos subjacentes às representações
pictóricas (Gobert, 2005). As representações cartográficas, os esquemas de modelos da tectónica de placas e as referências à HC na evolução do conhecimento,
apresentadas nos programas dos manuais de Ciências Naturais e de Geologia geral,
assumem um papel muito importante no ensino de temas complexos, como a TTP.
A importância dos manuais escolares, também, é destacada nas orientações curriculares (Galvão et al., 2001) que enfatizam diversos argumentos a favor da literacia
científica, entre os quais o do tipo utilitário em que a compreensão em Ciência tem
utilidade na maioria dos contextos numa sociedade tecnologicamente avançada.
Para a aprendizagem da TTP no ensino secundário, seria importante incluir
outras hipóteses que permitissem evidenciar a ciência como um processo dinâmico,
em contínua produção de novos conhecimentos e modelos sobre a geodinâmica interna da Terra (Monroe et al., 2008). Como, por exemplo, a hipótese que descreve
ciclos, nos quais o processo de subducção de um supercontinente leva à formação de
superplumas nos antípodas correspondentes à posição atual dos supercontinentes. Os
processos de superplumas mantélicas e os supercontinentes em posição equatorial,
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através de eventos da deriva polar, podem originar a fragmentação destes continentes (Li & Zhong, 2009). O desenvolvimento da produção de novos conhecimentos
científicos sobre esta área da TTP permitirá a continuidade da investigação e do ensino da geodinâmica interna e da litosfera da Terra (Monroe et al., 2008).
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