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RESUMO  

 

Compreender a Tectônica de Placas é fundamental para entender o funcionamento do 

nosso planeta, devido à sua ligação com processos cruciais, como a gênese dos recursos 

geológicos, a interação com os ciclos climáticos ou a própria evolução biológica bem como 

reconhecer as inovações científicas a respeito desta temática, o que é uma forma de 

preencher lacunas antes existentes a respeito da dinâmica da Terra e da Vida. Estas mais 

recentes discussões científicas em relação às atividades tectônicas dizem respeito às 

superplumas mantélicas e ao ciclo dos supercontinentes, que se relacionam de forma direta 

e intensa com as grandes extinções em massa ocorridas no planeta. Os avanços mais 

recentes da Ciência têm vindo a revelar que a dinâmica interna da Terra e a Evolução da 

Vida possuem uma ligação evidente e profunda e que deve ser divulgada para além da 

comunidade científica. Os museus de histórica natural e centros de ciência se consolidam 

como lugares essenciais na divulgação científica, contribuindo de forma importante para a 

alfabetização científica do público em geral. Estas instituições são um meio didático 

histórico e por excelência que possibilitam o entendimento dos fenômenos da Terra e a 

Vida neles envolvidos. A partir desta constatação e, sendo o objetivo principal desta tese 

apresentar uma nova metodologia de divulgação das inovações científicas em geociências 

para exposições de museus e centros de ciências que promova uma perspectiva integrada 

dos processos geológicos ativos no nosso planeta com as temáticas que envolvem a 

Evolução da Vida, verificou-se em dez instituições musealizadas ibéricas que a divulgação 

científica deste assunto não é efetiva e, quando é feita, não representa na íntegra o 

conhecimento mais atual da temática. Além disso, um exaustivo levantamento 

bibliográfico parece indicar que o assunto, em específico, não é tratado à nível de 

divulgação. Porém, em termos de compreensão e descrição das mais recentes tendências 

científicas das geociências, a técnica de levantamento bibliográfico foi de fundamental 

importância. Uma proposta de exposição é feita, apresentando assuntos que interligam o 

conhecimento da Tectônica de Placas e da Vida através da perspectiva do ciclo dos 

supercontinentes, superplumas e das extinções em massa do Fanerozóico (“The Big Five”), 

com vários tipos de recursos expositivos, entre eles os dioramas, as ilustrações científicas, 

as coleções e mídias.  

PALAVRAS-CHAVE: Tectônica de Placas; Supercontinentes e Extinções em Massa, 

Exposições em Museus e Centros de Ciências; Divulgação científica; e Nova Expografia 

das Geociências. 



 

 

ABSTRACT: “EARTH – A CHANGING PLANET: to understanding Tectonics of 

Plates for search of new methodologies of scientific dissemination.” 

 

Understanding the Tectonics of Plates is fundamental to understand the way our planet 

work, due to its connection to crucial processes, such as the genesis of geological 

resources, the interaction between the climatic cycles or the biological evolution itself. 

Moreover the recognition of the scientific innovations on this subject, is to fill pre-existing 

gaps regarding the dynamics of Earth and Life. These more recent scientific discussions of 

tectonic activities concern the mantle plumes and the supercontinent cycle, which are 

related in a direct and intense way to the great mass extinctions occurring on the planet. 

Thus, the internal dynamics of the Earth and Evolution of Life have an obvious connection 

and must be disseminated beyond the scientific community. Museums of natural history 

and science centers are consolidated as essential places in scientific dissemination, 

contributing significantly to the scientific literacy of the general public. These institutions 

are a didactic and historical means of excellence that make possible the understanding of 

the phenomena of the Earth and the Life involved in them. Based on this observation, the 

main objective of this thesis was to present a new methodology for the dissemination of 

scientific innovations in geosciences for exhibitions of museums and science centers that 

promote an integrated perspective of the geological processes active in our planet with the 

themes that involve the Evolution of Life. In a survey done in ten Iberian 

Museums/Science Centers institutions it was verified that the scientific divulgation of this 

subject is not effective and, when it is done, does not represent at all the most current 

knowledge of the subject. In addition, an exhaustive bibliographical survey seems to 

indicate that the subject, in particular, is not treated at the dissemination level. However, in 

terms of understanding and describing the latest scientific trends in geosciences, the 

bibliographic survey technique was of fundamental importance. A proposal of exposition is 

made, presenting subjects that interconnect the knowledge of Plate Tectonics and Life 

through the perspective of the cycle of supercontinents, superplumes and mass extinctions 

of the Phanerozoic ("The Big Five"), with several types of exhibition resources, among 

them dioramas, scientific illustrations, collections and media. 

 

KEY-WORDS: Plate tectonics; Supercontinents and Mass Extinction, Exhibitions in 

Museums and Science Centers; Scientific divulgation; And New Expography of 

Geosciences. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO E PERTINÊNCIA DE ESTUDO 

 

I.1 – Introdução 

 

Quando pensamos na Terra, imaginamos um planeta predominantemente azul sobre 

um fundo negro, o que normalmente nos remete, num conhecimento básico de ciências e 

em observações rotineiras, para um corpo imutável aos olhos humanos. Mas o nosso 

planeta vai muito além das limitadas observações humanas e muitas vezes, mesmo para 

além das interpretações instrumentais que simulam os ambientes planetários.  

A Terra é, ao contrário do sugerido acima, um planeta dinâmico, que evoluiu/evolui 

a escalas (temporais e espaciais) bem mais amplas do que as humanas; principalmente, 

quando se pensa em tempo, sua análise é feita através do tempo geológico, onde os 

milhões de anos aparecem como a unidade de trabalho. O conhecimento deste passado 

geológico, extremamente longínquo para que a limitada capacidade dos nossos sentidos 

possa “visualizar”, pode ser acedido essencialmente através do estudo das rochas e dos 

fósseis; torna-se então possível começar a conhecer não só as transformações da Terra e 

dos seus ambientes, mas também a forma como a Vida evoluiu/evolui no nosso planeta.  

Segundo Press et al. (2006) o nosso planeta funciona como um sistema  dinâmico 

entre a geosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que são por sua vez subsistemas complexos. 

Embora por vezes para entender o funcionamento da Terra se estudem seus subsistemas 

separadamente, para obter uma perspectiva mais abrangente e próxima do real do seu 

funcionamento,  torna-se necessário entender como estes subsistemas interagem entre si 

(e.g. como os gases de um vulcão podem induzir mudanças climáticas). 

Atualmente, neste mundo em que a fasquia dos 7 mil e quinhentos milhões de seres 

humanos já foi ultrapassada, as questões da conservação da Natureza são vitais e 

inadiáveis. Não apenas do ponto de vista do seu valor intrínseco mas, também, pelos 

valores cultural, estético, educativo, científico, económico e utilitário. 

 Um aspecto de base a ter bem presente é que tanto os componentes abióticos, como 

os de carater biótico, são parte integrante e fundamental da Natureza (Gray, 2005, Larwood 

and Durham, 2005). As transformações constantes da Terra (graduais ou catastróficas) são 

por isso um elemento crucial dessa dinâmica natural, constituindo um elo entre o passado, 

o presente e o futuro e mantendo um delicado equilíbrio de condições no qual a Vida foi e 

vai evoluindo.  
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O entendimento de que as ocorrências e os recursos geológicos constituem um 

património não renovável (pelo menos à escala temporal humana), que é urgente preservar 

e transmitir às gerações futuras conduziu à ideia de geoconservação. Esta pode ser 

encarada como a sequência de princípios e ações que visam a preservação – sustentada – 

da geodiversidade, mantendo a evolução natural dos processos geológicos e permitindo, 

simultaneamente, a sua fruição pública (Brilha, 2005; Brandão, 2008a). No entanto, a 

geodiversidade por ser encarada de diversas perspectivas e, para alguns (e.g. Brandão, 

2008a) a demonstração do patrimônio material está muito mais dependente dos objetos 

recolhidos e conservados nas colecções dos museus e centros de pesquisa do que dos seus 

jazigos completos in situ, os quais raramente são de fácil acesso e normalmente são difíceis 

de preservar. 

A atribuição de valor patrimonial à geodiversidade ocorreu em 1991, durante o 

Primeiro Simpósio Internacional sobre a Protecção do Património Geológico, devido à 

necessidade de enfatizar a importância da parte abiótica da Natureza. Neste evento foi 

elaborada a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra, também 

conhecida como “Declaração de Digne”1, que resume esta transformação em valores: “O 

passado da Terra não é menos importante que o passado dos seres humanos. Chegou o 

tempo de aprendermos a protegê-lo e protegendo-o aprenderemos a conhecer o passado da 

Terra, esse livro escrito antes do nosso advento e que é Património geológico” 

(Nascimento et al., 2008). 

A componente in situ desta tipologia de patrimônio é claramente identificada pela 

maioria dos geocientistas, estando ainda em processo de reconhecimento pela sociedade 

em geral. Pelo contrário, a caracterização da componente ex situ, isto é, preservado em 

museus e outras instituições de ensino e investigação, é complexa até mesmo entre a 

comunidade científica, ainda estando em debate quais os elementos que devem ser 

incluídos. 

Com efeito, o patrimônio geológico in situ corresponde ao conjunto de depósitos 

minerais (incluindo as rochas) ou fossilíferos (aflorantes ou não), estruturas geológicas, 

paisagens e solos de uma determinada região, bem delimitados geograficamente, onde 

ocorrem elementos da geodiversidade com singular valor do ponto de vista científico, 

didático, cultural, estético, entre outros. Quanto ao património geológico ex situ são os 

                                                           
1 http://www.progeo.pt/pdfs/direitos.pdf.  
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exemplares da geodiversidade retirados do seu sítio de origem para integrarem colecções 

científicas de museus e de instituições de pesquisa, que os guardam e os estudam e 

divulgam, integrados com outros elementos da geodiversidade que apresentem especial 

valor.  

A discussão do patrimônio geológico ex situ em espaços musealizados é 

fundamental, pois a educação geológica (vista na perspectiva abrangente das Ciências da 

Terra, incluindo Paleontologia e Evolução), será feita quase que exclusivamente nos 

museus de História Natural e Centros de Ciência em detrimento da observação direta de 

afloramentos (Loon, 2008), mesmo aqueles que por serem excepcionais são considerados 

“padrão” (e.g. Cretácio Inferior da Chapada do Araripe, ou a fauna do Cambriano Inferior 

de Burgess Shale). O mesmo autor salienta que a pressão relacionada com o atual 

crescimento populacional (incluindo o aumento das áreas urbanas e o crescimento 

demográfico acelerado), normalmente associada a vandalismo com depreciação do 

patrimônio (cabe aqui a questão de desconhecimento da sua importância) bem como a falta 

de aplicação ou até inexistência de legislação, implica que em breve os locais de 

património “in situ” serão extremamente raros. 

No entanto, não basta preservar/conhecer este patrimônio, quer seja in situ quer seja 

ex situ, de uma forma descontextualizada. Com efeito, o acumular de informação nem 

sempre se traduz em conhecimento. No caso do patrimônio geológico o fio condutor capaz 

de conduzir a esta visão integrada é a perspectiva oferecida pela evolução geodinâmica 

interligada no planeta, alicerçada pela teoria da Tectônica de Placas nas suas várias 

implicações. O conhecimento desta evolução geodinâmica é fundamenetal para que os 

conhecimentos que se pretendem divulgar nos espaços musealizados sejam apresentados 

no seu contexto. É esta perspectiva que nem sempre se encontra nas várias exposições 

dedicadas à Geologia, que frequentemente se limitam a exibir o patrímônio ex situ sem a 

preocupação de o interpretar de uma forma integrada. 

 Contudo, qualquer que seja o tipo de patrimônio que se considere, é fundamental 

realçar que todo o conhecimento de qualquer ciência, e a Geologia não é excepção, ocorre 

através da investigação científica, que deverá por isso possuir um papel fundamental nos 

museus de história natural e centros de ciência. Este papel deve assumir uma forma 

cientificamente rigorosa, mas no que diz respeito à sua divulgação, ela deve ser tão 

atraente e didática quanto possível, pois só assim será possível uma correta promoção da 

educação e divulgação no âmbito das ciências naturais (Crisóstimo and Santos, 2009). 

Segundo estes autores, é possível constatar que são muitos os desafios que esses espaços 
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museológicos têm enfrentado nos últimos anos, entre eles as discussões decorridas no 

âmbito da história e da epistemologia da Geologia e da Biologia bem como a necessidade 

de estudos sobre a temática da transposição do conhecimento geológico/biológico para os 

museus de ciência e centros de ciências.  

Crisóstimo e Santos (2009) afirmam ainda que os museus passaram por mudanças 

acentuadas nos últimos vinte anos (mudanças estas que ocorreram de várias formas, mas 

principalmente no que diz respeito à forma de apresentar os seus conteúdos) e destaca a 

concorrência de outras  formas de atividade cultural. Essas transformações refletem: 

1 - A presença de novas tecnologias comunicacionais à disposição da sociedade e dos 

museus; 

2 - A necessidade de uma nova organização tanto a nível da estratégia de gestão como da 

procura e definição de novos públicos; 

3 - A busca de uma nova linguagem que realize uma síntese do conhecimento científico e 

tecnológico e seja capaz de seduzir o público; 

4 - Novas concepções arquitetônicas dos espaços museográficos internos e externos. 

No que diz respeito aos novos desafios que, de uma forma geral, nos últimos anos 

têm vindo a ser abordados pelos espaços museológicos dedicados às Ciências Naturais, a 

divulgação da Geologia enfrenta problemas específicos, derivados quer das escalas 

dimensional e temporal dos fenômenos e processos, quer, pelo menos em teoria, da maior 

atratividade de outras componentes disciplinares. Em particular, a compreensão dos 

processos associados à Tectônica de Placas, não é uma tarefa simples, pois implica como 

referido anteriormente: 

1 - A capacidade de "visualizar" processos que decorrem durante centenas de milhões de 

anos - o que torna impossível não só a observação direta dos mesmos mas também a 

própria percepção do tempo envolvido; 

2 - A coexistência em cada momento da História da Terra de vários ciclos de abertura e 

fecho de oceanos (i.e. os chamados ciclos de Wilson) independentes (ou pelo menos com 

relações pouco evidentes entre si). Com efeito, tomando como exemplo a situação atual 

encontramos, por exemplo, um ciclo tectônico associado à evolução do Oceano Pacífico, 

outro à evolução do Atlântico, outro ainda à evolução do Índico e do rifte do Leste 

Africano, todos eles em diferentes etapas de desenvolvimento.  

Apesar da complexidade no entendimento dos vários fenômenos associados as 

transformaçãoes da Terra, compreender a Tectônica de Placas é fundamental para perceber 

o funcionamento do nosso planeta, devido à sua ligação com processos cruciais, como a 
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gênese dos recursos geológicos, a interação com os ciclos climáticos ou a própria evolução 

biológica. O reconhecimento desta importância está bem patente no destaque que a 

Tectônica de Placas ocupa, tanto nos curricula do ensino pré-universitário como nos do 

ensino superior na generalidade dos países. Contudo, devido a sua complexidade, 

frequentemente a divulgação junto ao grande público acaba por transmitir apenas os 

processos gerais, não realçando a sua integração com outros fenômenos fundamentais para 

a dinâmica da Terra, em particular a sua influência na biodiversidade do planeta e na 

manutenção da própria sociedade humana, com crescentes necessidades no uso dos 

recursos naturais. 

 

I.1.1 – Problemática da tese 

 

A partir do exposto, surgiu a problemática que constitui o objetivo fundamental 

desta dissertação: A divulgação científica sobre Tectônica de Placas dos museus de história 

natural e centros de ciência é apresentada de uma forma atual e valoriza outros 

instrumentos didáticos além dos sistemas computacionais?  

A problemática que originou este estudo reflete a experiência colhida pela autora ao 

longo de vários anos de docência no ensino superior nas disciplinas de Geologia Básica, 

Dinâmica da Terra, Paleontologia e Evolução, além de diversas visitas de estudo realizadas 

a exposições geocientíficas em várias partes do mundo. As observações tidas até então, 

foram compartilhadas em conversas com os orientadores, possibilitando uma reflexão rica 

que permitiu a formulação da questão apresentada acima e das ações a serem tidas para que 

mesma fosse respondida com propriedade e objetivamente. Um fato importante é que esta 

problemática não foi apresentada até o momento em nenhuma referência bibliográfica, o 

que confere a esta investigação um caráter inédito. 

Em consequência, torna-se num objetivo principal desta tese a apresentação de 

novas metodologias de divulgação das geociências em museus de história natural e centros 

de ciência, que promovam uma perspectiva integrada dos processos geológicos ativos no 

nosso planeta.  O atingir deste objetivo, implica a abordagem de um conjunto de objetivos 

específicos: 

1 - Analisar as novas abordagens da teoria de Tectônica de Placas; 

2 - Discutir a importância da integração de conteúdos nas ciências, em especial no 

conhecimento da Evolução da Vida; 
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3 - Explorar como os museus de história natural e os centros de ciência podem utilizar as 

novas formas de divulgação científica através da interação entre mídias, arte e coleções, 

numa forma inovadora de ensinar geociências, propondo uma exposição integrada de 

discursos geocientíficos (Geologia, Paleontologia e Evolução) e de instrumentos 

expositivos. 

 Estes objetivos específicos justificam-se por uma série de fatores que, embora 

venham a ser discutidos detalhadamente ao longo dos capítulos seguintes, podem ser 

sintetizados da seguinte maneira:  

1 - Divulgar a evolução do conhecimento sobre os processos associados à Tectônica de 

Placas e as novas tendências que refletem a sua influência nos eventos evolutivos da vida; 

2 - Demonstrar a importância da geologia para a sociedade;  

3 - Valorizar as coleções e a arte nas exposições dos museus de história natural e centros 

de ciência; 

4 - Incentivar a cultura científica, atraindo mais público para os museus de história Natural 

e centros de ciência; 

5 - Provocar uma maior conscientização sobre a importância da conservação dos ambientes 

geológicos e dos recursos renováveis e não renováveis para a sobrevivência da vida 

humana e de outras espécies. 

Apesar de o presente estudo conter duas vertentes, sendo a primeira a Tectônica de 

Placas como parte fundamental da área de Geologia e a segunda sendo Museus como parte 

das análises de divulgação científica, é nosso objetivo tratá-los de forma a serem vistos 

como complementares.  

Tectônica de Placas e Museus, encontram-se intrinsecamente ligados através de 

múltiplas relações e perspectivas, pois os museus de história natural e os centros de 

ciências são um meio didático histórico e por excelência que possibilitam a compreensão 

dos fenômenos da Terra e a vida neles envolvidos, tanto pelos próprios cientistas como 

pelos cidadãos comuns. Estes lugares também permitem que o conhecimento da geologia 

se desenvolva e possa fazer com que cada vez mais pessoas estejam disponíveis para se 

envolverem na investigação em geociências. Estes aspectos são fundamentais para uma 

maior consciencialização das pessoas sobre a importância do uso racional e a conservação 

dos recursos geológicos.  

É importante salientar que neste trabalho não há intensão de se abordar em 

profundidade as diferenças que separam os museus de história natural e os centros de 
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ciência, mas sim de enfatizar as características que os aproximam, ou seja, a missão de 

divulgarem o conhecimento científico.  

 

I.1.2 – Estrutura 

 

Esta tese está organizada em oito partes:  

A primeira denominada “Enquadramento e Pertinência do Estudo”, discute e 

demonstra a relevância dos estudos relacionados com o objetivo principal do trabalho.  

Na segunda parte, intitulada “Contextualização”, para além de apresentar de uma 

forma resumida o contexto histórico em que se desenvolveu a teoria da Tectônica de 

Placas, são também discutidos algumas perspectivas sobre a importância dos Ciclos de 

Wilson e das Plumas Mantélicas que resultam das investigações que têm vindo a ser 

realizadas nos últimos anos e que mostram uma visão mais integrada da dinâmica do 

planeta.  

A terceira parte, que se desenvolve a partir da questão “A Tectônica de Placas é um 

conhecimento isolado?”, explora a luz dos conhecimentos atuais, a integração desta teoria 

com os outros sistemas terrestres (atmosfera, hidrosfera). Esta abordagem permite explorar 

a importância dos ciclos dos supercontinentes e sua profunda relação com a evolução da 

vida, que tem vindo a levantar um enorme interesse a nível dos cientistas nos últimos anos.  

A parte quatro, intitulada de “Exposições geocientíficas: história, espetacularização 

e recursos na divulgação da Tectônica de Placas”, apresenta quatro capítulos. No primeiro, 

intitulado “Divulgação Científica” evidencia os conceitos, objetivos e lugares que 

frequentemente estão relacionados a esta ação. No segundo capítulo, “Museus e centros de 

ciência como recursos de divulgação científica”, diz respeito a estas instituições como 

lugares de aquisição de conhecimento, além de também abordar os principais tipos de 

educação. No terceiro capítulo, “Os museus e centros de ciência no mundo do espetáculo”, 

reflecte sobre o papel dos museus de história natural e centros de ciência na divulgação 

científica, tanto num contexto histórico como numa abordagem atual da Geologia, que 

explora as exigências da sociedade de hoje perante o conhecimento científico e suas 

interrelações com o dia-a-dia. O quarto e último capítulo desta parte capítulo foi norteado 

pela questão: “A inovação tecnológica como metodologia de divulgação geocientífica: 

sistemas computacionais bastam para conhecer a dinâmica da Terra e a vida?”. Esta 

discussão também é importante, pois nos remete a refletir sobre o papel das coleções 

geocientíficas e sua valorização, assim como sobre a utilização de outros tipos de coleções 
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e formas de comunicação, como a arte, para que haja a percepção do público sobre as 

várias ferramentas e diversidade de discursos susceptíveis de serem utilizados na 

transmissão de conhecimentos em Geologia, para além dos sistemas computacionais.  

A quinta parte deste trabalho, denominada “A Tectônica de Placas nos museus da 

Península Ibérica”, abrange a aplicação de um estudo de caso, que possibilitou a 

observação na prática da questão principal desta tese. A parte seis, “A inércia das escolas e 

museus para incorporarem inovações científicas” apresenta dois artigos científicos, 

elaborados a partir desta dissertação.  

A sétima parte é aquela onde é feita uma proposta de uma nova exposição 

geocientífica. Esta proposta explora uma nova metodologia no uso dos instrumentos e 

recursos expositivos disponíveis para o conhecimento da Tectônica de Placas, que 

complementem/ultrapassem a divulgação do conhecimento do público dos museus de 

história natural e centros de ciência sobre as novas perspectivas que têm vindo a ser 

desenvolvidas pelos geocientistas rumo a uma visão mais integrada dos processos 

geodinâmicos do planeta. Esta parte desenvolve-se em torno de três questões norteadoras: 

1) “Os museus de história natural e centros de ciências quando exploram as temáticas da 

Vida e da Terra abordam o assunto de Tectônica de Placas?”; 2) “A divulgação científica 

atual representa a investigação científica atualizada?”; 3) “Como divulgar Tectônica de 

Placas com a representação da investigação científica atual de forma atrativa e valorizando 

outros recursos expositivos além dos sistemas computacionais?”. 

Na oitava e última parte desta dissertação apresenta-se as conclusões e 

considerações finais, que encerram o corpo principal do trabalho. 

 

I.1.3 – Procedimentos metodológicos  

 

Tendo em vista a procura de respostas às questões centrais da nossa investigação, a 

organização do caminho percorrido ao longo dos quase cinco anos de desenvolvimento 

deste trabalho, foi fator fundamental para que os objetivos fossem atingidos.  

A metodologia seguida foi diversa e, por muitas vezes, alterada ao longo do 

percurso de estudos. Dois aspectos fundamentais desta metodologia foram o levantamento 

bibliográfico (artigos, livros, teses, dissertações, jornais, revistas, conversas informais) e a 

recolha direta de elementos, predominantemente quantitativa-descritiva, feita através de 

visitas a museus de história natural e centros de ciência escolhidos pelo seu destaque 
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histórico e/ou tecnológico e, no caso dos segundos, por contemplarem mais, ou menos, 

desenvolvidamente, tópicos de geociências. 

No caso das visitas, a recolha de dados ocorreu entre Janeiro de 2015 e Janeiro de 

2016. Foram selecionados 10 (dez) museus de história natural e centros de ciência da 

Península Ibérica, que possuem exposições permanentes (alguns também possuem 

exposições temporárias, mas estas não foram o foco desta pesquisa). A seleção destes 

museus ocorreu a partir de sua importância histórica (reconhecimento cultural e 

pioneirismo) e inovação tecnológica. 

Uma vez que não se tinha como objetivo produzir um trabalho meramente 

estatístico, embora se procurasse ir além de uma abordagem meramente qualitativa, foi 

utilizada uma aproximação quanti-qualitativa para a investigação. Segundo Marconi e 

Lakatos (1990, p.54), além de adotar uma “estratégia de pesquisa baseada em observações 

empíricas, em teste de hipótese e mensuração dos fenômenos com o objetivo de explicar os 

fatos”, este tipo de metodologia também considera que o “fenômeno humano possui 

características próprias, típicas e de lógica própria” Esta perspectiva foi fundamental para 

as observações e discussões de algumas partes deste trabalho, que procurou as explicações 

dos aspectos observados no contexto em que ocorrem, o que define uma pesquisa quanti-

qualitativa ou quali-quantitativa.  

Dado que nesta investigação se pretende estudar a relação entre as exposições 

científicas e a divulgação científica de Tectônica de Placas na sua essência e integridade, 

este tipo de metodologia afigura-se como o mais adequado, pois permite compreender com 

maior profundidade, a realidade estudada para se produzir conclusões fidedignas e viáveis. 

De forma a reunir o maior número possível de informações, foi selecionado o 

estudo de caso como método a aplicar nesta investigação, devido ao fato deste processo de 

recolha de dados permitir uma análise mais completa possível da realidade a observar e de 

permitir o uso de diversas fontes de informação (observações diretas ou indiretas, 

conversas informais e fichas, por exemplo) e sua posterior triangulação.  Segundo Bryman 

& Cramer (1992), o estudo de caso justifica a sua importância por reunir informações 

numerosas e detalhadas com vistas a aprender a totalidade de uma situação. As 

informações mais detalhadas dos estudos de caso desta tese estão na parte cinco. 

Quanto às técnicas de análise de dados, foram realizadas de uma forma indutiva, ou 

seja, a realidade foi analisada como um todo a partir dos aspectos particulares desta 

investigação, sendo que as fontes de dados e observações do estudo de caso foram 

cruzadas e comparadas de modo que se pudesse ter uma visão o mais abrangente possível 
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da realidade e do objeto de estudo. Segundo Ludke & André (1986, p. 47), o processo 

indutivo na análise de dados é uma ”atividade de interpretação na qual o pesquisador tem 

como desafio superar as intuições ou as impressões precipitadas”. 

As limitações e dificuldades para o desenvolvimento da presente dissertação devem 

ser enfatizadas. Além da limitação de tempo da autora e dos apertados prazos a serem 

cumpridos, as visitas aos museus de história natural e centros de ciência, nalguns casos 

tiveram que ser canceladas ou reagendadas devido a fatores que ultrapassavam a 

investigadora (como instituição fechada para reforma, renovação da exposição, não 

disponibilidade de responsável para conversa, entre outros). Desta forma, alguns lugares 

que tinham sido inicialmente considerados para o estudo tiveram que ser trocados por 

outros durante o decurso da tese.  

Outro ponto-chave em termos de dificuldade no desenvolvimento deste trabalho, 

derivou do fato da autora não possuir um back-ground em Geologia, na medida que a sua 

formação acadêmica de base é a Biologia. Este aspecto obrigou frequentemente à 

consolidação de alguns conceitos de Geologia, em especial da Tectônica de 

Placas/Geologia Estrutural. Apesar do gasto de longo tempo inerente a esta atividade, ela 

era fundamental para que houvesse uma melhor compreensão e análise dos fatos de modo a 

gerar resultados satisfatórios relacionados com o objetivo da tese. 

Contudo, apesar destas limitações, nenhuma foi obstáculo bastante para se obterem 

resultados práticos, nem  tão-pouco as conclusões que se retiraram a partir da análise dos 

mesmos. 
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PARTE II – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

II.1– O que é Tectônica de Placas? De uma abordagem histórica à 

consolidação da Teoria 

 

Os primeiros relatos de cientistas considerando que os continentes não ocuparam 

sempre a sua posição atual, ocorreram no século XVI, com o trabalho do cartógrafo 

Abraham Ortellius (1527-1598). Segundo Amoêda (2005), foi então sugerido que o 

continente americano teria sido arrastado para longe da Europa e da Ásia por fenômenos 

catastróficos e que os vestígios deste processo estavam marcados nas linhas costeiras 

destes três continentes que apresentavam um perfeito encaixe. Este aspecto foi também 

reafirmado no século XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626). 

No século XVIII, os trabalhos de Ciências da Terra sobre a génese das rochas 

seguiram essencialmente duas linhas de pensamentos diferentes confrontando-se 

plutonistas e neptunistas: de um lado, James Hutton (1726-1797) defendendo que a 

formação das rochas tinha como principal causa o arrefecimento de magma à superfície; do 

outro, Abraham Werner (1749-1817), defendia que as rochas mais antigas se tinham 

formado por precipitação num oceano universal (Kious and Tilling, 1996). 

Ainda no século XVIII, Hutton introduziu o conceito de Uniformitarismo, 

contradizendo as opiniões teológicas de então sobre a idade da Terra. Segundo Press et al. 

(2006), defendeu então que os processos que ocorriam atualmente na Terra eram idênticos 

aos que actuaram num passado distante de forma muito lenta, ao longo de milhões de anos 

(“O presente é a chave para o passado”). Por outro lado, os antagonistas de Hutton, como 

o naturalista Georges Cuvier (1769-1832), acreditavam que fenômenos naturais bruscos e 

violentos, tais como terremotos e tsunamis, eram os responsáveis pela generalidade das 

características geológicas (Press et al., 2006) enfatizando a importância dos processos 

catastróficos. É importante ressaltar que estas diferentes e radicais perspectivas eram muito 

o resultado dos objetos de estudo de cada um dos naturalistas. Com efeito, Cuvier era um 

naturalista que se especializou no estudo do registro fóssil e por isso sabia que eram 

frequentes as mudanças e interrupções bruscas das formas de Vida, que só podiam ser 

explicadas por processos catastróficos. Do outro lado,  Hutton estudava essencialmente as 
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rochas e a forma como elas se relacionavam, pelo que não era fácil para ele identificar os 

processos catastróficos que atualmente sabemos, sem sombra de dúvida, que existiram. 

O “Conceito de Isostasia”, de Lewis Evans (1700-1756), também promulgado no 

século XVIII, foi um contributo importante para o entendimento da futura Teoria da 

Tectônica2 de Placas (White, 1956). Neste conceito, Evans estabeleceu que a densidade da 

crosta terrestre decresce à medida que aumenta a sua espessura e embora esta visão sobre 

isostasia esteja errada, ela foi importante para o desenvolvimento da compreensão do 

funcionamento do nosso planeta. 

Na primeira metade do século XIX, é de destacar-se também outro importante 

contributo para a compreensão da futura Teoria da Tectônica de Placas. A edição de 

“Princípios de Geologia” (Principles of Geology) de Charles Lyell (1797-1875), publicado 

em 1830 que é uma obra fundamental que teve enorme influência na geologia moderna.  

Mais tarde, em 1859, António Snider-Pellegrini (1802-1885) defendeu 

explicitamente a fragmentação e deriva dos continentes vizinhos do Atlântico, baseando-se 

para além da semelhança da geometria das linhas de costa dos dois continentes, em 

observações paleontológicas relativas a alguns fósseis que se podiam encontrar em ambos 

continentes (Kious and Tilling, 1996).  

Mas nem sempre as ideias eram convergentes. William Buckland (1794-1856), por 

exemplo, defendeu que mudanças frequentes no nível do mar e o cataclismo nas massas 

terrestres podiam explicar as sucessões e desconformidades observadas nas sequências 

estratigráficas (Kious and Tilling, 1996).  

Ainda no século XIX, o geólogo inglês Eduard Suess (1831-1914) propôs, 

essencialmente com base na distribuição da flora fóssil e de antigos sedimentos de origem 

glaciar, a existência de um supercontinente que incluía a Índia, o continente africano e 

Madagáscar, ao qual posteriormente se juntou a Austrália, a Antártida e a América do Sul; 

a este supercontinente deu o nome de Gondwana (Press et al., 2006). 

É de salientar que, até então na evolução histórica das ideias geológicas sobre as 

explicações das mudanças da Terra, muitos conceitos e teorias apareciam de uma forma 

dispersa, como se os eventos da Terra surgissem de uma forma caótica, sem interligação 

entre fenômenos e mudanças. 

No início do século XX, numa tentativa de interpretação integrada dos processos 

geológicos atuais, o astrónomo e meteorologista alemão Alfred Wegener (1880-1930), 

                                                           
2 A palavra tectônica vem de tektoniké, expressão grega que significa “a arte de construir”, desta forma pode-
se dizer que esses gigantescos fragmentos atuam como artistas que recriam a paisagem da Terra. 
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desenvolveu a hipótese científica, à qual deu o nome de “Deriva Continental”, dada à 

estampa na obra “A origem dos oceanos e continentes” (Die Entstehung der Kontinente 

und Ozeane), publicada pela primeira vez em 1915. Para isto, este pesquisador coligiu de 

forma organizada muitas informações de várias áreas científicas apresentando uma 

tentativa de interligação entre as mesmas.  

Wegener propôs então que, no final do Carbonífero (i.e. há cerca de 300 M.a.) 

todos os continentes fizeram parte de um único supercontinente (a Pangéia) rodeado por 

um enorme oceano (a Pantalassa) que cobria o resto da superfície terrestre. Mas, a 

dinâmica interna do planeta Terra torna qualquer distribuição dos continentes e oceanos 

uma situação efémera e, por isso também a Pangéia mal se formou e começou logo a sofrer 

os efeitos da dinâmica interna da Terra iniciando a sua fragmentação, até chegar à 

distribuição atual dos continentes e oceanos (Teixeira et al., 2003). É de salientar que, 

como vimos, não era a primeira vez que se propunha que todos os continentes tinham 

estado outrora reunidos num único supercontinente mas, era a primeira vez que esta 

proposta era suportada por um conjunto de argumentos (e.g. morfológicos, geológicos, 

paleontológicos e paleoclimáticos) coerente. No entanto, a hipótese levantada por Wegener 

punha em causa a maioria das ideias dominantes na altura acerca da história da Terra e, 

desta forma, foi rejeitada pela generalidade da comunidade científica mundial.  

Porém, alguns como o geólogo suiço Émile Argand (1879-1940), especialista na 

compreensão da estrutura profundamente deformada dos Alpes e o geólogo sul-africano 

Alexander Du Toit (1878-1948) que estudou fósseis semelhantes encontrados na América 

do Sul e em África, apoiaram a tese de Wegener, mas mesmo assim, esta não se conseguiu 

impor junto da comunidade científica (Hancock et al., 2000). 

Em 1937, Alexander Du Toit, apresenta uma lista com argumentos a favor da 

existência de dois supercontinentes, aos quais deu o nome de Laurásia, a norte, e 

Gondwana, a sul, separados por um oceano chamado de Tethys.   

Em 1944, no influente livro “Princípios da Geologia Física” (Principles of Physical 

Geology), Arthur Holmes (1890-1965) sugeriu a hipótese segundo a qual os continentes 

eram arrastados por correntes de convecção que existiam no manto terrestre (Wicander and 

Monroe, 2011). Começavam então a surgir modelos explicativos dos processos que 

induziam a movimentação dos continentes. No entanto, até então os argumentos a favor da 

deriva dos continentes baseavam-se essencialmente em dados referentes a observações 

realizadas nos continentes. Só em 1960, e com a aplicação intensiva de novas 

metodologias na investigação oceanográfica, se revelou a existência de um fenómeno que 



32 
 

 

ficou conhecido como expansão dos fundos oceânicos, defendida inicialmente pelo 

geólogo Harry Hammond Hess (1906-1969) em 1962 no seu livro “História das Bacias 

Oceânicas” (History of Ocean Basins). Este modelo foi fundamentado essencialmente em 

evidências gravimétricas e sismológicas recolhidas durante anos de investigação dos 

fundos oceânicos. O modelo de Hess defendia que através das dorsais médio-oceânicas 

eram extruídos magmas básicos gerados no manto terrestre que davam origem a nova 

crosta oceânica; a acumulação e saída deste material empurravam o material adjacente, 

induzindo o deslocamento lateral dos fundos oceânicos. A crosta oceânica recém-formada 

fazia movimentar a crosta mais antiga que se deslocava de uma forma semelhante a um 

tapete rolante, acabando por ser reabsorvida nas zonas de subducção.   

No ano de 1965, John Tuzo Wilson (1908-1993), publica um trabalho onde realça 

que o fundo oceânico estava marcado por extensas zonas de fracturas, a que chamou falhas 

transformantes, geralmente relacionadas com as cadeias submarinas e coincidentes com 

zonas sísmicas. Neste trabalho explicou os aspectos relacionados com estas falhas, no 

contexto da expansão dos fundos oceânicos. No ano a seguir à publicação deste trabalho, o 

geofísico Lynn Ray Sykes (1937-), estudou em pormenor os fenômenos sísmicos em 

alguns trabalhos sobre a localização de focos de terremotos e sua interpretação através dos 

movimentos das placas tectônicas. No ano seguinte (1967), Lynn Sykes junto com os 

geólogos Jamie Olivier e Bryan L. Isacks estudaram sismos que ocorreram ao longo das 

placas onde a superfície mergulha no interior da Terra (Foulger, 2010). Em 1969, estes três 

autores publicaram um artigo intitulado Nova Tectônica Global (New Global Tectonics), 

onde fizeram uma nova análise sobre os dados mundiais dos sismos que reforçam os 

modelos que tinham vindo a ser defendidos pela tectônica de placas. Também, os geólogos 

Dan McKenzie, Bob Parker e William Jason Morgan, publicaram na mesma época vários 

artigos defendendo ideias semelhantes (Foulger, 2010).  

A conjugação de todos estes novos elementos conduziu à formulação da Teoria da 

Tectônica de Placas que defendia que muitos dos processos geológicos observados na 

superfície da Terra podiam ser explicados tendo em consideração que a superfície da Terra 

se encontrava dividida em diversas placas tectônicas que abrangiam a totalidade da 

litosfera (figura 01). 
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Figura 01: Mapa esquemático das principais placas litosféricas existentes na atualidade. Fonte: 
Press et al., 2006. 

 

De acordo com a Teoria da Tectônica de Placas, a litosfera é dividida em placas que 

movem-se sobre a astenosfera a velocidades da ordem dos alguns milímetros a centímetros 

por ano (Wicander and Monroe, 2011, figura 01). Segundo os mesmos autores, os limites 

entre estas placas podem ser evidenciados pela concentração de diversos processos 

geológicos, como por exemplo, intensa atividade vulcânica, sismos ou ambos. Ao longo 

destas fronteiras, as placas convergem, divergem ou deslizam lateralmente (figura 02).  

 

 
Figura 02: Seção transversal idealizada ilustrando a relação entre a litosfera e a astenosfera 
subjacente, bem como os três principais tipos de fronteiras entre placas: divergente, convergente e 
transformante. Fonte: Press et al., 2006. 
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 A Teoria da Tectônica de Placas forneceu uma explicação integrada para interpretar 

a composição, a estrutura e muitos dos processos internos da Terra, bem como a sua 

interação com alguns dos processos superficiais. Isto permitiu constatar que os continentes 

e as bacias oceânicas fazem parte de um sistema integrado entre litosfera-atmosfera-

hidrosfera que evolui juntamente com o interior da Terra. Esta teoria permitia perceber 

melhor como a parte interna da Terra poderia interagir com a superfície, inclusive 

influenciando os seus sistemas superficiais, como o climático e o hidrológico. Com a 

consolidação da Teoria da Tectônica de Placas, foi também possível melhorar o modelo 

sobre a divisão e as características físicas das camadas internas da Terra (figura 03).  

 

 

Figura 03: Estrutura física da Terra e a interação entre seus sistemas. Fonte: Press et al., 2006. 
 

 É importante referir que apesar de atualmente o ensino ou a divulgação (por 

exemplo nos museus e centros de Ciência) da Tectônica de Placas continuarem a ser 

essencialmente baseadas na interacção entre a litosfera e astenosfera (figura 03) esta é uma 

perspectiva bastante desatualizada que deveria ser corrigida. Com efeito, os avanços 

tecnológicos dos últimos 20 ou 30 anos evidenciam que os movimentos das placas 

litosféricas não podem ser vistos isolados dos processos que ocorrem no manto inferior.  

 

II.2 - Tectônica de Placas: mais argumentos científicos para a 

consolidação da teoria 

 

O advento tecnológico proporcionado pelos finais do século XX e início do século 

XXI, trouxe para a humanidade muitas possibilidades de aquisição de conhecimentos sobre 

a estrutura interna da Terra através do uso de novos instrumentos e metodologias de 
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interpretação dos dados obtidos. A geologia beneficiou-se dessas inovações tecnológicas 

que permitiram que os geólogos pudessem medir e compreender melhor os fenômenos da 

dinâmica interna e externa da Terra.  

Desde a aceitação generalizada da Tectônica de Placas em meados do século 

passado que os avanços resultantes da investigação têm evoluído bastante e que novas 

perspectivas têm vindo a ser investigadas. No entanto, estes avanços (que muitas vezes não 

são mais do que lançar dúvidas sobre processos que se achava que podiam ser aceites sem 

qualquer problema), que têm vindo a ser muito discutidos na literatura científica atual 

quase não têm tido repercussão nem no ensino pré-universitário (e mesmo no universitário 

muito pouca) nem na divulgação científica, nomeadamente nos espaços museológicos.  

Sendo assim, três aspectos são fundamentais de serem discutidos: 

1 - A nível dos ciclos de Wilson, é fundamental divulgar uma visão integradora dos vários 

ciclos que, em cada momento, coexistem no nosso planeta, bem como a impossibilidade de 

todos eles terminarem com o fecho dos oceanos por colisão dos continentes que os 

limitam; 

2 - A nível de plumas mantélicas, é importante discutir a sua existência ou não, bem como 

a sua relação com a convecção interna da Terra e os pontos quentes; 

3 - No que diz respeito aos supercontinentes, é fundamental abordar a importância que o 

ciclo dos supercontinentes parece ter tido, não só na evolução da Terra, mas também da 

própria Vida. 

 

II.2.1 - Ciclos de Wilson 

 

A partir da aceitação do modelo da expansão dos fundos oceânicos em 1965, Tuzo 

Wilson e os outros geocientistas que então trabalhavam ativamente para compreender a 

dinâmica interna do nosso planeta, propõem um ciclo de formação e destruição da crosta 

oceânica, que permitia compreender a evolução das placas tectônicas e a sua interação ao 

longo do tempo geológico. Este modelo explica, de forma ordenada, o processo de abertura 

e fecho de uma bacia oceânica em interação com a fragmentação e posterior união dos 

continentes marginais com a inevitável gênese de arcos-ilhas e cadeias orogênicas. Este 

ciclo explica de uma forma geral o que acontece nos limites divergentes e convergentes 

(i.e. destrutivos e construtivos) da litosfera. A proposta de Wilson, feita na revista Nature 

em agosto de 1966 num artigo intitulado “O Atlântico fechou e depois reabriu?” (Did the 

Atlantic close and then re-open?) considera seis estágios principais constituintes deste 



36 
 

 

ciclo, os quais costumam ser exemplificados com situações atualmente existentes em 

diferentes pontos da Terra (figura 04):  

1 - Estágio embrionário exemplificado pelo Rifte do Leste Africano; 

2 - Estágio juvenil exemplificado pelo Mar Vermelho; 

3 - Estágio de maturidade exemplificado, por exemplo, pelo Oceano Atlântico; 

4 - Estágio senil exemplificado pelo Oceano Pacífico; 

5 - Estágio terminal exemplificado pela região do Mediterrâneo; 

6 - Estágio de geossutura exemplificado pela faixa dos Himalaias. 

 É fundamental em qualquer processo onde se pretenda divulgar o Ciclo de Wilson, 

enfatizar que a necessidade de se exemplificar o seu funcionamento com exemplos atuais 

localizados em diferentes partes do globo, se deve essencialmente à impossibilidade prática 

de observar a evolução de um ciclo completo, pois é um processo que decorre durante 

centenas de milhões de anos. Por outro lado, é também fundamental mostrar que os ciclos 

de Wilson tal como são mostrados são essencialmente aproximações bidimensionais e que, 

numa situação real, normalmente diferentes regiões de um mesmo oceano mostram 

diferentes estágios evolutivos. 

 

 

Figura 04: Principais fases do Ciclo de Wilson. Fonte: Press et al. (2006, p. 518). 
  

De acordo com a visão tradicional do modelo de Wilson, que tem vindo a ser 

melhorada com os dados que se têm vindo a acumular, um continente fragmenta-se 

geralmente associado à ascensão de uma pluma mantélica que eleva e adelgaça, não só a 
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crosta continental, mas também a litosfera subjacente, até esta sofrer ruptura, devido a um 

processo de extensão lateral. Origina-se então um rifte intracontinental, situação que se 

encontra atualmente no Rifte do Leste Africano. Se o processo de divergência continuar, 

evolui-se para uma situação de rifte oceânico, iniciando-se a formação de nova crosta 

oceânica que separa dois blocos continentais, o que leva a considerar-se as regiões 

marginais destes blocos como limites construtivos. Deste modo, os continentes 

inicialmente juntos encontram-se separados por uma bacia oceânica, como acontece 

atualmente na maior parte do Mar Vermelho. A progressão deste processo com a criação 

de mais crosta oceânica origina bacias oceânicas amplas com dorsais bem desenvolvidas, 

que é o que encontramos atualmente no Oceano Atlântico. O processo de expansão desta 

bacia oceânica leva a que as margens próximas dos blocos continentais adjacentes, se 

tornem mais frias e densas, pois vão-se afastando da anomalia térmica positiva associada à 

dorsal. A instabilidade gerada por este processo leva a que a litosfera oceânica comece a 

mergulhar sob a litosfera continental adjacente, no chamado processo de subducção. Gera-

se então um limite de placas destrutivo, tendo como resultado a formação, ou de um arco-

ilha como no arquipélago do Japão, ou de uma Cadeia de Montanhas, como acontece na 

margem Pacífica da América do Sul com a génese da Cadeia Montanhosa dos Andes.  

Se o processo continuar, a bacia oceânica tende a estreitar-se, pois a(s) zona(s) de 

subducção que margina(m) a litosfera oceânica, levam à sua contínua destruição. Nas fases 

finais este processo origina frequentemente regiões de elevada complexidade estrutural, 

como é o caso do Mar Mediterrâneo. Se a litosfera oceânica desaparecer totalmente, há o 

encontro das duas massas continentais adjacentes, num processo chamado de colisão 

continental. Num estágio mais avançado pode inclusive ocorrer que um dos continentes 

acabe por se sobrepor parcialmente ao outro, processo que se denomina de obducção. O 

processo contínuo subducção/colisão/obducção induz a formação de uma importante 

cadeia de montanhas originada essencialmente pela profunda deformação dos materiais 

que marginavam os continentes que chocaram como aconteceu com a Cordilheira dos 

Himalaias.  

 A descrição anterior do ciclo que Wilson mostra a visão tradicional, na qual o 

motor inicial para o seu funcionamento está nas zonas de ascenção da convecção mantélica 

(modelos bottom up). No entando, esta não é a única perspectiva e, atualmente diversos 

cientistas (e.g. Duarte et al., 2013) consideram que o mecanismo gerador da convecção é 

essencialmente o afundar da litosfera mais fria nas zonas de subducção (modelos top 

down). Mais uma vez esta discussão em torno dos mecanismos responsáveis pelo Ciclo de 
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Wilson não obstante sua importância está completamente ausente da generalidade dos 

espaços museológicos.  

Independentemente de que quais os mecanismos, Wilson (1966) refere que os 

acasos da dinâmica da Tectônica de Placas ao longo da história da Terra, levou à colisão de 

todos os continentes num único supercontinente, tal como inicialmente proposto por 

Wegener.  

É interessante notar que as exposições de geociências nos museus e centros de 

ciência que abordam a Teoria da Tectônica de Placas, normalmente acabam por se limitar a 

explorar a divergência e a convergência de placas. Este tipo de abordagem tem enormes 

limitações, pois impede a visão de complementaridade tridimensional dos processos 

relacionados com Ciclos de Wilson, que é fundamental numa Terra esférica e que 

raramente é apresentada.  

 

II.2.2 - As Plumas Mantélicas e os Pontos Quentes 

 

 As décadas de 1960 e 1970 foram um período de muita agitação em torno da 

investigação da estrutura interna da Terra. A possibilidade de análise de estruturas 

profundas por métodos sísmicos estava sendo cada vez mais utilizada dando algumas 

respostas a lacunas que estudos anteriores sobre a dinâmica da Terra tinham deixado sem 

resposta.  

No sentido de entender como alguns sismos e erupções vulcânicas ocorriam 

distantes dos limites das placas litosféricas, Morgan (1971) dedicou particular atenção à 

cadeia linear das ilhas vulcânicas do Havai no oceano Pacífico (figura 05). Com efeito, 

estas ilhas apresentam vulcanismo ativo no extremo sudoeste do arquipélago, a mais de 

3.200 km da fronteira de placas mais próxima. O autor concluiu que esta situação só 

poderia ser explicada pela existência sob as placas litosféricas de zonas persistentes e 

excepcionalmente quentes, as chamadas Plumas Mantélicas ou Convectivas, que se 

manifestam superficialmente através dos chamados pontos quentes.  
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Figura 05: Seção transversal ilustrando a relação espacial de pluma mantélica com o ponto quente 
da região das ilhas do Havai. Fonte: https://golvgs-geo-d.wikispaces.com/Hot+spots , acessado em 
26/01/2017. 

 

No mesmo estudo, Morgan propõe que a situação do Havai não era única, havendo 

cerca de vinte pontos quentes distribuídos por todo globo, cuja distribuição espacial era 

fixa uns em relação aos outros. Sugeriu ainda que as plumas convectivas com eles 

relacionados eram formadas no manto inferior, subindo adiabaticamente até à astenosfera 

onde sofriam fusão parcial devido à descompressão, gerando então os magmas que 

extruíam nos pontos quentes. Para Morgan, as plumas mantélicas seriam as responsáveis 

pela convecção que provocava o deslocamento das placas tectônicas e que o material 

transportado desde o manto inferior é primordial e de composição diferente do existente 

nas regiões mais superficiais. 

Os enormes progressos que os métodos geofísicos foram tendo nos últimos anos, 

permitiram notáveis avanços no conhecimento do interior da Terra, mostrando que esta 

tem afinal muitos mais pontos quentes (figura 06) do que o proposto inicialmente por 

Morgan (1971).  
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Figura 06: Mapa da distribuição dos principais pontos quentes da Terra. Fonte: Courtillot et al. 
(2003).  
Bolas vermelhas: origem no limite do núcleo-manto/bolas amarelas: origem na base do manto 
superior/bolas verdes: origem na litosfera.  

 

No entanto, apesar das plumas convectivas serem quase sempre apresentadas junto 

à Tectônica de Placas, este não é de modo nenhum um assunto pacífico. Com efeito, 

muitos investigadores questionam a própria existência das plumas e o debate é tão intenso 

que levou mesmo à criação de uma página de internet especialmente dedicada à 

comunidade científica interessada neste assunto (www.mantleplumes.org). Esta página é 

essencialmente o resultado da colaboração estreita entre Gillian Foulger e Don Anderson 

(um dos cientistas mais influentes no estabelecimento da Teoria da Tectônica de Placas). 

Um dos aspectos essenciais deste debate, é que as plumas mantélicas foram propostas para 

explicar: 

1 – O vulcanismo intraplaca (e.g. caso do Havai) e o vulcanismo extremamente intenso 

nalgumas partes de fronteiras divergentes em relação à situação normal das zonas de crista 

média oceânica (e.g. caso da Islândia); 

2 – As cadeias vulcânicas alinhadas cuja idade do magmatismo varia de uma forma 

progressiva; 

3 - A aparente imutabilidade no tempo da rede de pontos quentes. 

 No entanto, verifica-se que raramente os diversos aspectos geológicos que são 

considerados característicos dos pontos quentes são encontrados num mesmo local. A 
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enorme variabilidade das situações encontradas mostra que os pontos quentes devem ser 

estudados de uma forma individual (Foulger, 2010).  

 Apesar de tudo, os novos avanços das técnicas geofísicas (em especial da 

tomografia sísmica) tem permitido uma visão extremamente detalhada do interior da Terra, 

fundamental para a compreensão das plumas convectivas. Combinando esta informação 

torna-se possível uma imagem sísmica tridimensional de todo o manto, fundamental para o 

estudo das plumas mantélicas (French and Romanowicz, 2015).  

 Várias têm sido as classificações propostas para as plumas mantélicas. Segundo 

Arndt (2000), que realça o fato destas plumas serem responsáveis por erupções vulcânicas 

extremamente intensas originando espessas sequências de lava que podem cobrir enormes 

regiões na superfície da Terra (as chamadas grandes províncias ígneas; LIP- "large igneous 

province"), propõe três modelos de plumas (figura 07): 

1 - Plumas geradas na fronteira entre o manto inferior e o manto superior e, durante o 

processo de ascensão, a cabeça frontal desenvolve-se na base da litosfera (A); 

2 - Plumas geradas na fronteira núcleo-manto propagando-se depois em direcção à 

superfície (B);  

3 - Plumas também iniciadas na fronteira núcleo-manto, mas cuja cabeça pára na base do 

manto superior dando origem posteriormente a pequenas plumas (“plumelets”) que 

atingem a superfície (C).  

 

 
Figura 07: Modelo genético de Plumas mantélicas. Fonte: Arndt (2000).  
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O estudo e conhecimento das plumas mantélicas é fundamental, pois as plumas 

profundas do manto têm sido usadas como um mecanismo conveniente para explicar 

muitos exemplos de magmatismo anómalo (Courtillot et al., 2003), mas sem que exista 

ainda uma análise consistente e rigorosa de todas as características das suas manifestações. 

Uma análise mais rigorosa da informação recolhida pela tomografia sísmica, juntamente 

com o aperfeiçoamento dos métodos existentes, poderá melhorar muito o conhecimento 

que temos da dinâmica do interior do nosso planeta e da sua relação com o magmatismo 

não associado às fronteiras de placas (Courtillot et al., 2003). 

 A “teoria” das plumas mantélicas chegou a um ponto em que muitos cientistas 

acreditam que se tornaram uma “suposição a priori e não uma hipótese científica válida e 

testável” (Foulger, 2016), o que causa alguma insatisfação abrindo caminho para a 

investigação de alternativas. 

É importante salientar que as exposições geocientíficas, mesmo aquelas que dão 

ênfase à Teoria da Tectônica de Placas, nunca exploram a problemática em torno das 

plumas, privilegiando as visões clássicas. Esta é uma lacuna grave, pois, não só a Teoria da 

Tectônica de Placas acaba por ser interpretada essencialmente como uma simples abertura 

e fecho de oceanos, mas também limita imensa a compreensão dos processos tectônicos e 

da sua interação com a evolução da Vida na Terra.  
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PARTE III – A TECTÔNICA DE PLACAS É UM 

CONHECIMENTO ISOLADO? 

 

III.1- Os ciclos dos supercontinentes  

  

 Para entender como o nosso planeta evoluiu desde seu início, provavelmente a 

partir de um estado de fusão generalizada no Hadáico, e de como esta evolução influi nos 

seus sistemas externos (hidrosfera, atmosfera e biosfera), precisamos olhar para os 

continentes. Com efeito, as rochas aí existentes, são o único "instrumento" disponível para 

"materialização" dos tempos mais remotos, visto encontramos aí materiais geológicos com 

idades que chegam a mais de 4 mil milhões de anos. Por isso, o estudo dos antigos 

supercontinentes não é possível sem uma análise aprofundada dos cratões onde 

encontramos estes materiais mais antigos (Neves, 1995).  

 Qualquer análise destes primeiros tempos do nosso planeta implica o conhecimento 

detalhado de alguns conceitos fundamentais, tais como cratões, continentes, escudos e 

plataformas. A este propósito é de relembrar o trabalho clássico sobre supercontinentes de 

Rogers (1996):  

"Um bloco de crosta continental é considerado um cratão apenas se tiver sido 
suficientemente estável para constituir uma base para a acumulação de sequências 
vulcanossedimentares de águas pouco profundas ou subaéreas em plataformas, em grandes 
bacias não relacionadas com riftes ou em vales de rifte. Os continentes consistem em 
cratões amalgamados por conjuntos de cinturões orogênicos que contêm rochas oceânicas, 
de arcos ilha e de margens continentais e, localmente, fragmentos de cratões mais antigos. 
Assim, um verdadeiro continente tem de conter cratões duradouros, e a mera existência de 
sial, talvez numa terra primitiva e móvel, não é prova da existência de continentes." 
(Rogers, 1996, p.91).  

 

 Os cratões são assim constituídos pela plataforma de um continente e pelo seu 

escudo (Press et al., 2006). Estes autores definem escudos como “regiões continentais 

geologicamente estáveis que constituem as partes mais antigas dos continentes e cada 

continente tem um ou mais escudos”. Quanto às plataformas, os mesmos autores definem-

as como sendo as “regiões estáveis onde as rochas do soco são cobertas por camadas 

relativamente finas de sedimentos”. 

 Deste modo, para se considerar um supercontinente, temos que ter tido num 

momento da história da Terra todos ou grande parte dos blocos de crosta continental 

estáveis e duradouros com as plataformas associadas, reunidos num único bloco. Por se 
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tratar de uma situação muito particular, verifica-se que são poucos os supercontinentes que 

podem ser inferidos na história da Terra. 

O registro geológico é muito complexo, principalmente quando diz respeito aos 

tempos mais remotos. Apesar da nossa capacidade para o interpretar tenha sido 

extraordinariamente aperfeiçoada ao longo dos últimos anos com o desenvolvimento de 

novas tecnologias e métodos de estudo, ainda existem numerosas lacunas que precisam ser 

preenchidas para uma melhor compreensão dos mecanismos internos que provocam as 

mudanças na superfície do nosso planeta (Press et al., 2006). Este autor refere ainda que, 

enquanto cientistas, aprendemos a utilizar conceitos da Tectônica de Placas para 

interpretar, por exemplo, as antigas cadeias montanhosas erodidas onde são bem visíveis as 

associações de rochas que resultaram do fecho de antigas bacias oceânicas e da inevitável 

colisão dos continentes adjacentes. No entanto, frequentemente ainda nos faltam dados 

para a interpretação de muitos fenômenos relacionados com as configurações continentais 

do passado, em especial para os períodos de tempo anteriores ao Cambriano Com efeito, a 

escassa ocorrência de fósseis nestes terrenos mais antigos, constitui uma enorme 

dificuldade para a reconstituição paleogeográfica desses tempos tão remotos. 

 A compreensão dos processos conducentes à formação de um supercontinente é 

uma tarefa complicada, pois a Tectônica de Placas mostra que em cada momento 

coexistem/coexistiram no nosso planeta vários ciclos de Wilson (como referido no capítulo 

3), em fases diferentes em que cada uma está associada ao processo de evolução de um 

determinado oceano. Sabe-se ainda que em relação a cada um destes ciclos, eles podem ser 

ou não completos, isto é, nem todos têm que terminar no processo de colisão continental.  

 A existência de supercontinentes suportados por dados científicos é um conceito 

com cerca de 100 anos, remontando à Pangéia de Wegener (Wegener, 1922). No entanto, 

os dados acumulados, em especial, nos últimos quarenta anos, permitiram confirmar a 

existência de outros supercontinentes mais antigos (figura 08). Embora exista bastante 

controvérsia relacionada com o número, forma e idade destes supercontinentes, os mesmos 

podem ser inferidos desde o Arqueano, pelo menos desde há cerca de 3 mil milhões de 

anos (Rogers, 1996). 
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Figura 08: Proposta de sequência de supercontinentes do ilustrador científico Nuno Farinha em 
2009. Fonte: http://apreciosidadedageologia.blogspot.com.es/2012_12_01_archive.html, acessado 
em 17/08/2017. 
 

O reconhecimento da existência de vários supercontinentes ao longo da história da 

Terra levou à proposta de que a sua sucessão poderá resultar da existência de um processo 

cíclico, o que levou à proposta do chamado ciclos dos supercontinentes (Nance, et al., 

2014). A ideia subjacente ao conceito de ciclo dos supercontinentes é a existência na 

dinâmica interna da Terra de mecanismos que tendem a levar ao agrupamento periódico 

dos vários blocos continentais num único supercontinente. Ou seja, a génese dos 

supercontinentes não seria o resultado de um processo aleatório, em que por acaso e de vez 

em quando, os blocos individuais se juntam num único bloco continental. 

Importa ainda salientar que, embora com lógicas parecidas de funcionamento e 

gerando resultados semelhantes, os diversos supercontinentes que existiram na Terra são 

diferentes entre si. Com efeito, as suas características refletem a sua herança, com 

similaridades na sua estrutura básica e génese, mas com algumas características peculiares, 

por vezes sutis, mas que frequentemente influenciaram de forma decisiva outros sistemas 

da Terra. 
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III.1.1 - Contextualização histórica dos ciclos dos Supercontinentes: um 

conhecimento com mais de 50 anos 

 

 A existência dos supercontinentes é sem dúvida um dos aspectos fundamentais do 

sistema dinâmico da Terra (Condie, 2003, 2011; Santosh, 2010a, 2010b). Se 

frequentemente a discussão em torno dos supercontinentes se centra essencialmente na 

procura da sua sequência cronológica e das suas características, principalmente a partir de 

2000, diversos autores exploraram também as suas influências nas transformações 

climáticas e na evolução biológica (e.g. Rogers e Santosh, 2004; Murphy and Nance, 2004, 

2013; Condie, 2011; Hannisdal and Peters, 2011; Young et al., 2010; Young, 2013a, 

2013b; Nance et al., 2014). Esta perspectiva mais abrangente leva a que a possível 

existência do ciclo dos supercontinentes e as suas repercussões na evolução da Terra e dos 

seus diversos sistemas, possa ser considerado o mais importante desenvolvimento da 

geologia desde a aceitação da Teoria da Tectônica de Placas há mais de 40 anos. 

A existência dos ciclos dos supercontinentes começa a ser suportada por evidências 

bem diversas que mostram a existência de ciclos coerentes (Nance et al., 2014), tais como 

variações climáticas globais, formação de cadeias de montanhas, formação de depósitos 

minerais,  registo sedimentar de transição rifte-deriva e atividade biológica. Estes 

diferentes processos quase sempre não são independentes e, por exemplo, variações 

importantes nas formas de Vida podem induzir variações dos níveis de CO2 muito 

significativas, o que acaba por induzir alterações climáticas.    

 Apesar de ter sido essencialmente a partir dos anos 2000 que os ciclos dos 

supercontinentes se começam a impor na comunidade científica, este conceito (que aparece 

como um processo mais abrangente e integrador do que o dos Ciclos de Wilson baseados 

essencialmente na evolução individual e independente de oceanos) é bastante anterior 

embora tenha sido profundamente contestado (Nance et al., 2014) Com efeito, desde a 

década de 1940 que é possível encontrar sugestões que, de algum modo, podem ser 

relacionadas com os ciclos dos supercontinentes. Com efeito, o trabalho de Umbgrove 

(1940) defendeu a existência de uma periodicidade em diversos processos geológicos 

terrestres (e.g. ciclos magmáticos, orogênicos, tectónicos, do nível do mar e climáticos) 

durante o Fanerozóico, com retorno dos períodos de maior intensidade a cada 250 milhões 

de anos. 

A noção da existência de uma periodicidade nos processos relacionados com a 

geodinâmica interna foi posteriormente defendida por diversos autores (Nance et al., 
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2014), com base no reconhecimento da existência de uma ciclicidade em diversos 

processos geológicos, como por exemplo: 

1 - Nos processos orogênicos (Holmes, 1951), como evidenciado pelos processos de 

datação (Runcorn, 1962 – figura 09); 

2 - Na génese da crosta continental (Holmes, 1954); 

3 - Na produção de granitos (Gastil, 1960). 

 

 

 

Figura 09: Comparação de picos orogênicos (setas vermelhas) reconhecidos com base em dados 
radiométricos U-Pb, referentes à idade de cristalização de zircões e os tempos propostos para a 
formação dos supercontinentes. Fonte: Nance, et al. (2014).
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Em 1963, Sutton defendeu que a existência dos ciclos orogênicos ou os eventos de 

formação de escudos eram de escala global. Num modelo, que designou de ciclos 

quelogénicos, considerou que o agrupamento periódico dos continentes em resultado da 

actuação de células convectivas internas, levava à formação de dois aglomerados 

continentais em posições opostas na Terra, o que era responsável pela actividade 

orogénica. Ainda de acordo com este autor, estes ciclos possuíam uma periodicidade de 

750 a 1 250 milhões de anos e foram repetidos pelo menos quatro vezes durante a história 

geológica da Terra. 

 Em 1969, após a aceitação pela generalidade da comunidade científica da Teoria da 

Tectônica de Placas, a identificação do processo de abertura e fecho de oceanos pela 

combinação dos processos de rifte/subducção permitiu uma melhor compreensão dos 

mecanismos associados com a génese e o crescimento da crosta continental (Dewey, 

1969). Ao mesmo tempo, a periodicidade regular dos ciclos tectónicos ia sendo 

confirmada, não só por métodos radiométricos cada vez mais precisos, mas também pela 

melhor compreensão da peridiocidade associadas a diversos processos como, por exemplo, 

às principais fases de sedimentação e aos processos de formação e distribuição geográfica 

de minérios. O acumular dos milhares de datações destes diversos processos geológicos 

que, principalmente na última década, se vão acumulando a um ritmo sem precedentes, tem 

levado a que a proposta dos Ciclos dos Supercontinentes comece a ser aceite pelos 

especialistas. 

 A partir de 1970, começa a surgir a ideia de uma profunda interrelação entre a 

Tectônica de Placas e a evolução da Vida, principalmente no Fanerozóico. Com efeito, a 

diversidade da Vida neste período, bem como as variações do nível do mar começavam a 

surgir claramente relacionadas com os processos de fragmentação e aglomeração de 

continentes (Hallam, 1974). 

 Já na década de oitenta do século passado, o modelo de Umbgrove (1940) volta a 

ganhar força, com o reconhecimento da existência de dois superciclos durante o 

Fanerozóico. Estes ciclos, com aproximadamente 300 milhões de anos de duração cada, 

foram evidenciados inicialmente pelas variações de temperatura (com alternâncias de 

períodos glaciares e interglaciares), do nível do mar e do magmatismo granítico (Fischer 

1981, 1984 apud Nance et al., 2014 - figura 10). 
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Figura 10: Os dois superciclos de Fischer para o Fanerozóico. Fonte: Nance et al. (2014). 
I = glaciação; G = magmatismo granitóide; Vail curve = variação de nível do mar proposta por Vail 
e associados (1977). 
 
  
          III.1.2 –Uma discussão de equívocos 

 

 A primeira proposta fundamentada da existência de um ciclo de supercontinentes 

como reflexo de um processo geral de aglomeração e dispersão periódica dos continentes, 

foi feita por Worsley e a sua equipa (Worsley et al., 1984). Estes autores realçaram que a 

forma destes supercontinentes é influenciada pelo processo de colisão dos continentes 

anteriores, o que, por sua vez, reflecte o processo de fragmentação do supercontinente 

anterior. Isto significa que a forma da Pangéia resulta não só do processo de colisão entre a 

Gondwana e a Laurásia, mas também da fragmentação da Panótia. 

No registro geológico, o ciclo de um supercontinente seria manifestado pela 

existência, quer por picos periódicos de colisão e orogénese, quer pelo aparecimento de 

vastos aglomerados de diques máficos relacionados com o processo de abertura de riftes. 

Além disso, embora seja mais difícil de evidenciar no registo fóssil, os ciclos dos 

supercontinentes também pode ser realçado pela existência de alterações periódicas no 

nível do mar (Nance et al., 2014). Com efeito, no que diz respeito à variação do nível do 

mar, provocadas pela fragmentação de um supercontinente, é possível identificar 4 fases 

(figura 11): 

 

  



50 
 

 
 

 

 

 

Figura 11: Influência do processo de fragmentação de um supercontinente na variação do nível do 

mar. Fonte: Dias (2017), baseado em Nance et al. (2005). 

 

Fase 1 - O supercontinente dificulta o processo de transferência para a superfície do calor 

provindo das zonas mais internas da Terra, que por isso tende a acumular-se por baixo dele 

(efeito cobertor; thermal blanket effect; Santosh, 2013). Deste modo, o supercontinente, o 

bloco continental tende a elevar-se e o nível do mar fica baixo (A). 

Fase 2 - Quando ocorre a fragmentação do supercontinente, as placas resultantes afastam-

se da anomalia térmica positiva (devido à criação de um novo oceano) e começam a esfriar 

tornando-se mais densas. Isto leva à sua descida por reajuste isostático e, deste modo, o 

nível do mar atinge um máximo positivo (B).  

Fase 3 - O continuar do processo leva a que a crosta oceânica do novo oceano que vai 

sendo continuamente criada, se afaste da zona de rifte, tornando-se mais fria o que leva a 

que os continentes marginais subam em relação a ela, levando a que o nível do mar comece 

a subir (C).   

Fase 4 - O contínuo alastramento dos fundos oceânicos resultantes deste processo induz o 

começo dos processos de subducção com uma ligeira subida das crustas continentais 
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adjacentes; os processos isostáticos daqui resultantes levam a que o nível do mar seja 

próximo da superfície dos continentes (D). 

Considerando as fases A, B, C e D (figura 11), diversos autores (Condie, 2003, 

2011; Santosh, 2010a, 2010b; Nance et al., 2014;), denominam estas quatro fases 

respectivamente como: estase supercontinental, fragmentação, máxima dispersão e 

reunião. Estes mesmos autores afirmam ainda que a influência dos supercontinentes é 

também possível de evidenciar em estudos biogeoquímicos e paleoceanográficos da Terra, 

embora cada fase seja caracterizada por especificidades próprias a nível tectónico, a nível 

de plataformas de sedimentação e também em relação à Vida. 

Desde a proposta de Worsley em 1984, outros autores têm vindo a corroborar o seu 

modelo, introduzindo contributos decisivos que têm permitido, não só para que a proposta 

dos ciclos dos supercontinentes comece a ser aceite pela comunidade científica, mas 

também que se comece a perceber melhor o seu funcionamento. 

 Se anteriormente se referiu alguns dos aspectos relacionados com as diferentes 

fases relacionadas com a fragmentação dos supercontinentes, surge agora a necessidade de 

tentar perceber o porquê da fragmentação dos supercontinentes. A diversidade dos modelos 

que têm sido propostos pode ser resumida em dois grupos principais: 

1 - Modelos independentes das plumas mantélicas, os quais consideram que não há uma 

relação da atividade de plumas com os processos de fragmentação e que, por isso, são 

denominados de modelos de plumas ausentes (e.g. Komabayashi et al., 2009);  

2 - Modelos que consideram a presença de plumas mantélicas como um fator essencial 

para o processo de fragmentação de um supercontinente/quebra litosférica (Courtillot et 

al., 2003; Zhao, 2004, 2009; Santosh, 2010a, 2010b, 2013; Nance et al., 2014 - figura 12).  
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Figura 12: Seção transversal esquemática da dinâmica interna da Terra realçando a presença de 
superplumas quentes e frias no manto. Fonte: Rui Dias (2017, comunicação pessoal), baseado em 
Courtillot et al., 2003; Maruyama, 2002; Santosh, 2010b. 
 

 No modelo de plumas mantélicas presentes, que é o privilegiado nesta dissertação, 

a existência de um supercontinente dificulta a transferência para a superfície do calor 

interno da Terra, provocando a acumulação de calor no manto subjacente (figura 12). Este 

processo provoca a elevação dos sectores mais internos do supercontinente por 

movimentos epirogénicos que aí predominam, induzindo a sua fragmentação (Courtillot et 

al., 2003; Santosh, 2010a, 2010b; Nance et al., 2014). 

 O modelo de plumas mantélicas como principal mecanismo para a fragmentação e 

posterior separação dos supercontinentes leva a que alguns cientistas especulem sobre sua 

relação com as extinções em massa. Com efeito, a aproximação da superfície da zona 

frontal destas plumas emergentes causa rifting intracontinental e formação de grandes 

províncias ígneas (LIP), associadas a extrusões vulcânicas de enormes dimensões que 

podem resultar em períodos longos de tempo caracterizados por invernos extremamente 

intensos geradores de episódios de glaciações com efeitos catastróficos sobre a atmosfera 

e, por conseguinte, sobre a biosfera (Santosh, 2010b). Estas alterações profundas podem 

por isso ser causadoras de extinções em massa e anoxia de longo prazo nos oceanos. 
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 O processo descrito anteriormente, não deve ter ocorrido somente no Fanerozóico, 

pois é normalmente admitido que o processo de tectônica de placas, e também de plumas 

mantélicas, tenha estado activo desde o Arqueano. No entanto, apesar da falta de consenso 

sobre este passado mais remoto da Terra, os processos tectónicos seriam sem dúvida 

diferentes dos que conhecemos atualmente, até porque o fluxo geotérmico era bem alto do 

que o atual; “as temperaturas do manto no início do Arqueano eram pelo menos 200ºC 

superiores às existentes atualmente” (Hynes, 2008, p.152).   

Mais investigações são necessárias para um melhor conhecimento dos processos da 

Tectônica de Placas em geral e de plumas mantélicas em particular, no Arqueano e mesmo 

durante quase todo Proterozóico. No entanto, não é pela existência de várias incertezas 

sobre os mecanismos atuantes, que deixa de ser fundamental serem divulgadas as 

principais transformações da Terra nesse passado mais remoto, bem como os processos 

que as provocaram. Um destes assuntos é sem dúvida a existência de supercontinentes 

anteriores à Panótia. 

Embora não seja consensual, segundo alguns autores (e.g. Park, 1997), durante o 

Arqueano estariam já individualizadas cerca de 20 áreas cratónicas que apresentam 

datações de até 3,4 mil milhões de anos, como é o caso, por exemplo, do Escudo Báltico, 

de partes da América do Norte e da China e, no Brasil, o cratão do São Francisco. Embora 

o referido autor apresente estas áreas cratónicas como uma das evidências da Tectônica de 

Placas, no caso dos ciclos dos supercontinentes, esta informação é insuficiente para 

confirmar sua existência. Com efeito, como já foi referido anteriormente, a existência 

destes ciclos implica não apenas a existência de supercontinentes, mas sim de processos 

que levem à sua formação e transformação periódica. 

O comportamento das Placas Tectônicas em geral, e dos supercontinentes em 

particular, é bastante discutível principalmente para tempos mais remotos do Arqueano e 

do Proterozóico. Esta dificuldade origina uma enorme diversidade das reconstruções 

paleogeográficas que têm vindo a aparecer nos artigos publicados nas últimas décadas. 

Esta falta de consenso é responsável, pelo menos em parte, pela ausência deste assunto nas 

exposições de divulgação científica que abordam Tectônica de Placas, pois não é fácil aos 

não especialistas, divulgar assuntos desta complexidade, pois antes de divulgar é preciso 

compreender. Mas, como comentado anteriormente neste capítulo, é fundamental 

transmitir alguns destes processos do passado mais remoto do nosso planeta, não só pelo 

seu caráter histórico, mas também pela influência que tiveram na evolução da Vida na 

Terra.  
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Sem se pretender ser exaustivo sobre a diversidade de opiniões sobre os 

supercontinentes existentes, é de salientar que: 

1 - Segundo alguns autores (e.g. Bleeker, 2003; Young, 2013b), existiram quatro 

supercontinentes pré-Pangéia na sequência: Kenorland (2,0-2,6 G.a.), Colúmbia ou 

Nuna/Nena (1,6-1,8 G.a.; figura 13),  Rodinia (1,1 G.a.) e Panótia (0,6 G.a.); 

2 – Outros autores (e.g. Cheney et al., 1988, Cheney, 1996, Zegers et al., 1998), 

apresentam uma sequência de 4 supercontinentes pré-Pangéia diferente (do mais antigo 

para o mais recente): Vaalbara, Kenorland, Colúmbia (figura 13), Rodinia; 

3 - Numa proposta clássica de Rogers (1996), é apresentada uma outra sequência (figura 

14); 

4- Finalmente, a proposta recente de Scotese (2014) considera Colúmbia (figura 13), Terra 

Borealis, Rodinia, Panótia e Pangéia. 

 

 

Figura 13: Proposta do supercontinente Columbia segundo Rogers and Santosh (2002, 2009), que 
dentre os supercontinentes aceites de forma consensual pelos diversos autores, é o mais antigo. 
Fonte: Nance et al. (2014). 
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Figura 14: Proposta da sucessão de supercontinentes a partir de 3 mil milhões de anos. Fonte: 
Rogers (1996). 

 

É de salientar que há consenso entre os supercontinentes Colúmbia, Rodinia e 

Pangéia. Em relação às propostas referentes aos supercontinentes mais antigos (i.e. 

Vaalbara, Kenorland e Ur), são ainda bastante controversas devido a dois fatores (Nance et 

al., 2014): 

1 - As reconstituições dos supercontinentes são baseadas essencialmente nas formas das 

placas tectônicas e, como é lógico, quanto mais se recua no tempo menor é a informação 

que dispomos sobre estas formas; 

2 - Os elementos independentes para sua comprovação efetiva são inexistentes (e.g. 

fósseis) ou muito raros (e.g. rochas e minerais). 

Embora persistam muitas dúvidas sobre estes tempos mais antigos da história de 

nosso planeta, o que é consensual é que em termos de atmosfera e hidrosfera, a Terra 

possuía então condições químicas e físicas muito diferentes das actuais. Estas condições 

terão sido fundamentais para o surgimento e evolução da Vida. 

Os ciclos dos supercontinentes dá-nos a possibilidade de compreender melhor a 

profunda inter-relação entre os sistemas da Terra (geosfera, atmosfera, hidrosfera e 

biosfera), que existe desde os tempos mais remotos. Os últimos anos têm mostrado cada 

vez mais que não é possível tratar a Tectônica de Placas independentemente dos sistemas 

atmosférico, hidrológico e biológico, como acontece atualmente em muitos currículos 

escolares e no ensino não-formal. Com efeito, é fundamental realçar a importância dos 

ciclos dos supercontinentes e suas influências nos sistemas terrestres, pois só isso permite 

apresentar uma história evolutiva e dinâmica do planeta. Esta visão é fundamental para 

compreender a necessidade da geopreservação e para a sobrevivência humana, pois todos 

os momentos do passado geológico da Terra foram fundamentais para que exista o 

ambiente que conhecemos atualmente, com os seus recursos, clima e biodiversidade.  
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Não é objetivo desta dissertação abordar todos os supercontinentes que têm vindo a 

ser discutidos pela ciência, visto este não ser um trabalho de geodinâmica pura. No 

entanto, optou-se por abordar, ainda que de uma forma breve, as alterações dos 

supercontinentes a partir da temática de extinções, as quais são evidenciadas 

essencialmente durante o Fanerozóico. Esta abordagem é feita devido a uma evidente 

relação entre as mudanças/evolução dos supercontinentes e a diversidade de Vida na Terra. 

Para além disso, a relação entre as alterações dos supercontinentes e as extinções em massa 

não são referidas nas exposições de museus e centros de ciência e, praticamente, não são 

discutidas nos ciclos escolares mais básicos e, até em muitos casos, mesmo no ensino 

universitário.   

 

          III.1.3  –  Ciclo dos Supercontinentes e Vida: uma evidente relação 

 

Que tipos de fatores podem fazer com que espécies desapareçam totalmente, por 

vezes sob a forma de extinções em massa, e/ou haja alteração na diversidade dos 

ecossistemas? Da mesma forma, que fatores podem levar a que, por vezes, surjam períodos 

na história da Terra caracterizados por um enorme aumento da biodiversidade? Estas são 

perguntas para as quais os investigadores de ciências da Terra e da Vida buscam respostas 

há muito tempo. A riqueza da biodiversidade atual faz parte de um contexto evolutivo que 

vai muito além dos simples aspectos essencialmente descritivos bem expressos na 

sistemática dos seres vivos a partir da metodologia de Carlos Linneu (1707-1778). 

Desde que Darwin propôs a Teoria da Evolução, o conhecimento dos processos que 

condicionam a biodiversidade têm continuamente melhorado, embora ainda existam muitas 

dúvidas. Uma das limitações que normalmente existe na abordagem da Evolução da Vida 

na Terra, é que normalmente se centra essencialmente nos processos biológicos (e.g. a 

exposição "A evolução de Darwin" que esteve patente na Fundação Calouste Gulbenkian 

entre 12 de Fevereiro e 24 de Maio de 2009), o que muito dificilmente poderá explicar os 

eventos catastróficos de extinção em massa referidos anteriormente. Por isso, cada vez 

mais, os processos geológicos são utilizados para justificar/explicar as grandes mudanças 

da biodiversidade, principalmente no que diz respeito às variações bruscas das taxas de 

aumento ou diminuição dessa biodiversidade.  

A Teoria da Tectônica de Placas veio evidenciar que a movimentação dos 

continentes permite perceber melhor um conjunto de processos (e.g. alterações climáticas, 

regressões e transgressões marinhas, formação de cadeias montanhosas ou vulcanismo) 
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que influenciam fortemente os ambientes na superfície do nosso planeta, condicionando 

por isso a Vida dos seres vivos. Por outro lado, os estudos realizados essencialmente na 

última década sobre a estrutura interna da Terra (Murphy and Nance, 2004; Campbell, 

2005; Foulger, 2010, 2016; Santosh, 2010a, 2010b) têm permitido perceber melhor os 

grandes processos existentes no interior do nosso planeta e a forma como eles influenciam 

a cinemática das placas litosféricas. As novas perspectivas têm evidenciado cada vez mais 

que as alterações que ocorrem no interior da Terra (principalmente na mesosfera e na 

astenosfera influenciam decisivamente as alterações da superfície e, consequentemente, da 

Vida nela existente (Murphy and Nance, 2004; Santosh, 2010b; Nance et al., 2014).  

 É fundamental realçar que os processos catastróficos relacionados com a 

biodiversidade, não se reflectem apenas na sua redução drástica. Com efeito,  quase sempre 

após cada evento de extinção em massa, ocorre um processo bastante rápido de aumento da 

biodiversidade, como é o caso do Grande Evento de Biodiversidade do Ordovício 

(Great Ordovician Biodiversification Event – GOBE) ou o que aconteceu no Meso-

Cenozóico (figura 15).   

 

 

Figura 15: Variação da diversidade dos invertebrados marinhos para o Fanerozóico: destaque para 
a radiação do Meso-Cenozóico entre as grandes extinções do final do Triássico e do final do 
Cretáceo e a do Ordoviciano. Fonte: CCV de Estremoz (2017), alterado de Sepkoski, 1984. 
 

Esta interligação entre os fenômenos internos da Terra e a Evolução da Vida é, 

neste momento, um aspecto bem aceite pela comunidade científica. No entanto, as mais 

recentes descobertas dos mecanismos pelos quais a dinâmica do interior da Terra (e.g. as 

superplumas mantélicas) interfere na movimentação das placas tectônicas permanecem 
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ainda um assunto muito pouco divulgado, principalmente nos meios de educação não 

formal, como os museus e os centros de ciência. Por outro lado, verifica-se ainda que a 

divulgação científica dos processos geológicos que é normalmente feita, mesmo quando 

fala em supercontinente(s), nunca aborda que a relação entre os diversos supercontinentes 

que existiram na Terra é o resultado de um processo cíclico que dá origem a um ciclo de 

supercontinentes (Rogers, 1996; Rogers and Santosh, 2004; Isozaki, 2007; Santosh, 2010a, 

2010b; Nance et al., 2014).  

Este ciclo é um assunto que tem fomentado uma intensa discussão nos meios 

científicos, principalmente no que diz respeito à sua estreita relação com as grandes 

extinções em massa ocorridas no Fanerozóico (Isozaki, 2007, 2009; Keller, 2010; Nance et 

al., 2014). Porém, embora ainda existam muitas lacunas e controvérsias sobre o ciclo dos 

supercontinentes, os dados já existentes apontam pistas importantes para a justificação, por 

exemplo, da sua influência tanto nas mudanças climáticas, como da biodiversidade ao 

longo do tempo geológico.   

Deste modo, discutir as grandes extinções do Fanerozóico, inevitavelmente induz a 

reconhecermos o papel do ciclo dos supercontinentes, das superplumas mantélicas e dos 

vários momentos de diversificação da Vida que ocorreram na Terra. 

 

III.1.4 - Extinções em massa: uma questão de vencedores e perdedores? 

 

A complexidade da Vida que existe atualmente na Terra é o resultado de um 

processo evolutivo extraordinário. No entanto, a evolução que conduziu a esta 

biodiversidade (figura 16), embora sendo um processo contínuo no tempo não é uniforme, 

nem no que diz respeito à velocidade com que esta evolução decorreu, nem à intensidade 

das alterações que foram ocorrendo. Isto significa que a biodiversidade que observamos 

atualmente, só existe porque houve eventos de extinções catastróficas ao longo do tempo 

geológico.  
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Figura 16: Evolução da Vida conduzindo à biodiversidade atual representada na denominada 
Árvore da Vida. Fonte: Leonard Eisenberg (2017, disponível em: 
https://evogeneao.s3.amazonaws.com/images/tree_of_life/tree-of-life_2000.png, acessado em 
28/05/2018). 
 

 As extinções são eventos caracterizados pela perda de uma ou várias espécies 

biológicas que ocorreram num período de tempo relativamente curto. No entanto, nem 

todos estes eventos culminam em efeitos ecológicos e evolutivos significativos para a 

biodiversidade. Com efeito, os mais importantes estiveram na origem de gigantescas crises 

biológicas, onde não somente algumas espécies, mas famílias inteiras e até classes de seres 

vivos foram dizimadas, provocando uma reorganização brutal da árvore da Vida. Estes 

fatos, que foram pontuais na história da Vida no nosso planeta, são chamados de extinções 

em massa e são temas de intenso interesse e controvérsias na comunidade científica. 

“As extinções em massa são episódios importantes na história da Vida, 

independentemente da sua abrangência e implicações evolutivas” (Jablonski, 2005, p. 193). 

Isto deve-se essencialmente a que os eventos de extinção não devem ser vistos apenas 

como perda de espécies, géneros e até famílias inteiras de seres vivos. Com efeito, é 

importante encará-los como períodos de especiação dos sobreviventes e de triagem de 

clados. 

 Segundo Gould (2002), as extinções em massa são difíceis para estudar, pois os 

registros estratigráficos subsequentes são quase sempre distorcidos pela incompletude e 

parcialidade, tornando muitas vezes as “evidências” artefatos de amostragem. O mesmo 

autor afirma que estes eventos raros e intensos possuem as suas próprias causas e padrões 

predominantes podendo acrescentar informações fundamentais à própria Teoria da 

Evolução da Vida.  
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Em definições mais antigas, como a de Raup & Sepkoski (1982), as extinções em 

massa são aquelas que ocorrem num único horizonte estratigráfico ou dentro de um 

intervalo estratigráfico limitado, afectando muitas espécies, incluindo famílias. 

 Para que um evento seja considerado uma extinção em massa, tem por isso que 

obedecer a diversos requisitos (Mcghee, 1996 apud Stigall, 2012):  

1 - Tem de afetar uma percentagem considerável – a partir de 15% - de famílias de 

organismos;  

2 - Tem que ter ocorrido num período de tempo inferior a 15 milhões de anos;  

3 - Tem que afetar ambientes marinhos e terrestres em todo o mundo, incluindo flora e 

fauna. 

 Segundo Keller (2014), numa perspectiva macroevolutiva, as extinções em massa 

influenciaram decisivamente a história da Vida, pois não só tiveram efeitos de longo 

alcance sobre as formas de Vida que sobreviveram ao evento catastrófico, mas também 

porque eliminaram ramos inteiros da árvore filogenética da Vida – pois a extinção é um 

fenómeno seletivo. Na perspectiva de as extinções serem ocorrências de seleção de 

sobrevivência e morte de espécies, Bambach (2006) e Hull (2015) acrescentam que estes 

eventos em massa, além de terem variação em termos de seletividade, são também 

variáveis em intensidade e duração, não sendo homogéneos nem nos efeitos, nem nas 

causas. Por isto, nem sempre é possível determinar, com precisão, os “porquês”, os 

“comos” e “quanto” da Vida foi perdida em cada um dos grandes eventos de extinções. 

Com efeito, o que temos é uma breve noção, através dos registros fossilíferos e rochosos 

do que foram os cenários em questão. Mas, o aspecto fundamental de que podemos ter 

certeza, é que o aumento /irradiação de Vida e recuperação dos ambientes após estas 

grandes catástrofes condicionaram profundamente a evolução da Vida na Terra. Com 

efeito, o desaparecimento de ramos na árvore filogenética da Vida, está normalmente 

associado a uma nova e abundante irradiação de novos organismos e nichos ecológicos 

com a abertura de diversos outros ramos (figura 17). 
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Figura 17: Alteração de ramos filogenéticos na Árvore da Vida após um evento de extinção em 
massa. Fonte: alterado de Hull (2015). 
 

 Quando se olha para a evolução da biodiversidade das famílias de invertebrados 

marinhos durante o Fanerozóico, destacam-se pela sua intensidade cinco events de 

extinção principais. Com efeito, embora as taxas de extinção tenham sido bastante 

diferenciadas, em todos eles ocorreu a extinção de mais de 50% de espécies (Keller et al., 

2012). Ainda segundo os mesmos autores, uma outra semelhança nestes 5 eventos 

catastróficos, é que “o alvo da seleção é predominantemente em criaturas que dependem da 

secreção de carbonato de cálcio” (p.12 op. cit.). 

 Para além das semelhanças a nível da seleção dos organismos extintos nos 5 

eventos catastróficos, diversos autores procuram identificar correlações a nível das causas 

geradoras destes 5 grandes episódios (figura 18). Nesta linha de pensamento, os impactos 

de meteoritos e as Grandes Províncias Ígneas (i.e. Large Igneous Province - LIP) surgem 

como as causas mais consideradas (Morgan et al., 2004; White and Saunders, 2005; 

Bambach, 2006, Keller, 2014; Hartvigsen, 2016). Contudo, como seria de esperar, ainda 

existem controvérsias sobre estas causas, nomeadamente no que diz respeito à duração dos 

eventos ctastróficos (Isozaki, 2007). 
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Figura 18: Correlações entre as extinções em massa no Fanerozóico, as grandes províncias ígneas e 
os impactos de meteoritos. Fonte: Keller et al. (2012).  
 

 Desta forma, tendo cada uma das cinco extinções em massa características 

peculiares, torna-se necessária uma discussão mais aprofundada.  

 
III.1.4.1 – O(s) evento(s) catastrófico(s) do final do Ordoviciano: a primeira 

das cinco grandes extinções 

 

O período Ordoviciano ocorreu entre aproximadamente 488 e 444 milhões de anos 

(figura 19).  
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Figura 19: Ordoviciano na escala do tempo geológico conforme tabela cronoestratigráfica 
internacional. Fonte: alterado de Pais & Rocha (2010). 

 

O Ordoviciano foi um momento extremamente particular no que diz respeito à 

Evolução da Vida na Terra. Com efeito, se a generalidade deste período corresponde a uma 

enorme diversificação da Vida, no final esta sofreu uma redução catastrófica (figura 15). 

Em relação ao desenvolvimento da fauna, é consensual que esta sofreu uma enorme 

irradiação, que é normalmente conhecida como o Grande Evento de Biodiversificação do 

Ordoviciano (GOBE: The Great Ordovician Biodiversification Event; e.g. Sepkoski, 1984; 

Droser et al., 1997; Webby et al., 2004; Harper, 2006; Bond and Grasby, 2017). 

O GOBE foi uma expansão muito importante da diversidade da Vida, englobando 

irradiações, mesmo que seletivas, a nível de ordem, família, gênero e espécie. Ocorreu 

durante um período relativamente curto de tempo, entre 10 e 20 milhões de anos, sendo por 

isso considerado por muitos autores como o aumento mais rápido da diversidade da vida 

marinha durante a história da Terra (Webby et al., 2004, Harper, 2006; Servais et al., 2010; 

Harper et al., 2014). 

É de salientar que, embora neste período, a Vida fosse essencialmente marinha, a 

expansão e diversificação de numerosos clados de organismos principalmente no 

Ordoviciano Médio, incluindo “cefalópodes, antozoários (corais rugosos e tabulados), 

briozoários, crinóides, graptólitos, gastrópodes e bivalves” foi importante em termos 
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evolutivos, pois gerou “comunidades muito mais complexas que as do Cambriano” 

(Schulz, 2010, p. 176). Conodontes, ostracodes e trilobitas também eram numerosos nos 

mares do Ordoviciano (Harper, 2006). 

As comunidades mais complexas deste período, dizem respeito a uma fauna que se 

desenvolveu e ocupou os ambientes pelágicos. Nestes ecossistemas, os artrópodes e os 

cefalópodes seriam os grandes predadores, sendo estes últimos os maiores animais no mar 

aberto do Ordoviciano (Servais et al., 2010). Ainda no que se refere aos moluscos, os 

bivalves e os gastrópodes também ocupavam um lugar predominante nos mares daquele 

tempo (Pough et al., 2003). 

Foi também neste período que surgiram inovações evolutivas fundamentais para a 

fauna e flora moderna. É aqui que ocorre a primeira irradiação dos vertebrados, que 

envolveu tanto o grupo dos gnatostomados como dos agnatos, sendo este último o grupo 

que deu origem aos ostracodermos, que estam atualmente extintos. Para além das 

alterações a nível da fauna, é no Ordoviciano que surgem as primeiras plantas terrestres 

(Cardoso and Ianuzzi, 2011). 

No entanto, esta fase de enorme diversificação da Vida no Ordoviciano é 

interrompida no final deste período por uma perda dessa diversidade que ocorre de uma 

forma catastrófica, a qual está particularmente expressa a nível dos invertebrados marinhos 

(figuras 20 e 21). Com efeito, estima-se que tenham desaparecido cerca de 85% das 

espécies que corresponderiam a 26% de todas as famílias marinhas existentes naquele 

tempo (Jablonski, 1991; Sepkoski, 1996; Sheehan, 2001).  

 

 

Figura 20: Declínio da diversidade dos gêneros de invertebrados marinhos no Ordoviciano 
Superior, indicativo de uma extinção em massa. Fonte: alterado de Finnegan et al. (2011, p. 904).  
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Figura 21: Variação da intensidade das extinções marinhas durante o Fanerozóico, evidenciando os 
dois picos de extinção no final do Ordoviciano. Fonte: CCV de Estremoz (2017). 
Linha vermelha: número de gêneros. 
 

Esta extinção não ocorreu numa única fase mas sim em dois impulsos, o primeiro 

no início do andar Hirnantiano e o segundo no limite deste com o período Siluriano. A 

primeira fase de extinção, foi essencialmente um evento seletivo, pois os organismos 

endémicos do nécton e do planctón foram os mais afetados, principalmente os que viviam 

na plataforma continental menos profunda e também em águas mais profundas, enquanto 

as espécies mais cosmopolitas e de profundidades intermediárias sobreviveram 

(Rasmussen and Harper, 2011a; Harper et al., 2014). Na segunda fase de extinção, muitos 

dos sobreviventes da primeira crise foram afetados e, desta vez houve a erradicação de 

organismos numa diversidade de profundidades de água, mostrando que, desta vez houve 

uma maior diversidade dos ambientes marinhos afectados (Sheehan, 2001; Harper et al., 

2014).  

Embora no segundo impulso de extinção a maior parte dos organismos tenham sido 

afetados, foi a vez dos organismos mais cosmopolitas se extinguirem, como é o caso dos 

conodontes, que tiveram uma perda mais pronunciada neste momento (Harper et al., 2014, 

p. 1296). 

Perceber estas transformações profundas na evolução da Vida no Ordoviciano 

implica compreender as transformações que terão ocorrido na Terra durante esse período. 

No que diz respeito à disposição dos continentes e oceanos, o mundo deste período diferiu 

significativamente do existente na atualidade. Com efeito, as latitudes equatoriais das 

placas tectônicas estavam então cobertas por extensos mares epicontinentais que não têm 

qualquer equivalente nos nossos tempos (Sheehan, 2001, p. 332 - figura 22).  
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 A mudança da distribuição dos continentes e oceanos ao longo do Ordoviciano 

(figuras 22 e 23) mostra a evolução de uma fase de dispersão dos blocos continentais no 

início do Ordoviciano (é essencialmente o continuar da fragmentação da Panótia o 

supercontinente do final do Pré-Cambriano), para uma fase de concentração 

(essencialmente com a aglomeração das placas continentais a Norte, com excepção da 

grande Gondwana) que iria terminar por conduzir à formação da Pangéia e isto é 

evidenciado por vários autores (Rasmussen and Harper, 2011a, 2011b; Murphy and Nance, 

2013; Nance et al., 2014). É de realçar que esta fase inicial de grande dispersão 

continental, com o inevitável aumento dos ambientes paleogeográficos, coincide com o 

GOBE; aliás, este processo segue o que tinha já acontecido com a irradiação do Cambriano 

que surge no seguimento do início do processo de fragmentação da Panótia. 

 

 

Figura 22: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Ordoviciano Inferior 
(aproximadamente 480 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
A- Laurentia; B- Sibéria; C- Báltica; D- Avalônia; E- Gondwana; F- Oceano Iapetus  
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Figura 23: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Ordoviciano Superior 
(aproximadamente 444 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
G- Oceano Rheic 
 

No início deste período, havia um oceano interior principal – o Iapetus – e cinco 

grandes blocos continentais: Laurentia, Sibéria, Báltica Avalônia e Gondwana, sendo este 

último o de maior área (Murphy and Nance, 2013; Scotese, 2014). Conforme o tempo foi 

passando, ocorreu a deslocação da Báltica para norte em direção à Laurentia, gradualmente 

fechando o Oceano Iapetus, enquanto Gondwana manteve-se essencialmente estável 

(Stanley, 1999; Kazlev, 2018). No Ordoviciano Superior, a Báltica e Avalônia já haviam 

colidido, o oceano Iapetus estava muito diminuido e um novo oceano estava em expansão - 

o Rheic.   

Para além das evoluções paleogeográficas, um importante evento na formação de 

cadeias de montanhas ocorreu no Ordoviciano, a Orogenia Tacônica (figura 24). Ao final 

de seus três episódios (um no Ordoviciano Inferior, um no Médio e outro no Superior), este 

evento criou também uma série de bacias profundas ao longo da borda leste de Laurentia, 

que provocaram um desvio de correntes oceânicas frias ao longo das margens deste mesmo 

bloco continental (Harper et al., 2014, p. 1300).  
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Figura 24: Paleogeografia do Ordoviciano Médio com destaque para a orgenia Tacônica. Fonte: 
Scotese, 2014.  
Azul: Oceano Pantalassa; Azul claro: mares epicontinentais; Verde: planícies;  Marrom: 
Montanhas; Pontas de setas: indicam o norte moderno dos continentes 
 

 Para além das alterações ocorridas nos blocos continentais, importantes alterações 

em termos climáticos ocorreram no Ordoviciano, como o intenso rebaixamento do nível do 

mar, acentuada diminuição do nível de CO2 atmosférico e da temperatura, que conduziram 

para uma grande glaciação no final do período (Sheehan, 2001; Harper et al., 2014). Estes 

fatores são fundamentais a se considerar para perceber as transformações essenciais que a 

Vida sofreu naquele momento.  

 Especificamente em termos da variação do nível do mar, que foi bastante 

importante ao longo deste tempo (figura 25), muitos autores concordam que foi um fato 

que afetou a Vida de uma forma direta e significativa (Hallam, 1992; Hallam and Wignall, 

1999; Sheehan, 2003; Herrmann et al., 2004; Murphy and Nance, 2013; Scotese, 2014).  
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Figura 25: Variação do nível do mar durante o Fanerozóico, proposta por Hallam (1992) e Exxon 
Corporation (1992)3 e as Big Five. Fonte: CCV de Estremoz (2017). 
 

Numa análise mais recente que Hallam (1992), Scotese (2014), propõe que o nível 

do mar ao longo deste tempo variou muito, aproximadamente 160 metros em pouco menos 

de 36 milhões de anos (tabela 01) e que, aproximadamente nos últimos 3 milhões de anos 

do Ordoviciano, que coincidem com uma grande extinção em massa, correspondem a um 

abaixamento do nível médio do mar de cerca de 120 metros.  

 

Tabela 01: Variação do nível de água do mar no Período Ordoviciano em relação ao nível 

atual. Fonte: baseado em Scotese (2014). 

 

Tempo (milhões de anos) Época Nível do mar (metros) 
480 Inferior  +120  
473,4 Inferior -40 
464,5 Médio -40  
456 Superior +120 
448,3 Superior +80 
444,7 Superior -40  
 

 A variação do nível do dióxido de carbono (figura 26) e da temperatura (figura 27), 

foi mais significativa nos últimos milhões de anos do Ordoviciano, principalmente por 

causa da grande glaciação que então ocorreu. A maior parte da literatura disponível 

(Berner, 1994, Brenchley et al., 1994; Gibbs et al., 1997) limita-se a afirmar que este 

                                                           
3 The Exxon corporation (Haq et al. 1987, Ross & Ross 1987, Ross & Ross 1988): altura do nível do mar em 
relação ao nível atual  
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período possuía valores muito mais elevados de CO2 do que o nível atmosférico atual, além 

de temperaturas mais altas.  

 

 

Figura 26: Variação do dióxido de carbono durante o Fanerozóico, conforme modelo 
GEOCARBIII (Berner and Kothavala, 2001), no contexto das principais variações da 
biodiversidade durante o mesmo período. Fonte: CCV de Estremoz (2017). 
 

 

Figura 27: Variação de temperatura ao longo do Fanerozóico proposta por Scotese (2015) no 
contexto das principais variações da biodiversidade durante o mesmo período. Fonte: CCV de 
Estremoz (2017). 
 

Todas as alterações físicas e químicas, tanto na configuração continental como nos 

oceanos ordovicianos descritas anteriormente, foram essencialmente geradas por uma 

intensa atividade tectônica, o que inevitavelmente se terá traduzido por um intenso 

vulcanismo, eventualmente associados à existência de uma superpluma (Condie, 2001b; 
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Pavlov and Gallet, 2005; Courtillot and Olson, 2007). Esta situação poderia explicar a 

subida nos níveis de dióxido de carbono que se verificam no Ordoviciano inferior e médio 

(figura 28), que resultaram num efeito estufa importante (Servais et al., 2010, p. 103). 

A propósito do vulcanismo intenso do Período Ordoviciano, Servais (2010 et al, p. 

104) explica que, juntamente com o que ocorreu no Cretáceo, terão sido os dois eventos 

vulcânicos mais intensos do Fanerozóico, o que é corroborado por outros autores (Stillman, 

1984 e Bergstrom et al., 2004). No entanto, não há evidências que este intenso vulcanismo 

esteja relacionado com enormes derramamentos de basalto associados às grandes 

províncias ígneas (LIP - Large Igneous Province), como ocorreu noutros períodos do 

Fanerozóico também relacionados com extinções em massa do Fanerozóico. 

No que diz respeito ao efeito estufa que terá ocorrido no Ordoviciano Inferior e 

Médio, muitos autores (Shields et al., 2003; Shields and Veizer, 2004; Servais et al., 

2010), correlacionam este evento com um importante episódio no desenvolvimento da 

fauna paleozóica, que correspondeu ao desenvolvimento de recifes contemporâneos da 

acumulação de carbonatos. Para além disso, a alta temperatura da água oceânica durante 

grande parte do Ordoviciano tornou mais abundantes os nutrientes disponíveis, o que 

consequentemente aumentou a diversidade dos produtores primários e posteriormente dos 

consumidores (Droser and Finnegan, 2003; Servais et al., 2010). Porém, este aspecto, que 

poderia explicar a GOBE, não é consensual junto da comunidade científica, uma vez que a 

relação da produção de biomassa com a diversidade de fitoplancton é difícil de quantificar 

(Servais et al., 2010, p. 104).  

No entanto, esta relação entre o efeito estufa que se fez sentir até ao final do andar 

Katiano do Ordoviciano Superior e a diversificação de Vida no Ordoviciano é defendida 

por diversos autores (e.g. Berner, 1994; Brenchley et al., 1994; Gibbs et al., 1997; Berner e 

Kothavala, 2001; Sheehan, 2001; Herrmann et al., 2004; Young et al., 2010; Servais et al., 

2010; Finnegan et al., 2011; Donnadieu et al., 2014). Estes autores também concordam que 

esta situação foi detida por um arrefecimento global do clima, que provocou uma glaciação 

no Hirnantiano. Esta glaciação coincidiu com uma grande perturbação do ciclo do carbono, 

queda do nível do mar, redução no transporte de calor oceânico e, consequentemente um 

grande episódio de extinção (Herrmann et al., 2004; Finnegan et al., 2011). 

 É importante salientar que os dois impulsos de extinção do final do Ordoviciano 

coincidem justamente com o início e o fim da referida glaciação (Hammarlund et al., 2012; 

Harper et al., 2014). Esta coincidência levou a generalidade dos autores a considerar este 

evento climático associado com a mortandade maciça daquele tempo. No entanto, se existe 
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um consenso geral na associação entre a glaciação e esta extinção em massa, já não existe 

acordo sobre as causas da glaciação e a forma como esta influenciou os impulsos de 

extinção. Há alguns aspectos que sugerem que a glaciação começou antes do Hirnantiano e 

continuou durante grande parte do Siluriano (Saltzman and Young, 2005; Diaz-Martinez 

and Grahn, 2007; Finnegan et al., 2011; Nardin et al., 2011; Hammarlund et al., 2012).   

Várias são as sugestões das causas da glaciação ordoviciana, como o aumento da 

taxa de oxigênio nos mares, a alteração do padrão de circulação das correntes oceânicas e 

atmosféricas provocado pelo movimento das massas continentais e o impacto de um evento 

de superpluma (Gibbs et al, 1997; Armstrong, 2007; Servais et al., 2010; Harper et al., 

2014, Bond and Grasby, 2017). No entanto, na generalidade, os diversos autores 

concordam que provavelmente esta glaciação não foi desencadeada por um único fator 

abrupto, mas pela complexa interação entre os vários eventos citados. 

No que diz respeito à forma como a glaciação influenciou os processos de extinção 

em massa, vários mecanismos têm sido propostos. Em primeiro lugar, o fato de a grande 

Gondwana estar centrada no pólo sul levou a que durante a glaciação se tenha 

desenvolvido uma extensa calota de gelo sobre este continente o que provocou o inevitável 

rebaixamento do nível do mar (Harper et al., 2014), já referido anteriormente (figura 25). 

Isto leva a que extensas áreas da plataforma continental fiquem expostas, sendo os 

habitantes das águas pouco profundas atingidos brutalmente. Além disso, a diminuição da 

temperatura de água do mar favoreceu a invasão por comunidades de água fria e quase 

cosmopolitas nos ambientes não atingidos, aumentando a competição entre os 

sobreviventes (Bond and Grasby, 2017).  Pensa-se que terá ocorrido também um aumento 

de oxigenação dos mares, o que é sugerido pela mudança generalizada na deposição de 

xistos, que passam de negros para cinzentos, às vezes bioturbados, mudança que terá 

afetado os organismos dos ambientes anóxicos (Hammarlund et al., 2012).  

A glaciação terá tido uma duração muito curta, cerca de meio milhão de anos, 

(Brenchley et al., 1994), pois, apesar de ser objeto de intensa discussão entre os cientistas, 

não há marcas nos estratos do início do siluriano de depósitos glaciais (Moreau, 2011). O 

autor justifica este fato, propondo que uma das possíveis causas para o fim deste evento 

glacial é um grande colapso do gelo, ou seja, durante o máximo glacial, o gelo chegou 

longe demais e começou a desmoronar, permitindo um derretimento da camada de gelo de 

forma mais acelerada e, consequentemente um aumento do nível da água do mar. Isso é 

corroborado por Young et al. (2010), que, para além disso, propõe que as camadas de gelo 
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em expansão reduziram a fração de silicatos disponíveis para intemperismo, o que gerou 

um aumento do nível de CO2, que por sua vez, intensificou a fusão dos gelos. 

Com o aumento rápido do nível do mar, que levou a que as águas do mar profundo 

pobres em oxigênio, invadissem as plataformas continentais, ocorreu o segundo impulso de 

extinção do final do Ordoviciano. Desta forma, esta extinção em massa, terá resultado da 

junção de dois eventos "independentes", que segundo Harper et al. (2014, p. 1305), foram 

provavelmente provocados pela rapidez que marcou o início e o final da glaciação, o que 

limitou os processos de acomodação evolucionária dos seres vivos para os novos 

ambientes. 

Um modelo alternativo para a causa da extinção em massa do final do Ordoviciano 

considera um evento extraterrestre (Melott et al., 2004; Piran and Jimenez, 2014). Com 

efeito, teria então ocorrido uma explosão de raios gama cósmicos que desencadeou o 

esgotamento da camada de ozônio da atmosfera terrestre levando a níveis elevados de 

radiação UV e à formação de chuvas ácidas, possivelmente seguidas de um arrefecimento 

importante à escala global (Melott et al., 2004). O problema deste modelo é a falta de 

provas, uma vez que ainda não há nenhum método de quantificar de uma forma precisa a 

radiação gama recebida em rochas com mais de 400 milhões de anos (Bond and Grasby, 

2017).  

Independente da causa e/ou causas da extinção em massa do final do Ordoviciano, a 

grande perda de biodiversidade, principalmente em faunas altamente endêmicas, gerou um 

novo cenário para a Vida no Siluriano, cujas comunidades foram inicialmente menos 

complexas e de maior distribuição espacial (Harper et al., 2014). Embora pouca inovação 

evolutiva tenha sido observada na fase de recuperação pós-extinção, iniciou-se um 

processo de evolução morfológica e especiação nestas comunidades que conduziram à 

expansão dos nichos ecológicos para ambientes anteriormente não disponíveis (Sheehan, 

2001, p. 343-344).  

Quando comparada com as outras quatro grandes extinções em massa do 

Fanerozóico, a extinção do final do Ordoviciano foi a que gerou menos mudanças na 

estrutura trófica subsequente, assim como também foi a que menos tempo demorou para 

que a irradiação da Vida iniciasse a recuperação (Sheehan, 2001).  

 

III.1.4.2 – O(s) evento(s) catastrófico(s) do final do Devoniano: a segunda 

das cinco grandes extinções 
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 O Período Devoniano ocorreu entre aproximadamente 416 e 359 milhões de anos 

(figura 28).   

 

 

Figura 28: Devoniano na escala do tempo geológico conforme tabela cronoestratigráfica 
internacional. Fonte: alterado de Pais & Rocha (2010). 
 

 O Devoniano foi um tempo peculiar no que diz respeito à Evolução da Vida, pois 

ocorreram nesta altura alguns acontecimentos extremamente importantes. Com efeito, foi o 

momento em que surgem os anfíbios (o que indica a colonização dos continentes pelos 

vertebrados), as primeiras florestas são formadas e é também neste período que ocorre a 

maior irradiação evolutiva do grupo dos peixes, pelo que o Devoniano é conhecido como a 

“Idade dos Peixes” por vários autores (Copper, 1986; Benton, 1995; Goehring, 2001; 

Pough et al., 2003). No entanto, se a generalidade deste período corresponde a uma enorme 

irradiação da Vida, no final do Devoniano ocorre uma significativa e rápida redução da 

biodiversidade (figura 15).  

Conforme explica Pough et al. (2003, p. 174), apesar dos ecossistemas terrestres 

aumentarem em complexidade durante todo o Devoniano, as teias alimentares 

permaneceram simples.  O autor justifica esta afirmação, explicando que, em comparação 

com as cadeias alimentares terrestres atuais, onde as plantas constituem a base, não há 

registros de que isso fosse similar nesse tempo. Pelo contrário, a abundância de fósseis de 

invertebrados detritívoros parece indicar que a base das cadeias alimentares seria composta 
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por consumidores de matéria vegetal morta, junto com os fungos. No entanto, esta não é 

uma proposta unânime pois alguns autores afirmam que a matéria vegetal morta ainda não 

era consumida por microorganismos, pois estes ainda não tinham desenvolvido uma forma 

de quebrar as moléculas de lignina (Tyson, 2014). 

Muitas são as comunidades complexas neste período, tanto em termos de fauna 

quanto de flora. No que diz respeito à fauna marinha, entre os vertebrados, é registrado o 

aparecimento e uma rápida diversificação dos condríctes (então representados, 

principalmente pelos tubarões), além de uma grande irradiação dos placodermos e dos 

osteíctes (Schultz, 2010). Entre os invertebrados marinhos, além da fauna sobrevivente do 

Ordoviciano com os trilobitas, placodermos e cefalópodes como principais representantes, 

surgem os amonites que rapidamente se diversificam (Cooper, 1986; McGhee, 1988; 

Goehring, 2001). Também em relação aos invertebrados marinhos, os organismos 

construtores de corais sofrem uma grande irradiação e, principalmente os 

estromatoporóides, “formam recifes maciços muito maiores do que quaisquer outros 

produzidos anteriormente” (Wicander and Monroe, 2011, p. 452).  

No ambiente terrestre a vida animal já se apresentava com grupos de invertebrados 

e vertebrados. Segundo vários autores (e.g Cooper, 1986; McGhee, 1988; Goehring, 2001; 

Schulz, 2010), os invertebrados estavam representados principalmente por artrópodes (com 

grupos de escorpiões, lacraias, aranhas e insetos), por moluscos (e.g. gastrópodes) e por 

anelídeos (e.g. oligoquetas). Os vertebrados terrestres surgiram apenas no Devoniano 

Superior, sendo os anfíbios os seus únicos representantes até o final do período; estes 

animais também são os primeiros tetrápodes encontrados em registros fósseis (Pough et al., 

2003). 

As alterações a nível da flora ocorridas no Devoniano também tiveram profundas 

implicações para o futuro do planeta, pois foi neste tempo que, não só se começaram a 

reproduzir por sementes, mas também desenvolveram um sistema de condução de água e 

seiva elaborada através de vasos condutores (sistemas radiculares) e mecanismos de 

proteção contra ressecamento, o que possibilitou a ocupação de ambientes mais longe da 

água (Algeo and Scheckler, 1998; Cardoso and Ianuzzi, 2010; Gibling and Davies, 2012) 

Estas inovações, bem como a inexistência de grandes animais herbíveros (que só vão surgir 

no Carbonífero) permitiram que as plantas aumentassem consideravelmente de tamanho 

contribuindo para o aparecimento das primeiras grandes florestas do planeta.  

Mas a grande diversificação da Vida deste período foi interrompida de uma forma 

catastrófica, entre o final do Devoniano Médio e final do Devoniano Superior, o que é 
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particularmente evidente a nível da comunidade marinha (figuras 21). Com efeito, estima-

se que tenham desaparecido cerca de 70 a 80% das espécies marinhas então existentes, o 

que corresponderia a 27% de todas as famílias então existentes (Schulz, 2010, Keller et al., 

2012; Bond and Grasby, 2017). 

Uma característica importante desta extinção que a distingue das outras, é que não 

ocorreu numa única fase, mas sim em mais do que um evento (figura 29) cujo número é 

motivo de intenso debate entre a comunidade científica (McGhee, 2001; Algeo, 2005; 

Sallan and Coates, 2010; Schulz, 2010; Keller, et al., 2012; McGhee et al., 2013; Bond and 

Grasby, 2017; Percival and Davies, 2018). Existe apenas unanimidade para o evento do 

limite Frasniano-Famenniano, o chamado Evento Kellwasser, havendo vários autores que 

consideram os outros processos de extinção como crises biológicas e não extinções em 

massa (McGhee et al., 2013; Hull, 2015; Bond and Grasby, 2017; Percival and Davies, 

2018).  

 

 

Figura 29: Número de fases de extinção baseadas na redução brusca da diversidade biótica. Fonte: 
modificado de Mcghee (2001).  
 

 Esta extinção em massa não foi um evento selectivo em termos dos grupos de seres 

vivos, embora tenha sido selectiva a nível dos ambientes ecológicos. Com efeito, as 

comunidades biológicas vivendo associadas aos recifes maciços foram profundamente 

afectadas (Wicander and Monroe, 2011). “Os outros grupos gravemente afetados foram os 

cefalópodes livre-natantes, os braquiópodes articulados, ostracodes, trilobitas, crinoides, 

conodontes, ostracodermos e placodermos” (Schulz, 2010, p. 177), o que também é 

corroborado por outros autores (McGhee, 2001; Hull, 2014; Bond and Grasby, 2017). No 
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entanto, embora tenha sido muito mais devastadora para os organismos marinhos, no 

ambiente terrestre provocou uma perda de 43 a 50% das espécies de plantas (Goehring, 

2001).  

 A compreensão destas reduções bruscas da biodiversidade ocorridas no final do 

Devoniano implica perceber as grandes mudanças ocorridas na Terra durante este período.  

 A nível paleogeográfico o mundo apresentava, como seria de esperar tendo em 

consideração a Tectônica de Placas, uma configuração profundamente diferente da atual, 

sendo este período caracterizado por uma acentuada atividade tectônica (McGhee et al., 

2013)  

A Laurussia (figura 30), também chamada de Euroamérica, começava a colidir com 

Gondwana (figura 31) que ainda ocupava grande parte do hemisfério sul, levando ao fecho 

do oceano Rheic (Nance et al., 2014; Scotese, 2014). A mudança da organização dos 

blocos continentais revelava uma acentuada tendência para a concentração dos blocos, que 

terminaria com a formação do supercontinente Pangéia, como estava a ocorrer desde o 

Ordoviciano (Rasmussen and Harper, 2011b; Murphy and Nance, 2013; Nance et al., 

2014; Scotese, 2014). 

É de realçar que no final do Devoniano, a aglomeração das placas continentais 

proporcionava a dispersão da Vida nos continentes, o que favoreceu a irradiação das 

comunidades de organismos terrestres, principalmente a nível da flora, o que explica a 

formação das extensas florestas do Devoniano ou a dispersão dos tetrápodes.  

 

 

Figura 30: Paleogeografia dos principais blocos continentais do Devoniano Inferior 
(aproximadamente 413 M.a.). Fonte: Modificado de Scotese (2014).  
S: Siberia/ L: Laurussia ou Euroamerica/ R: Oceano Rheic/ G: Gondwana 
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Figura 31: Paleogeografia dos principais blocos continentais do limite entre Devoniano Superior e 
Carbonífero (aproximadamente 359,2 M.a.). Fonte: Modificado de Scotese (2014). 
S: Siberia/ L: Laurussia ou Euroamerica/ T: Oceano Paleo Tethys/ G: Gondwana/P: Oceano 
Pantalassa 
 

Estas importantes alterações paleogeográficas, estão associadas a um importante 

evento tectónico que corresponde aos últimos eventos da Orogenia Caledoniana (e que 

correspondem à chamada orogenia Acadiana - figura 32), iniciada no Cambriano, e que 

está associada ao fecho do oceano Iapetus (Mckerrow et al., 2000). É também no 

Devoniano qee ocorre o início de outra Orogenia, chamada Orogenia Antler (figura 33), 

que irá terminar durante o Carbonífero, mais precisamente no Mississipiano (Wicander and 

Monroe, 2011; Ketner, 2012). 
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Figura 32: Localização dos relevos associados aos eventos orogênicos de Antler e Acadianos. 
Fonte: Wicander & Monroe (2011, p. 420). 
 

 Para além das significativas modificações a nível paleogeográfico que ocorreram na 

Terra durante o Devoniano, este período terá sido também marcado por importantes 

alterações climáticas, nomeadamente associadas à diminuição do nível de CO2 atmosférico 

e da temperatura, além da descida do nível do mar (McGhee, 2001; House, 2002; Keller et 

al., 2012; Bond and Grasby, 2017 - figura 33). Estes fatores são fundamentais serem tidos 

em consideração quando o objectivo é tentar perceber as causas para as transformações 

essenciais que a Vida sofreu naquele período.  

 

 

Figura 33: Variação dos isótopos de carbono, temperatura de superfície de mar, nível de mar e 
extinção em massa do Devoniano. Fonte: modificado de Keller et al. (2012).  
 

 Especificamente em termos da variação do nível do mar, que quando comparado 

com o Ordoviciano foi mais sutil, embora ainda significativo (figura 25), muitos autores 

concordam que foi um fato que afetou a Vida de uma forma direta e decisiva (Hallam, 

1992; Hallam and Wignall, 1999; McGhee, 2001; House, 2002; Keller et al., 2012; 

Murphy and Nance, 2013; Scotese, 2014; Bond and Grasby, 2017).  

Numa análise mais recente que a de Hallam (1992), que é normalmente utilizada na 

generalidade dos estudos, Scotese (2014), propõe que o nível do mar no Devoniano teve 

variações extremamente bruscas em períodos de tempo muito curtos, chegando a variar 80 

m em apenas 15 milhões de anos, como aconteceu na transição entre o Devoniano médio e 
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superior (tabela 02). Porém esta variação não coincide com nenhuma fase de extinção 

proposta pelos diversos autores (McGhee, 2001; Algeo, 2005; Sallan and Coates, 2010; 

Schulz, 2010; Keller, et al., 2012; McGhee et al., 2013; Bond and Grasby, 2017; Percival 

et al., 2018). Uma outra mudança significativa em termos de nível de mar corresponde à 

descida de 40 metros no Devoniano Superior, sendo esta alteração coincidente com o 

evento Kellwasser (Hallam and Wignall, 1999; Keller et al., 2012; McGhee et al., 2013; 

Hull, 2015; Bond and Grasby, 2017; Percival and Davies, 2018).  

 

Tabela 02: Variação do nível de água do mar no Período Devoniano em relação ao nível 
atual. Fonte: baseado em Scotese (2014). 
 

Tempo (milhões de anos) Época Nível do mar (metros) 
413,6 Inferior 0 
402,3 Inferior +40  
394,3 Médio +40 
379,9 Final +120  
370,3 Final +80 
359,2 Final +80  
 
 

Em termos de variação do nível do CO2 atmosférico (figura 26) e da temperatura 

superficial do nosso planeta (figura 27), a generalidade da literatura disponível limita-se a 

afirmar que este período possuía valores muito mais elevados de CO2 do que o nível 

atmosférico atual, além de temperaturas mais altas, tal como já tinha acontecido no 

Ordoviciano (Goehring, 2001; McGhee, 2001; Algeo, 2005; Sallan and Coates, 2010; 

Schulz, 2010; Keller, et al., 2012; McGhee et al., 2013; Bond and Grasby, 2017; Percival 

et al., 2018). Contudo, estudos mais detalhados sugerem que no limite Frasniano-

Fameniano ocorre uma descida acentuada, quer nos níveis de dióxido de carbono, quer nas 

temperaturas (Berner, 1997; Algeo and Scheckler, 1998; McGhee, 2001; Pough et al., 

2003; Bagley, 2014). Segundo estes autores isto é o resultado do extenso desenvolvimento 

da cobertura vegetal a nível dos continentes, em particular do desenvolvimento das grandes 

florestas, bem como a formação de solos espessos associados ao desenvolvimento de 

sistemas radiculares mais desenvolvidos. 

No que diz respeito à rápida diminuição da temperatura e do nível de CO2 no limite 

Frasniano-Fameniano, a mesma não é associada a nenhuma glaciação, como ocorrido no 

Ordoviciano. Com efeito, a existência de uma glaciação no Devoniano é um assunto muito 

controverso e a maioria dos autores tende a colocar tal glaciação apenas no Carbonífero 
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Inferior (e.g. McGhee, 1996; 2001; Streel et al., 2000; Bond and Grasby, 2017). Os autores 

que são favoráveis a uma glaciação neste período, baseiam-se essencialmente em 

evidências das montanhas dos Apalaches, e a posicionam no limite Devoniano-Carbonífero 

(Goehring, 2001; Brezinski et al., 2009).  

O comportamento da variação do dióxido de carbono durante o Devoniano é bem 

evidente no modelo GEOCARB III (figura 26 - Berner and Kothavala, 2001), onde se 

verifica uma descida importante a partir do Devoniano médio, no limite Fameniano-

Fransniano. 

As alterações acentuadas que a superfície da Terra sofreu durante o Devónico 

superior referidas anteriormente foram acompanhadas por um intenso vulcanismo, que é 

considerado por alguns autores (Wilson and Lyashkevich, 1996; Kuzmin et al., 2010) 

como o resultado de uma superpluma. Para estes autores, a atuação de uma pluma 

mantélica intraplaca da Sibéria no limite Frasniano-Fameniano, provocou um volumoso 

magmatismo que terá tido um enorme impacto no clima global. Este vulcanismo, conforme 

sugerido por diversos autores (Goehring, 2001; Courtillot et al., 2010; Kuzmin et al., 2010; 

Keller et al., 2012; Bond and Grasby, 2017), está associado à grande província ígnea (LIP 

– Large Igneous Province) de Viluy (figuras 33 e 34). 

 

 

Figura 34: Modelo de interação de pluma quente com a intraplaca Siberiana e a formação das 
grandes províncias ígneas de Viluy no final do Devoniano. Fonte: modificado de Kuzmin et al. 
(2010).  
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Não sendo evidente um único evento geológico como o causador da grande 

extinção do final do Devoniano (ao contrário do que acontecia com a grande glaciação do 

final do Ordoviciano), vários autores consideram que esta terá resultado da conjugação de 

diversos fatores. Keller et al. (2012) mostra que há uma relação entre a quantidade de 

carbono nas camadas do Devoniano Superior e os episódios anóxicos no mar, o que levou 

a uma redução dos níveis de CO2 atmosférico e oceânico, o que terá induzido um clima 

significativamente mais frio (Hallam and Wignall, 1999; McGhee, 2001; House, 2002; 

Algeo, 2005; Sallan and Coates, 2010; Schulz, 2010; Stigall, 2012; McGhee et al., 2013; 

Murphy and Nance, 2013; Hull, 2015; Bond and Grasby, 2017; Percival and Davies, 

2018).  

Por outro lado, este evento de anoxia no final do Devoniano é por vezes associado 

com a o incremento na formação de solos que é expectável que tenha existido como 

resultado de um intenso intemperismo químico nos continentes, a partir da formação das 

grandes florestas. Estas terão gerado um enorme aporte de matéria orgânica para os 

oceanos, com a inevitável remoção de forma brutal do oxigênio da água (Pough et al., 

2003).  

Para além das causas de algum modo relacionadas com as alterações do clima, 

alguns autores (e.g. Morgan et al., 2004; Keller, et al., 2012) evidenciaram a presença de 

uma fina camada de irídio com a mesma idade do evento Kellwasser já referido. Este irídio 

encontrado, coincide com um possível impacto de meteorito (figura 35), evidenciado pela 

cratera Siljan Ring de 65-75km de diâmetro na atual Suécia (Keller, 2010). Contudo, 

conforme a própria autora explica, este impacto único e relativamente pequeno não poderá 

ter gerado uma extinção em massa.  
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Figura 35: Relação entre extinções em massa do Fanerozóico, grandes províncias igneas e impacto 
de meteoritos. Fonte: Keller (2018) disponível em: 
https://www.geolsoc.org.uk/en/Geoscientist/Archive/November%202012/Volcanism%20impacts%
20and%20mass%20extinctions, acessado em 28/06/2018. 
 

As grandes províncias ígneas também são apontadas por alguns autores como sendo 

uma das possíveis causas (Goehring, 2001; Courtillot et al., 2010; Kuzmin et al., 2010; 

Keller et al., 2012; Ricci et al., 2013; Bond and Grasby, 2017), colocando a de Viluy como 

uma das possíveis geradoras desta grande perda da biodiversidade devoniana (figura 35).   

Sobre a perda da biodiversidade marinha devoniana, alguns autores (Goehring, 

2001;  Nance et al., 2014) explicam que a convergência dos blocos continentais, que iriam 

culminar na formação do supercontinente Pangéia, e consequentemente o fecho dos 

oceanos que separavam o Gondwana a sul da Laurência, Báltica, Sibéria e Avalônia a 

norte, inevitavelmente reduziram as plataformas marinhas, o que provocou uma drástica 

redução de ambientes para a Vida no mar naquele tempo.  

 A terminar, importa referir que grande perda de biodiversidade desta extinção em 

massa do Devoniano, independente das causas, deu origem a novas oportunidades para a 

Vida no Carbonífero, principalmente no que diz respeito aos vertebrados, que além de se 

diversificarem de uma forma brutal, ganharam uma distribuição espacial maior e, 

praticamente sem competidores, dominaram todas as faunas subsequentes (Sallan and 

Coates, 2010). Num estudo sobre a relação entre as mudanças climáticas e os ecossistemas 

no Devoniano através de registros provenientes da China, Russia, Mongólia, Tailândia, 
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Miamar e Vietnam, Waters (2013), sugere que existem evidências de que a irradiação da 

vida sobrevivente pós evento de extinção do Devoniano ocorreu a partir da Ásia Central. 

 Quando comparada com as outras quatro extinções em massa do Fanerozóico, a 

extinção do Devoniano é a que levanta mais controvérsias, pois embora ocorra 

concordância pela comunidade científica quanto aos vários momentos de significativas 

crises biológicas, há autores que não a aceitam como uma extinção em massa (e.g. Stigall, 

2012). Embora a extinção de mais de 50% de espécies marinhas no Evento Kellwasser 

possa sugerir que uma mortandade dessa proporção não deva ser insignificante, há 

necessidade de mais estudos para o levantamento de mais evidências que possam 

efetivamente precisar quantos são os impulsos desta grande perda de biodiversidade 

ocorrida no Devoniano Superior.  

 

III.1.4.3 – O(s) evento(s) catastrófico(s) do final do Permiano: a maior de 

todas as extinções em massa do Fanerozóico 

 

O período Permiano ocorreu entre aproximadamente 299 e 251 milhões de anos 

(figura 36).  

 

 

Figura 36: Permiano na escala do tempo geológico conforme tabela cronoestratigráfica 
internacional. Fonte: alterado de Pais & Rocha (2010). 
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O Permiano foi um tempo extremamente importante no que diz respeito à 

estruturação da Evolução da Vida na Terra. Em termos de desenvolvimento da fauna, os 

ancestrais dos grupos de pterossauros, dinossauros e mamíferos já existiam, os insetos já 

voavam e ocorreu uma enorme diversificação no grupo dos répteis (Pough et al., 2003; 

Sahney et al., 2010; Bond and Grasby, 2017). Estas transformações levaram a que tenha 

sido neste período que ocorreu uma irreversível mudança da Árvore da Vida para a fauna 

moderna (Sepkoski, 1984; Erwin, 1994; Courtillot and Gaudemer, 1996; Schulz, 2010). 

Mas esta transformação não resultou apenas da enorme diversificação da Vida durante o 

Permiano. Com efeito, no final deste período ocorreu a maior de todas as catástrofes da 

história dos organismos de que temos conhecimento, marcando a mais severa crise do 

registro fóssil do Éon Fanerozóico (figura 17). 

Conforme explica Pough et al. (2003, p. 176), no Permiano, um dos mais 

importantes eventos relacionados com a Vida é o aparecimento de vertebrados herbívoros, 

possibilitando a estes organismos “explorar diretamente a produção primária de plantas 

terrestres pelo que a teia alimentar deixou de se basear somente em invertebrados”. Desta 

forma, a estrutura e função dos ecossistemas terrestres evoluiram aproximando-se dos 

modernos, embora  os organismos ainda fossem acentuadamente diferentes dos que 

compõe a biodiversidade atual (Erwin, 1994; Pough et al., 2003; Benton, 2012; Benton and 

Newell, 2014). 

No Permiano, a Vida deixou de estar concentrada no mar, embora ainda fosse aí 

diversa. Os ecossistemas marinhos eram dominados por trilobitas, cefalópodes, 

gastrópodes, crinóides, condrictes (representados principalmente pelos tubarões), osteíctes 

e diversos grupos de braquiópodes, foraminíferos e organismos construtores de corais 

(Wagner et al., 2006; Schulz, 2010). Apesar de abundante, a fauna marinha já se 

apresentava diminuída em comparação com a terrestre, o que coincide com um extensivo 

desenvolvimento e diversificação de vertebrados terrestres, com o predomínio dos 

sinapsídeos (grupo ancestral dos mamíferos; Schulz, 2010). Além disso, anfíbios, insetos e 

uma flora predominantemente composta por gimnospermas (principalmente coníferas) 

integravam o ambiente continental (Schulz, 2010; Benton and Newell, 2014).  

Ao longo do Permiano os tetrápodes sofreram grande variação quantitativa em 

termos da sua diversidade (figura 37). No entanto, independente desta variação, a expansão 

do grupo foi excepcional. Além da ampliação dos sinapsídeos, os sauropsídeos (grupo que 

inclui todos os répteis atuais e aves) também passavam por uma enorme diversificação e 
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dão origem, por exemplo, ao gênero Mesosauros, que é um dos organismos clássicos – 

junto com o gênero Glossopteris em termos de flora -, utilizados por Wegener como 

evidência para a deriva continental (Pough et al., 2003).  

 

 

Figura 37: Variação de diversidade em porcentagem de gêneros dos tetrápodes ao longo do 
Permiano. Fonte: modificado de Benton (2012).  
 

O sucesso evolutivo resultante da diversificação da Vida no Permiano, foi afectado 

de uma forma catastrófica no final deste período, que marca a fronteira com uma nova Era. 

Mais de 90% das espécies de animais marinhos, cerca de 70% das espécies de vertebrados 

terrestres e mais de 80% dos gêneros de insetos (figura 38) foram extintas (Labandeira and 

Sepkoski, 1993; Erwin, 1994; Jablonski et al., 1996; Schulz, 2010; Chen and Benton, 

2012; Bond and Grasby, 2017).  
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Figura 38: Variação da diversidade de insetos no Fanerozóico evidenciando a grande perda de 
grupos no limite Paleozóico-Mesozóico. Fonte: Modificado de Labandeira and Sepkoski (1993). 
Pz: Paleozóico/ Mz: Mesozóico/ Cz: Cenozóico. 
 

Esta grande extinção em massa tem gerado controvérsias na comunidade científica 

quanto ao número de fases (Schulz, 2010, Bond and Grasby, 2017). Porém a maioria dos 

autores concorda com a existência de duas, sendo a primeira ao longo do andar 

Capitaniano, numa crise biológica prolongada (Bambach et al., 2004; Retallack et al., 

2006) e, a segunda no limite entre os períodos Permiano e Triássico (Stanley and Yang, 

1994; Retallack et al., 2006; Wignall, 2007; Sahney and Benton, 2008; Clapham et al., 

2009; Song et al., 2013; Bond and Wignall, 2014; Saunders, 2015). Mas a discordância 

entre autores também ocorre a nível da existência de seletividade da extinção dos 

organismos nas duas fases (Retallack et al., 2006; Clapham et al., 2009; Song et al., 2013). 

A maior parte da comunidade científica considera que nenhuma delas foram eventos 

seletivos, pois em ambas ocorreram perdas generalizadas e qualquer análise em separado 

dos diversos grupos pode comprometer a verdadeira gravidade da situação (e.g. Wignall 

and Hallam, 1992; Erwin, 1994; Wignall, 2007; Sahney and Benton, 2008; Bond et al., 

2010; Keller et al., 2012; Bond and Grasby, 2017).  

De uma forma diferente das outras duas extinções em massa descritas 

anteriormente, a do Permiano (e aqui consideram-se os dois eventos do final deste Período) 

afetou gravemente todos os grupos de organismos existentes naquele tempo, embora os 

marinhos tenham sido mais afectados. Este evento, exterminou no mar toda a classe de 

trilobitas e dos peixes acantódeos, as ordens rugosa e tabulata de antozoários, a ordem dos 

foraminíferos fusulinídeos e também a ordem de artrópodes eurypterídeos, além de 
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prejudicar gravemente as classes de briozoários, amonóides, crinoides, ostracodes e todo o 

filo de braquiópodes e equinodermos (figura 39). No continente, a nível de invertebrados, a 

extinção do final do Permiano quase aniquilou a classe dos insetos e, em relação aos 

vertebrados, os anfíbios labirintodontes, a classe dos sauropsídeos e a ordem dos 

therapsídeos foram severamente prejudicados, além de extinguir muitos grupos de 

sinapsídeos, como é o caso dos pelicosauros, dinocefálios e terocefálios (Wignall and 

Hallam, 1992; Labandeira and Sepkoski, 1993; Erwin, 1994; Knoll et al., 1996; Sahney 

and Benton, 2008; Bond and Grasby, 2017). 

 

 

 

 

Figura 39: Perda de diversidade de grupos de invertebrados marinhos do Permiano Médio até o 
início do Triássico. Fonte: modificado de Erwin, 1994.  
A: Bivalves / B: Nautiloides / C: Tabulatas / D: Corais Rugosos / E: Trilobitas / F: Briozoários / G: 
Amonitas / H: Equinoides / I: Poríferos / J: Braquiópodes Rhymchoneliidas e Terebratulida / K: 
outros Braquiópodes articulados 

 

Para compreender as mudanças sofridas pelos organismos neste evento que, tanto 

quanto sabemos foi o que mais perto estivemos de aniquilar a Vida, é necessária a análise 

das alterações ocorridas na Terra durante o Permiano.  No que diz respeito à 

paleogeografia, o mundo apresentava então uma configuração acentuadamente diferente da 

atualidade, pois em grande parte deste periodo, todos os blocos continentais estavam 

concentrados num único supercontinente, chamado Pangéia, cercado por um oceano 

global, chamado Pantalassa (Schulz, 2010; Roscher et al., 2011; Benton and Newell, 2014; 

Murphy and Nance, 2013; Scotese, 2014). 

A mudança na configuração continental neste período (figuras 40 e 41) mostra a 

evolução de uma fase de convergência dos blocos continentais no início do Permiano (em 

continuação da tendência à aglomeração de todas as placas continentais iniciada no 
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Ordoviciano Superior), com posterior formação do supercontinente Pangéia (Knoll et al., 

1996; Santosh, 2010a, 2010b; Murphy and Nance, 2013; Nance et al., 2014; Scotese, 

2014). Há alguns autores (Condie, 2002, 2004; Murphy and Nance, 2013), que apresentam 

a Pangéia como resultado da continuação do crescimento da Gondwana tendo resultado da 

aglomeração deste grande continente com três outros grandes fragmentos continentais 

resultantes da separação da Panótia (Laurentia, Báltica e Sibéria). É de realçar que um 

continente único, com extensas massas continentais, permite uma dispersão acentuada dos 

organismos não marinhos, além da possibilidade de adaptação a novos nichos e de 

expansão de relações ecológicas.  

 

 

Figura 40: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Permiano Inferior 
(aproximadamente 297 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
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Figura 41: Paleogeografia dos principais blocos continentais no limite entre Permiano e Triássico 
(aproximadamente 251 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
 

 A amalgamação dos blocos continentais que formaram a Pangéia gerou um 

importante evento geológico, que é a orogenia Varisca (figura 42), também chamada de 

Herciniana (Matte, 2001; Dias, et al., 2013).  

 

 

 

Figura 42: Cadeia Varisca no Permiano. Fonte: modificado de Matte (2001). 

 

Todas as alterações ocorridas nos blocos continentais no final do Permiano 

associadas a um intenso vulcanismo, contribuíram para importantes mudanças climáticas 

neste período, com significativas regressões e transgressões marinhas (embora numa 

tendência geral regressiva; figura 25), acentuado aumento do nível de CO2 atmosférico 

(figura 26) e da temperatura (figura 27) (Hallam and Wignall, 1999; Benton and Twitchett, 

2003; Nance et al., 2014; Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017). Todos estes fatores 

têm que ser considerados para perceber as mudanças significativas que a Vida sofreu 

naquele tempo.  
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  Em termos da variação do nível do mar, que foi então extremamente importante 

(figura 25), muitos autores concordam que foi um aspecto que afetou a Vida de uma forma 

direta e significativa (Hallam, 1992; Knoll et al., 1996; Hallam and Wignall, 1999; Benton 

and Twitchett, 2003; Wignall, 2007; Keller et al., 2012; Song et al., 2013; Murphy and 

Nance, 2013; Scotese, 2014; Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017). Em apenas 41 

milhões de anos (i.e. entre 296,8 e 263,1 M.a.) esta variação foi de aproximadamente 160 

metros (Scotese, 2014 - tabela 03). É de realçar que o mais acentuado rebaixamento do 

nível do mar (i.e. 120 metros; entre 268,2 e 263,1 M.a.) ocorre associado à primeira fase de 

extinção do Permiano, após o que ocorre uma pronunciada transgressão (+80 metros) 

temporalmente relacionada com a segunda fase de extinção no limite Permiano-Triássico, 

entre 255,7 M.a. e 251 M.a. (Hallam and Wignall, 1999; Benton and Twitchett, 2003; 

Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017). 

 

Tabela 03: Variação do nível de água do mar no Permiano em relação ao nível atual. 
Fonte: baseado em Scotese (2014). 
 

Tempo (milhões de anos) Época Nível do mar (metros) 
296,8 Inferior  +80 
273,1 Inferior 0 
268,2 Médio +40 
263,1 Superior -80 
255,7 Superior -40 
251 Fronteira Permo-Triássica +40 
 

 Quanto às variações dos níveis de dióxido de carbono (figura 26) e da temperatura 

(figura 27), elas tornam-se mais acentuadas nos últimos milhões de anos do Permiano, o 

que provavelmente resultou da ocorrência de importantes e grandes províncias ígneas 

(LIPs). Uma delas é a maior já identificada no Fanerozóico, a Siberiana (Isozaki, 2007; 

Keller et al., 2012, Saunders, 2015) e a outra, de menor proporção, mas não menos 

importante, é a de Emeishan (Zhou et al., 2002; Retallack et al., 2006; Keller et al., 2012). 

Juntas, deram origem a um efeito prolongado de aquecimento global, tanto pela emissão 

própria de dióxido de carbono, como por terem provocado a queima de carvão enterrado 

no solo o que libertou ainda mais CO2 para a atmosfera (Zhou et al., 2002; Condie, 2004; 

Retallack et al., 2006; Courtillot and Olson, 2007; Isozaki, 2007, 2009; Keller et al., 2012; 

Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017).  

Para além da relação direta com o efeito de aquecimento global, o violento 

vulcanismo siberiano originou uma enorme emissão de cinzas vulcânicas transportadas por 
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longas distâncias, que formaram uma camada de poeira/aerossol na estratosfera e geraram 

uma entrada em grande quantidade de SO2 no ar (Isozaki, 2007). Todos estes fatores 

causaram um enorme impacto no clima global, produzindo a contaminação dos solos, a 

diminuição da insolação na superfície da Terra e chuvas ácidas, prejudicando de uma 

forma global a Vida como tinha existido até então. Estas importantes alterações induzidas 

pelo vulcanismo siberiano, leva a que exista uma grande concordância da comunidade 

científica, relacionando-o com a grande extinção em massa do Permiano (Knoll et al., 

1996; Hallam and Wignall, 1999; Benton and Twitchett, 2003; Wignall, 2007; Courtillot 

and Olson, 2007; Isozaki et al., 2007; Wignall, 2007; Schulz, 2010; Keller et al., 2012; 

Murphy and Nance, 2013; Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017).  

Embora o potencial de alteração ambiental do vulcanismo siberiano nos continentes 

seja reconhecida e exaustivamente tratada por diversos autores (e.g. Wignall, 2001; Isozaki 

et al.,  2007; Wignall, 2007), tem havido relativamente pouca atenção sobre os efeitos 

globais nos ambientes marinhos (Kerr, 2005; Saunders, 2015).  

O vulcanismo associado às duas grandes pronvíncias magmáticas permianas, 

juntamente com as grandes alterações tectônicas descritas anteriormente para este período 

(e.g. Orogenia Varisca e amalgamação dos blocos continentais), são consideradas 

relacionadas com a existência de superplumas (Campbell and Griffiths, 1990; Zhou et al., 

2002; Courtillot and Olson, 2007; Isozaki et al., 2007; Heydari et al., 2008; Bond and 

Wignall, 2014, Saunders, 2015 - figura 43). 
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Figura 43: Pluma mantélica sua relação com a grande província magmática siberiana e as 
alterações dos componentes da atmosfera. Fonte: Heydari et al. (2008). 
 

Para além destas causas de algum modo relacionadas com as alterações do clima, 

alguns autores (e.g. Becker et al, 2001; Kaiho et al., 2001; Keller, et al., 2012 - figura 35) 

referem ainda a presença de uma causa extraterrestre. Becker et al. (2001) justificam este 

fato através da presença de fulerenos (forma alotrópica do carbono) contendo gases nobres 

(argônio e hélio) com razões isotópicas semelhantes às dos condritos carbonácios. em 

sedimentos datados do limite Permiano-Triássico. Esta situação poderia estar relacionada 

com um impacto de meteorito, como o que tem sido referido para o sul da China no final 

do Permiano (Kaiho et al., 2001). Este impacto teria causado uma libertação rápida e 

maciça de enxofre do manto, que juntamente com o libertado pelas grandes províncias 

magmáticas provocaram um enorme desequilíbrio nos oceanos e na atmosfera daquele 

tempo.  

 O conjunto de todas as mudanças físicas e químicas ocorridas nos oceanos, na 

atmosfera e nos continentes durante o Permiano, essencialmente aquelas ocorridas entre o 

final do Guadalupiano e a fronteira com o Triássico, descritas anteriormente, 

transformaram os ambientes continentais e marinhos em locais extremamente diferentes 

daqueles que a Vida até então estava acostumada. Estas alterações a nível da complexa 

rede de processos interagentes é tida como o catalizador mais provável para a maior de 

todas as extinções em massa de que temos conhecimento (Hallam and Wignall, 1999; 
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Benton and Twichett, 2003, Pough et al., 2003; Schulz, 2010; Keller et al., 2012, Benton 

and Newell, 2014; Saunders, 2015; Bond and Grasby, 2017).  

 Apesar de tudo, a Vida sobreviveu e, após uma lenta recuperação, deu origem a 

comunidades cada vez mais diversificadas e complexas, tanto nos ambientes marinhos 

como terrestres (Benton and Twitchett, 2003), o que possibilitou, por exemplo, a origem 

dos répteis voadores e marinhos, dos dinossauros e dos mamíferos no Triássico. 

 Dentre as cinco extinções em massa, a do Permiano é a marca irrefutável da maior 

subdivisão da história da biosfera fanerozóica, possibilitando o reconhecimento de três 

fenômenos geológicos que ocorreram unicamente neste tempo: a maior de todas extinções 

em massa, a formação do maior supercontinente já descrito e o mais severo evento de 

superanoxia (Isozaki, 2007).  

Para finalizar, é importante salientar que a formação da Pangéia influenciou 

profundamente a diversificação da Vida, não somente por uma relação direta com as 

diferenças de nível de mar e das grandes extensões continentais, mas também pela sua 

ligação essencial com a Tectônica de Placas. Apesar de provocar alterações físicas e 

químicas bruscas na atmosfera, nos oceanos e nos continentes, com a eliminação de 

quantidades brutais de organismos, ainda assim é responsável por ter possibilitado 

condições de sobrevivência para alguns poucos grupos, que por dispersão e especiação 

deram origem a toda a biodiversidade atual. 

 

III.1.4.4 – O(s) evento(s) catastrófico(s) do final do Triássico: a quarta 

extinção em massa do Fanerozóico 

 

O período Triássico ocorreu entre aproximadamente 251 e 200 milhões de anos 

(figura 44).  
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Figura 44: Triássico na escala do tempo geológico conforme tabela cronoestratigráfica 
internacional. Fonte: alterado de Pais & Rocha (2010). 
 

 Este período marca o início de uma nova Era, a mesozóica, que traz com ela uma 

série de mudanças fundamentais para a evolução da Vida. Com efeito, a irradiação dos 

répteis ao longo desta Era foi tão importante, que ela é muitas vezes conhecida como a 

“Era dos Répteis” (Wicander and Monroe, 2011). Embora todo o Mesozóico seja marcado 

pela diversificação reptiliana, foi no Período Triássico que este grupo passa pela mais 

complexa mudança dando origem aos dinossauros, aos répteis voadores e aos répteis 

marinhos, além este de ter sido também um tempo crucial para a origem dos ecossistemas 

modernos (Pough et al., 2003; Benton, 2016). 

No Triássico inferior a fauna e a flora estavam ainda extremamente empobrecidas 

devido à extinção em massa ocorrida no final do Permiano e representam essencialmente 

uma continuação daquelas que existiram no Paleozóico Superior. No entanto, é nesta altura 

que se inicia a enorme diversificação que ficou conhecida como a radiação Meso-

Cenozóica (figura 15) que conduziu o mundo, desde uma biodiversidade muito baixa após 

a extinção do Permiano, até à situação atual.  

Os ecossistemas marinhos do Triássico foram profundamente reformulados 

aumentando a sua diversidade, o que leva muitas vezes a falar em "Revolução Marinha do 
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Mesozóico" (Benton, 2016). Surgem aí novos tipos de predadores, de que se destacam os 

répteis marinhos, a par do acentuado desenvolvimento dos grupos de osteíctes, condrictes, 

crustáceos, artrópodes, bivalves e gastrópodes. No ambiente terrestre, surgem os 

mamíferos e os lissamfíbios (grupo que inclui todos os anfíbios actuais), ocorrendo 

igualmente um aumento significativo de grupos de insetos (principalmente os herbívoros), 

enquanto que a nível de flora, a principal alteração ocorre nas gimnospermas que se 

diferenciam em variadas formas de coníferas,  ginkgoáceas e cicadáceas (Pough et al., 

2003).  

No que diz respeito aos répteis, o grupo dos arcossauros deve ser destacado devido 

à sua incomparável diversificação e irradiação. Este grupo dá origem a dois outros - que 

juntos rapidamente se tornaram os vertebrados dominantes naquele tempo -, que são os 

Crurotarsi e os Ornithodira, os quais possuem importância tanto atual como no passado. Os 

Crurotarsi, além da ordem crocodilia (que inclui os crocodilianos modernos como os 

jacarés, gaviais e crocodilos), também possuía as ordens aetosauria, phytosauria e 

rauisuchia, sendo representadas por uma variedade de formas animais entre herbívoros e 

carnívoros, com inúmeras espécies terrestres (quadrúpedes e bípedes) e algumas 

inteiramente marinhas. Quanto aos Ornithodira é o grupo dos pterossauros e dinossauros e 

atualmente está representado pelo grupo das aves (Carvalho, 2010).  

A nível da evolução do Triássico é importante destacar os primeiros registros 

fósseis dos dinossauros, um dos grupos mais bem sucedidos de toda a evolução dos 

vertebrados que estiveram presentes por mais de 160 milhões de anos. Com efeito, o 

Eoraptor (figura 45) que é um pequeno predador bípede considerado o ancestral comum de 

todos os dinossauros, terá surgido no Carniano há cerca de 230 milhões de anos (Alcober 

and Martínez, 2010). Estes primeiros achados mostram que este grupo já terá surgido com 

uma vantagem evolutiva, que é o uso dos membros peitorais para capturar presas. Para 

além disto, quando se comparam os fósseis dos dinossauros mais primitivos, verifica-se 

que, em cerca de 30 milhões de anos o grupo desenvolveu-se rapidamente e de forma cada 

vez mais adaptada ao meio, tanto a nível de diversificação como a nível populacional 

(Pough et al., 2003; Benton, 2004).  
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Figura 45: Reconstituição do Eoraptor. Fonte: Natural History Museum, disponível em 
http://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/eoraptor.html, acessado em 12/07/2018. 

 

Apesar de todos os dinossauros possuírem características em comum, eram 

suficientemente diferentes para serem classificados em duas ordens: os saurísquios e os 

ornitísqueos (figura 46). Esta divisão baseia-se essencialmente na estrutura pélvica que era 

distinta nos dois grupos: nos saurísquios ela é semelhante à dos répteis atuais, enquanto 

que nos ornitísqueos (que eram exlusivamente herbívoros) ela é semelhante à das aves 

(Pough et al., 2003; Carvalho, 2010; Wicander and Monroe, 2011). 

 

 

Figura 46: Relação entre os vários grupos de dinossauros e a sequência da linhagem dos 
ornitísqueos e saurísqueos. Fonte: modificado de http://projetofilos.com.br/2017/08/casos-de-
familia/, acessado em 04/08/2018. 

 



98 
 

 
 

 

Toda esta irradiação extremamente acentuada dos diversos grupos de organismos 

no Triássico foi descontinuada de uma forma extremamente brusca e fatal para grande 

parte da Vida então existente no final deste período. Mesmo não tendo tido esta catástrofe 

a mesma dimensão da extinção em massa antecessora, a crise biótica do final do Triássico 

foi a terceira maior extinção marinha do Fanerozóico (Hallam and Wignall, 1999, 2004; 

Pough et al., 2003; Hautmann, 2004; 2012, Corso et al., 2014 - figura 21). Embora existam 

poucos autores que quantificam a perda da diversidade total existente, estima-se que entre 

40 a 73% das famílias de invertebrados marinhos tenham sido extintas (Sepkoski, 1996; 

Mcghee et al., 2013; Lindstrom et al., 2017). 

Nos ambientes marinhos, este grande evento afetou gravemente as faunas de recifes 

de corais, equinodermos, braquiópodes, gastrópodes, bivalves e foraminíferos, deixou 

apenas uma única linhagem de amonites e extinguiu os conodontes. A nível terrestre, 18 

famílias de tetrápodes foram dizimadas, dentre elas os últimos anfíbios labirintodontes, 

além de que os sinapsídeos tiveram uma drástica redução de grupos (Pough et al., 2003; 

Schulz, 2010; Hautmann, 2012; Benton, 2016). Quanto à flora, não há registros 

consistentes sobre alterações significativas no número de grupos, uma vez que, deste 

período há apenas fósseis da macroflora na Groenlândia e leste da América do Norte 

(Hallam, 2002; Hautmann, 2012; Keller et al., 2012). Para além disso, uma revisão 

abrangente de material palinológico da fronteira Triássico-Jurássico, mostra que as 

mudanças na vegetação não foram uniformes (diferentes mudanças em diferentes locais) 

nem síncronas (Lucas and Tanner, 2015).  

Uma característica importante desta extinção é que não ocorreu numa única fase, 

pois o Triássico Superior foi um intervalo prolongado de tempo com taxas elevadas de 

extinção onde é possível evidenciar uma série de fases (Hallam, 2002; Tanner et al., 2004; 

Greene et al., 2012; Keller et al., 2012; Lucas and Tanner, 2015; Bond and Grasby, 2017). 

Apesar de tudo, diversos autores concordam que a fase associada à fronteira Triássico-

Jurássico foi um evento extremamente seletivo, atingindo principalmente os ecossistemas 

carbonatados marinhos (figura 47), afectando drasticamente os recifes de corais e outros 

organismos sensíveis aos ambientes ácidos, rivalizando com a extinção do final do 

Permiano em termos de gravidade de evento (Ward et al., 2001; Alroy, 2010; Kiessling 

and Simpson, 2011; Greene et al., 2012; Hautmann, 2012; Corso et al., 2014; Bond and 

Grasby, 2017). 

 



99 
 

 
 

 

 

Figura 47: Severidade de extinção para organismos com afinidade por ambientes carbonatados na 
Triássico-Jurássico. Fonte: modificado de Greene et al. (2012).  
 

 Perceber a razão destas intensas modificações pelas quais a Vida passou no final do 

Triássico requer a averiguação das transformações que terão ocorrido na Terra durante este 

tempo. A nível de paleogeografia, a configuração do supercontinente Pangéia se manteve a 

mesma ao longo de quase todo período (figura 48; Santosh, 2010a, 2010b; Schulz, 2010, 

Hautmann, 2012; Cordani, 2013; Murphy and Nance, 2013; Bagley, 2014; Nance et al., 

2014; Scotese, 2014, Benton, 2016 - figura 49).  

 

 

 

Figura 48: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Triássico Inferior 
(aproximadamente 248 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
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Figura 49: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Triássico Superior 
(aproximadamente 201 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
 

Esta rotura da Pangéia começa a esboçar-se pouco antes da grande província ígnea 

conhecida como CAMP (Central Atlantic Magmatic Province) e ambos os fatos (a rotura e 

a formação da LIP) terão sido provocados pela ação de uma superpluma (Hallam and 

Wignall, 1999; Olsen, 1999; Condie, 2004; Cordani, 2013). Toda esta intensa atividade 

tectônica reflete o que seria o início de uma nova organização dos blocos continentais, 

revelando uma forte tendência para a divergência dos blocos, que irá originar a formação 

de um grande bloco continental a sul, que de algum modo se assemelha à Gondwana 

neoproterozóica, e a Laurásia a norte. Com a posterior abertura do oceano Atlântico no 

Jurássico estaríamos em presença de um novo padrão de convecção do manto (Murphy and 

Nance, 2013; Nance et al., 2014; Scotese, 2014; McHone, 2018). 

É de salientar que a CAMP é uma das maiores províncias ígneas da história da 

Terra que originam em ambos os lados da zona do rifte a extrusão de um enorme volume 

de magmas (figura 50) - aproximadamente 2.300.000 km3 numa área superior a 10.000.000 

km2 (Wignall, 2001; Marzoli et al., 2011; Hautmann, 2012). Para a generalidade dos 

autores, os impactos ambientais que terão inevitavelmente surgido com um vulcanismo 

desta dimensão (e que já foram referidos a propósito da extinção do final do Permiano), 

terão sido responsáveis pela extinção em massa do final do Triássico (e.g. Hallam and 

Wignall, 1999; Olsen, 1999; Pough et al., 2003; Hallam, 2004; Schuz, 2010; Greene et al., 
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2012; Hautmann, 2012; Keller et al., 2012; Bagley, 2014; Corso et al., 2014; Lucas and 

Tanner, 2015; Benton, 2016; Onoue et al., 2016¸ Bond and Grasby, 2017).  

 

 

 

Figura 50: Localização da CAMP na Pangéia segundo uma reconstituição para o limite Triássico-
Jurássico. Fonte: http://www.rci.rutgers.edu/~schlisch/103web/Pangeabreakup/camp.html acessado 
em 03/07/2018.  

 

Embora as alterações paleogeográficas do final do Triássico não tenham a 

dimensão das que vão ocorrer no próximo período, onde os grandes blocos resultantes da 

fragmentação da Pangéia se afastam, elas são contemporâneas de importantes alterações 

climáticas. Apesar de não haver dados específicos que permitam uma quantificação, a 

generalidade dos autores concorda que o clima do final do Triássico terá sido mais quente 

do que atualmente, não havendo calotas polares (e.g. Hallam and Wignall, 1999; Bagley, 

2014; Benton, 2016). Esta situação terá estado associada a uma brusca mudança climática 

relacionada ao aumento do nível de CO2 atmosférico e da temperatura, além da descida do 

nível do mar (Hallam and Wignall, 1999; Pough et al., 2003; Schuz, 2010; Greene et al., 

2012; Hautmann, 2012; Keller et al., 2012; Bagley, 2014; Benton, 2016; Bond and Grasby, 

2017). Evidentemente que estes fatores são fundamentais serem tidos em consideração 

quando o objectivo é tentar perceber as causas para as transformações essenciais que a 

Vida sofreu naquele período. 

A variação brusca do nível de CO2 atmosférico (figura 26) refletindo uma grande 

perturbação do ciclo do carbono, juntamente com as altas temperaturas que terão então 

existido (figura 27) indiciam a existência de um acentuado efeito estufa, que é considerado 

o resultado da actuação do magmatismo do CAMP (e.g. Hallam and Wignall, 1999; Olsen, 

1999; Pough et al., 2003; Hallam, 2004; Schuz, 2010; Greene et al., 2012; Hautmann, 
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2012; Keller et al., 2012; Bagley, 2014; Corso et al., 2014; Lucas and Tanner, 2015; 

Benton, 2016; Onoue et al., 2016; Bond and Grasby, 2017). Tal como ocorrido no 

Permiano, este vulcanismo provocou uma alteração profunda do ciclo do carbono que 

resultou tanto da própria emissão de CO2 associada ao vulcanismo, quanto da queima de 

carvão existente no subsolo. Por outro lado, este evento também terá provocado a 

libertação de hidratos de metano existentes nos gelos dos fundos oceânicos (Tanner et al, 

2004; Greene et al., 2012; Hautmann, 2012; Keller et al., 2012; Corso et al., 2014; Bond 

and Grasby, 2017). 

No que diz respeito à variação do nível do mar (figura 25; tabela 04), no Triássico 

Superior terá ocorrido uma regressão importante que afetou a Vida, embora de forma 

menos significativa que as alterações provocadas pela CAMP (Hallam, 1992; Tanner et al., 

2004; Hautmann, 2012; Murphy and Nance, 2013; Scotese, 2014). Com efeito, alguns 

autores consideram que embora a regressão marinha seja frequentemente considerada 

como um mecanismo de redução de habitats marinhos de pequena profundidade, o grande 

problema não é o nível da água, mas sim o que isso gera (e.g. mudanças no substrato 

sedimentar, temperatura da água e salinidade), pois se fosse somente uma questão de 

rebaixamento do nível de água, as ilhas oceânicas seriam a solução como novo habitat 

marinho de pequena profundidade (Tanner et al., 2004).  

Mesmo havendo autores que tendam a desvalorizar a importância desta descida de 

nível do mar (de aproximadamente 80 metros; tabela 04) como um fator importante para a 

extinção em massa do limite Triássico-Jurássico, os organismos costeiros são bastante 

afetados por mudanças no nível médio dos oceanos. Com efeito, nem sempre é possível e 

viável a migração para refúgios como as ilhas, devido a constrangimentos como a 

alimentação, a competição ou a temperatura. Se pensarmos num hipotético exemplo atual 

de uma alteração semelhante (menos 80 metros) na zona costeira nordestina do Brasil, 

onde os recifes de corais estão em profundidades inferiores a 50 metros, teríamos a 

aniquilação desse ecossistema, de uma forma semelhante à que terá ocorrido no final do 

Triássico. Desta forma, estudos mais aprofundados sobre o tema são necessários.  

 

Tabela 04: Variação do nível de água do mar no Período Triássico em relação ao nível 

atual. Fonte: baseado em Scotese (2014). 

 

Tempo (milhões de anos) Época Nível do mar (metros) 
248,5 Inferior  +40 
232,9 Médio +40 
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210 Superior +40 
201,6 Superior -40 
 

Ao contrário das extinções do final do Devoniano e do Permiano que resultaram da 

conjugação de uma série de fatores, para a do final do Triásico a generalidade dos 

geocientistas consideram que ela terá sido provocada pelo intenso vulcanismo associado à 

grande província ígnea CAMP (Hallam and Wignall, 1999; Tanner et al., 2004; Schulz, 

2010; Greene et al., 2012; Hautmann, 2012; Keller et al, 2012; Corso et al., 2014; Lucas 

and Tanner, 2015; Benton, 2016; Lindstrom et al., 2017; Onoue et al., 2016: Bond and 

Grasby, 2017). Neste sentido, a extinsão do Triásico é semelhante à do final do 

Ordoviciano para a qual também é apontada uma única causa, nesse caso a intensa 

glaciação. 

Esta grande província magmática foi o resultado da atividade de uma superpluma 

que também provocou a regressão marinha deste período (Hallam and Wignall, 1999; 

Hallam, 2002, Nance et al., 2014). No entanto, os fatores que conduziram à extinção em 

massa, terão resultado essencialmente das grandes perturbações ambientais despoletadas 

pela CAMP, nomeadamente o super-efeito estufa, o enorme aumento de CO2 na atmosfera 

e nos oceanos, a anoxia com consequente acidificação marinha ou o intenso intemperismo 

químico continental. 

No que diz respeito às causas da grande extinção em massa ocorrida nos ambientes 

marinhos do final do Triássico, há concordância da generalidade dos autores sobre a 

importância da acidificação do meio, com o brutal aumento dos níveis de dióxido de 

carbono e metano atmosféricos, tornando inviável a sobrevivência dos organismos 

dependentes de carbonatos, que foram mais atingidos (e.g. Schulz, 2010; Greene et al., 

2012; Hautmann, 2012; Keller et al., 2012; Lucas and Tanner, 2015; Benton, 2016; Onoue 

et al., 2016; Bond and Grasby, 2017; Lindstrom et al., 2017). Em relação com esta 

acidificação do final do Triássico, Greene et al. (2012) considera-a como um análogo 

parcial para a presente liberação de carbono antropogênico, podendo ser de particular 

interesse para estudos sobre os efeitos da acidificação oceânica moderna.  

Para além das causas de algum modo relacionadas com as alterações do clima, 

alguns autores (Spray et al., 1998; Olsen et al., 2002; Hautmann, 2012; Keller, et al., 2012; 

Onoue et al., 2016) evidenciaram a presença de uma anomalia da quantidade de irídio, em 

sedimentos com uma idade aproximada da extinção em massa terrestre deste período. A 

presença do irídio neste período é normalmente relacionada com a existência de múltiplos 
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impactos meteoríticos geradores de várias crateras. Contudo, a cratera de Manicouagan 

(figura 35) no Canadá (a maior de todas as que se conhecem relacionadas com este 

período) é considerada por estes autores como um dos fatores que contribuíram para que a 

extinção em massa do limite Triássico-Jurássico ocorresse.  

Apesar de todos esses eventos, principalmente a severidade com que atingiram 

particularmente a chamada “Fauna Moderna” que se começou a formar após a extinção do 

Permiano, a Vida sobreviveu e mais uma vez novas oportunidades fizeram com que os 

invertebrados e vertebrados se irradiassem no período seguinte, vindo os dinossauros a se 

tornarem os predadores de topo da cadeia alimentar no Jurássico e Cretáceo. Em relação à 

fauna marinha, os efeitos em longo prazo foram bastante diversificados consoante os 

grupos. Para os organismos bentônicos a recuperação foi quase instantânea, enquanto que 

para os organismos recifais se vai assistir a uma longa recuperação ao longo do Jurássico 

(Hautmann, 2012). 

Para finalizar, é importante referir que até ao início deste século, a extinção em 

massa do final do Triássico Superior era a menos compreendida das Big Five (Olsen et al., 

2002; Bambach et al., 2004). Esta situação mudou consideravelmente a partir do grande 

volume de pesquisas sobre a determinação da idade radiométrica do CAMP, fato este, que 

esta grande província magmática era síncrona com o desaparecimento de grande parte da 

biodiversidade do período (Hautmann, 2012; Benton, 2016; Onoue et al., 2016; Bond and 

Grasby, 2017). Este aumento significativo das investigações radiométricas no início deste 

século resultou do aperfeiçoamento, com maior precisão, de técnicas de datação e 

consequente correlação fossilífera. É ainda de realçar que simultaneamente ocorreu um 

aumento do número de investigações sobre o ciclo dos supercontinentes e técnicas 

geoquímicas, que contribuíram também para uma melhor compreensão das distribuições 

continentais do Fanerozóico e dos ciclos biogeoquímicos com maior nível de confiança 

(Benton, 2016).  

 

III.1.4.5 – O(s) evento(s) catastrófico(s) do final do Cretáceo: a grande e 

última extinção em massa do Fanerozóico 

 

O período Cretáceo, o mais longo do Éon Fanerozóico, ocorreu entre 

aproximadamente 145 e 66 milhões de anos (figura 51).  
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Figura 51: Cretáceo na escala do tempo geológico conforme tabela cronoestratigráfica 
internacional. Fonte: alterado de Comissão Internacional de Estratigrafia, disponível em: 
http://www.lneg.pt/download/6459/Tab_estratigrafica_pt.png, acessado em 29/05/2018 

 

De uma forma semelhante ao que ocorreu nos quatro períodos descritos 

anteriormente, o Cretáceo foi também um tempo crucial no que diz respeito à estruturação 

da Evolução da Vida na Terra. Com efeito, entre outros aspectos, foi um período de 

fundamental importância para a irradiação dos vertebrados terrestres, principalmente no 

que diz respeito aos répteis e mamíferos. 

O Cretáceo é o tempo que atraiu mais atenção de todos os períodos do Fanerozóico, 

devido à grande curiosidade popular em relação aos dinossauros, um dos grupos 

dominantes e que atingiu aqui o seu auge. Este período também é marcado pelo grande 

desenvolvimento do grupo dos mamíferos, ainda que eles se tenham tornado um grupo 

mais heterogêneo somente na Era seguinte, a Cenozóica. Este fato se deve a ter ocorrido no 

Cretáceo uma irradiação dos mamíferos que representa quase dois terços da história do 
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grupo, que se apresentavam diversificados taxonomicamente, mas homogêneos na sua 

morfologia adaptativa, ou seja, na generalidade eram muito pequenos e com dieta 

insetívora (Pough et al., 2003; Bergqvist et al., 2010). Para além disso, foi também neste 

momento que surgem os mamíferos marsupiais (Pough et al., 2003), que são os 

precursores dos placentários verdadeiros (e.g. a ordem dos Primatas com o homem sendo 

um de seus representantes). 

No que diz respeito aos dinossauros, durante o Cretáceo ocorreu um enorme 

desenvolvimento do grupo e, uma das características distintivas consiste no seu grande 

tamanho, com exemplares de herbívoros com mais de 35 metros de comprimento e 

aproximadamente 70 toneladas de peso (e.g. Argentinosaurus huinculensis, Bonaparte and 

Coria, 1993 - figura 52). A nível dos carnívoros, havia representantes com mais de 13 

metros de comprimento e um peso de aproximadamente 8 toneladas (e.g. Giganotosauros 

carolinni, Calvo and Coria, 1998 - figura 52). Para além do tamanho particular de muitas 

das espécies do grupo de dinossauros, é possível evidenciar através do registo fóssil o 

desenvolvimento de um comportamento social, como o cuidado parental e a vida em 

manadas (Pough et al., 2003). 

 

 

Figura 52: Reconstituição de Argentinousauro e Giganatosauro no Cretáceo Superior. Fonte: 
http://ultimatedinosaur.wikia.com/wiki/File:Giganotosaurus_vs_Argentinosaurus.jpg, acessado em 
18/07/2018. 
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Ainda em termos de vertebrados, o surgimento das aves que competiam pelos 

mesmos ambientes que os enormes pterossauros, também data deste período. A par de uma 

considerável irradiação do grupo das aves (que ainda não tinham muita relação com as 

aves modernas), ocorre o grande desenvolvimento do grupo dos anfíbios, assim como a 

origem das serpentes e formas modernas de crocodilos (Pough et al., 2003; Schulz, 2010). 

Em termos de invertebrados, dá-se um aumento exponencial no grupo dos insetos (e.g. os 

sociais como formigas, cupins e abelhas) e, quanto à flora, surgem as angiospermas 

(Labandeira and Sepkoski, 1993; Schulz, 2010; Wicander and Monroe, 2011; Keller et al., 

2012; Bagley, 2016). Quanto a estas plantas com flores, embora formassem parte 

importante da paisagem daquele tempo, com mais de 70% de representação do total de 

plantas no registro fóssil, as suas funções ecológicas eram diferentes das atuais, pois ainda 

não correspondia a grandes árvores, ocupando o nível mais baixo da vegetação, como 

plantas herbáceas (Pough et al., 2003). 

No ambiente marinho, ocorre uma grande irradiação dos invertebrados, já numa 

configuração mais parecida com a fauna moderna (figura 15), tendo representantes 

principalmente nos grupos de bivalves rudistas, braquiópodes, corais escleratínios. Surgem 

do Cretáceo muitos grupos de peixes modernos e, no que diz respeito aos vertebrados, dá-

se uma grande expansão dos répteis marinhos como é evidenciado, através dos 

Ictiossauros, Plesiossauros, Mosassauros (Pough et al., 2003; Benton, 2008; Schulz, 2010, 

Bagley, 2016). 

Esta fase de enorme diversificação da Vida no Cretáceo foi interrompida de uma 

forma abrupta no final desse período, em mais um exemplo de um fenômeno biológico 

recorrente, uma extinção em massa. Em comparação com as outras extinções em massa do 

Fanerozóico, embora não tenha sido a que mais influência teve na biodiversidade do Éon, é 

a mais amplamente reconhecida (mesmo pelo público em geral), principalmente pela 

aniquilação dos dinossauros. Para além disso, esta crise biológica “oferece uma 

oportunidade para considerar os tipos de explicações sobre as grandes extinções, 

basicamente permitindo perceber a escola de pensamento gradualista versus a catastrofista” 

(Pough et al., 2003, p. 367). 

A extinção do Cretáceo-Paleógeno, também conhecida como Cretáceo-Terciário 

(denominação alterada pela Comissão Estratigráfica Internacional em 1989), afetou de 

forma seletiva os diferentes organismos (Jablonski and Chaloner, 1994; Bagley, 2016). 

Este evento de extinção representa uma perda de cerca de 85% de todas as espécies, em 

especial 85% de tetrápodes e 40% das suas famílias (Jablonski and Chaloner, 1994; Pough 
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et al., 2003; Schulz, 2010). A seleção dos organismos se deve principalmente ao tamanho e 

tipo de alimentação, onde os organismos onívoros, carniceiros (que comem carne em 

putrefação) ou insetívoros de pequeno porte como os mamíferos, as aves, os répteis (como 

tartarugas, lagartos, cobras, e crocodilos), os anfíbios, e grande parte do grupo dos insetos, 

foram preservados (Labandeira and Sepkoski, 1993; Jablonski and Chaloner, 1994; Pough 

et al., 2003, Schulz, 2010; Bagley, 2016). Desta forma, os dinossauros foram aniquilados 

(escapando apenas as aves que são um grupo de seus descendentes), assim como os 

pterossauros e os crocodilos de grande porte (e.g. Sarcosuchus imperator que chegavam a 

ter 15 metros de comprimento).  

Para além dos invertebrados e vertebrados terrestres, a flora também foi bastante 

afetada, tendo-se extinguido aproximadamente um terço de todas as espécies (Wilf and 

Johnson, 2004). A Vida marinha também foi duramente atingida por este evento, com a 

extinção de todo o grupo dos amonites e dos répteis marinhos. Os grupos de foraminíferos 

planctônicos, bivalves rudistas, braquiópodes, moluscos, equinodermos e peixes foram 

também severamente afectados (Pough et al., 2003; Schulz, 2010; Keller et al., 2012, 

Bagley, 2016). 

A extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno é a única das cinco grandes extinções 

onde não há discordância entre os autores no que diz respeito às fases de extinção 

envolvidas. No entanto, alguns autores (e.g. MacLeod, 2013; 2014) afirmam que esta 

extinção foi o resultado de mudanças ambientais graduais e da adaptação dos organismos a 

esta situação. No entanto, a maior parte da comunidade científica considera que esta 

extinção em massa foi catastrófica (e.g. Alvarez et al., 1980; Benton, 1995; Pough et al., 

2003; Schulz, 2010; Wicander and Monroe, 2011; Keller et al., 2012; 2018; Renne et al., 

2013; Bagley, 2016). Desta forma, a percepção das mudanças ocorridas na Terra ao longo 

do período Cretáceo é fundamental para a compreensão da significativa alteração da 

biodiversidade naquele tempo.  

No que diz respeito à disposição dos continentes e oceanos, o início deste período 

difere significativamente da existente na atualidade. Porém, no Cretáceo Superior já 

existiam indícios incontestáveis que faziam prever a passagem para a configuração 

continental que observamos atulmente. Esta mudança ao longo deste tempo (figuras 53 e 

54) mostra a passagem de uma fase de divergência dos blocos continentais, com a 

separação total do supercontinente Pangéia dando origem aos continentes que temos no 

presente, embora em posições ligeiramente diferentes. A América do Sul e a África 

separaram-se, dando origem ao Atlântico Sul, assim como se separaram também da Índia. 
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Além disso Antártica e Austrália afastam-se da América do Sul e da África (Halam and 

Wignall, 1999; Courtillot et al., 2003; Cordani, 2013; Nance et al., 2014; Scotese, 2014; 

Bagley, 2016; Benton, 2016).  

 

 

Figura 53: Paleogeografia dos principais blocos continentais no Cretáceo Inferior 
(aproximadamente 143 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
 

 

Figura 54: Paleogeografia dos principais blocos continentais no limite Cretáceo Terciário 
(aproximadamente 66 M.a.). Fonte: modificado de Scotese (2014). 
 

 A disposição continental não era a única grande diferença deste tempo em relação a 

atualidade, pois o clima e o nível do mar, em geral, também não eram como o de hoje. No 

que diz respeito ao CO2 (figura 26) e à temperatura (figura 27) do período Cretáceo como 

um todo, a maior parte da literatura disponível (Pough et al., 2003; Bergman et al., 2004; 
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Berner, 2006; Keller, 2014; Bagley, 2016), limita-se a afirmar que possuía valores um 

pouco mais elevados de CO2 do que o nível atmosférico atual, além de temperaturas mais 

altas. Em relação ao nível do mar uma enorme variação (figura 25 e tabela 05) ocorreu ao 

longo do período, numa diferença que chegou a 200 metros, entre a altura máxima 

(+160m) e mínima (-40m; Haq et al., 1987; Scotese, 2014) que, inevitavelmente, tem 

consequências na organização dos ecossistemas costeiros e até marinhos. 

 

Tabela 05: Variação do nível médio do mar no Período Cretáceo em relação ao nível atual. 
Fonte: baseado em Scotese (2014). 

 

Tempo (milhões de anos) Época Nível do mar (metros) 
143 Inferior  +80 
137 Inferior -40 
127,5 Inferior +80 
101,8 Inferior +120 
91,1 Superior +160 
80,3 Superior +80 
68 Superior +120 
66 Superior +80 
 

 No Cretáceo continua a separação continental da Pangéia acentuando o isolamento 

geográfico dos blocos continentais, que coincide com o continuar da enorme diversificação 

da Vida no continente e nos oceanos, proporcionando às zonas costeiras um enorme 

aumento do número de habitats. Para além da influência na biodiversidade, a 

movimentação dos continentes terá sido profundamente influenciada pela atividade de 

superplumas mantélicas (Kerr, 2005; Courtillot and Olson, 2007; Saunders et al., 2007; 

Isozaki, 2007; Cordani, 2013; Nance et al., 2014). A existência de uma destas superplumas 

também foi responsável pelo vulcanismo que gerou no final do Cretáceo a grande 

província ígnea do Decão na Índia (Morgan et al., 2004; Sheth, 2006; Foulger, 2010; 

Cande and Stegman, 2011).  

Esta grande erupção vulcânica no Decão cobriu de basalto boa parte da Índia 

(figura 55), “com cerca de 1,5 milhões de km2 e 1,2 milhões de km3 empilhados em 

sequências de escoadas horizontais que ainda hoje formam montanhas de até 3.500 metros 

de altura” (Keller, 2014, p.03). A dimensão deste vulcanismo gerou uma enorme 

perturbação climática com aumento significativo dos níveis de dióxido de carbono na 

atmosfera (figura 56)  e, consequente rápido aquecimento global (figura 27), além de 

importantes aumentos da quantidade de dióxido de enxofre no ar e da temperatura, bem 

como induzindo uma forte acidificação das águas marinhas (Isozaki, 2007, Keller et al., 
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2012; 2018; Saunders, 2015; Bagley, 2016; Petersen et al., 2016). Os mesmos autores 

afirmam que estes fatores provocaram contaminação do solo, diminuição da insolação na 

superfície da Terra, chuvas ácidas e anoxia oceânica, prejudicando a Vida como um todo. 

 

 

Figura 55: Extensão da grande província magmática do Decão na Índia. Fonte: Oleson, 2016.  
 

Todas as alterações físicas e químicas ocorridas no Cretáceo descritas 

anteriormente, tanto no que diz respeito a configuração continental, como na oceânica e 

climática, foram fundamentais para que a Árvore da Vida tenha sido profundamente 

alterada, principalmente no que diz respeito ao desaparecimento catastrófico de muitos de 

seus ramos (figura 16). A coincidência de todas estas alterações, provavelmente 

provocadas em grande parte pela grande província magmática do Decão, com a grande 

extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, levam a grande maioria dos autores a 

associarem os fatos a numa relação de causa-efeito: a província ígnea do Decão foi por isso 

um dos principais catalizadores para a catastrófica redução da Vida neste período (Hallam 

and Wignall, 1999; Pough et al., 2003; Schulz, 2010; Wicander and Monroe, 2011; Keller 
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et al., 2012; Cordani, 2013; Keller, 2014; Bagley, 2016; Bond and Grasby, 2017; Keller et 

al., 2018). 

Para além do magmatismo como causa da grande extinção em massa ocorrida no 

final do Cretáceo, há autores que também aceitam que outro evento possa ter contribuído 

para a gravidade e intensidade desta crise biótica. Esta outra causa é o impacto do 

meteorito quilométrico de Chicxulub no que hoje é a região do Iucatão no México e que 

devido ao seu tamanho, terá intensificado seriamente os efeitos que o vulcanismo do Decão 

gerou no clima (Benton, 1995; Pough et al., 2003; Schulz, 2010; Wicander and Monroe, 

2011; Keller et al., 2012; 2018; Renne et al., 2013; Bagley, 2016). Com efeito, este 

impacto terá tido repercursões muito importantes a nível da suspensão de poeira no ar por 

muito tempo bloqueando a luz solar, evaporação de carbonatos, além de liberar outros 

elementos voláteis que podem gerar chuvas ácidas, depleção de ozônio e acidificação dos 

oceanos (Keller et al., 2012; Bond and Grasby, 2017). Para alguns autores o impacto de 

Chicxulub é mesmo considerado como a única causa da extinção em massa do Cretáceo-

Paleógeno (e.g. Alvarez et al., 1980), mas a ausência de ligações temporais mais próximas 

e convincentes, sugere que este evento não terá sido o principal condutor desta extinção, 

mas que terá acrescentado um golpe significativo num ambiente já estressado e 

enfraquecido pelo vulcanismo do Decão (Schulz, 2010; Wicander and Monroe, 2011; 

Keller et al., 2012; Bagley, 2016; Bond and Grasby, 2017 - figura 56). 

 

 

Figura 56: Relação da superpluma com o vulcanismo do Decão, o impacto do Chicxulub e as 
mudanças climáticas. Fonte: Modificado de Richards et al. (2015).  
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Independentemente da causa e/ou causas da extinção em massa do final do 

Cretáceo, a grande perda de biodiversidade associada, principalmente para organismos de 

grande porte, gerou novas oportunidades para as comunidades compostas por animais 

pequenos e generalistas, como é o caso dos mamíferos, que vieram a tornar-se o grupo 

mais complexo da nova Era que surgia, a Cenozóica. Embora a recuperação tenha sido 

lenta, os ecossistemas sobreviventes passaram por modificações muito significativas, como 

é o caso da flora de gimnospermas e angiospermas, com seus papéis ecológicos invertidos 

após a grande extinção.  Esta inversão ecológica também ocorreu no mar, onde mamíferos 

cenozóicos reinventaram os comportamentos desempenhados pelos extintos répteis 

marinhos.  

A história que se inicia para a Vida no Cenozóico é relativamente diferente do que 

aconteceu no Mesozóico e Paleozóico, onde a biodiversidade será marcada muito mais 

pelas relações ecológicas entre os organismos do que pela sua relação com o meio como 

ocorria anteriormente (Pough et al., 2003). Mais uma vez, a Árvore da Vida "reinventa-se", 

dando origem a novos ramos e possibilitando a continuidade da evolução da Vida na Terra.  
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PARTE IV – EXPOSIÇÕES GEOCIENTÍFICAS: HISTÓRIA, 

ESPETACULARIZAÇÃO E RECURSOS NA DIVULGAÇÃO DA 

TECTÔNICA DE PLACAS 

 

IV.1 – Divulgação científica 

 

Reduzir a poucas palavras o significado e o impacto do que é divulgar ciência nos 

dias atuais não é tarefa simples, pois a tecnologia que vivenciamos hoje já é, em si, um 

fator de divulgação do conhecimento científico e, desta forma, o público generalista acaba 

relacionando a importância da ciência a uma mera materialização de objetos eletrônicos e a 

facilitação das práticas diárias de vida. A moda e a praticidade (confundida muitas vezes 

com o que é mais cômodo e rápido em se fazer) são pilares de uma sociedade marcada pelo 

uso massivo de meios tecnológicos como fator de sobrevivência, assim como de produtos 

industrializados.  

Assim sendo, torna-se cada vez mais hercúleo o trabalho de conscientizar o público 

em geral sobre a premência da conservação da Natureza, nomeadamente a abiótica, que 

por ser “mascarada” pela forma industrial de um processo de transformação dos recursos 

naturais, acaba não sendo vista como a matéria prima que sustenta o ciclo de produção de 

utensílios e outros manufaturados necessários para o atual modo de vida da sociedade.  

O conhecimento científico acaba, por vezes, não sendo valorizado, devido à 

abundância e rapidez na aquisição de muitas informações em simultâneo. Frequentemente 

estas são confundidas com ciência, que em grande parte acabam sendo distorcidas e 

“contaminadas” (no sentido de o conhecimento científico acabar sendo ofuscado pelo 

conhecimento empírico) pelas atuais práticas culturais de uma sociedade que valoriza o 

consumo, o status social a qualquer custo, o comodismo imediato, e que acredita que o 

melhor modo de adquirir cultura é pelo espectáculo. Desta forma, como complementa 

Constantin (2001), 

 (...) numa sociedade onde a ciência é uma força produtiva capaz de transformar com 
grande rapidez padrões de vida e de comportamento, a formação intelectual, técnica e 
científica se faz imperativa. Para entender a realidade e nela ter uma inserção crítica, o 
cidadão precisa mais do que saber expressar-se, precisa saber expressar-se tecnicamente e 
sua alfabetização precisa ser científica (Constantin, 2001, p.195). 

 
A alfabetização científica comentada por esta autora surge com a aquisição do 

conhecimento e a incorporação da ciência na rotina das pessoas, desde o início da vida e 
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não somente do começo da vida escolar. Isto pode ocorrer com o acesso a divulgação 

científica que ocorre em ambientes de educação não formal e também através do uso de 

mídias informacionais em casa (como a televisão e a internet).  

A divulgação científica tem como seu principal objetivo demonstrar a realidade das 

coisas, de que forma funcionam e interagem umas com as outras, o como e porque 

acontecem e estão presentes, e de que maneira poderá este conhecimento ser utilizado para 

nos adaptarmos a um ambiente em constante mudança, tanto natural como social.  

Conforme Loureiro & Loureiro (2016, p. 03), “para abordarmos a divulgação 

científica é essencial situá-la a priori e de forma sucinta no contexto da comunicação 

científica”. Estes autores ainda acrescentam que a atividade de divulgação está diretamente 

relacionada a geração, manipulação e propagação da informação, na tentativa de que isto 

seja interiorizado como conhecimento. 

Há autores para os quais divulgação científica é sinônimo de “vulgarização” ou 

“popularização da ciência”, conforme apontam Mostafa (1981) e Bueno (1985), citados 

por Loureiro & Loureiro (2016, p. 3). Para estes, quando o objetivo é atingir o público num 

geral, será necessário o uso de técnicas de recodificação de linguagem da informação 

científica e tecnológica para divulgar ciência. Além disso, a utilização de diferentes meios 

de comunicação de massa deve ser feita, uma vez que podem transformar o “discurso 

científico”, muitas vezes hermético, em uma linguagem acessível para comunicar os fatos e 

princípios da ciência.  

Museus e centros de ciência são locais apropriados para a comunicação de ciência. 

Segundo Delicado (2008, p. 55), os museus de temática científica são fundamentalmente 

vistos como espaços onde a ciência é mostrada ao público, com a finalidade primordial de 

difundir conhecimento científico e gerar uma atitude positiva face à ciência. A autora 

também coloca que nestes espaços há a criação do conhecimento científico (investigação) e 

a formação de cientistas (ensino) e que devido a isto são espaços de produção e reprodução 

da própria ciência. 

 

IV.2 – Museus e centros de ciência como recursos de divulgação científica  
 

Os museus e centros de ciências, estão presentes por todo o mundo. Conforme 

discute Bragança Gil (2010a, p. 125), o termo “museu”, ainda que tenha o seu conceito 

formal internacionalmente aceito e seja utilizado e definido consensualmente entre os 

profissionais, algumas pessoas podem compreendê-lo de forma diferente, pois a sua 
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utilização generalizada na sociedade contemporânea, não traduz a mesma ideia para todos, 

estando relacionado às experiências culturais de cada um e de suas necessidades, não 

correspondendo a um anseio cultural (e.g. cinema). 

A ideia de “museu” ainda evocada pela maioria das pessoas não motivadas pelas 
necessidades culturais que essas instituições satisfazem, um edifício onde se encontram 
estaticamente dispostas obras de arte, cujo interesse e significado frequentemente lhes 
escapa, ou objetos do passado, mais ou menos inúteis para as atividades de hoje (Gil, 
2010a, p. 125). 
 

Museus e centros de ciência ainda não são vistos, por muita gente, como locais de 

aquisição de conhecimento, ou seja, como espaços de educação, pois para muitos a 

educação é um fenômeno que ocorre, somente, em ambiente escolar. Há quem entenda os 

museus como um depósito de velharias, assim como entendem os centros de ciência como 

uma forma de divulgar tecnologia para estimular o consumo. Além disso, pensam que estas 

organizações se restringem a educação básica e infantil, acreditando que, após a fase 

escolar, não tem mais importância educativa e/ou de atualização científica. Mesmo assim, 

os museus ainda são “populares” entre famílias e grupos escolares, sendo estes dois grupos 

de público, os mais representados por entre os visitantes dos museus. 

Aproveitando o fato de que os grupos escolares representarem grande parcela do 

público de muitos museus, estes acabam servindo como ambientes ideais para incrementar 

o processo de aprendizagem (e.g. proporcionando a visualização ou mesmo manipulação 

de objetos que a escola não propicia), devendo utilizar esta circunstância estimulando a 

discussão de temas científicos nem sempre abordados nos currículos escolares  na escola e, 

além disso, incentivando-os a assumir responsabilidade pelo seu próprio aprendizado e 

como utilizá-lo para seu próprio sucesso futuro.  

Em um estudo de psicologia cognitiva e neurociência, Falk & Dierking (1997, p. 

213), referem que quase 100% de uma amostra de 128 pessoas que fizeram atividades 

escolares em museus (34 alunos do quarto ano escolar, 48 do oitavo e 46 adultos), lembra-

se de uma ou mais coisas aprendidas em relação aos conteúdos abordados e que, mais de 

75% recordam desta atividade com frequência mesmo depois de muitos anos.  

A partir desta pesquisa, entre outros fatos (e.g. falta de recursos nas escolas para 

laboratórios), pode-se dizer que os museus são lugares efetivos para se complementar e 

consolidar a educação escolar e, ao longo da vida. 

Torna-se aqui necessário se conceituar educação formal, não formal e informal. 

Conforme apresenta Dib (1988), a educação formal corresponde à um modelo sistemático 

e organizado de ensino, ligada à escola, que se apresenta conforme leis e normas que são 



117 
 

 
 

 

seguidas através de um currículo rígido em termos de objetivos, conteúdos e até 

metodologias. Para o mesmo autor, o ensino não-formal, se refere a processos educativos 

mais flexíveis que o ensino formal, aqui voltando-se ao ensino individualizado ou auto-

instrutivo. 

A educação informal,  

 “(...) não contempla necessariamente a estrutura dos currículos tradicionais, não oferece 
graus ou diplomas, não tem caráter obrigatório de qualquer natureza e não se destina 
exclusivamente aos estudantes, mas também ao público num geral” (Gaspar, 1993, p. 35). 

Em uma análise crítica sobre diversos autores que trabalharam sobre os conceitos 

de educação formal, não-formal e informal (Cascais and Terán, 2014), explicam que em 

todos os casos estes termos se estabelecem tomando por base o espaço escolar, ou seja, 

ações educativas escolares seriam as formais e aquelas realizadas fora da escola seriam as 

não formais e informais.  

Nos países de língua inglesa, a expressão não formal quase não é utilizada, sendo 

consideradas informais as ações realizadas em locais diferentes da escola, enquanto nos 

países latinos e lusófonos, as expressões não formal e informal são aplicadas à educação, 

sendo a primeira associada à instituições como museus, centros culturais, ONGs e a 

segunda à mídias (Marandino et al., 2009, p.133). As atividades dos museus e centros de 

ciência, para efeito deste trabalho, são consideradas como educação não formal. 

O museu deve ser visto como sendo um espaço de comunicação. Segundo Chelini 

& Lopes (2010, p. 369), “(...) não raros são os autores que nos últimos vinte anos têm 

creditado ao museu a função de divulgador, para além de um espaço de educação”.  

De forma a se concretizar os conceitos e conciliar práticas que envolvem os 

museus, entre outros objetivos, formou-se em 1946 o ICOM (International Council of 

Museums), organização de museus e profissionais de museus, presente em muitos países e 

com relações formais com a UNESCO e com o Conselho Económico e Social das Nações 

Unidas. Nas sucessivas assembleias gerais do ICOM, tem vindo a discutir-se, e a 

aprimorar, um conceito de museu que se aceita atualmente como sendo “uma instituição 

permanente, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público, que 

adquire, conserva, pesquisa, divulga e expõe, para fins de estudo, educação e lazer, 

testemunhos materiais e imateriais, dos seus povos e seu ambiente”4. 

Os museus de ciência, conforme explica Leon (1995, p.141), são entidades que se 

configuram pela necessidade de recolher, classificar e analisar peças de caráter científico, 

                                                           
4 https://icom.museum/the-vision/museum-definition/, acessado em 02/05/2016. 



118 
 

 
 

 

tendo como interesse o estudo dos objetos da natureza e outras produções da ciência e da 

técnica. A autora considera, dentro deste grande grupo de museus as seguintes categorias 

(ibidem, p. 143): 

1 - Museus de ciências naturais ou de história natural: recolhem peças, restos e objetos da 

flora (Botânica), fauna terrestre e marinha (Zoologia), Mineralogia, Geologia e 

Paleontologia; 

2 - Museus de ciências físicas: ilustram as propriedades dos corpos, da natureza e dos 

agentes naturais, dos fenômenos e comportamentos que os caracterizam; 

3 - Museus de ciências químicas: se encarregam de objetos modificados em sua natureza 

primordial e os métodos que configuram suas inter-relações e mudanças; 

4 - Museus de instrumentos científicos: dizem respeito às organizações que tratam a 

matéria científica em geral ou um ramo em específico, podendo também aqui estarem os 

museus mistos que se destinam a atividades tecnológicas ou intermediárias entre dados 

científicos e sua aplicação concreta.  

Em contrapartida, Gil (2003; 2010b) discute que não se encontra perfeitamente 

definido o que deva entender-se por museu de ciência, mas que em análise ao que define o 

ICOM, os museus de história natural não estão enquadrados sob este título. O autor discute 

que os museus de história natural são eles próprios uma categoria, bastando a si próprios e 

não precisando estar em outras classificações, ou seja, constituem por si mesmos uma 

tipologia específica, conferida por sua natureza e práticas (2003, p.30).   

No que tange aos museus de ciência, Gil (2003, p.30) inclui museus muito diversos, 

desde aqueles que procuram uma apresentação de conjunto da Ciência, da Técnica ou de 

ambas, até os que são especializados em aspectos muito particulares, como museus de 

Física, de Transportes, de Correios, de História da Medicina, da Aviação, etc. O autor 

afirma que estes “não se ocupam dos aspectos descritivos e sistemáticos das Ciências 

Naturais e se enquadram no seguinte esquema”: 

1 - São museus interessados na apresentação dos diversos campos da Ciência e da 

Tecnologia (no todo ou em parte); 

2 - Nem sempre se distinguem claramente dos museus de Ciências Naturais, especialmente 

no que respeita à Biologia, aproveitamento dos recursos da natureza, etc.; 

3 - Põem em destaque os últimos desenvolvimentos dos estudos a que dizem respeito, cujo 

passado histórico deve ser delineado, sempre que isso for conveniente.  
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Há também a questão dos centros de ciência, que são “locais capazes de propiciar a 

apreciação e o entendimento das ciências por meio de ações voluntárias e individuais, 

popularizando o conhecimento cientifico e tecnológico” (Barba, 2005, p. 01).  

Quando reconhecemos que o papel dos museus e dos centros de ciência é o de 

discutir e divulgar conhecimento científico através de suas exposições e tendo este 

conhecimento uma atualização frequente na evolução da própria Ciência, vê-se a 

necessidade de mudanças constantes em seus discursos expositivos. Além disso, a 

necessidade social e o olhar do público também se altera ao longo do tempo. Neste sentido, 

nota-se que os museus e os centros de ciência refletem as mudanças históricas que a 

sociedade e a ciência atravessam.  

Este cenário recente, muitas vezes não reflete os caminhos que fizeram com que a 

instituição museal surgisse, podendo apresentar lacunas na hora de entender os propósitos 

que fazem com que hoje estes lugares tenham tantos problemas em sobreviver e divulgar 

ciência atualizada. Posto isto, é necessário um resgate da história dessa instituição.  

 
 IV.2.1 – Percurso dos museus de história natural e dos centros de ciência  
 
As grandes viagens de descoberta quinhentistas e seiscentistas, continuadas mais 

tarde com as viagens filosóficas, trouxeram consequências significativas no 

desenvolvimento do conhecimento no domínio das Ciências Naturais. Destaquem-se, por 

exemplo, a cartografia, onde os mapas começam a assumir características particulares, 

passando a predominar os desenhos ilustrativos e as alegorias com ilustrações de perfis 

montanhosos e áreas florestais (Leão, 2002, p. 16); e a criação dos “Gabinetes de 

Curiosidades” (figura 57) – precursores dos museus de história natural-, que proliferaram 

rapidamente na esfera do clero e da nobreza da Europa Ocidental, com exposições de 

produtos desconhecidos trazidos de outros lugares, que se tornaram curiosidades 

científicas.  
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Figura 57: O Gabinete de Curiosidades de Ole Worm. Fonte: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832008000100012 ,  acessado 
em 26/12/2016). 
 

Uma observação importante sobre os gabinetes de curiosidades é feita por Roque 

(2010, p.52), que explica que a intenção de disponibilizar todo o patrimônio fez com que 

apresentassem um aspecto sobrecarregado, numa nostalgia romântica de horror ao vazio, 

onde a exposição era construída numa perspectiva exibicionista cujo objetivo era obter 

reações de deslumbramento. 

Além da presença dos gabinetes de curiosidades, surgem na França as primeiras 

academias de abrangência nacional para as artes e as ciências, voltando para este país o 

centro da atenção cultural europeia (antes italiano) segundo Columbier (2010). Em França, 

o primeiro museu de História Natural teve sua origem na criação do Jardim das Plantas  

(Jardin des Plantes) e do Cabinete de História Natural (Cabinet d’Histoire Naturelle) em 

1635, por Luiz XIII, que posteriormente (1793) é transformado na sequência da Revolução 

Francesa no atual Museu de História Natural (Museum National d’Histoire Naturelle, Gil, 

1997).  

A formação de coleções didáticas de ciências se consagra nos primeiros museus 

públicos do mundo, como o Museu Ashmolean de Arte e Arqueologia da Universidade de 

Oxford constituído em 1683 (figura 58), que foi o primeiro a possuir exemplares de 

animais naturalizados organizados sistematicamente. 
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Figura 58: Fachada do Museu Ashmolean, Oxford. Fotografia da autora, 2010. 
 

Algum tempo depois, é criado o primeiro zoológico do mundo, em 1752 em Viena 

(Áustria), com a coleção pessoal de animais do Imperador Francisco Estevão, mas somente 

27 anos depois, a área é liberada para visitação pública5. 

É importante salientar que no final do século XVIII os museus tinham como 

característica marcante uma ligação estreita com a investigação. O ensino e a divulgação 

do conhecimento para o público em geral não eram a sua principal meta, pois a pesquisa 

era tida como fator de incentivo para aquisição do saber das ciências (Cazelli et al., 2003), 

reunindo, para isso, coleções de grandes dimensões, na sua maioria expostas. Este tipo de 

museus é considerado como “primeira geração” de museus de ciências e o Museu de 

História Natural de Paris, criado em 1793 surge como um dos exemplos mais 

representativos (figura 59).  

 

                                                           
5 https://www.zoomoments.com/index.php/articles/categories/history/97-the-world-s-oldest-zoos, acessado 
em 26/04/2018. 
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Figura 59: Panorâmica da Galeria de Paleontologia do Museu de História Natural de Paris, que 
representa a primeira geração de museus de ciência. Fotografia da autora, 2010.  
 

É interessante referir, que na transição dos séculos XVIII-XIX, surge uma nova 

“categoria” de museus de ciência, frequentemente designados como ”museus de segunda 

geração”. Caracterizam-se pela produção de exposições temáticas de vocação didática, que 

apresentavam explicações às teorias surgidas em ciências (até então essencialmente 

descritivas e sistemáticas), muito voltadas para o mundo do trabalho e seus avanços 

tecnológicos, que eram frequentemente usadas na formação técnica de operários das 

máquinas (Chelini and Lopes, 2008). Neste tipo de museus, nem toda a coleção era exposta 

(como nos museus de primeira geração), mas a parte arquivada estava disponível para os 

investigadores em prol dos avanços científicos.  

A nível dos museus de segunda geração merecem destaque, entre outros exemplos, 

o Conservatório de Artes e Ofícios (Conservatoire national des arts et métiers, Paris, 

1794) e o Instituto Franklin (Pensilvânia - EUA, 1825)6. 

Quanto aos museus de primeira e segunda geração, Bragança Gil os diferencia: 

Enquanto os museus de ciência da primeira geração, não conseguem comunicar, aos que os 
visitam, uma perspectiva compreensível das bases do conhecimento científico atual e das 
suas aplicações, os de segunda geração procuram apresentar essa perspectiva, mas sem 
relação com seus antecedentes e fora do contexto cultural e sociológico em que a Ciência e 
a Tecnologia se têm construído ao longo da história humana, até à atualidade. O objetivo 
final destes dois modos de abordagem é, entretanto, o mesmo: fomentar a educação 
científica e técnica, pelo seu valor cultural intrínseco e pelo que ela representa como 
condicionadora das sociedades modernas (Gil, 1988, p. 119). 
 

                                                           
6 https://www.fi.edu/about-us/mission-history , acessado em 27/12/2016. 
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Até o final do século XVIII a instrução pública praticada no museu era um 

complemento à da instituição escolar, o que frequentemente continua a acontecer nalguns 

museus da atualidade.  

Enquanto a escola proporcionava a transmissão do conhecimento através do discurso verbal 
e teórico, o museu adotava um modo de comunicação visual ou estético, sugerindo que a 
observação continuada e repetida dos objetos induzia à apropriação intelectual das suas 
formas e dos seus significados, bem como das linguagens estéticas e das técnicas 
construtivas que lhe eram subjacentes (Roque, 2010, p. 53).  

 
As bases da ciência se fortaleceram ainda mais, principalmente voltando os estudos 

de fenômenos físicos para a sua aplicação em benefício da sociedade. Com efeito, até então 

a ciência era considerada, pela grande maioria, como um simples exercício intelectual na 

satisfação de curiosidades. Nesta época, a História Natural estruturou-se em torno do 

desenvolvimento dos seus principais ramos: a Biologia, a Paleontologia e a Geologia. 

O século XIX merece ser destacado, pois segundo Rosa (2012) é nele que ocorre o 

incentivo para o desenvolvimento intelectual e artístico. A arte e a ciência marcam este 

período, pois passam a ser relacionadas às necessidades da sociedade: a ciência com a 

tentativa da solução e a arte com a tentativa da representação dos conflitos políticos, 

amorosos e de qualidade de vida. A ordem era: progresso em benefício da Humanidade.  

Cabe aqui ressaltar a importância que a Geologia obteve naquele momento, com o 

exemplo da inauguração do Museu da Geologia Prática (Museum of Practical Geology) em 

1851 em Londres. Este museu teve tal importância, que além da divulgação da ciência 

também era um lugar de pesquisa nacional, sendo sede da Real Escola de Minas, do 

Escritório de Registros de Mineração e Escritório da Pesquisa Geológica Britânica. Sua 

coleção foi iniciada com a doação particular de seu primeiro diretor, Henry De la Beche 

(1796-1855), que além de amostras doou também muitos de seus livros e materiais de 

pesquisa, tornando esta instituição uma rica fonte de consulta  dotada de uma biblioteca 

especializada na temática de geociências (Geological Society of London, 2018).  

A mudança dos currículos escolares, para incluir o ensino das ciências, a 

transformação das universidades, de meros centros de ensino em centros de estudos e 

pesquisa científica, e a multiplicação de revistas e publicações especializadas onde são 

divulgados os progressos das investigações, foram responsáveis pelo aumento significativo 

do número de investigadores. 

No século XX acentuam-se, por um lado, a tendência de especialização científica, 

por outro, a cultura de massas, deixando cada vez mais para trás os polímatas 

renascentistas. 
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A ciência se torna mundial, com liderança a partir dos anos de 1930 dos Estados Unidos 
(hoje tido como o maior centro de investigações científicas da história). A formação da 
União Européia, a constituição da Rússia e a modernização da China, configuram hoje 
também aí a consolidação de pólos de excelência científica reconhecidas por empresas 
(públicas e privadas), com atividades de estudo e de investigação, tanto da ciência pura 
quanto da ciência aplicada (Rosa, 2012, p. 21-22).  
 

Em 1903, abre ao público um importante marco na divulgação da ciência e da 

tecnologia: o Museu Alemão  (Deutsches Museum) em Munique, na Alemanha (figura 60). 

Este estabelecimento apresentou pela primeira vez, uma exposição com dispositivos para 

serem acionados pelos visitantes (manivelas e botões) ao lado do acervo histórico, numa 

tentativa de diálogo e interatividade, deixando para trás, as apresentações exclusivamente 

estáticas (Cazelli et al., 2003, p. 04).  

Esta (nova) forma de exposição, provocando uma interação entre sujeitos e objetos 

(o visitante é o cientista experimentando o método científico) atualmente referida de forma 

simples pela expressão inglesa hands on, é definida por Wagensberg (2000, p. 16) como o 

primeiro nível de interatividade. Exemplos deste tipo de museus são também o Museu de 

Ciência (Science Museum) de Londres, reinaugurado em 1927, e o Museu da Ciência e 

Indústria (Museum of Science and Industry) de Chicago, EUA, aberto em 1933. 

 

 
Figura 60: Detalhe da exposição do Deutsches Museum. Módulo onde o calor das diferentes partes 
corporais do visitante é reconhecido por um equipamento e demonstrado em tempo real. Fonte: 
Fotografia da autora, 2013. 
 

Neste princípio do século XX, seguindo os passos do desenvolvimento científico e 

de um aumento qualitativo da instrução, há um “marcante movimento na criação de 

museus das mais diferentes categorias e com variados propósitos (...), universalizando-se o 
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caráter do museu público” (Valente, 2003, p.38). Nesta época, o interesse pela cultura e 

tradições populares é ressaltado, sendo um marco para a aproximação com o leigo, pois 

reconstruiu o discurso museográfico de forma a ser mais adequado ao público num geral 

(Valente, 2003).  

O uso de muitas descobertas da ciência durante as guerras possibilitou 

instrumentos, técnicas de investigação e ideias aos cientistas, além de um maior crédito à 

pesquisa (e.g. radar e o sonar utilizado para a investigação dos fundos submarinos).  

Conforme Chelini & Lopes (2008, p. 211), a década de 1930 marca o início da 

afirmação da Ecologia e consequente introdução da uma nova temática nos 

estabelecimentos ligados à História Natural. A organização das exposições pautada por 

padrões baseados na Sistemática e na classificação filogenética, começa a ser substituída 

pela organização por grandes temas (e.g. Evolução, Paleontologia, Zoologia de 

Vertebrados e Invertebrados) e isto resulta, numa separação entre o processo de pesquisa e 

exposição. Na organização pela classificação filogenética, o entendimento sobre os filos 

animais e vegetais, por exemplo, seguia uma sequência científica, possibilitando ao público 

a associação do exemplar exposto ao seu lugar no contexto dos grupos e da evolução.  

Impulsionado ainda pela vertente da Ecologia, propagou-se o uso de dioramas7, forma de 
apresentação de um caráter didático que permite ao público observar as relações da fauna e 
da flora de um mesmo meio, tomadas como testemunhos históricos e éticos dos meios e 
espécimes em vias de extinção (Valente, 2003, p.39). 
 

Independente da atitude/comportamento que se queira atingir na expectativa de 

quem concebe a exposição, as observações que o visitante pode fazer, são essencialmente 

baseadas nas conclusões das investigações e não tanto em como foi o desenvolvimento da 

pesquisa que levou o investigador aos resultados expostos. Porém, de qualquer forma, o 

cuidado para que as exposições sejam atractivas de modo a cativar o interesse dos 

visitantes ainda é uma preocupação de qualquer museu.  

No período entre guerras dá-se o aparecimento do que é considerada a terceira 

geração de museus de ciência, caracterizados por realizarem exposições que não se 

baseavam em coleções de objetos históricos. O objetivo destes museus era transmitir ideias 

e conceitos, dando ênfase aos aspectos científicos e tecnológicos (Cazelli et al., 2003). O 

primeiro representante desta geração de museus é o Palácio da Descoberta (Palais de La 

Découverte) em Paris, aberto em 1937. 

                                                           
7 Os mesmos estão relacionados a um modo de representação artística tridimensional, de maneira muito 
realista, de cenas da vida real. 
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Após a segunda guerra mundial, a tecnologia induz a uma nova ideia da realidade e 

do mundo possibilitando novas oportunidades que se irão repercutir na forma como os 

museus idealizam as exposições. Segundo Leitão (2009, p.15), este é um momento onde as 

esperanças de resolver os grandes problemas que assolam a humanidade recaem sobre a 

adoção da aplicação da ciência e do recurso a novas tecnologias, como na genética, na 

robótica, na produção de medicamentos e na manipulação de alimentos. 

Embora a importância da ciência tenha sido enfatizada neste momento, como já 

mencionado, em termos de geociências muitos assuntos foram ficando cada vez mais 

especializados, deixando para trás as visões mais globais. Sendo esta especialização 

hermética, diz pouco ao comum do público, ou seja, não reproduz a importância da 

geologia para a vida das pessoas numa linguagem simples e informal.  

Além disso, se ampliarmos esta reflexão para as exposições de história natural e de 

ciência, a especialização temática nos ramos das ciências que tem como o principal pilar a 

dinâmica da Terra (e.g. Ambiente e Ecologia, Evolução e Paleontologia), não ilustra, ou 

pouco o fazem, os assuntos de geologia que dão suporte a Vida. Desta forma, em termos de 

exposições de museus de história natural e centros de ciência, a especialização contribui 

para o afastamento da atenção do público de importantes conhecimentos que vão à favor 

dos anseios sociais pela preservação da natureza e de seus recursos.  

Um fato muito importante para o incentivo cada vez maior do desenvolvimento da 

ciência e sua divulgação ocorre no ano de 1957, que foi a bem sucedida missão espacial 

Sputnik, com o primeiro satélite artificial da Terra lançado pela então URSS. Este satélite 

representou um marco na ciência e, segundo Salmi (2003, p. 460), “o crescimento dos 

modernos centros de ciência podem ser atribuídos ao interesse do Ocidente e dos Estados 

Unidos, em particular, ao fenômeno Sputnik.” Segundo o autor (p. 462), não há registo de 

nenhuma ligação direta entre o lançamento desse satélite pela Russia e uma melhoria 

exponencial na educação norteamericana, mas o fato é que a “atitude em relação ao ensino 

da ciência mudou drasticamente, tendo o sistema sofrido uma reforma radical”, com 

grandes somas de investimentos no desenvolvimento curricular de cientistas, materiais de 

laboratórios nas escolas, bolsas de estudos e na formação de professores na área, além de 

muitos recursos direcionados para projetos pedagógicos.  

Ainda no período pós-guerra, ocorrem acentuadas mudanças na ciência, nas artes e 

na sociedade que perduram até hoje: como a disseminação das tecnologias de informação e 

comunicação, além do universo digital e do apelo consumista, tendo a liberdade de 

expressão e a facilidade de comunicação como pontos-chave.  
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O fenomeno Sputnik e as tecnologias de informação e comunicação provocaram 

inevitavelmente uma mudança nas formas de divulgação da ciência. A atenção do público 

precisava ser captada para uma melhor literácia científica, além da formação de 

investigadores e isso foi feito através do favorecimento do espetáculo como forma 

privilegiada de atrair as pessoas para os museus. Estas novas perspectivas influenciaram 

sem dúvida a abertura dos  centros de ciência (science centres), com o pioneiro 

Exploratorium em São Francisco, EUA, inaugurado em 1969. 

Hein (1990) defende em seu artigo sobre o Exploratorium que a necessidade de 

minimização do analfabetismo científico e tecnológico da época, comunicando ciência 

através da experimentação do visitante, será o real objetivo destes centros (p. 398). Porém, 

neste mesmo trabalho, considera que a utilização excessiva de tecnologias como “push 

bottom” e de cenários de ficção científica, não é necessariamente uma forma eficaz da 

transmissão do conhecimento. Em sua opinião, estes espaços não iriam glorificar os frutos 

da ciência e os cientistas, mas testemunhar a emoção da atividade de fazer ciência e ensinar 

as pessoas a tornarem-se parte nesse processo (p. 398).  

Uma outra crítica que frequentemente é feita aos centros de ciência é a de estes não 

explicarem os métodos que foram seguidos para a obtenção das conclusões das ideias 

apresentadas nas exposições, demonstradas de uma forma simples pelos equipamentos 

expositivos. Hoje sabe-se que de nada adianta ter “belas exposições” se não houver 

conceitos a serem tratados por elas que despertem interesse imediato ou agreguem 

informação ao cotidiano individual, que é, afinal, um dos principais objetivos da 

divulgação científica.  

Como bem colocado por Sabbatini (2009, p. 08), o incentivo à descoberta por si 

mesmo do princípio científico, pode apresentar uma forma descontextualizada e parcial da 

ciência, pois acaba ausentando da “compreensão sistemática das disciplinas científicas e de 

suas inter-relações”. Mesmo assim, as exposições destes locais não fracassam, devido a 

ainda serem uma forma, mesmo que mais simplificada, de se divulgar ciência. Além disso, 

alguns destes centros de ciência recorrem à provocação do  deslumbramento para chamar a 

atenção para determinados fatos, fazendo a “pedagogia da felicidade que supera a escola 

entediante”, título da obra onde Trilha (2006) relaciona os centros de ciência e os museus 

atuais a uma prática não escolar pelo encantamento.  

Na prática, a autonomia nem sempre é a melhor das estratégias, pois a eficácia da 

mensagem nem sempre ocorre apenas com a observação e interação com equipamentos 

pelos visitantes. Neste caso, o acompanhamento por mediadores científicos poderia sanar 
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esta deficiência, porém na generalidade dos museus este tipo de suporte somente ocorre 

com agendamento prévio de grupos grandes, num geral, acima de cinco pessoas.  

Neste cenário, os museus de primeira e os de segunda geração, tiveram a 

necessidade de uma adaptação à nova realidade, inovando suas exposições. Segundo 

Cazelli et al. (2003), a partir das décadas de 1960 e 1970 estes museus reorganizaram as 

suas exposições de modo a privilegiar a exploração de fenômenos e conceitos científicos 

frequentemente com a utilização de aparatos interativos. No que diz respeito aos museus de 

segunda geração, eles passam a incorporar a linguagem interativa de uma forma mais 

abrangente nas suas novas exposições.  

Esta linguagem interativa se dará em efetivo, se as exposições conseguirem unir 

três situações de forma simultânea, como explicam Wagensberg (2000, p. 16) e Antolí & 

Guiteras (2005, p. 259): 

1 - A interatividade manual (hands-on): o visitante manipula com suas mãos a realidade 

para presenciar o resultado de sua provocação. Este tipo de interatividade pode levar ao 

engano de que apenas o simples pulsar de botões, com a espera passiva de respostas 

prontas, leve ao conhecimento satisfatório do assunto. Ao contrário, este tipo de 

interatividade terá seu objetivo alcançado quando o visitante puder usar a resposta de sua 

ação como ponto de partida de uma nova ação; 

2 - A interatividade mental (minds-on): a mente do visitante experimenta uma mudança 

entre o antes e o depois do experimento. Este tipo de situação provoca o surgimento de 

mais questões para se resolver, que podem se complementar em outras atividades da 

própria exposição ou serem buscadas em outros locais além da instituição;  

3 - A interatividade emocional (hearts-on): o ânimo e o humor do visitante se 

transformam.  

Neste mesmo período, ocorre uma “revolução ambiental”, com as questões de 

conservação da natureza a começarem a chegar ao público através da frequente divulgação 

pela mídia de reuniões internacionais de desenvolvimento humano e meio ambiente e a 

introdução destas problemáticas na agenda dos museus ligados às Ciências Naturais. Com 

efeito até então, somente os especialistas discutiam os aspectos ambientais, num sentido de 

preservação, ou de uso intensivo dos recursos pela indústria. 

Pelos finais da década de sessenta e início da de setenta, que ocorrem profundas 

mudanças nas geociências com a aceitação, pela comunidade científica, da Teoria da 

Tectônica de Placas como mecanismo unificador da generalidade dos processos geológicos 

que ocorrem no planeta Terra. Rapidamente esta nova perspectiva, que obriga a uma 



129 
 

 
 

 

análise diferenciada dos recursos geológicos, a conscientização sobre sua renovação, 

quantidade e influencia sobre o meio ambiente e sobre a própria sociedade humana, se 

começa a divulgar junto do público, vindo a refletir-se nos currículos escolares. 

A nova forma de olhar o meio ambiente e a dinâmica da Terra também reforçou a 

necessidade de atualização das exposições dos museus de História Natural, principalmente 

os que mantinham ainda uma estrutura e uma praxis assimilável à dos museus de primeira 

geração. No entanto, no contexto destas entidades, enquanto a evolução das exposições de 

Biologia acompanhou a evolução das próprias ciências, as exposições de Geologia não 

acompanharam, no mesmo ritmo, as investigações da área, mesmo tendo estas duas 

ciências percursos paralelos em termos de desenvolvimento científico (Brandão, 2008, p. 

95).  

Entre os anos de 1970 e 1980, pode-se dizer que os museus começaram a convergir 

para o entretenimento. Conforme Colin (2013, p. 23), o mundo dos museus estava entrando 

num momento de grandes mudanças, passando a chamar a atenção com exposições 

espetaculares e “amplamente populares e com a intenção de se tornarem parte de um 

determinado tipo de consumo”. Na visão deste autor, a popularidade destas instituições foi 

alcançada com o aumento significativo de novos museus e com a proposta de “instalações 

inovadoras”, como o caso do Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai e do Museu 

Nacional Zayed em Abu Dhabi” (ibidem, p. 23).  

A autora desta dissertação visitou o Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai no 

ano de 2015 e acredita que a afirmação acima se deva a estes tipos de museus atrairem o 

público desde sua arquitetura futurista, passando pelo uso e manipulação de tecnologias 

muito modernas e nem sempre acessíveis à população (e.g. controle da realidade virtual 

através de jogos x-box) e proporcionando atividades científicas unidas à esportes radicais.  

A década de 1990 também representou um bom momento para o aumento do 

número de centros de ciência pelo mundo (e.g. a rede Ciência Viva em Portugal, o Centro 

de Ciência Heureka na Finlândia, o CosmoCaixa de Barcelona). Isto pode ser explicado, 

como coloca Salmi (2003), por duas razões principais: a) a crise da literácia científica que 

ocorria em muitos países do mundo e b) novas visões para a sociedade da informação (e.g. 

informação genética, sistemas computacionais); tendo “a tecnologia criado novos desafios 

para a compreensão pública da ciência e fazendo com que universidades e indústrias 

fossem cruciais na criação de conteúdos apresentados nos centros de ciência modernos (p. 

460). 
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A criação de novos conteúdos pode ser o “gatilho” para uma melhora do já 

consolidado potencial de aprendizagem dos centros de ciência e até de museus. Embora 

isso seja um fato, há também que se discutir, como faz Kimche (1978, p. 273) que há 

“necessidade de que haja predisposição do visitante a ser receptivo à mensagem do 

museu”, não bastando aos locais a responsabilidade integral da incorporação do 

conhecimento, apenas podendo utilizar de sua “capacidade para transmitir a mensagem em 

um contexto multissensorial e de maneira autêntica”. 

Críticas sérias são feitas aos modernos centros de ciência e até a museus quanto a 

maneira autêntica e contexto multissensorial de expor os conteúdos. Rennie & McClafferty 

(1996, p. 86), embora reconheçam o potencial educacional destes lugares e que estes são 

populares, a educação é sacrificada por entretenimento e que as pessoas acabam entrando 

nas exposições para ter experiências agradáveis, não necessariamente relacionadas ao 

aprendizado, mas sim a diversão, como ocorre em parques temáticos e isso tem que ser 

trabalhado de forma árdua pelas instituições.  

Segundo vários autores (Danilov, 1982 apud Rennie and McClafferty, 1996; 

Cazelli et al., 2003, Leitão, 2009), não existe nada tão eficaz quanto um centro de ciência 

para comunicar e entreter o público nos campos da ciência, tecnologia, indústria e saúde.  

Isso é conseguido por estas entidades, devido a estarem visando o futuro e não o passado, 

além de enfatizarem técnicas participativas agradáveis e serem locais flexíveis e de 

imaginação, o que torna possível a satisfação das necessidades de um mundo em constante 

mudança.  

Uma “quarta geração” de museus começa atualmente a ser, caracterizada por 

apresentar uma experimentação com final aberto, onde o público chega as suas próprias 

respostas sobre os questionamentos feitos na exposição sobre temas do cotidiano e também 

por incentivar a criatividade. Dois exemplos de museus desta geração são o Eureka, na 

Finlândia e o Centro de Ciência Ontário (Ontario Science Centre), no Canadá.  

“(…) museus de quarta geração, utilizando-se de tecnologia de ponta, colocam em 
evidência a participação criativa do visitante que, diante de exposições de final aberto, 
define as soluções e o encaminhamento da experiência. Além de lhes oferecerem 
experiências com enfoque na solução de problemas do cotidiano, tem representado foros de 
análise e debate social sobre temas da ciência e da tecnologia de interesse da sociedade 
atual (Padilla, 2001, p. 52)” 
 

 O estímulo da razão sobre a ação como um meio de compreensão e aprendizagem 

é feito na quarta geração de museus, no sentido de demonstrar que as diversas ideias de 

fenômenos e de princípios científicos vão muito além do que simples objetos que podem 

ser observados (Padilla, 2001, p. 116).  
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É ainda de referir sobre os modernos museus de história natural, como bem coloca 

Gil (2010b), que mesmo com o passar do tempo e com as várias adaptações sofridas – 

principalmente no uso, mais discreto que nos centros de ciência, de equipamentos 

tecnológicos nas exposições para além das coleções -, ainda se “constituem como 

instituições dedicadas às Ciências Naturais, em que a investigação e a divulgação científica 

se encontram reuniadas numa harmoniosa simbiose” (ibidem, p. 131).  

Exemplo disso é o Museu Nacional de História Natural Smithsonian (Smithsonian 

National Museum of Natural History), visitado por esta autora em 2010, 2013 e 2014, que 

usa de seu potencial de pesquisa e do trabalho de seus curadores agregando informação à 

exposição além da coleção e respectivos suportes cenográficos. Isto é conseguido com a 

exibição dos banners de trabalhos apresentados em congressos, e com a vista dos 

laboratórios, como forma de aproximação do público à realidade do trabalho geral do 

museu. Devem ser ressaltadas também algumas atividades realizadas em espaços 

chamados de Discovery Room8, como importantes difusores de conhecimento das 

pesquisas feitas no local.  

Na Península Ibérica temos um outro exemplo de tentativa de incorporar o trabalho 

do museu como fator de informação ao visitante no Oarque das Ciências (Parque de las 

Ciencias), visitado em 2014 e 2017, na cidade de Granada, onde é possível observar os 

laboratórios e  participar em algumas de suas atividades externas de investigação (e.g. 

observações astronômica). 

Por fim, é importante ressalvar que as observações e interações vivenciadas num 

museu podem desencadear a desconstrução de um conhecimento prévio, levando à 

construção de um novo conceito mais elaborado, consonante com os elementos à 

disposição, transformando um conceito espontâneo em conceito científico, que é o 

primordial objetivo da divulgação científica nos museus e centros de ciências. Desta forma, 

se permite a consolidação da alfabetização científica, dita como necessária por vários 

autores para a construção de uma sociedade mais consciente do valor da Natureza, da 

cultura científica e de seu papel no mundo. 

 
IV.2.2 – Os Centros Ciência Viva em Portugal: uma experiência inovadora 
 
No sentido de dar continuidade às possibilidades de respostas para a pergunta de 

como e onde divulgar ciência, apresenta-se como caso exemplar em Portugal, o projeto dos 

                                                           
8 Salas destinadas a atividades práticas 
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Centros Ciência Viva, espalhados pelo território continental português e pelas duas regiões 

autónomas, que conta atualmente, com uma rede de vinte parceiros (figura 61). 

 
Figura 61: Distribuição dos Centros Ciência Viva no continente. Fonte: 

                                  , acessado em 02/05/2016.http://www.cienciaviva.pt/centroscv/rede/mapa.asp 
 

Enquadrada pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a rede 

foi criada em 1996 para promover a cultura científica e tecnológica na sociedade 

portuguesa, com especial ênfase nas camadas mais jovens da população9.  

Os Centros são espaços interativos que funcionam como plataformas de 

desenvolvimento regional – científico, cultural e económico – através da dinamização dos 

atores regionais mais ativos nestas áreas. Esta é uma rede unida pela diversidade, onde 

cada centro parte de um tema, por muitas vezes relacionado com a região onde se encontra. 

A Rede Ciência Viva foi integrada ao Plano de Ação Ciência e Sociedade 

desenvolvido pelo governo português, o qual estabelece uma estratégia comum para tornar 

a ciência mais acessível aos cidadãos europeus, tendo como finalidades promover a 

                                                           
9 http://www.cienciaviva.pt/centroscv/, acessada em 02/05/2016. 
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educação e cultura científicas na Europa e colocar a ciência mais próxima dos cidadãos 

(Amaral, 2014). 

Fato é que todos os centros Ciência Viva levam à risca a questão da divulgação 

para o estudo, a educação e o lazer, comprovado pela autora através das várias visitas feitas 

ao longo do desenvolvimento deste trabalho, a diversos Centros da Rede.  

Nestas organizações, a medida que os visitantes descobrem as relações que podem 

estabelecer com os módulos, constatam, por vezes orientados por monitores, que estes 

possibilitam novas formas de conhecimento e ajudam a compreender o verdadeiro contexto 

dos fenômenos e/ou princípios que representam.  

Para a diretora do projeto Ciência Viva, Rosalia Vargas, estes Centros são espaços 

modernos e interativos que se enquadram na atual museologia científica, apresentando-se 

como espaços privilegiados de educação não formal, permitindo aos visitantes a 

possibilidade de estimular o seu espírito crítico e a sua curiosidade de forma livre (cit. em 

Amaral, 2014). Constata-se assim, que os Centros Ciência Viva tornam-se um alvo ideal 

para pesquisadores em busca de estudos de análise de públicos, de estudos de educação 

não-formal, de estudos museológicos e de estudos sobre divulgação científica, como é o 

caso deste trabalho de investigação.  

Os visitantes dos museus da Rede de Centros Ciência Viva comprovam que há nas 

exposições um convite a interagir com os objetos a manuseá-los e a fazer experiências 

seguindo as instruções veiculadas e a tirar as suas próprias conclusões a partir de um 

percurso de descobertas e experimentação, de uma forma ativa, descontraída e lúdica, 

através de módulos interativos (Coelho, 2009, p. 09). 

Todos os Centros Ciência Viva pretendem evidenciar a presença e importância da 

ciência no dia-a-dia, colocando à disposição do visitante não especializado informação 

científica e técnica explicada de forma acessível e interessante, mediante dispositivos 

interativos e atividades por vezes monitoradas (Coelho, 2009). Além das exposições 

temáticas proporcionam ainda diversas atividades como visitas de campo, workshops, 

congressos científicos para jovens cientistas e actividades nas escolas para o incentivo ao 

prosseguimento de carreiras científicas pelos jovens. 

 Para além das exposições permanentes, alguns centros possuem exposições 

temporárias, que segundo Rui Dias, diretor do Centro de Estremoz (2014, comunicação 

pessoal), objetivam dinamizar as visitas com integração de conteúdos, aumentando o leque 

da oferta expositiva, favorecendo um retorno dos visitantes. 
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 É importante destacar que em centros de ciência em geral, assim como nalguns 

museus de ciência e na Rede Ciência Viva, há uma maior tendência para a renovação e 

ampliação dos conteúdos, diferentemente do que ocorre nos museus tradicionais (Ribeiro, 

2005, p. 25). Isto é necessário para que consigam acompanhar o progresso da ciência e da 

técnica, que atualmente é constante e rápida. Desta forma estes espaços ampliam o número 

de módulos, reorganizam os existentes, criam seções novas, retiram as experiências de 

difícil manutenção ou compreensão, comportando-se como “entes vivos” sujeitos a 

mudanças, com o objetivo de oferecer o melhor serviço para a sociedade (Cuesta et al., 

2002).  

Esta dinâmica é possível, pois estas instituições não têm a preocupação de 

constituir,  conservar e disponibilizar coleções, podendo por isso concentrar as suas 

energias no desenvolvimento das ideias a partir de temas específicos. Isto não significa que 

os Centros de Ciência não possam ter coleções (e.g. Ciência Viva de Estremoz com 

coleção de rochas, minerais e fósseis), mas que os mesmos não têm este propósito e nem 

vocação, mas sim o de apoiar e constextualizar as mensagens apresentadas. 

Um fato interessante apresentado por Hernandez (2006, p. 234-235) e que pode ser 

aplicado também ao caso da rede de Centros Ciência Viva além de em alguns dos museus 

Blockbusters, é que a expansão do turismo cultural propiciou uma aproximação das 

pessoas com os museus e que isso adquiriu uma dimensão de caráter internacional. Isto é 

fundamental para a divulgação do regional e nacional e também para o acesso ao 

conhecimento por pessoas de qualquer procedência e classe social.  

Os centros Ciência Viva podem atuar como verdadeiros centros sociais, ou seja, 

locais onde o cidadão pode ter uma grande participação, principalmente no que diz respeito 

a se identificar com as exposições e coleções como um elo que liga o passado e o presente, 

tal qual ocorre com os museus locais (Hudson, 1989, p.73). 

Outro fato importante de ser ressaltado sobre esta Rede é a presença de monitores 

especializados em ciências, que promovem a interpretação dos módulos e a compreensão 

dos conceitos neles envolvidos, através de um diálogo que mantém com os visitantes (Rui 

Dias, 2014, comunicação pessoal). 

Para se perceber a importância e abrangência dos efeitos culturais, científicos e 

econômicos que o Programa Ciência Viva trouxe para a sociedade Portuguesa e, que se 

expandiram para além dos limites territoriais e sociais de Portugal, reconhecidos hoje pelo 

número de projetos em parceria e estudos científicos que os envolvem, é necessário se 
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entender o cenário pré-Rede, como coloca Conceição (2011, p. 195), em sua pesquisa 

sobre a promoção da cultura científica com o estudo de caso destas instituições: 

(...) na época do lançamento do Programa Ciência Viva o número de cientistas a trabalhar 
em Portugal era, como se sabe, particularmente escasso e os recursos financeiros 
disponíveis apresentavam-se bastante reduzidos, pelo que o envolvimento direto destes em 
iniciativas que fossem além das estritas atividades de investigação e docência raramente 
seria considerado como prioritário (Conceição, 2011, p.195). 

 
A autora ainda refere que na generalidade dos casos a comunidade científica 

portuguesa, concentrada até então em universidades e centros de pesquisa dependentes de 

financiamento público, demonstrava, além de pouco interesse na divulgação alargada de 

seu trabalho, resistência à promoção da cultura científica. Romper com o isolamento social 

da ciência em Portugal então existente, objetivo prioritário do Ministério, passaria 

necessariamente, por alterar esta situação. 

Para se ter uma ideia da abrangência do projeto em termos de público, somente o 

Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, sede do Programa, registrou uma média anual de 

220.000 visitantes, segundo estudo de público feito pela própria rede em seu aniversário de 

vinte anos de existência, ocorrida em 201610. Nesse mesmo estudo, que é o primeiro desta 

natureza feito em Portugal, o número médio de visitantes anuais por centro, tendo em conta 

os anos de 2012 até 2016, varia entre os 7.000 até os 70.000 conforme a dimensão e 

localização e, como um todo, a rede de centros tem uma média, nos últimos dez anos, de 

550 mil visitantes anuais.  

Há dois centros Ciência Viva, em específico, que tratam como tema a Geologia: o 

Centro Ciência Viva (CCV) de Estremoz e o Centro Ciência Viva do Lousal - Mina de 

Ciência. No primeiro caso, a Geologia é tratada como alicerce da exposição, dando as 

respostas para assuntos de energia, água, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento 

regional, com assuntos que giram em torno do tempo geológico, ciclo das rochas, deriva 

continental, tecnologia de exploração dos fundos oceânicos e do mármore. No segundo 

caso, a Geologia é abordada através das atividades e minério de uma antiga mina de pirite 

existente no lugar, envolvendo outras áreas disciplinares como a física, a química, e a 

sustentabilidade e tecnologia de equipamentos de exploração mineral. Estes dois casos da 

rede de centros, serão parte integrante do estudo de caso desta dissertação.  

A rede de Centros Ciência Viva é o único caso de centros de ciência interligados 

em rede na Europa. Outro caso no mundo ocorre na Índia, com o audacioso projeto do 

                                                           
10 http://www.cienciaviva.pt/centroscv/estudo/publico.asp, acessado em 02/01/2017. 
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Conselho Nacional de Museus de Ciência (National Council of Science Museums), criado 

no ano de 1978 e atualmente com 25 centros de ciência e museus interligados em rede11.  

 

IV.3 – Os museus e os centros de ciência no mundo do espetáculo  
 

Ao contemplar o patrimônio que o pai lhe legara, Fausto (Goethe, 1919 apud 

Roque 2010, p. 47) lamentava-se: “Na realidade, que é senão pó tudo isto que me cerca em 

tanta prateleira acumulado?” Em seguida, justificava-se que ”o que o homem herda só o 

pode chamar de seu quando o utiliza”, porque “só no uso consiste a propriedade”.  

Este trecho da obra de Goethe surge como uma metáfora do mundo dos museus 

(Roque, 2010, p. 47): por um lado, pela referência às “velharias empoeiradas” que se 

acumulam nas prateleiras, que ecoa na crítica que a Nova Museologia faz ao museu “velho, 

empoeirado”, ou “cemitério de objetos; lugar de coisas ricas e velhas”; por outro, na 

sentença de que não basta herdar o patrimônio, é necessário também merecê-lo, através do 

bom uso que dele se deve fazer. Deste modo, pode dizer-se que nos apropriamos da 

herança que nos foi legada pelos antepassados conforme o esforço que aplicamos no seu 

conhecimento, na sua conservação e na sua divulgação. A forma como os museus 

apresentam os argumentos (raciocínios) gerados através deste patrimônio é que pode 

construir, ou ajuda a construir, os valores que lhes atribuímos. 

Hoje em dia, o processo de fruição da divulgação científica atualizada nos museus e 

centros de ciência pode ter entraves. Além das situações de escassez de financiamento e 

pouco espaço que muitas das entidades museais padecem, o entrave de estarmos vivendo, 

de uma forma geral, num mundo que privilegia o espetáculo, se o conhecimento não 

estiver associado a imagens que, se não surpreenderem e/ou estarem relacionadas com a 

prática do mercado consumista e sensacionalista, acaba por não ter valor e deixa de ser 

interessante e atrativo para o público generalista.  

Desta forma, no sentido de tornar o aprendizado mais interessante e seguindo um 

padrão social que está se estabelecendo atualmente, o do imediatismo, o ensino acaba por 

muitas vezes a ser baseado muito mais em imagens do que em outros recursos 

pedagógicos. Sendo assim, não se representa a verdadeira forma a qual o conhecimento foi 

adquirido pelos investigadores ou mesmo as que podem explicar uma teoria científica, mas 

chega ao cabo de se basear em imagens de ficção científica, que por muitas vezes não 

condiz com a realidade das explicações da ciência. 
                                                           
11 http://ncsm.gov.in/network-2/, acessado em 13/03/2018.  
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Unindo o fato descrito acima à afirmação de que os museus e centros de ciência são 

entidades de ensino não formal que complementam aquele fornecido pela instituição 

escolar, parece-nos legítimo colocá-los na discussão do mundo do espetáculo.  

 
IV.3.1 –A espetacularização da Dinâmica Interna da Terra  
 
Como não se maravilhar ao ver num filme de Hollywood o poder avassalador de 

um tornado e de um tsunami? Como não ficar preocupado com a destruição em massa de 

cidades provocadas por um terramoto de larga escala? Como não ficar impressionado com 

a perda de vidas provocadas por uma grande erupção vulcânica? 

Estas são perguntas que convergem para uma única resposta: da forma como somos 

confrontados com estas situações pela mídia (dinâmica da Terra que mata, que prejudica a 

vida), seria tarefa difícil pensar-se em fenômenos internos da Terra como sendo algo 

importante e fundamental para a vida. 

Desde muito tempo atrás, a sociedade num geral não demonstra interesse para 

conhecer, ou reconhecer, a natureza abiótica como parte integrante de sua vida cotidiana e 

em sociedade. Além disto, o não reconhecimento compromete nossa sobrevivência e de 

poucas espécies que dependem de nós. Para a generalidade das pessoas este legado 

compete somente aos cientistas e instituições de pesquisa, que são pagos para ter a 

responsabilidade de gerir essas matérias.  

Atualmente, tendo a imagem apelativa de alguns fenômenos naturais como fator de 

atração de público, a publicidade e o marketing encontraram uma forma de gerar um novo 

mercado de consumo para movimentar a economia: o do consumo cultural. Isto ocorre pois 

a sociedade sobrevive com muitos problemas, tais como miséria, falta de emprego, 

isolamento social, entre outros, e acaba ficando carente de distrações e diversão. O 

mercado de consumo cultural, para além de possibilitar mais valia econômica, pode se 

relacionar com a impressão de status social, pois em alguns casos, pode nos passar a 

imagem de que a instrução está diretamente ligada a diversão.  

No caso específico dos aspectos da Natureza que envolvam fenômenos geológicos 

e biológicos, nem sempre isso é possível, pois a instrução-diversão pode não significar 

aprender e incorporar o conhecimento real destas ciências, tendo-se um falso julgamento 

de que a maior parte do que se vê através do espetáculo, sem muito esforço intelectual e/ou 

de forma relaxada, significa conhecimento científico.  



138 
 

 
 

 

Um ponto importante de se refletir, é que “não se deve confundir cultura com 

conhecimento, pois cultura não é apenas a soma de diversas atividades, mas um estilo de 

vida” (Steiner, 2006, p. 41). O autor discute que, em termos de cultura, o conteúdo (em 

termos de conhecimento que é relacionado ao desenvolvimento das ciências), não é mais 

tão valorizado e que a forma de ser, sendo esta o sentido e orientação aos sentimentos, 

acaba tendo papel de destaque. 

 Desta forma, falar em cultura científica não é necessariamente falar em 

conhecimento científico, mas é um caminho que pode levar ao mesmo. O conhecimento 

científico 

(...) e os princípios a ele associado poderiam não só ser entendidos como instrumentos de 
desenvolvimento intelectual e cultural, mas constituir também elementos favoráveis ao 
questionamento dos poderes estabelecidos e dos seus dogmas e, em última análise, ao 
desencadear de importantes transformações sociais. Em boa medida, estes terão vindo, de 
fato, a legitimar as pretensões de muitos(...), bem como beneficiar novos modelos de 
governação assentes na racionalização dos procedimentos, na universalização dos direitos e 
na participação democrática em decisões coletivas (Conceição, 2011, p. 17). 

 
Já a cultura científica pode ser considerada como a “compreensão pública da 

ciência”, designação que resulta da tradução literal da expressão, de origem anglo-saxônica 

public understanding of science (Correia e Eiró-Gomes, 2008, p. 06), que se apresenta 

como um movimento em forma de documento publicado pela Royal Society em 1985, 

também conhecido como Relatório Bodmer. O Bodmer Report, como é conhecido,  apela a 

uma maior aproximação entre comunidade científica e a sociedade, e relata a perda de 

confiança das pessoas na ciência (Bodmer, 1985). 

Segundo Delicado (2006, p. 56), Museus e Centros de Ciências são um dos 

principais instrumentos das políticas de promoção da cultura científica nas últimas duas 

décadas, todavia possuem características distintivas (ibidem, p. 53): a materialidade e 

tridimensionalidade das exposições, a perenidade como instituições, a acessibilidade a um 

publico alargado. 

Com isto, chegamos ao objetivo do que é consensualmente aceite como  

“divulgação científica”, que exprime uma atividade unidirecional, que permite difusão de 

informações científicas e tecnológicas para o público leigo, sendo sua função primordial 

democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada 

cultura científica (Ramos, 2013, p. 04). Quanto às exposições dos museus e centros de 

ciência, há a divulgação, em muitos casos, de poucas abordagens dos assuntos da ciência 

e/ou tecnologia, o que pode induzir a uma visão, em particular, como única, o que não é o 

ideal, pois assim faz-se crer que a ciência segue um progresso linear e que há domínio total 
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dos fatos, o que não acontece na realidade científica. Desta forma, expor o histórico das 

mudanças e atualizações constantes dos conteúdos científicos e suas teorias mais recentes, 

irão contribuir de fato para um conhecimento científico de qualidade. 

Através destas discussões de cultura científica, conhecimento científico e 

divulgação científica, torna-se evidente que estar num lugar onde se exibem objetos 

utilizados em estudos científicos ou assistir a filmes e vídeos que envolvam assuntos de 

geociências, não significa necessariamente aprender e/ou conhecer a ciência atual que se 

faz pelos investigadores/cientistas no terreno e nos institutos de pesquisa. Com efeito, tudo 

pode fazer parte de um simples espetáculo para atrair público e arrecadar dinheiro através 

de uma divulgação que não representa a ciência de fato.  

Desta forma, consagra-se a sociedade ou civilização do espetáculo, conceitos 

discutidos principalmente por Debord (2003) e Lhosa (2013), como sendo a parcela da 

sociedade que se sente instruída e conhecedora das ciências apenas com a diversão 

proporcionada por alguns conceitos científicos, que não necessariamente, os mais recentes 

e/ou corretos. Para este grupo de pessoas, só o fato de estar num museu ou centro de 

ciências, ou ainda assistir um filme num cinema, já é garantia de aprendizado e de se tornar 

culto, mesmo sem a procura das bases de confirmação científicas existentes (livros, artigos, 

revistas especializadas, cursos etc.). 

Por vezes na sociedade/civilização do espetáculo em que vivemos, são privilegiadas 

as grandes produções alegóricas, barulhentas e iluminadas, apresentadas por empresas e 

instituições que utilizam a divulgação científica como forma de chamar a atenção para seu 

negócio, além de usá-la como mais uma medida económica de sobrevivência num mercado 

financeiro agressivo, acreditando que isto é a melhor forma de ter-se uma sociedade 

preparada, influente e competitiva.  

Segundo Debord (2003, p. 18), “a realidade surge no espetáculo e o espetáculo é 

real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente”. Dentro 

desta concepção, Negrini e Augusti (2013, p. 03) discutem que “o espetáculo é uma fábrica 

concreta de alineação e a alienação do público alimenta o crescimento da economia”, além 

de também argumentarem que “uma pessoa alienada tem o seu pensamento facilmente 

moldado e acaba sendo um consumidor potencial onde a aparência da mercadoria é mais 

importante que o seu valor, pois é esta aparência que atrai a contemplação e 

consequentemente, traz a aceitação” (ibidem, 03).  

Segundo as discussões de Debord, o espetáculo está focado no seu 

desenvolvimento e “é no meio do espetáculo que o público se prende, mesmo que não vá 
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chegar a lugar nenhum em específico, pois ele não precisa acrescentar nada, bastando ter 

enredo com detalhes atrativos sem precisar trazer nada de novo ao público” (Negrini and 

Augusti, 2003, p. 04). Desta forma, a sociedade/civilização do espetáculo não se importa, 

ou até talvez não note, que o que se apresenta é sempre a mesma coisa somente com uma 

aparência diferente e isso acontece frequentemente; refiram-se, como exemplo, as 

exposições dos grandes dinossauros carnívoros como sendo somente estes os organismos 

de destaque do Mesozóico.  

Trazendo esta discussão para os museus e centros de ciência, inovar as exposições 

através somente de uma nova disposição de objetos dentro do espaço expositivo, utilizar 

tecnologia computacional e montar novos cenários, não necessariamente se traduz em 

atualizar a informação a divulgar e nem em acompanhar a evolução do conhecimento 

científico divulgando ciência atualizada. Um exemplo evidente está presente em alguns 

museus de história natural e de ciência. Nestes, a implementação de sistemas 

computacionais de simulação de comportamentos dos fenômenos da Terra e do 

comportamento da vida de animais pretéritos surgem, como fator de inovação pedagógica 

e até científica, em substituição dos tradicionais dioramas e das amostras de minerais, 

rochas ou fósseis. A impressão que se passa é que tratar com vídeos de simulação e 

realidade virtual os terremotos e erupções vulcânicas, ou mesmo os grandes vertebrados 

fósseis, é um assunto atual na ciência.  

Dificilmente se poderão materializar todas as ideias de muitas teorias geocientíficas 

(e.g. a Teoria da Tectônica de Placas), pois algumas delas não podem ser vislumbradas 

somente com objetos de coleção, condicionadas a uma escala espacial e temporal não 

observáveis. Porém, de uma forma indireta, alguns objetos podem ser interessantes como 

provas reais e materializadas  da existência de muitas constatações e princípios, como é o 

caso de amostras de rochas ígneas intrusivas e metamórficas nas explicações das correntes 

de convecção feitas pelas placas tectônicas. 

A complementação da exposição de objetos da coleção com sistemas 

computacionais que podem auxiliar o melhor entendimento da mensagem que se quer 

passar é, sem dúvida, um vetor a privilegiar; mas a valorização somente da tecnologia – o 

objeto virtual - perante a desvalorização do objeto real, não é de todo bom para a 

consolidação do conhecimento. Cada objeto do museu, independente de sua idade ou 

procedência, é sempre um produto a gerar curiosidade e a ser pesquisado, pois conforme a 

vida do homem muda e a ciência progride, uma nova forma de olhar esses materiais se 
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apresenta, tendo nesses registros do passado, possibilidades de se construir o presente e 

planejar o futuro. 

O uso de um único recurso na exposição de algum tema, como é o caso do que 

acontece em algumas exposições que possuem somente vídeos onde Velociraptores e 

Tiranossaurus correndo e fazendo barulhos, podem nos fornecer a falsa impressão que a 

vida destes animais se resume ao que é mostrado naquelas imagens e sons. Tem-se ainda 

um fato importante de discutir-se nestes tipos de exposição: num geral, demonstram os 

dinossauros e seu ambiente de vida, mas o fazem sem os relacionar com os fenômenos da 

dinâmica interna da Terra que, através do ciclo dos supercontinentes, influenciou a 

evolução da Vida e sua distribuição. Além disso, reduzem em uma única explicação, a 

queda de um meteorito de grande dimensão, a extinção em massa que dizimou todos os 

dinossauros do planeta.  

Seguindo a linha de raciocínio de Llosa (2013) e relacionando a mesma com 

algumas exposições, fica claro que mesmo sendo uma realidade lamentável, ela é 

inevitável: as imagens em telas divertem mais, entretêm melhor, mas não raras vezes  são 

insuficientes para traduzir o atual conhecimento científico sobre muitos fenômenos e 

eventos relacionados com a dinâmica da Terra (e.g. mudanças climáticas, Evolução da 

Vida). 

Em muitos museus de história natural, o destaque nas exposições são os 

dinossauros, que contam com recursos expositivos mais ilustrativos e elaborados, como 

reconstituições em tamanho real, iluminação e outros aparatos tecnológicos de ponta, 

provocando o deslumbramento no público. Contudo, se não houver argumentos e recursos 

que demonstrem de forma evidente a relação entre os assuntos e sua importância, o público 

pode entender que os conteúdos destacados de forma espetacularizada são os mais 

significativos na ciência.  Por conseguinte, acabam transferindo esse sentimento para o 

consumo, movimentando o mercado de produtos e serviços que se relacionem com a 

temática. Sendo assim, muitos podem ter a ilusão de que consumir produtos com temática 

científica e comparecer a exposições espetáculo é alguma forma de adquirir conhecimento 

científico.  

 Negrini & Augusti (2013, p. 05), justificam a atitude de consumo consciente 

alegando “que é através do espetáculo que se dá a construção das necessidades de consumo 

da sociedade, onde cada vez que um produto é lançado no mercado da indústria cultural a 

necessidade de consumo deste é criada pela publicidade entre o público, o qual é passivo e 

acrítico, assim se dando a alienação”. Este pode ser o caso de alguns museus e centros de 
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ciência que valorizam mais os blockbusters em temas específicos, não destacando a 

importância da generalidade e da integração de muitos dos assuntos científicos.  

Nesta mesma linha de pensamento, fica evidente que embora a civilização do 

espetáculo seja em si um grave problema na alienação da sociedade, os museus de história 

natural e centros de ciência devem aproveitar as técnicas do espetáculo para contribuir na 

“desalienação” dos públicos (Dias, 2016, comunicação pessoal).  

Segundo ainda Debord (2003, p. 121), a sociedade do espetáculo é caracterizada 

por cinco aspectos principais: “a incessante renovação tecnológica, a fusão económica-

estatal, o segredo generalizado, a mentira sem contestação e o presente perpétuo”. Negrini 

& Augusti (2013, p. 09) analisam que “a falta de contestação deu à mentira uma nova 

qualidade”, transformando-a em uma nova visão da verdade, consagrando o 

desaparecimento da opinião pública que se tornou incapaz de reagir face às informações 

midiáticas duvidosas. Este cenário transforma a mentira em verdade, monopoliza a vida 

social, “ transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e 

genuíno é substituído pelo artificial e pelo falso” (Llosa, 2013, p. 21). 

 O desaparecimento da opinião pública traz importantes consequências para a 

sociedade num geral e não apenas para a sociedade/civilização do espetáculo e isso é 

discutido tanto por Negrini & Augusti (2013), como por Llosa (2013):  

1 - para a política (vide caso recente do cenário político brasileiro com o fervente 

impeachment da presidente e a corrupção ilimitada da maioria dos políticos do país);  

2 - para as ciências aplicadas, onde o desconhecimento de muitos fatores não leva 

investimentos a recursos que poderiam incrementar a qualidade de vida de todos ao mesmo 

tempo ajudando na conservação ambiental;  

3 - para a justiça, que só ocorre para os privilegiados, sendo estes os mais fortes e 

poderosos e os mais abastados financeiramente. 

Em sua obra, Debord (2003) discute que há uma organização habilidosa do 

espectáculo para que o público continue ignorante e/ou esqueça o conhecimento adquirido 

ao longo do tempo na história, principalmente no sentido de calar vozes que não são 

convenientes a determinadas situações:  

O discurso espetacular cala evidentemente, além de tudo aquilo que é propriamente secreto, 
tudo aquilo que não lhe convém. Daquilo que mostra ele isola sempre o meio, o passado, as 
intenções, as consequências. (Debord, 2003, p. 121).  
 

Devido ao espetáculo, o tempo e o espaço perderam sua configuração “real” e se 

tornaram virtuais, além das pessoas perderem a autenticidade nas suas formas de viver: a 
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vida tornou-se uma representação e pura ilusão, transformando as relações sociais em uma 

mediação exclusiva por imagens (tendo como exemplos as mídias sociais: facebook e 

instagram). Não que a midiatização no contexto social seja prejudicial, assim como não 

podemos desconsiderar a importância do espetáculo em diversos momentos da vida das 

sociedades, como colocam Negrini & Augusti (2013, p. 09), mas elevar estes dois pontos 

como únicos meios de sobrevivência em sociedade, como muitos colocam, chega no 

mínimo, ao absurdo. 

Por fim, numa sociedade onde os museus e centros de ciência são tidos como 

entidades adequadas para a complementação do conhecimento adquirido na escola e sua 

atualização, não se pode ter nestas instituições apenas a demonstração e/ou destaque 

frequente nos mesmos blockbusters. Caso isso ocorra, por exemplo, no âmbito das 

geociências, a divulgação científica da Tectônica de Placas não terá sua devida importância 

como sendo aquela que influenciou de forma direta a dinâmica da evolução dos próprios 

dinossauros e também não será vista como um evento que precisa ser reconhecido como 

um assunto fundamental para uma sociedade que se diz preocupada com a natureza e a 

Vida. 

Desta forma, a conclusão que se retira após uma exaustiva pesquisa bibliográfica 

sobre a temática “Tectônica de Placas na sociedade ou civilização do espetáculo” é que não 

há referências do assunto, sendo a presente discussão um ponto de partida para a reflexão 

sobre o mesmo.  

 

 IV.3.2 – A imagem dos museus e centros de ciência hoje: meios de 

comunicação em massa 

 

Com o decorrer do tempo, percebe-se que muitas estratégias foram postas em 

prática para que a população tivesse maior acesso ao conhecimento científico, como 

mudança dos currículos escolares, incentivo a ambientes de aprendizagem não formais e 

até informais e divulgação maciça na mídia de novas descobertas científicas. Mas, todas 

estas ações juntas, ainda não são suficientes para que um alto nível do conhecimento da 

sociedade em peso melhorasse. A sociedade num geral não acompanhou o esforço de 

melhoria de divulgação do conhecimento efetuado. Por muitas vezes, mais acesso ao 

conhecimento científico através da divulgação científica não significa mais interesse 

perante a ciência.  
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Desta forma, ocorre que a cultura, por muitas vezes, pode ser o melhor meio de 

chamar a atenção para alguns problemas que a ciência já reconhece. Assim sendo, pode 

ter-se a cultura científica como ferramenta estratégica para atingir dois objetivos das 

indústras culturais: 

1 - Movimentar o mercado financeiro; 

2 - Entreter a maior quantidade possível de pessoas, utilizando os conceitos científicos 

numa tentativa de melhoria de conhecimento científico da população ou como forma 

mascarada de marketing/ publicidade).  

Sabe-se que nos nossos dias há o enaltecimento de uma cultura global - 

denominada por alguns autores de “cultura-mundo” (Lhosa, 2013, p. 23). O autor explica 

que a ausência de fronteiras nas questões científicas, tecnológicas e de comunicação, fazem 

com que ocorra uma proximidade entre culturas, o que pode gerar maiores aceitações em 

diferentes tradições e crenças, além de uma maior facilidade no entendimento de diferentes 

linguas. Esse tipo de cultura, diferentemente do que se esperava, transformou-se na 

denominada “cultura de massas”, que oferece ao público diversão e prazer, possibilita 

evasão fácil e acessível para todos, sem necessidade de formação alguma, sem referentes 

culturais concretos e eruditos. O que as indústrias culturais inventam nada mais é que uma 

cultura transformada em artigo de consumo de massas (Llosa, 2013, p. 23).  

Alguns museus e centros de ciência acabam podendo ser comparados a locais de 

consumo de massas, fazendo parte de uma vulgar indústria cultural atual, onde apenas a 

mudança de comportamento imediata do público é estimulada com aparatos tecnológicos 

de interatividade. 

Conforme apresenta Nascimento & Ventura (2001, p. 131), “os museus são 

instituições muitas vezes grandes e diversificadas, que atendem a um público crescente, 

com elevados custos e enfrentando a concorrência de outros meios de lazer e divulgação 

cultural”. Novas formas de gerir estes lugares surgem com o passar do tempo, além do uso 

de novos procedimentos, principalmente do mundo dos negócios (e.g. competência e 

orçamento), gerando outros desafios além da manutenção da vertente científica e 

tecnológica.  

Com cada vez mais preocupações, diga-se novos desafios, apresenta-se então, um 

novo cenário para os museus e centros de ciências, uma gestão de museus mais complexa, 

que há algum tempo se intensifica:  

1 - Novos meios e novas tecnologias de comunicação, uma vez que os museus e centros de 

ciência “além de ser um lugar de curiosidade, precisam tornar-se também um lugar de 
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realidade, de encontros, de reflexão e de confrontos entre conhecimentos diversos, 

inclusive e principalmente para essas famílias habituadas à alta tecnologia em seu 

cotidiano” (Nascimento and Ventura, 2001, p. 130); 

2 - Atrair público, pois “a sedução do público passa a ser um elemento importante da ação 

destas instituições, onde ao mesmo tempo que seduz-se, coloca-se a ciência e tecnologia 

em perspectiva com suas dimensões históricas, económicas e artísticas” (ibidem, p. 131). 

No sentido de tentar obter sucesso ao desafio das novas tecnologias e de uma maior 

atratividade para o público, os museus e centros de ciência mobilizaram-se, e continuam a 

mobilizar-se, alterando muitas coisas enquanto instituição: promoção de novas 

experiências, produções alternativas ou de vanguarda no próprio espaço expositivo, na 

biblioteca ou no auditório; a criação de serviços e espaços de lazer adicionais, como 

restaurantes, cafeterias e lojas; além de utilizar técnicas de publicidade e marketing para 

promover-se e de usá-las também na própria exposição e nas atividades culturais e lúdicas, 

assim transformando seu espaço de atuação, através de um diálogo eficiente e interativo, 

propício ao conhecimento e à diversão, numa fonte maior de geração de receita. 

A divulgação atual acompanhada do uso da tecnologia, carregada de propagandas 

publicitárias e marketing que apelam a um certo consumo - utilizada de forma massiva por 

alguns museus -, recebe crítica: redução a uma adestração em massa sobre alguns 

temas/conceitos (Barbuy, 2010).  

Se a divulgação que está ocorrendo em alguns museus e centros de ciência forem 

comprovadamente julgadas como não sendo científicas ou ultrpassadas e sendo apenas 

resultado da necessidade de uma “indústria cultural” ao invés de entidades de ensino não 

formal:  

(...) o museu cai na vala comum das diversões em massa que são um grande sucesso de 
público, sendo igualados aos parques temáticos, aos filmes de ficção, aos megashows, aos 
jogos eletrônicos e assim por diante. Tornam-se assim os museus, passatempos vazios com 
bilheterias rentáveis e com muito pouco resultado no que se diz respeito ao 
desenvolvimento social, ou pior, podem criar falsas ideias (Barbuy, 2010, p. 117).  

 
Corroborando esta colocação, Nascimento & Ventura (2001, p. 132), argumentam 

que não se sabe em que os museus de ciências são mais úteis e oportunos que os filmes, os 

livros, jornais e revistas, ou os programas de televisão para a popularização de 

conhecimentos e sensibilização a um “não tão real” universo científico.  

Desta forma  Desvallées & Mairesse (2013, p. 24) ainda discutem que “o campo 

museal ainda está em vias de se transformar: se o homo turisticus parece ter substituído o 

visitante como alvo principal do marketing dos museus”, surgem questionamentos sobre as 
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possibilidades deste último: “O mundo dos museus, como o conhecemos, ainda terá um 

futuro? A civilização material, cristalizada pelo museu, não está em vias de conhecer ela 

mesma, mudanças radicais?” 

Estas perguntas de ainda não foram respondidas (se puderem o ser um dia…), mas 

o fato é que uma mudança é necessária, principalmente quanto a forma de se fazer a 

divulgação científica, permitindo com que a mesma seja instigante de modo que as pessoas 

possam se interessar pela ciência a ponto de buscarem informações além das mídias mais 

populares, recorrendo a artigos e livros científicos que possam discutir os conceitos reais e 

sem distorções provocadas pela espetacularização.  

Neste sentido Arpin (1989, p. 247), discute que “dentro de um mundo que fala de 

bioquímica, biotecnologia e astrofísica, o museu de ciência deve se proclamar um lugar de 

reflexão, de questionamento e síntese”. Acrescenta-se a discussão do autor, que nestes 

espaços tem de se ter um ambiente onde se possa compreender que todos os conceitos e 

fenômenos apresentados são integrados na natureza e que não devem ter interpretações 

isoladas, sendo o museu um espaço integrador, de reagrupamento, de convergência de 

assuntos, num modelo temático, para assegurar autonomia intelectual e fascinação diante 

das ciências e das técnicas.  

A discussão sobre os museus e centros de ciência serem espaços integradores de 

conhecimentos é fundamental, pois no mundo do espetáculo, os eventos ocorrem de forma 

isolada, onde não há inter-relação entre assuntos (e.g. a dinâmica interna da Terra e seu 

importante papel no aquecimento global), possibilitando um falso julgamento de 

conhecimento em ambas as áreas, o que também diverge bastante das bases científicas 

atuais.  

O que tem que existir nessas instituições de divulgação científica, apelidadas de 

“áreas de cultura de massas”, é uma análise entre a relação do que se propõe comunicar, o 

meio pelo qual se comunica – que interfere inevitavelmente na transmissão da mensagem – 

e aquele que recebe e interpreta a informação, a partir de suas próprias experiências 

culturais, ou seja, há um potencial muito grande a se aproveitar.  

A retomada da função pedagógica e patrimonial do museu permite que se enriqueça 

a análise dos fenômenos naturais e suas influências em nossa vida, que “leva a nossa visão 

contemporânea de museu: instituição de conservação das produções da natureza e do 

espírito humano e local de comunicação cultural com um público ampliado, atuando sobre 

os registos do saber e de sua fruição” (Van-Praet, 2003, p. 48). 
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Por fim, não se pode deixar de fazer a distinção de museus e centros de ciência cujo 

potencial educativo foi somente reconhecido pela comunidade científica, daqueles tidos 

como centros recreativos e de diversão científica para as massas. A maioria dos museus e 

centros de ciência cumprem responsavelmente seu papel de divulgadores científicos, sendo 

estes que acreditamos em poder transformar a sociedade/civilização do espetáculo em uma 

sociedade melhor para o convívio mútuo e qualidade de vida de todos.  

 

IV.4 – A inovação tecnológica como metodologia de divulgação 

geocientífica: sistemas computacionais bastam para conhecer a dinâmica 

da Terra e a vida?  

 

A obra de reduzir a uma exposição explicações sobre as dinâmicas da Terra e a 

Vida no planeta não é simples, mesmo para aquelas que decorram em salas amplas e 

numerosas. Por mais recursos que tenhamos (objetos, textos, vídeos, simulações 

computacionais), a abundância de informações em simultâneo necessária para o 

entendimento geral da temática, ainda fica comprometida. Para além disto, vivenciamos 

hoje uma necessidade constante de mudança nos cenários expositivos, pois como referido 

anteriormente, a sobrevivência das instituições museológicas depende de fatores 

socieconómicos que são movidos pela inovação tecnológica e pelo espetáculo, como sendo 

uma moderna forma de aquisição de cultura na qual o deslumbramento e a diversão são 

fatores importantes.  

São muitos os desafios a serem superados pelos museus e centros de ciência, pois 

assim como explica Bradburne (1998, p. 248), os novos módulos de aprendizagem não 

serão mais definidos por suas configurações, mas sim pelos seus conteúdos e objetivos: 

habilidades e não informações; tranformar visitantes em usuários; enfatizar o valor do 

conteúdo e não o volume de conteúdo a ser exposto; pesquisar para poder transferir o 

conhecimento e, pensar globalmente para agir localmente. Além disso, o autor (p. 249) 

destaca que a necessidade de responder à diversos tipos de públicos, a criação de 

exposições que permitam o crescimento das competências do visitante e a pertinência em 

colocar a ciência e a tecnologia num contexto social e cultural, são fundamentais para que 

os museus e centros de ciência sobrevivam.  

Em complementação ao que coloca Bradburne, é importante salientar que a 

integração de discursos expositivos (coleção, aparatos tecnológicos, textos, modelagens, 
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dioramas, ilustrações etc.) é necessária para a expansão da análise crítica do visitante, uma 

vez que pode permitir a ligação de ideias e fatos, dando respostas muito mais completas e 

que estimulem o raciocínio, do que aquelas obtidas apenas através da interacção com 

computadores. Para além disso, tendem também a ser muito mais realistas e similares à 

forma de se adquirir conhecimento como nas verdadeiras e reais descobertas científicas. 

Da mesma forma que não podemos mais considerar os laboratórios como o “elixir” do 

conhecimento no ensino de ciências, também não devemos considerar os aparatos 

eletrônicos como sinónimo de eficácia na transmissão de conhecimento. 

É importante perceber que os museus oferecem outras mais valias que apenas a sua 

orientação temática: o incentivo à curiosidade sobre os fenômenos que cercam a Vida e a 

aplicação que podemos fazer com o conhecimento dos mesmos é uma das maiores 

contribuições que estas instituições podem trazer para as pessoas.  

Os museus e centros de ciência precisam se atentar para que o uso de aparatos 

interativos não seja confundido com o facilitismo, fornecendo uma falsa impressão de que 

ao usar a interatividade, esta ofereça conceitos científicos com puro entretenimento e 

diversão. Pelo contrário, a ciência feita pelos cientistas demanda de entendimento dos 

conceitos e transformações das coisas ao longo de grandes períodos de estudo, onde os 

erros ensinam muito mais que os acertos. Desta forma, convém observar que: 

(...)  além dos interesses e limites da interatividade nos processos de aculturação no âmbito 
das ciências e das técnicas, por um deslocamento de significação implícita, a modernidade 
ligada à entrada do patrimônio intangível na museologia das ciências permitiu que se 
impusesse, por vezes de maneira dogmática, o modelo participativo como ideal para a 
difusão das ciências no mundo do museu (Van-Praet, 2010, p. 53).  
 

Uma discussão importante é quanto às exposições interativas, que exigem grandes 

investimentos, inviabilizando este tipo de evento para curtos períodos. Desta forma, este 

tipo de exposição necessita de argumentos que possam ser usados em um tempo alargado, 

pois com a rápida mudança de informações – com um desenvolvimento científico 

acentuado pelas novas tecnologias que a cada dia se aperfeiçoam – pode-se ter uma 

exposição interativa muito atrativa, mas com informações desatualizadas. É isto que ocorre 

em muitos museus de história natural e centros de ciências, como observado no decurso 

das visitas e preparação desta dissertação. 

Sendo assim, além da discussão levantada anteriormente sobre o investimento a 

longo prazo em interatividade, o que não se perde temporalmente nos museus são as 

coleções. Justamente neste ponto é que se pergunta: Como é que estas poderão sobreviver 

à imposição maciça dos meios eletrónicos? As coleções ainda são significativas para a 
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divulgação científica? Como serão os museus e centros de ciência do futuro se adequarmos 

as coleções científicas a novas tecnologias computacionais e argumentos integrados com 

outras culturas, como por exemplo a arte? Será que teremos sucesso de público e sucesso 

na aquisição de conhecimento por este novo modo de abordagem expositiva?  

 

IV.4.1 – Coleções para a gaveta?  

  

Para um museu, o importante não é tanto o valor intrínseco e a qualificação 

artística, científica ou estética de um objeto, mas sim sua capacidade de transformação ante 

o público, seu comportamento e modalidades perceptivas ante ao receptor, o que 

potencializa o objeto em uma utilidade precisa desde o momento em que é notado (Leon, 

1995, p. 99). 

Quando se pensa em coleções dos museus, que são relacionadas a atividade de 

divulgação científica, fala-se naquilo que justificou o surgimento destas instituições, que 

desde então possuem a missão de adquirir, preservar e valorizar objetos que fazem parte de 

tudo aquilo que pertence a uma região, a um contexto social ou científico e que é a herança 

do passado, podendo se tornar a riqueza do presente (não necessariamente em termos 

monetários, mas sim em termos de conhecimento).  

As coleções geológicas são parte da história das atividades da vida do Homem e 

não somente história da Terra - fato que contribui no interesse dos museus por estes 

materiais-, pois representam, através de minerais, rochas, fósseis e estruturas, a relação do 

conhecimento humano sobre a dinâmica da Terra. Estes materiais geológicos, uma vez no 

museu, passam por uma identificação e classificação criteriosas feita por especialistas, 

sendo reunidos conforme suas características em um contexto seguro, como o que 

oferecem os museus de história natural e de ciência, podendo ou não estarem expostos ao 

público.  

Em termos de conceituação de coleção, alguns autores merecem destaque devido a 

aceitação consensual que representam, como é o caso de Colin (2013) e de Hernández 

(1998). Para eles, coleção é: 

(...) conjunto de objetos materiais ou imateriais (obras, artefatos, espécimes, documentos) 
que um indivíduo ou um estabelecimento, se responsabilizou por reunir, classificar, 
selecionar e conservar em um contexto seguro e que, com frequência, é comunicada a um 
público mais ou menos vasto, seja esta uma coleção pública ou privada (Coulin, 2013. p. 
32). 
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(...) conjunto de objetos, que mantido temporal ou permanentemente fora de atividade 
econômica, se encontra sujeito a uma proteção especial com a finalidade de ser exposto aos 
olhares dos homens (Hernández, 1998, p. 13).  

 
Tendo estas definições de suporte, pode-se afirmar que muitas das coleções 

geocientíficas que se encontram documentadas nos museus devem ser divulgadas, para 

assim servir de base à novas investigações ou novas abordagens teóricas - reclassificações 

por métodos mais modernos se necessário -, podendo destinar-se não somente á uma 

determinada especialização. Coleções de Geologia podem ser um instrumento 

extremamente rico em informações para a história da ciência, como por exemplo, 

fornecendo dados do local de coleta, dos colecionadores e dos iniciais objetivos de 

investigação do lugar. 

Embora seja evidente que as coleções geológicas são fundamentais e importantes à 

divulgação científica e assim para o conhecimento da ciência, nem sempre estão como base 

das exposições dos museus de história natural e de ciência. Isso é discutido por Brandão 

(2008a), quando enfatiza que, em algumas exposições, o uso das mídias é privilegiado em 

detrimento das coleções, que acabam ficando confinadas em reservas e inacessíveis ao 

público.  

Desta forma, apresenta-se o questionamento: A tendência atual dos museus é 

utilizar cada vez menos as coleções em detrimento das mídias, deixando-as confinadas nas 

gavetas?  

 

IV.4.1.1: Perspectiva histórica das coleções geológicas: objetivos, 

valorização e desvalorização 

 

Assim como o homem, todos os organismos vivem em contato com a Natureza. Em 

um primeiro momento numa relação de dependência e, no caso do homem em específico, 

numa segunda instância, no sentido de curiosidade, atração e uso dos recursos. Posto isso, 

nomeadamente as rochas, os fósseis e os minerais sempre foram objetos de interesse 

humano.  

Conforme observado pessoalmente pela autora desta dissertação, algumas coleções 

medievais de algumas igrejas-museus da Europa (e.g. Catedral de Salzburg com um acervo 

iniciado no século VIII e visitada no ano de 2013), possuem em suas exposições alguns 

minerais. Bolaños (1997), descrevendo coleções medievais, cita que os objetos de interesse 

dos templos desta época, possuiam “naturezas variadas nas mais diversas categorias de 
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coisas” e eram expostas não somente pelas suas “qualidades intrínsecas, nem pelo valor 

documental ou histórico de que eram portadoras, mas sim na possibilidade de serem 

entendidas como depósitos de sentidos simbólicos” (p. 16). 

Conforme comenta Jackson (1999, p. 418), as primeiras coleções geológicas de que 

se tem registro, são do século XVI, feitas principalmente por membros das numerosas 

casas reais em toda Europa, além de aristocratas e diplomatas. Muitas destas pessoas 

viajavam para coletar amostras e outras compravam seus espécimes de revendedores, a fim 

de colocar estes belos materiais em seus armários, sendo para uma coleção íntima ou para 

exposição em próprios museus domésticos.  

As primeiras coleções de História Natural foram rganizadas à luz do conceito de 

“Museu ideal”, formulado por Samuel von Quicchelberg em 1565, que considerava quatro 

áreas principais: Naturalia; Artificialia, Antiquitas e História; Artes. Esta organização era 

apresentada a partir da raridade, exotismo e até antiguidade das peças, constituindo um 

espaço para reflexão enciclopédica do poder criador (Jullion and Boulliard, 2007, p. 15; 

Brandão, 2008a, p. 25). 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, as coleções de objetos geológicos e os Gabinetes de 

História Natural multiplicaram-se, mesmo que ainda explorassem essencialmente o caráter 

de de apresentação de curiosidades. Quanto a isso, Hernandez (2006, p. 233-234), coloca 

que quando os “príncipes renascentistas começaram coletar numerosos objetos procedentes 

do mundo natural e artificial, dando lugar as famosas Kunst und Wunderkammern12 

europeias, estavam divulgando o resultado do descobrimento de um mundo plural e 

diversificado que se revelava uma realidade enriquecedora”. 

A autora desta dissertação sugere que um aspecto que possibilitou a mudança desse 

caráter dos Gabinetes de História Natural foi a alteração nos finais do século XVII nos 

estudos superiores que passaram a dar uma maior ênfase da denominada Filosofia Natural 

(muito por influência do espírito iluminista), pois os estudos implicavam materiais de 

apoio. Na mesma época, precisamente em 1683 é inaugurado o museu Ashmolean (como 

anteriormente referido), juntamente com a abertura do curso de História Natural 

Experimental na Universidade de Oxford, que tornou o museu numa espécie de biblioteca 

que continha objetos naturais que podiam ser vistos em conjunto a coleção de manuscritos 

e obras impressas.  

                                                           
12 É como os países europeus de língua alemã chamam os Gabinetes de Curiosidade/Maravilhas. 
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Nesta perspectiva o museu assume, de uma forma organizada, a experiência como 

fonte essencial de conhecimento e instrução, tendo a existência de uma escola ao seu lado 

e, em contrapartida, a escola tem o museu como laboratório de práticas científicas. Assim, 

a Universidade, na sequência dos interesses do colecionador, não assegurava somente a 

conservação e estudo das coleções, mas também possibilitava que fossem acessíveis ao 

público (Schaer, 1993). 

Ainda no século XVII, o valor dos fósseis como documento científico ganhou um 

novo impulso devido à necessidade de interpretação do aparecimento de restos de grandes 

mamíferos do Pleistoceno (Brandão, 2008a, p. 26). O autor continua a destacar através da 

citação da obra de Torrens (1985) que alguns nomes são importantes neste período, como é 

o caso de Niels Sténon (1638-1686), um dos pioneiros a explicar a origem biológica dos 

fósseis e também de John Woordward (1665-1728), apontado como o primeiro grande 

colecionador científico de produtos geológicos. 

No século XVIII, as coleções particulares começaram a passar para a alçada dos 

Estados que, mais cedo ou mais tarde, viriam a expô-las ao público. Seria neste espírito 

que em 1716, abriria em São Petersburgo, o Museu Mineralógico Fersman13 por iniciativa 

de Pedro o Grande, tendo como objetivo oferecer à sociedade um gabinete público para 

que o povo visse e se instruísse, formado por diversas coleções de história natural que, 

entretanto, tinham sido adquiridas na Holanda e na Alemanha (Brandão, 2008a, p. 28). 

Ainda na Europa, um pouco mais tarde, em 1753 na Inglaterra, o Parlamento inglês 

decidiu que o Estado deveria adquirir a coleção e a biblioteca do Dr. Hans Sloane, médico 

da família real. Este acervo gerou, seis anos mais tarde, a abertura ao público do Museu 

Britânico (Schaer, 1993; Rivière, 1989). 

Neste contexto internacional surgem na Europa duas outras coleções de história 

natural:  

1 - Em Lisboa, o Real Museu e Jardim Botânico (1768-1769), num primeiro momento 

destinado aos descendentes de D. José I;  

2 - Em 1776 em Madrid, Espanha, o primeiro Gabinete de História Natural, criado por 

Fernando VI, onde somente as coleções de geologia ocupavam cinco salas. É importante 

salientar que estes museus surgem na altura em que: 

(...) Carl von Linné (1707-1778) estabelece um critério de agrupamento dos produtos 
minerais em Petrae (rochas), Minerae (minerais) e Fossilia (fósseis). No entanto, a 

                                                           
13 Atualmente, este museu possui mais de 135.000 ítens e é um dos mais importantes museus do género no 
mundo.https://www.fmm.ru/The_history_of_Fersman_Mineralogical_Museum_1 , acessado em 14/08/2017.   
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distinção entre minerais e rochas só ocorreu de forma efetiva depois da publicação em 
Viena em 1778 do livro “Systema Mineralogicum“ de Johan Gottschalk Wallerio (1709-
1785). Neste livro eram apresentadas descrições das propriedades físicas e das 
características químicas, contribuindo para o incremento do interesse do público no geral, 
possibilitando a individualização da disciplina de Mineralogia da História Natural 
(Brandão, 2008a, p. 26). 
  

Verifica-se assim que os museus pouco a pouco foram tendendo progressivamente 

para a especialização, pois perdem caráter de “raridades” ou “curiosidades”. Deste modo, 

ao longo do século XVIII, as coleções foram cada vez mais utilizadas como suporte para 

estudo e divulgação, que conforme explica Possas (2005, p. 158), levaram essencialmente 

burgueses e aristocratas a frequentar, principalmente em Paris, cursos que funcionavam 

nos Gabinetes Científicos, onde se faziam “demonstrações químicas” e de física 

experimental. O autor ainda afirma que os cientistas do século XVIII consideravam como 

função principal do museu de História Natural, o desenvolvimento do pensamento 

científico em consequência das suas realizações práticas (p. 159), o que reforça a função de 

laboratório dos museus, através do uso das coleções, mais uma vez se consolidando como 

fundamental ao aprendizado.  

As demonstrações químicas, discussões sobre Botânica e Geologia, dissertações 

públicas, práticas em laboratórios e excursões em grupo para coletar amostras minerais, 

fósseis e espécies florais, atraíam também as pessoas que procuravam entretenimento, pois 

na época, examinar e ter contato com a natureza e seus objetos era, além “de uma profissão 

de sábios, uma ocupação mundana” (Bolaños, 1997, p. 119). 

Na mesma altura, mas no continente Americano, surgem Museus de História 

Natural com vastas coleções, que em muitos casos eram em parte inéditas na Europa 

(Brandão, 2008b); refiram-se como pricipais exemplos 

- Casa de História Natural, no Rio de Janeiro (Brasil), criada em 1794;  

- Museu de Ciências Naturais da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia (EUA) em 

1812;  

- Museo Nacional de Colombia, em 1823;  

- Museo Nacional del História Natural del Chile em 1830;  

- Smithsonian Institution em Washington D.C (EUA) em 1846, hoje uma das maiores 

instituições museológicas do mundo, designadamente no domínio das ciências geológicas; 

- Califórnia Academy of Sciences de São Francisco (EUA) em 1853; 

- American Museum of Natural History, em Nova York (EUA) em 1869;  

- Museo de La Plata (Argentina), em 1872; 

- Museu de São Paulo (Brasil) em 1885. 
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A nível mundial, no final século XIX, criaram-se um grande número de novos 

museus no continente americano e, nomeadamente, nos Estados Unidos, em que os 

aspectos práticos da pesquisa não eram ignorados, particularmente para o desenvolvimento 

da agricultura, preocupando-se com a exploração dos recursos naturais do seu imenso 

território (Rivière, 1989).  

Muitos “museus chegam às primeiras décadas do século XX renovados por 

coleções e propostas mais adequadas ao público, ampliando o interesse e visando a maior 

aproximação com o leigo” (Valente, 2010, p. 39). A autora ainda explica que alguns 

museus não seguiram “o novo impulso museológico”, pois não conseguiram acompanhar 

os movimentos de modernização, continuando como guardiões do gosto clássico, 

atendendo aos anseios das classes nobres e da burguesia.  

Os museus de história natural eram, nesse momento, marcados pela dissociação entre as 
disciplinas básicas, a sistemática, a filogenia e a ecologia e novas disciplinas, filosofia e 
genética e, sendo uma apologia à hierarquia e ao domínio social, distanciaram-se do 
público. E ao mesmo tempo, aqueles que se renovavam, promoviam a dissociação entre as 
coleções do museu e a exposição. A seleção de objectos de coleções para fins temáticos deu 
lugar ao uso reduzido de espécimes preparados artisticamente e aos objectos didáticos do 
diorama, não se permitindo mais a observação do objecto autêntico e nem do potencial 
desenvolvimento pelo pesquisador no processo científico, substituída pela apresentação 
atrativa das conclusões daquelas que concebiam a exposição (Valente, 2010, p. 39). 
 

Posto isto, nota-se que até hoje muitos museus seguem este legado, mas agora com 

uma inversão de valores: não mais no sentido de museus clássicos (de primeira geração) 

para o privilégio da antiga “burguesia” e classes nobres, mas no sentido de museus de 

terceira e quarta geração terem a atenção do público a custo do facilitismo e tecnologia.  

Em concordância com esta visão, Delicado (2008, p. 60) discute que o uso das 

coleções no ensino de Ciências Naturais foi-se perdendo em importância devido aos meios 

audiovisuais e outras tecnologias didáticas, assim como também é devido a modificação do 

curriculo das disciplinas científicas (e.g o declínio da taxonomia e sistemática face à 

crescente importância da genética, da bioquímica e biologia molecular). A autora também 

argumenta que “atualmente as coleções dos museus são esparsamente usadas nas aulas de 

licenciatura e alguns alunos concluem a sua formação sem recorrerem de todo aos museus” 

(ibidem, p. 60). 

No século XX, as exposições de Ciências Naturais tornaram-se processos criativos 

e coletivos, em que o discurso museológico, a seleção de elementos e a forma como as 

mídias são interligadas, elaborado pelos programadores e concretizados pelas equipes de 

design, exprimem uma ou mais mensagens cognitivas, afetivas ou ambas (Brandão, 

2008b). Mas acrescenta-se a discussão de Brandão que o uso abusivo de mídias para uma 
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atratividade maior aos sistemas computacionais, se não integradas com objetos reais, 

podem provocar uma desvalorização da coleção.  

Brigola (2008, p. 18-19), ao discutir a crise dos museus nas sociedades 

contemporâneas, explica que a explosão museal das últimas décadas, num mundo 

globalizado, colocou em evidência a “efemeridade e fragilidade” de muitas das novas 

iniciativas museológicas e que, devido às suas características de permeabilidade e 

adaptabilidade, estas instituições por muitas vezes, ficam desprotegidas perante tutelas e 

poderes, acentuando o fosso que separa essa nova configuração museológica dos museus já 

consolidados.  

Este autor argumenta ainda que pode haver ausência de uma programação, uma 

formulação em concreto de sua missão e falta de perspectivas em continuidade financeira, 

além de falta de pessoal qualificado e uma maior ênfase em cenários e arquitetura que nas 

coleções e discursos são indícios de “uma operação piedosa de luto pós mortem, onde 

primeiro alteram-se os territórios originais de produção e de usufruto dos bens culturais e 

depois exilam-se/desterram-se os despojos em museus-armazéns” (ibidem, p. 19). 

É justamente este cenário que se percebe, em alguns casos, nos museus de história 

natural e em centros de ciências, como sendo sinais preocupantes que estão a alterar 

perigosamente conceitos e ou práticas tradicionais, como é o caso do uso das coleções, e 

questionar o papel destas potenciais fontes de conhecimento e divulgação científica: 

(...) a essência do museu enquanto serviço público - nomeadamente a mudança da imagem 
como alimento espiritual para a gratificação imediatista- conforme às indústrias do 
entretenimento; o ensino e a especialização substituídos pela celebridade e pelo 
imediatismo; a memória pela manipulação; a preservação dos objetos pelo seu consumo; a 
hierarquia dando lugar à promoção individual; a arquitetura colocada a serviço do 
espectáculo (Brigola, 2008, p. 26). 

 

No final do século XX e no início do século XXI, as questões ambientais e as que 

se relacionam com o papel que a Humanidade tem desempenhado nas alterações sofridas 

pela Natureza, muitas vezes apenas em benefício do próprio Homem, mesmo assim 

relativo, ganham maior relevo (Brandão, 2008a; Brandão, 2008b). Isto levou a um estudo 

cada vez mais aprofundado dos fenômenos naturais, o que implica que uma formação que 

se pretende global dos indivíduos passe necessariamente por um bom conhecimento das 

ciências naturais. Para tornar tal conhecimento mais acessível e logo mais generalizado, de 

forma a alertar as populações para a necessidade de conservar a natureza o melhor 

possível, os museus de história natural podem ter uma contribuição extremamente 

importante, mostrando que os elementos geológicos têm um papel primordial nos estudos 

da dinâmica dos fenômenos da Terra.  
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O que se pretende que seja uma generalidade e não uma observação pontual de 

somente alguns poucos museus visitados para a elaboração desta dissertação, é que depois 

de durante anos daqueles museus terem existido apenas como armazéns hoje retornam - ou 

podem retornar - ao seu papel de apoio ao ensino formal das salas de aula e de divulgação 

das produções da natureza junto de um público cada vez mais desperto e interessado nestes 

assuntos, bem como difusão de conteúdo especializado. 

De qualquer modo, existem alguns museus que têm servido de exemplo para 

outros: tal é o caso do Museu de História Natural de Londres. Esta instituição se tornou 

exemplar, pois de forma pioneira, tem sabido aliar a exposição de coleções de interesse 

predominantemente científico a programas de exposições permanentes e mais atrativas 

para o público. Este museu oferece ainda edições contínuas de catálogos, folhetos, 

brochuras, guias e periódicos, além de um programa de exposições temporárias. Tudo isto 

o torna extremamente atraente e diversificado e faz de cada visita uma nova aventura num 

mundo em permanente evolução.  

 

IV.4.1.2: Coleções geológicas: reconhecimento de um patrimônio para o 

futuro do Homem 

 

Perante o histórico visto anteriormente, reafirma-se o papel fundamental das 

coleções geológicas como um elemento da construção do discurso museológico: 

O conhecimento e a informação geológica são atualmente, uma mais-valia de grande 

importância, imprescindível às políticas e programas públicos no domínio do ordenamento 

do território, da gestão dos recursos geológicos e hidrogeológicos, da protecção ambiental e 

mesmo da saúde pública. (...) Coloca-se assim, com muita pertinência, a questão da 

informação e da educação em Ciências da Terra, enquanto competência necessária para a 

implementação da geoconservação e, consequentemente, de uma gestão sustentada do 

ambiente e dos recursos naturais (Brandão, 2008a, p. 134). 

 

Desta forma, vários pontos-chave devem ser analisados para uma discussão atual 

sobre as coleções geológicas:  

1 - Reavaliação dos currículos escolares face às novas problemáticas;  

2 - União de esforços entre o sistema formal e informal de ensino; 

3 - Tradução da linguagem científica da geologia em uma forma acessível de compreensão 

para o público não especialista, tornando-a atrativa a todos os que por ela se interessem. 

 Assim sendo, se torna possível um melhor conhecimento da História da Terra e da 
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Vida, para ações futuras serem tomadas para a nossa sobrevivência num mundo em 

transformação. Torna-se também necessária uma perspectiva de valorização do patrimônio 

natural e da geoconservação, além de um incremento da confiança pública nas Ciências da 

Terra e o ganho de maior visibilidade desta área disciplinar nos museus de história natural 

e centros de ciência assumem um papel nuclear, tendo a valorização da importância 

educativa e formativa das suas coleções geocientíficas.  

O cenário comentado acima é possível hoje, pois a democratização da cultura e o 

aumento do interesse pelas questões ambientais, que conjuntamente com a discussão do 

desenvolvimento sustentável, tornaram-se questões urgentes na nossa sociedade. 

Com estas novas questões sociais, novas práticas museológicas aparecem no século 

XXI, onde:  

(...) buscam exibir e colocar a ciência em discussão e criar uma relação de confiança entre o 
museu e o público. Essa relação de confiança é necessária para quebrar o muro de vidro que 
impede o acesso de grupos marginalizados aos museus, e rejeitar o discurso daqueles que 
valorizam mais as coleções que as pessoas: pessoas e coleções merecem a mesma atenção 
dentro do espaço do museu, tendo o visitante a necessidade de encontrar razões para voltar 
ao museu e tornar-se frequentador (Nascimento & Ventura, 2001, p. 131). 

 
Os objetos das coleções geocientíficas devem ser vistos, assim como bem coloca 

Panese (2003 apud Delicado 2009, p. 102) para coleções gerais de história natural, como 

“instrumentos de trabalho do saber, que reproduz a ordem dos livros e dos tratados, 

constituindo-se como uma biblioteca de espécimes minerais, de rochas e de fósseis”. 

Desta forma, a notoriedade do papel dos museus como locais de conhecimento deve 

ser enfatizada, pois além de produtores de informação, podem processar, através de suas 

coleções e argumentos, novas informações, que segundo Loureiro (1996), ocorre através de 

atividades próprias ou pela divulgação de estudos de investigadores que utilizam seus 

objetos como documentos de pesquisa. Desta forma, a coleção é a responsável pela relação 

do espaço museológico com o fenómeno informacional e é o elemento que sustenta o 

discurso no museu (Loureiro, 1996, p. 94). 

Quanto aos museus serem instituições informacionais temos, no caso da Geologia, 

através da manipulação de amostras, a possibilidade de estímulo da curiosidade sobre o 

mundo físico em que vivemos. Poder entender definições básicas das geociências e sua 

relação nos permitindo a compreensão dos fenômenos e processos da Terra,  “representa de 

fato, um auxiliar poderoso na destruição de visões antropocêntricas do mundo, permitindo 

ao vulgar cidadão ajuizar por si próprio muito dos fenômenos naturais e relativizar os seus 

efeitos” (Mateus, 2010, p. 623). 
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Em complementação, Loureiro & Loureiro (2016, p. 05), explicam que mesmo em 

museus de ciência que usam principalmente instrumentos tecnológicos para simular 

fenômenos imperceptíveis ao homem, estes ¨fragmentos de mundo¨, representados pelos 

objetos de museu  de naturezas diversas – vegetais e animais vivos ou conservados in vitro, 

são essenciais para a melhor interpretação da realidade como documento original de um 

lugar diferente do ambiente do museu, estando ali por terem sido coletados, selecionados, 

classificados e arquivados.  

Conforme Mason (1994, p. 02), os objetos selecionados da coleção são 

fundamentais no discurso da exposição e no estabelecimento de uma ligação visível e 

tangível com mundos completamente desconhecidos geográfica e ambientalmente, ou no 

caso das coleções geológicas, segundo Brandão (2008a. p. 78), “referentes a passados 

distantes milhões de anos em épocas bem remotas da história da Terra e da Vida”. Desta 

forma, é imprescindível disponibilizar amostras, que dão visibilidade aos eventos de 

natureza geológica invisíveis aos olhos do homem, como as já citadas diferenças de escala 

temporal e espacial, não sendo possível se entender no todo os fenômenos sem estes 

materiais, recorrendo também a aparatos tecnológicos de simulação dos sistemas naturais, 

como ocorre em muitos centros de ciência. 

É sabido que, além do caso particular da Geologia, muitas amostras são únicas, não 

tendo como serem substituídas, necessitando de um cuidado mais especial, não podendo 

ser manipuladas ou, se o forem, que apenas sejam de forma esporádica e estritamente 

necessária. Muitos responsáveis por exposições em museus de história natural e centros de 

ciência alegam isto para não utilizar as coleções na demonstração ao público, alegando 

também que utilizar cópias seria contra os princípios museológicos, que se propõe a expor 

o real. Isto acaba por ser descabido em muitos casos, uma vez que substituir peças 

originais por cópias não significa falsificar ou trair a confiança do público, sendo por 

muitas vezes uma técnica necessária para a preservação do material.  

Assim como colocado por Hernández (2006, p. 256), se não se pode comtemplar os 

originais porque podem se deteriorar, ao menos que seja possível olhar uma cópia fiel que 

os represente (e.g. covas paleolíticas de Lascaux ou Altamira), com a demonstração da 

mesma mensagem do original e que, a indicação clara da não originalidade e a razão de 

estar substituindo uma peça autêntica basta para que o público não perca a confiança na 

instituição.  

Pode-se dizer que as coleções geológicas registram os ambientes naturais atuais e 

pretéritos, contribuindo para a investigação na compreensão e modelação das 
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transformações das populações e habitats ecológicos (Van-Praet, 2010, p. 188). 

Acrescenta-se a isto, a investigação da geologia para a compreensão das alterações 

ambientais ao longo dos últimos séculos – chuva ácida que altera algumas das 

características de mármores, como exemplo, que pode ter seu efeito analisado em amostras 

da mesma área, mas de diferentes séculos. Um outro exemplo na geologia pode ser dado 

referente a análise comparativa de amostras de rochas de diferentes poços de petróleo e 

também de amostras de rochas de mesmo poço em épocas diferentes. 

Um outro fator muito importante para a presença das coleções geológicas nas 

exposições, em alguns casos específicos, é que estes materiais podem ser os únicos 

registros ainda acessíveis para estudo de um determinado local, uma vez que se deixados in 

situ, serão perdidos e não poderão mais serem vistos. Isto ocorre, por exemplo, no 

langerstatte14 do Cretáceo Inferior do Brasil, na Bacia do Araripe (que engloba três estados 

do nordeste brasileiro), visitada três vezes pela autora desta dissertação. Neste local, a 

comunidade retira fósseis das jazidas para vendê-los clandestinamente e isso é uma fonte 

de renda de muitas famílias na região desde há muito tempo.  

Em uma outra vertente, além da presença das coleções nas exposições, Jackson 

(1999, p. 418), enfatiza a importância das coleções geológicas para pesquisas históricas. O 

autor faz críticas sobre como o desenvolvimento e compreensão da ciência pode ocorrer 

baseado somente em livros e artigos sem referência à geologia real e sem as fontes de 

dados que são as coleções, no sentido de muitos investigadores da história da geologia 

ignorarem as informações históricas que os espécimes geológicos podem render.  

De fato, há justificação para isso, pois sabe-se que muitas coleções geológicas se 

encontram sem catalogação e até ausentes de identificação sob responsabilidade dos 

museus (Jackson, 1999; Brandão, 2008a), além de em muitos museus geológicos e de 

história natural não possuirem curadores especialistas, tendo como responsáveis 

profissionais de outras formações a cuidar da área de Geologia que podem não valorar as 

amostras, não reconhecendo a significação, os esforços e legado de nossos antecessores de 

pesquisa em preservar holótipos e/ou dar relevo a estes (Jackson, 1999, p. 422-424).  Desta 

forma, estas coleções devem ser tidas como elementos patrimoniais especiais que se 

distinguem em vários aspectos de outras coleções, podendo ser mais valorizadas e 

preservadas. 

                                                           
14 Lagerstätte é a designação dada em Paleontologia as jazidas notáveis por sua diversidade ou qualidade de 
preservação dos fósseis.  
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Embora os museus possam se valer de diversas formas de comunicação do 

conhecimento para cumprirem seu papel de divulgadores científicos (artigos científicos, 

catálogos, materiais didáticos, filmes, palestras, etc.), segundo Chelini & Lopes (2010, p. 

209), as exposições são a principal ou a mais específica forma de comunicação de um 

museu.  

Uma exposição em um museu de história natural ou de geociências necessita de 

uma comunicação atrativa para seus objetivos de divulgação científica serem atingidos e 

reconhece-se que a tecnologia e seus aparatos tornam o discurso bem chamativo - apelativo 

até em alguns casos. O que não se pode deixar de transmitir é que também há muita 

importância na “linguagem das coisas”, aquela do contato sensorial com a realidade 

material (textura, peso, cor), de forma tridimensional, que é oferecida somente através das 

amostras, pois o contato sensorial com a “peça real” é necessário ao ser humano para sua 

própria compreensão do que é real.  

A ideia sobre as coleções nas exposições é reforçada por vários autores, assim 

como coloca Barbuy (2010, p. 129): “os acervos não poderiam ser apenas pretextos ou 

planos de fundo para ações quaisquer em museus, mas sim documentos centrais das 

exposições e das ações educativas que se implementam”.  

Desta forma, se torna urgente que as exposições geocientíficas divulguem a ciência 

com discursos mais atualizados – temas de disciplinas de forma concatenada e 

atualização/novas teorias – através de uma junção de vários instrumentos, dentre eles, e 

principalmente, as coleções. Com isso, talvez seja possível que as pessoas reconheçam que 

a geologia e seus fenômenos também fazem parte da rotina de suas vidas e não somente do 

dia-a-dia de investigadores e outros profissionais da área. 

É neste sentido que sugerimos que as coleções geológicas sejam mais utilizadas nas 

exposições, reforçando que as mesmas não devem ficar somente nas reservas técnicas, pois 

são um documento central na construção do conhecimento da Terra e dos fenômenos que 

influenciam a Vida. Afinal, os objetos são reconhecidamente o diferencial do museu.  

 

IV.4.2 – A utilização da imagem como instrumento de comunicação científica 

 

Da mesma forma que a Terra tem nas rochas seus elementos de tempo 

materializados, temos a materialização da contínua transformação do tempo cultural 

humano percebido nas artes. Nesse sentido, a arte – em suas diversas expressões (e.g. 

escultura, pintura, desenhos) - como a materialização das emoções e dos valores humanos, 
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possibilita de forma visível e palpável, a percepção do mundo que cerca a vida e, 

consequentemente, os fenômenos que a envolvem ao longo do desenvolvimento da 

sociedade. Não na mesma proporcionalidade de escalas dos elementos geológicos, mas 

numa escala bem ampla de atuação humana, a arte se apresenta desde quando o homem 

desenvolve a capacidade de manipulação de objetos e nota os diferentes resultados da 

interação dele com o ambiente que o cerca.  

A ciência em especial, no sentido da interpretação do mundo, baseada na 

verificação e teste, é uma manifestação humana do seu desenvolvimento em relação ao 

aprofundamento do conhecimento e sua, cada vez mais dependente, ligação com a natureza 

e seus elementos. Tendo o conhecimento das geociências como suporte ao 

desenvolvimento humano na sua manipulação cada vez maior dos elementos terrestres e, 

sendo a arte um produto da manifestação humana e do mundo que nos cerca, poderia 

perguntar-se se há possibilidade de a arte se constituir em veículo de divulgação daquele 

corpo específico de conhecimentos? 

 A resposta a esta pergunta é que a arte é um poderoso recurso para se transmitir 

conhecimento e comunicar ciência, e isto ocorre desde há muito tempo através, 

principalmente, através das ilustrações.  

Cada forma de transmitir conhecimento dispõe de um elemento portador que lhe é 

próprio e alguns outros que são acessórios; Wagensberg (2001, p. 341) explica que esta 

forma de se transmitir informações pode ocorrer através da palavra falada (e.g. aulas na 

escola), da palavra escrita (e.g. livros) e das imagens (e.g. ilustrações).  

Direcionando a explicação do autor acima para as exposições dos museus e centros 

de ciência, o discurso usado para a apresentação dos temas pode ser feito com a utilização 

de vários instrumentos: os objetos, os textos e as imagens. Porém, como já discutido 

anteriormente, ao invés destas instituições, em alguns casos, utilizarem da 

complementaridade destes três instrumentos como um recurso eficaz de transmitir o 

conhecimento sobre um assunto, acabam por optar no uso massivo, ou até exclusivo, das 

imagens através de vídeos e sistemas computacionais em detrimento dos objetos e 

mensagens textuais.  

Uma vez que os museus e centros de ciência considerem essencial a divulgação 

científica também por imagens computacionais, porque não utilizar as ilustrações 

científicas de forma conjunta com os sistemas computacionais no sentido de também 

demonstrar como a ciência é feita pelos cientistas?  



162 
 

 
 

 

No caso particular da Geologia, é justificável a mais valia do uso das ilustrações 

científicas nas exposições. Estas são um recurso muito utilizado pelos investigadores na 

coleta de dados e observação de alguns fenômenos em campo, sendo o registro efetivo das 

informações – e até ideias - que irão gerar as análises laboratoriais e computacionais 

posteriormente.  

As ilustrações científicas na geologia, assim como em qualquer ciência, são aquelas 

relacionadas aos desenhos, mapas, esquemas e diagramas de uma forma geral, e ajudam a 

visualização de termos e conceitos com a intenção de possibilitar a sua representação 

mental, a sua conceitualização por parte do visitante e também tem um importante papel a 

respeito dos objetos (Blanco, 1999, p. 152). 
 

                IV.4.2.1 – Divulgação da Geologia pelas ilustrações: breve histórico  

 

A primeira representação de minerais, rochas e fósseis de forma gráfica com o 

objetivo explícito da divulgação científica, foi feito em 1565 pelo Naturalista Conrad 

Gesner (1516-1565), segundo Silva (2010). Poucos anos depois em 1570, conforme 

apresenta Amoêda (2005, p. 18), é editada na Bélgica, a obra  “Theatrum Orbis 

Terrarum”, da autoria de Abraham Ortellius (1527-1598), com  uma cartografia mais 

ilustrativa sendo considerada como o primeiro atlas moderno.  

Tendo esta obra gerado polêmica entre os cientistas da época quanto a 

imutabilidade da Terra,  provocou os primeiros relatos de cientistas considerando que os 

continentes não ocuparam sempre a sua posição atual. Desta forma, foi então sugerido que 

o continente americano teria sido arrastado para longe da Europa e da Ásia por fenômenos 

catastróficos e que vestígios deste processo estavam marcados nas linhas costeiras destes 

três continentes, que apresentavam um perfeito encaixe.  

Em 1667, a obra “Elementorum myologiae specimen”, elaborada por Nicolaus 

Steno (1638-1686), é publicada, sendo considerada extraordinária não somente pela 

riqueza de detalhes ilustrados (no que tange a comparação de um animal vivo – tubarão - 

com fósseis conhecidos na época como glossopetraes), mas também pela integração das 

ciências geológicas e biológicas (Silva, 2010, p. 202). O autor ainda acrescenta (p. 203), 

que em complementação a esta obra, Steno em 1669, publica outra obra, “De solido intra 

solidum naturaliter contento disertationis prodromus”, onde enuncia o “Principio da 

Sobreposição”, considerado até hoje um dos princípios básicos das geociências e que diz a 
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deposição dos estratos ocorre sempre em ordem cronológica da base para o topo da coluna 

estratigráfica.  

 No século XVIII, James Hutton (1726-1797), unindo os conhecimentos fornecidos 

por Newton a uma boa habilidade de representar paisagens geológicas de forma ilustrativa 

e um profundo conhecimento de formação em Geologia, apresenta em 1795 a Teoria do 

Uniformitarismo na obra “Theory of the Earth with proofs and illustrations” (Amoêda, 

2005; Silva, 2010). 

 No final do século XVIII e o início do século XIX a Biologia, a Geologia e a 

Paleontologia já se encontravam estruturadas e desta forma, obras mais especializadas 

começam a serem escritas. São publicadas as obras “An Essay on the Principle of 

Population” (1798), “Principles of Geology” (1830), “On the Origins of Species” (1859) e 

“On the Law Which Has Regulated the Introduction of New Species” (1855), 

respectivamente do economista Thomas Malthus (1766-1834), do geólogo Charles Lyell 

(1797-1875), do naturalista Charles Darwin (1809-1882) e do naturalista Alfred Russel 

Wallace (1823-1913), todas dotadas de ilustrações científicas coloridas e representação 

rigorosa de detalhes (Reis, Guerra and Braga, 2006; Rosa, 2012; Johson, 2013).  

Ainda no século XIX, há um artista, exímio divulgador da história natural, 

Benjamin Waterhouse Hawkins (1807-1894). Ficou conhecido por seus modelos de 

dinossauros em tamanho natural esculpidos em concreto no Parque Palácio de Cristal 

(Crystal Palace Park, Londres, 1853-1854), feitos com precisão, usando o mais recente 

conhecimento científico da época15. 

Um geólogo americano e um taxidermista e entomologista, ambos com dotes 

artísticos e cientistas, devem ser destacados também, respectivamente, no século XIX, 

segundo Brandão et al.  (2016): Jean-Baptiste Deyrolle, um importante marchant de 

material didático e científico em Paris, que abriu um 1831 uma loja e gabinete de 

curiosidades com o objetivo de ensinar ciências naturais para estudantes. É, atualmente, 

uma instituição de referência internacional no fornecimento de materiais para escolas, 

museus e outros estabelecimentos científicos. O segundo é Henry Augustus Ward (1834-

1906), que fundou uma empresa em 1860 (Ward Natural Science), produzindo e vendendo 

moldagens e réplicas de qualidade, de fósseis e outros equipamentos científicos e didáticos, 

como displays e banners, fornecendo material para as exposições de diversos museus dos 

Estados Unidos e da Europa, além escolas e faculdades. 

                                                           
15 http://academic.brooklyn.cuny.edu/geology/chamber/hawkins.html, acessado em 25/11/2015. 
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Pelos finais do século XIX a divulgação científica com dioramas nas exposições 

temáticas de Paleontologia e Zoologia dos museus de história natural torna-se mais 

popular, sendo considerada a sua primeira aparição no Milwaukee Public Museum 

(atualmente Wisconsin´s Natural History Museum), elaborado por Carl Ethan Akeley 

(1864-1926), o primeiro taxidermista americano, considerado o precursor da taxidermia 

moderna (Sterling, 2008, p. 12).  

A técnica de criar imagens por exposição luminosa (fotografia) é desenvolvida em 

1826 e começa a ser usada no final do século nas exposições em museus de história 

natural, se tornando um instrumento de registro do real, da materialização do tempo de 

fenômenos da natureza, das cenas com organismos vivos e suas estruturas no ambiente 

real. Desta forma, as fotografias, como recortes da realidade a nossa volta, passam a ser 

uma forma atrativa de ilustrar os conteúdos expositivos em todas as ciências (Fernandes, 

2009, p. 28). 

No século XX, uma nova era surge, a da positividade científica, do fortalecimento 

do estado laico e da revolução artística (massificação da instrução, surgimento de muitos 

movimentos artísticos, manifestação do folclore). Tais pontos apresentam o dinamismo da 

Época Contemporânea e lhes fornecem características distintas dos séculos anteriores, 

substituindo os “porquês” pelos estudos de “como” os fenômenos ocorrem (Rosa, 2012, p. 

19). 

Em 1929, a geologia ganha uma importante discussão científica, com a Teoria da 

Deriva Continental, apresentada de forma ilustrada, por Alfred Wegener. Wegener, através 

da representação dos continentes atuais como um “quebra-cabeças” pode demonstrar a 

base da Teoria da Translação Continental, encaixando os blocos continentais em um único 

supercontinente e, esta imagem é um exemplo muito importante para a Geologia. 

“A ideia de Wegener da evolução do posicionamento dos continentes, explanada 
graficamente é uma das mais poderosas imagens geológicas de todos os tempos, não pela 
imagem em si, pelo seu fino recorte técnico, mas pelo alcance geológico, paleontológico, 
oceanográfico e geofísico da teoria que icnograficamente materializava (Silva, 2010, p. 
206)”. 

 
Na última metade do século XX, uma excessiva especialização da ciência é iniciada 

e a existência de um fosso entre as ciências se torna ainda mais intensa. O uso e 

popularização da tecnologia se intensifica e as ilustrações científicas perdem espaço para o 

uso das fotografias e dos sistemas computacionais, que podem fornecer a impressão que 

fazer ciência está apenas a distância de um pressionar de botões.  
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Muitos podem dizer que fotos e sistemas computacionais substituem as ilustrações 

de campo, mas o fato é que não representam as ideias e a base para a construção do 

conhecimento do investigador ao longo da elaboração do seu desenho, tendo além disso, a 

possibilidade de sua informação ser comprometida pela falta de legendas ou ausência de 

destaque para pormenores imprescindíveis para o entendimento do todo, normalmente 

realçadas nas ilustrações científicas (e.g. perfil estratigráfico). Neste sentido, explica Silva 

(2010, p. 208): “a informação veiculada nos esquemas geológicos não é apresentada tal 

qual ocorre na natureza: é codificada”, pois não correspondem à “desenhos à vista”, como 

fotografias os fazem. As ilustrações de campo em geologia correspondem a interpretações 

“em maior ou menos grau, que transmitem a informação geológica por meio de sinais 

convencionais (...), onde cada linha, cada letra e cada ponto tem seu significado geológico” 

(ibidem, p. 208). 

Desta forma, sendo a Geologia uma ciência que também pode ser explicada por 

ilustrações, além da observação de objetos, é imprescindível que isto também seja 

explorado na divulgação científica, pois principalmente no que diz respeito a conquistar 

novos públicos, esta relação com a arte através das ilustrações, pode ser uma forma de 

incentivar uma nova visão mais integradora entre natureza e os produtos da sociedade 

humana.  
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PARTE V – A TECTÔNICA DE PLACAS NOS MUSEUS DA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

O papel da Europa, como marco histórico no incentivo à divulgação científica é 

notório. Assim como já reportado na parte IV desta dissertação, os museus tiveram um 

papel importante para a construção do conhecimento científico em parceria com 

universidades desde finais do século XVII e a própria estrutura das suas exposições, 

apresentava e demonstrava a lógica do pensamento científico da época, nomeadamente no 

que diz respeito à História Natural.  

Conforme apresenta Brandão (2008a, p. 01), Portugal e Espanha foram, e são, 

países com grandes acervos geológicos, iniciados pelas Academias e respectivas 

Comissões e Institutos Geológicos, desde o século XVIII. Para além disso, a Península 

Ibérica numa missão diacrônica merece destaque quanto a história e número de museus de 

história natural e centros de ciência, tendo muito mais de 100 museus da temática de 

ciências – a título de confirmação, esta autora esteve, ao longo dos quatro anos de 

preparação desta dissertação de doutoramento em exatamente 102 museus e centros de 

ciência da Península Ibérica. Em termos históricos, isto é confirmado por vários autores, 

(e.g. Gil, 1988, Hernandez, 1998, Delicado, 2009, Brandão, 2008a) tendo a criação dos 

primeiros museus no século XVIII:  

1 - Em 1768-1769 a criação em Lisboa do Real Museu e Jardim Botânico e;  

2 -  Em 1776 é aberto o primeiro Gabinete de História Natural na Espanha, precursor do 

atual Museu de Ciências Naturais de Madri.  

Devido a questão histórica e, principalmente, numérica (grande quantidade de 

museus da temática de ciências), Portugal e Espanha tornam-se pontos de interesse para 

estudos de museus de história natural e centros de ciência. Com efeito, a Península Ibérica 

é o local de estudo de caso deste trabalho, que tenta, nessas visitas exploratórias a algumas 

destas entidades de ensino não formal escolhidas, verificar se a divulgação científica das 

novas tendências e teorias geológicas está a ser apresentada ao público de forma explícita 

nas exposições e se de fato há divulgação da teoria da Tectônica de Placas em alguns dos 

mais renomados museus de história natural e centros de ciência  

A observação dos dez museus e centros de ciência foi realizada segundo uma 

metodologia quantitativa-descritiva e seguiu um roteiro desenvolvido a partir da 

sistematização do referencial teórico e aprimorado ao longo de cada visita (Anexo I). O 
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recurso a textos disponibilizados em alguns dos luagres também contribuiu para uma 

melhor análise dos espaços e exposições.  

O roteiro incluía na primeira fase, a existência de abordagem da temática em causa 

e a forma como é apresentada (estando presente), ou seja, a unidade expositiva em si e seus 

elementos, além da ligação entre os temas Geologia, Evolução e Paleontologia.  

Este roteiro materializou-se numa ficha simples preenchida em cada um dos pontos 

de visita, sendo que em alguns houve o acompanhamento de um responsável da instituição 

em pelo menos uma das visitas, pois tentou-se fazer no mínimo duas idas em cada local 

para que problemas como interdição da exposição fosse contornado e falta de observação 

e/ou melhor percepção de informações fossem melhoradas. No caso de Dinópolis, em 

Teruel (na Espanha), estava fechado no mês de janeiro de 2015 para reformas, mas sua 

visita foi refeita em maio de 2015. Infelizmente três lugares não puderam ser revisitados: o 

Museu Nacional de Ciência e Tecnologia (MUNCYT) devido a ter sido incluído nesta 

dissertação após o período dedicado as visitas para o estudo de caso; o Museu Geológico 

do Seminário, pois  estava fechado nos dias programados para a segunda visita, num 

primeiro momento em maio de 2015 e posteriormente em julho do mesmo ano e o Centro 

Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência, por indisponibilidade pessoal. 

Em todos os dez locais visitados, a recolha de fotos era permitida, não tendo 

necessidade de autorização em especial.  

Embora não faça parte dos objetivos desta dissertação a caracterização dos museus 

de história natural e de centros de ciências visitados, teve-se em conta como orientação, 

quanto a natureza dos recursos museológicos (IBRAM, 2012; ICOM, 2010-201216), duas 

classificações tipológicas, que em parte já foram colocadas anteriormente: 

1 - Museu tradicional: modelo de museu que opera processos de musealização ex-situ, ou 

seja, o objeto musealizado é apartado da sua realidade funcional e elevado à instância 

representacional no museu.  

1.I) Museu ortodoxo: o mais conhecido modelo de museu, correspondente ao local 

que abriga e expõe as coleções; 

1.II) Museu com coleções vivas: jardins botânicos, jardins zoológicos, aquários, 

vivários, biodomos, etc.; 

1.III) Museu interativo: museu que na disposição do seu acervo, convida e necessita 

interação do público para a transmissão de sua mensagem. 

                                                           
16 http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Conceitos-
ChavedeMuseologia_pt.pdf, acessado em 22/05/2018. 
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2 - Quanto à cronologia, organização e recursos, tendo em vista suas temáticas geradoras 

que são história natural, ciência e indústria, fenômenos e conceitos científicos, os lugares 

serão classificados como de primeira, segunda e terceira geração (Padilla, 2001; Cazelli 

and Coimbra, 2012; Cazelli et al., 2003 e Leitão, 2009).  

Em Portugal, há um caso em particular, como já tratado nesta dissertação, os 

Centros Ciência Viva, considerados neste trabalho como museus interativos e de terceira 

geração, na medida em que, em suas exposições, há necessidade de interação do público 

com os módulos expostos e onde a interatividade é um requisito importante para a 

transmissão da mensagem científica da exposição.  

Para a análise das exposições, que encontra-se na tabela 06, as visitas foram feitas 

em horário de abertura normal para o público. Desta forma a coleta de dados possibilitou 

participar de roteiros feitos pelo público (sugeridos ou não pelos locais) e observação 

(mesmo que não sendo objetivo deste trabalho) de como os visitantes respondem as 

informações - interesse ou não - e/ou com os equipamentos de interação.  

Para a análise sobre a inclusão do tema Teoria da Tectônica de Placas, nossa 

observação focou-se em primeiro lugar se ocorria e, caso ocorresse, se apresentava ou não 

os argumentos científicos que envolvem os Ciclos de Wilson, as Plumas Mantélicas e o 

Ciclo dos Supercontinentes. Também observou-se como ocorre a comunicação do assunto; 

se através de maquetes com tabelas, textos em banner, discurso de monitoria, vídeo e/ou 

sistemas computacionais acionados ou não por toque. 

Devido a uma heterogeneidade de situações, uma breve descrição de cada um dos 

museus visitados torna-se necessária para uma melhor compreensão dos dados. O critério 

de escrita usado na ordenação das entidades abaixo foi: primeiramente foram descritos os 

museus em ordem de data da última visita17 e depois foram descritos os centros de ciência, 

também em ordem de data da última visita.  

  

V.1 - Museu Geomineiro 

 

O Museu Geomineiro (IGME), em Madri, é uma unidade do Instituto Geológico e 

Mineiro de Espanha, pertencente ao Ministério da Economia e Competitividade. 

Inaugurado em 1927, tem como objetivo a divulgação do conhecimento da constituição 

geológica da Espanha. A exposição atual data de 02 de março de 1989, momento de 

                                                           
17 Última visita: a última visita feita em cada local conforme o mais antigo para o mais recente. 
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reinauguração do museu, então presidida pelo Rei D. Juan Carlos I, tomando a partir de 

então, o nome oficial de Museu Geomineiro19. É um centro de investigação muito ativo, 

com mais de 20 investigadores de todo o mundo em momento de pesquisa. 

O museu está numa construção histórica datada de 1926, e possui uma área de 

1.370 metros quadrados, com 250 vitrines de madeira, dispostas em quatro andares com 

mais de 10 mil exemplares expostos (figuras 62). Possui mais de dez salas para 

investigadores em momento de pesquisa e coleção com mais de 70 mil exemplares sendo 

alguns holótipos20. 

 

 

Figura 62: Vista parcial da exposição permanente do Museu Geomineiro. Fotografia da autora, 

2015. 

 

Além da atividade de investigação e da exposição aberta ao público de forma 

gratuita, recebe escolas de toda Espanha, tendo visitas monitoradas. Também organiza 

exposições temporárias e fornece cursos básicos de Geologia para a comunidade. A 

exposição permanente do Museu Geomineiro segue o modelo dos museus ortodoxos, tendo 

sua coleção exposta em vitrines apoiada com tabelas e, em alguns casos, textos em banners 

(figura 63). A exposição apresenta também  alguns moldes de fósseis, como é o caso da 

reconstituição de um crânio de Tiranosaurus sp (figura 64) e fóssil de um Mastodonte 

(figura 65).  
                                                           
19 http://www.igme.es/museo/historia.htm , acessado em 22/08/2017. 
20  http://www.igme.es/museo/coleccion.htm, acessado em 23/08/2017 e informação pessoal. 
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Figura 63: Museu Geomineiro. Vitrine com icnofósseis e suas tabelas. Fotografia da autora, 
2015. 

 

 

Figura 64: Museu Geomineiro. Réplica de crânio de Tiranosaurus sp e vitrine com fósseis de 

vários períodos (não relacionados) e suas tabelas e banners. Fotografia da autora, 2015. 
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Figura 65: Museu Geomineiro. Fóssil de um mastodonte do Plioceno provindo de Las Higueruelas 
(Ciudad Real). Fotografia da autora, 2015. 

 A exposição dá ênfase nos materiais coletados no país, que podem ser vistos 

distribuídos entre as temáticas mineralogia e sua distribuição nacional e mundial, 

petrologia (classificação), paleontologia (fósseis de diversos organismos sem aparente 

relação). Uma parte significativa da exposição documenta a importância do Instituto 

Geológico e Mineiro em termos de exploração geológica nacional e também no quesito de 

investigação21.  

As temáticas são tratadas de forma autônoma e sem indicação de inter-relação. 

Embora ocorra, não de forma explicada, uma divisão dos temas em andares diferentes, há 

amostras de minerais, rochas e fósseis juntos no andar de entrada, com uma disposição 

aleatória. Não há uma rota a ser seguida para a observação dos materiais, podendo serem 

feitas de forma não sequênciada. 

Embora seja um centro de referência de Geologia na Espanha, com atividade de 

pesquisa científica muito producente, não há menção das novas tendências científicas desta 

ciência na exposição. Para além disso, não há menção da influência da Tectônica de Placas 

no Ciclo das Rochas e nem citação destes importantes fenômenos. A diretora do Museu 

justifica que a intenção com a exposição do museu é preservar o máximo possível a 

estrutura da exposição original, como uma exposição histórica clássica. 

                                                           
21 A exposição foi visitada três vezes, sendo que a primeira delas foi acompanhada pela diretora do Museu, 
Isabel Rábano e pela paleontóloga Silvia Carrasco, que além de fornecerem explicações sobre a história do 
museu e da exposição, deram material impresso e permitiram o acesso a coleção não exposta.  
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 Há materiais ilustrados de apoio disponíveis aos interessados, com explicações de 

alguns dos materiais expostos e de como a exposição está apresentada em cada andar. Os 

folhetos também apresentam um histórico do museu e da arquitetura do prédio, além de 

falar brevemente das coleções científicas. 

 A exposição do Museu Geomineiro demonstra um grande potencial nacional em 

termos de recursos geológicos, além de investigação geológica. Embora esteja organizada 

segundo padrões tradicionais, a diversidade de materiais expostos e seus painéis bem 

explicados possibilitam, além do aguçar da curiosidade sobre muitos materiais, com que se 

adquira muitas informações sobre petrologia e mineralogia. 

 

V.2 - Museu Nacional de Ciências Naturais 

 

O Museu Nacional de Ciências Naturais (MNCN), localizado em Madri, é um dos 

centros emblemáticos do Conselho Superior de Pesquisas Científicas (CSIC) e um dos 

mais importantes institutos de pesquisa científica da Espanha, com mais de 70 

pesquisadores em áreas que vão desde paleobiologia e geologia até ecologia e mudanças 

climáticas. Tem o objetivo de transmitir conhecimento gerado pelos próprios 

pesquisadores para a sociedade através das suas exposições possibilitando aos visitantes 

um tempo de entretenimento com aprendizado sobre a mudança do nosso planeta e a 

enorme diversidade que o mesmo hospedou desde a origem da Vida até o presente22.  

Foi criado pelo Rei Carlos III em 1771 como Real Gabinete de História Natural a 

partir da coleção particular de um comerciante equatoriano, Pedro Franco Dávilla (1711-

1786)23. Este museu é tido hoje como um dos mais antigos do mundo e está assim 

denominado desde 1913. Devido a Guerra Civil de 1936, perdeu grande parte de sua 

coleção inicial, mas continua sendo um dos mais representativos em reserva de coleções de 

história natural do mundo, com mais de seis milhões de exemplares de diversas áreas 

disciplinares e geográficas24.  

Além da atividade de investigação e das exposições permanente e temporárias, o 

MNCN oferece visitas monitoradas para grupos, workshops e outras atividades de extensão 

                                                           
22 http://www.mncn.csic.es/seccion=1177 , acessado em 23/08/2017. 
23http://www.mncn.csic.es/Menu/Elmuseo/Presentacinehistoria_Fundacion_y_primera_epoca/seccion=1177
&idioma=es_ES&id=2010062816230001&activo=11.do , acessado em 13/04/2018. 
24 http://www.mncn.csic.es/seccion=1196 , acessado em 23/08/2017. 
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cultural e de animação25. A exposição foi visitada três vezes, sendo que em nenhuma delas 

houve acompanhamento de representantes do museu26.  

O atual museu está numa construção histórica, datada de 1887, que alberga suas 

exposições desde 1906. Possui duas grandes áreas expositivas distintas, separadas 

fisicamente. Em uma destas partes, a que é sugerida como início da visita, há a exposição  

da biodiversidade e sua evolução (figura 66) e, em salas distintas, a exposição de Zoologia 

e de História da Ciência. Neste mesmo local, é onde também se encontram as exposições 

temporárias.  

Embora haja um folheto com informações das temáticas da exposição que é 

disponibilizado ao público, não há indicação de um percurso, podendo o visitante estar 

livre na direção e temática que desejar.  

Dentro do assunto de biodiversidade, são abordadas as áreas disciplinares de 

Evolução, Ecologia e Meio Ambiente e se apresentam através de animais naturalizados e 

suas tabelas, reconstituição de esqueletos, painéis e telas iluminadas, ilustrações e 

equipamentos históricos. Não se registrou a utilização de recursos multimídia. O mesmo 

acontece com a os tópicos de Zoologia e História da Ciência (figura 67) que não se 

apresentam como assuntos integrados à temática de biodiversidade. 

 

 

Figura 66: Exposição de Biodiversidade  do MNCN. Fotografias da autora, 2015. 

 

                                                           
25http://www.mncn.csic.es/Menu/Actividades/Pblicoindividual/Otrasactividades/seccion=1189&idioma=es_
ES.do acessado em 23/08/2017. 
26 Nenhuma das várias tentativas de contato com os curadores da coleção de paleontologia ou com a direção 
do museu foi respondida. Todas as informações sobre a exposição foram colhidas na página oficial do museu 
na web e observações pessoais da autora 
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Figura 67: MNCN. Exposição da sala que evoca o Real Gabinete fundado em 1771, tratando da 
área disciplinar de história da ciência. Fotografias da autora, 2015. 

 

 Na outra área expositiva do museu, que embora se encontre no mesmo edifício 

possui entrada em separado, as temáticas de Geologia, Paleontologia e Evolução Humana 

são apresentadas, mas de forma não integrada. 

 A temática de Geologia (figura 68) é apresentada com as áreas disciplinares de 

mineralogia, petrologia (figura 69) e deriva continental, assuntos abordados de forma não 

integrada. As rochas e minerais estão dispostas em vitrines através de suas classificações 

genéticas, com tabelas e textos explicativos, num grande número de exemplares. 

 

 

Figura 68: Exposição de Geologia do MNCN. Fotografia da autora, 2015. 
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Figura 69: MNCN. Exposição de rochas. Fotografia da autora, 2015. 

 

O tema de deriva continental (figura 70) é apresentado de uma forma absolutamente 

encapotada. Embora seja abordado por maquetes, com as diferentes posições dos 

continentes em alguns períodos do Fanerozóico, além de também estarem apresentados por 

explicações e figuras em painéis iluminados, ecrãs com imagens em movimento e fósseis, 

na realidade expressam a visão paleobiogeográfica, omitindo a dinâmica da Terra.  

 

 

 

Figura 70: MNCN. Exposição da deriva continental nos principais períodos do Fanerozóico. 
Fotografia da autora, 2015. 
 

 Embora esta parte da exposição de Geologia demonstre um grande potencial para a 

apresentação das novas abordagens desta ciência, podendo discutir através dos 

instrumentos que utiliza e sua linha condutora, os conceitos de Ciclos de Wilson, Plumas 
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Mantélicas e Ciclo dos Supercontinentes, além de também poder expor as teorias de 

Tectônica de Placas e das Grandes Extinções em Massa do Fanerozóico, nenhum desses 

tópicos é demonstrado. 

 Após a exposição sobre a deriva continental, inicia-se a temática de paleontologia 

através de dioramas (figura 71), que ilustram o ambiente de vida de alguns animais nos 

períodos Permiano e Cretáceo. 

 

 

Figura 71: Dioramas da exposição de Paleontologia do MNCN. Fotografias da autora, 2015. 
 

 A exposição de Paleontologia tem como destaque os grandes vertebrados do 

Mesozóico (figura 72) e Cenozóico – os blockbusters: Tiranosaurus sp; Titanosaurus sp, 

os velociraptores da família Dromaeosauridae e; Eremotherium sp - , apresentados com a 

reconstituição dos esqueletos destes organismos em tamanho real. Há também ecrãs que 

demonstram imagens dos cenários de vida desses antigos animais. Tabelas e, em alguns 

casos, pequenos textos explicativos estão dispostos junto aos esqueletos, assim como 

também há icnofósseis e fósseis de vegetais.   
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Figura 72: Reconstituição de dinossauros na exposição de Paleontologia do MNCN. Fotografia da 
autora, 2015. 
 

Em relação ao tema Evolução do Homem, esta exposição apresenta a reconstituição 

das várias espécies de hominídeos conhecidas, com pequenos textos que explicam algumas 

características marcantes de cada exemplar. É neste local que se encontra uma vitrine com 

as explicações da teoria da Evolução de Darwin (figura 73), assim como seu trabalho num 

geral.  

 

 

Figura 73: MNCN. Vitrine dedicada à Darwin e seu trabalho na exposição sobre a Evolução 

Humana. Fotografias da autora, 2015 
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O Museu Nacional de Ciências Naturais apresenta uma grande quantidade de 

material em sua exposição, demonstrando a multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade 

não é feita, sendo todas as temáticas discutidas de forma não integrada e apresentadas 

isoladamente, mesmo em se tratando de assuntos interdependentes, como é o caso da 

Evolução e a Paleontologia e suas relações fundamentadas pela Geologia. Esta maneira de 

tratar os assuntos em exposição reforça ainda uma forma fragmentada de aquisição de 

conhecimento, o que não acontece mais na ciência, que embora tenha suas especialidades, 

depende de interdisciplinaridade para suas interpretações e conclusões. 

 Principalmente na área de Geologia, tanto a disposição, como a diferença de 

destaque dos assuntos,  podem induzir os visitantes a entenderem que são assuntos não 

relacionados e de diferentes níveis de importância na ciência. Pode não ser fácil para o 

público discernir o que é essencial de cada assunto, principalmente quando não há um 

monitor que oriente quanto ao conteúdo, assim como quanto a sequência de materiais a 

observar. Com isso, falta um tipo de hierarquia na apresentação dos materiais e explicações 

nesta parte.  

 

V.3 - Museu Geológico do Seminário 

 

O Museu Geológico do Seminário, em Barcelona, pertence ao Arcebispado da 

cidade, tendo sua sede dentro da Escola do Seminário. Foi fundado em 1874, embora tenha 

como precedente o Gabinete de História Natural de 1817, sendo mais tarde adicionado à 

Biblioteca Episcopal27.  

Embora seja um museu de geologia, segundo informações do diretor do museu28, 

Sebastian Calzada, trata principalmente da área de Paleontologia, não tendo como objetivo 

divulgar a Geologia como um todo. Dentre a temática apresentada, seu foco é a divulgação 

de fósseis de invertebrados. Seu acervo se constitui em mais de 80.576 taxa inventariadas 

por pesquisas próprias e recebe, sem interrupção desde 1939, fósseis de todo o mundo29.  

Possui uma biblioteca composta principalmente por obras de paleontologia, com 

mais de 14 mil títulos, além de um arquivo histórico especializado, ligado a personalidades 

marcantes da história das Geociências em Espanha (fundos Almera, Vidal, Font, Faura, 

                                                           
27 http://www.mgsb.es/ , acessado em 17/11/2017. 
28 O museu foi visitado uma vez e houve o acompanhamento pelo Diretor,  que cuida pessoalmente do 
atendimento a investigadores e visitas escolares. 
29 http://www.mgsb.es/HISTORIA.html, acessado em 17/11/2017. 
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Bataller, Via, Candel, Solé Sabarís, Reig, Fontboté, Villalta, Julivert, Zamarreño). Dispõe 

de um laboratório de preparação de fósseis (figura 74). 

 

 

Figura 74: Área de acesso ao laboratório de preparação de fósseis e à biblioteca. Fotografia da 
autora, 2015. 

 

A coleção do museu está praticamente toda exposta. Está separada em fósseis de 

invertebrados (figura 75) e de vertebrados (figura 76), mas em algumas vitrines encontram-

se os dois grandes grupos de fósseis. Não há relação evidente entre os objetos de uma 

mesma vitrine.  
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Figura 75: Vista da área de exposição de fósseis de invertebrados do Museu Geológico do 
Seminário. Fotografia da autora, 2015. 
 

 
Figura 76: Vista da área de exposição de fósseis de invertebrados e vertebrados do Museu 
Geológico do Seminário. Fotografia da autora, 2015. 
 

Em uma sala a parte, há a exposição de rochas, minerais, alguns esqueletos de 

animais atuais e icnofósseis (figura 77), com tabelas e banners. Não há relação entre os 

materiais expostos e nem uma ordem classificatória evidente. No local onde se encontram 

as rochas, não há referência escrita à nenhuma teoria, tendo apenas a indicação dos nomes 

das amostras. 
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Figura 77: Vista geral da exposição de rochas, minerais e esqueletos do Museu Geológico do 
Seminário. Fotografia da autora, 2015. 
 

O museu recebe visitas somente com agendamento prévio e acompanhada pelo 

diretor. Oferece palestras relacionadas a temas diversos dentro do contexto das 

geociências, além de editar uma revista científica especializada em Paleontologia30. Não há 

guia explicativo da exposição e a mesma segue o modelo dos museus ortodoxos.  

O museu é tido como um centro de referência em pesquisa de Paleontologia de 

Invertebrados, podendo contribuir muito com a divulgação de seus holótipos fósseis, mas 

acaba por não ser muito conhecido, devido a seu único meio de divulgação ser sua própria 

revista e sua página eletrônica, destinado a um público especializado. 

 

V.4 - Museu Nacional de História Natural e da Ciência 

 

O Museu Nacional de Historia Natural e da Ciência (MUHNAC) da Universidade 

de Lisboa, ocupa o edifício da antiga Escola Politénica, e engloba o Jardim Botânico de 

Lisboa e o desativado Observatório Astronômico de Lisboa. Sua história inicia-se na 

                                                           
30 Revista Batalleria. É editada pelo Museu e se dedica a investigação paleontológica, possuindo 
periodicidade anual.  
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segunda metade do século XVIII e no início do século XX, passa a ser um anexo da 

Faculdade de Ciências, quando ocorre a criação da Universidade de Lisboa em 191131. 

Embora tenha perdido muito de sua coleção de Zoologia e de Geologia em um 

grande incêndio ocorrido em 1978, ainda detém uma grande coleção de História Natural de 

Portugal com exemplares nas áreas de Botânica, Geologia, Paleontologia, Zoologia, 

Antropologia e equipamentos históricos de Física e Química. Além disso, também possui 

um patrimônio histórico e científico integrado de grande importância: o laboratório 

Chimico, datado de 1857 (figura 78), o já referido Observatório Astronômico de 1898, o 

Real Picadeiro de 1761 e antigo Colégo dos Nobres, antiga sala de Leitura e Biblioteca de 

1837 com seu mobiliário original. 

 

 
Figura 78: Laboratório Chimico e seu mobiliário e equipamentos originais do século XIX. 
Fotografia da autora, 2015. 
 

Além de intensa e contínua atividade de pesquisa e exposições temporárias e 

permanente, oferece práticas no planetário, palestras, além de atividades para professores, 

cursos de formação, conferências e seminários, mercado no Museu e atividades lúdicas 

                                                           

31 http://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/historia-e-patrimonio , acessado em 11/12/2017. 
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direcionadas principalmente para o público escolar32. Trata das áreas disciplinares de 

Química, Física, Zoologia, Botânica, Geologia, Paleontologia, Evolução e Antropologia, 

todas de forma independente e na entrada é distribuído um mapa indicativo dos locais de 

suas exposições.  

A exposição de Geologia é dividida em dois grandes temas, em salas diversas, que 

são a mineralogia e a evolução da Terra ao longo do tempo, sendo denominadas de 

“Minerais: Identificar e Classificar” e “A aventura da Terra: um planeta em Evolução”. 

Na exposição “Minerais: Identificar e Classificar” (figura 79), as amostras são 

dispostas conforme sua classificação química e os mesmos não são relacionados a outros 

assuntos, e.g. a utilidade dos mesmos e também na composição das rochas. Os exemplares 

estão explicados com tabelas e banners. Embora este museu detenha um grande número de 

minerais em sua coleção, com cerca de 50 mil amostras, segundo a curadora de 

Paleontologia Liliana Póvoas (informação pessoal, 2015), menos de duzentos minerais se 

encontram nas vitrines, sendo estes materiais procedentes de vários locais do mundo.  

 

 
Figura 79: Exposição “Minerais: Identificar e Classificar”. Fonte:  
http://www.museus.ulisboa.pt/sites/default/files/minerais-identificar-classificar.jpg , acessado em 
12/12/2017. 
 

                                                           
32 A exposição deste museu foi visitada três vezes, sem acompanhamento de monitor ou qualquer 
responsável. As tentativas de contato com a área de comunicação não foram respondidas. As informações 
sobre coleção, além de parte da exposição de Geologia, foram fornecidas pela curadora do setor de 
Paleontologia, Liliana Póvoas.  
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Quanto a “A aventura da Terra: um planeta em Evolução” (figura 80) faz referência 

a deriva continental desde o supercontinente Rodinia até a configuração dos continentes de 

hoje, além de pontuar eventos relativos a evolução da Vida ao longo do passar do tempo 

geológico. Isto é feito através de um friso ilustrativo com 100 metros que representa a 

tabela do tempo geológico, sendo complementado com fósseis, banners e maquetes 

giratórias de globos terrestres com as diferentes posições continentais. Embora seja 

evidente que o percurso a ser feito é seguindo a linha do tempo, não há sugestão de roteiro, 

embora suas explicações de catálogo induzam a isto.  

 

 
Figura 80: Exposição “ A aventura da Terra: um planeta em Evolução”. Fotografia da autora, 
2015. 
 

Mesmo expondo a deriva continental e apresentando eventos importantes para a 

evolução e extinção de algumas espécies (e.g. mudanças climáticas, mudanças de 

configuração continental e queda de meteoros), a exposição não cita a teoria da Tectônica 

de Placas e nem o Ciclos de Wilson (mesmo quando comenta sobre a abertura do Oceano 

Atlântico) e, além disso, mesmo demonstrando dois supercontinentes, o Rodinia e a 

Pangéia, e falando da extinção dos dinossauros, não explica o Ciclo dos Supercontinentes e 

nem aborda o conceito de extinção em massa ou que ocorreram outras grandes extinções 

além da que exterminou estes grandes répteis.  

Quanto a exposição permanente de Paleontologia (figura 81), incorpora fósseis, 

ilustrações, banners e tabelas, além da reconstituição de um crânio de Triceratops sp. Há 

uma caixa com areia e moldes de fósseis enterrados para que o visitante interaja. Não há 

relação entre os assuntos abordados e também não há relação com conceitos e teorias da 
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Geologia. Não há indicação de roteiro para a observação da exposição, podendo ser feita 

de forma aleatória.   

 

 
Figura 81: Sala dedicada à uma exposição temporária de Paleontologia. Fonte: fotografia da autora, 
2015. 
 

Embora um dos objetivos do museu, escrito em sua página web oficial, seja 

“contribuir para a produção de exposições e programas educativos e de divulgação sobre a 

Natureza e a Ciência, em particular sobre a geodiversidade, preservação e uso sustentável 

dos recursos geológicos, nomeadamente através do uso das coleções e da difusão dos 

resultados da investigação”33, verifica-se que há pouco uso, nas exposições de Geologia e 

Paleontologia, da coleção que detém sob sua guarda e, além disso, que os resultados das 

investigações não estão refletidos na sua exposição, não demonstrando informações mais 

recentes da Geologia nos assuntos que trata. 

 

V.5 - Fundação Conjunto Paleontológico de Teruel – Dinópolis 

Dinópolis, situado na cidade de Teruel, é um parque cultural, científico e de 

entretenimento, dedicado a Paleontologia e aos dinossauros em particular34, pertencente à 

Fundação Conjunto Paleontológico de Teruel. Surgiu em 1998, através do governo de 

Aragão, com o objetivo de integrar em um mesmo lugar um centro de interpretação 

paleontológica com a divulgação científica dos fósseis da região. Os objetivos desta 

                                                           
33 http://www.museus.ulisboa.pt/pt-pt/mineralogia-e-geologia, acessado em 12/12/2017. 
34 http://fosil.com.es/Fundacion-Dinopolis.html, acessado em 11/04/2018 
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Fundação estão relacionados a gerir e assessorar os conteúdos expositivos, realizar 

investigação  - in situ -, conservar as jazidas e os materiais delas obtidos e difundir a 

Paleontologia35.  

Dinópolis conta com um espaço alargado, uma vez que, para além da área de 

exposição permanente que tem mais de 1.500 metros quadrados, possui área externa com 

local para atividades práticas (e.g. equipamentos para atividades lúdicas - figura 82), 

simulação de jazigo com fósseis para serem encontrados (figura 83) -, restaurantes, 

anfiteatro com cinema e simulador 4D para espetáculos e laboratório de preparação de 

fósseis, que é observável (seus limites são de vidro) na visita à exposição (figura 84).   

Proporciona visitas monitoradas para grupos escolares, previamente agendados36. 

 

 

Figura 82: Dinópolis. Espaço destinado à atividades lúdicas. Fotografias da autora, 2015. 

 

                                                           
35 http://www.dinopolis.com/ , acessado em 21/08/2017. 
36 Embora o local estivesse fechado para atualização de conteúdos no mês de janeiro, os responsáveis, o 
diretor-gerente da Fundação, Luis Alcalá, e os paleontólogos Rafael Torres e Alberto Perianez, abriram a 
exposição para esta visita de estudo, além de acompanharem o percurso. Na segunda visita feita, a 
observação decorreu de forma livre. 
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Figura 83: Dinópolis. Espaço destinado à atividade de escavação na procura de fósseis. Fotografia 
da autora, 2015. 

 

 

Figura 84: Dinópolis. Laboratório de preparação de fósseis e modelagem. A instalação permite a 
observação dos visitantes sem que estes perturbem o normal desenvolvimento da atividade do 
laboratório Fotografia da autora, 2015. 
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A exposição está organizada segundo o tempo geológico, apresentando os três 

períodos do Mesozóico (Triássico, Jurássico, Cretáceo) que os dinossauros viveram. 

Finaliza com os grandes mamíferos extintos do Cenozóico. Segue o modelo dos museus 

ortodoxos, pois o percurso apresenta fósseis e reconstituições de formas de vida, 

explicadas em pequenas tabelas e, em alguns casos, textos em banners e dioramas (figura 

85).  

 

 
Figura 85: Exposição de fósseis de dinossauros e reconstituição de esqueleto. Fotografias da autora, 
2015. 
 

A forma como a exposição se encontra nos conduz a um caminho para observação 

dos materiais e textos, indo na direção do período mais antigo para o mais recente, mas não 

há percursos rígidos. Não há explicações sobre a ligação entre os períodos, e embora 

apresente fósseis e uma tabela com classificação dos dinossauros (figura 86), não indica de 

forma clara se isto está relacionado a um contexto evolutivo em relação aos períodos que 

trata na exposição. Não há a discussão sobre a relação dos dinossauros com outras espécies 

em seu ambiente de vida e nem que a abundância ou presença de alguma espécie se 

relaciona a questão climática ou geográfica.  
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Figura 86: Dinópolis. Banner com a classificação filogenética do grupo dos dinossauros. 
Fotografias da autora, 2015. 
 

Embora Dinópolis esteja relacionado a uma área de propostas interativas, devido às 

suas práticas que permitem o manuseio de moldes pelos visitantes e suas atividades 

lúdicas, sua exposição não o é, não tendo recursos didáticos interativos.  

Com o percurso da exposição, nota-se a ênfase nos blockbusters da Paleontologia - 

grandes saurópodes como o Allosaurus (figura 87), os grandes herbívoros como o 

Brachiosaurus e os grandes mamíferos como o Eremotherium (figura 88).  

 

 
Figura 87: Dinópolis. Reconstituição do esqueleto de um Allosaurus. Fotografia da autora, 2015. 
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Figura 88: Dinópolis. Parte da exposição que apresenta os grandes mamíferos do Cenozóico, com 
destaque ao Eremotherium. Fotografia da autora, 2015. 
 

Uma observação feita é que não há referência de as peças expostas serem originais 

ou moldes e nem se alguma delas é holótipo de espécie fóssil, assim como não há nenhum 

apontamento sobre as partes reais encontradas que possibilitaram as reconstituições dos 

esqueletos completos apresentados. Com isso, nota-se que a exposição é focada nas 

conclusões científicas e não na abordagem, principalmente não demonstra os fracassos e 

dificuldades de pesquisa na elucidação dos fatos apresentados, colocando o visitante na 

posição de receptor e não de questionador e o trabalho do paleontólogo como apenas 

escavador e descritor dos materiais encontrados em campo. 

 O Museu Dinópolis possui uma exposição com diversidade de fósseis, mas muitos 

não são pertencentes a paleofauna da região. Embora tenha o objetivo de divulgar os 

materiais regionais, poucas são as referências a estes, podendo esta exposição estar em 

qualquer lugar e não necessariamente nas proximidades das jazidas fossilíferas.  

Mesmo a Paleontologia sendo uma área disciplinar da grande ciência Geologia, não 

há explicações sobre isso e nem citações das importantes teorias geológicas utilizadas para 

a compreensão da paleobiogeografia dos organismos expostos. Entretanto, apesar de não 

abordar a nova tendência científica de integração das várias temáticas entre as geociências, 

possui uma atividade de pesquisa científica muito producente, o que possibilita, mesmo 

que de forma mímina, uma exposição que divulgue a Paleontologia Descritiva atual.  
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V.6 - Museu da Ciência CosmoCaixa de Barcelona 

 

CosmoCaixa de Barcelona é uma obra financiada pela Fundação La Caixa e foi o 

primeiro museu interativo de temática científica da Espanha. Desde 1981, primeiramente 

chamado de Museu da Ciência, ocupa as instalações de um antigo asilo – Amparo de Santa 

Lucia -, um edifício estilo modernista datado de 1904. Em 2004, a partir de uma reforma 

de grandes proporções, se converteu no Centro CosmoCaixa, que abriga não somente o 

museu de ciência CosmoCaixa, mas também um centro de atividades sociais e de 

referência científica em Barcelona, recebendo curiosos e interessados por ciência de todas 

as idades37.  

Em um espaço de mais de 50 mil metros quadrados possui um planetário 3D, salas 

de conferências, exposições temporárias, exposição permanente (figura 89), cafeteria, 

restaurante e loja. Oferece cursos e atividades voltadas não somente para o público escolar 

de todos os níveis de ensino, mas também para famílias completas ou para crianças, 

adultos e até exclusivamente para idosos38. Embora ofereça visitas comentadas para 

exposições temporárias em horários específicos, não possui sistema de visitas monitoradas  

à exposição permanente para o público geral, apenas para pessoas com necessidades 

especiais. 

 

 
                                                           
37 https://obrasociallacaixa.org/es/ciencia/cosmocaixa/datos-generales-de-cosmocaixa , acessado em 
18/10/2017. 
38 https://obrasociallacaixa.org/es/ciencia/cosmocaixa/el-museo acessado em 18/10/2017. 
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Figura 89: Panorâmica da exposição permanente. Museu da Ciência CosmoCaixa de Barcelona. 
Fotografia da autora, 2015. 
 

Não há distribuição de material de apoio para a visita (e.g. um mapa da disposição 

dos temas), assim como também não possui sugestão de percurso a ser seguido39. A 

exposição permanente aborda as temáticas de Meio Ambiente e Zoologia, 

eletromagnetismo, luz, som, dinâmica da Terra, Paleontologia e saúde. Embora não 

agrupadas por áreas disciplinares, as temáticas comentadas anteriormente demonstram a 

Biologia, a Física, a Geologia e a Medicina, todas com módulos interativos.  

Num geral, a exposição utiliza de equipamentos interativos com objetos e suas 

tabelas para explicar as grandes áreas disciplinares apresentadas, mas nem todos assuntos 

específicos possuem módulos de interatividade. Há ilustrações científicas na área de 

Zoologia, assim como também esqueletos de animais, aquários e uma floresta tropical 

natural (ambos com animais e vegetais vivos, e.g. jacaré, lagartos, peixes, cobras, vários 

grupos de insetos etc.). Não há integração entre nenhum assunto em toda a exposição do 

museu, tratando a todos de forma isolada e até fragmentada. 

A fragmentação dos assuntos de uma mesma disciplina pode ser exemplificada com 

o caso particular da Paleontologia, que para além de não estar relacionada de nenhuma 

forma com suas ciências de base que são a Geologia e a Biologia, não se relaciona também 

com os assuntos de Evolução e nem de Zoologia, estando demonstrada em seis partes 

distintas da exposição, ou seja, está dispersa pelo espaço do museu sem relação aparente 

entre outros assuntos e entre si.  

 No que diz respeito a exposição de Geologia (figura 90), ela é abordada com os 

conteúdos de petrologia, mineralogia, dinâmica interna da Terra e sedimentologia. 

Equipamentos interativos de push bottom, ecrãs com a simulação dos fenômenos internos e 

suas explicações, amostras de rochas e minerais, além de grandes estruturas geológicas em 

camadas estão dispostos em parte de dois andares do museu, separando a discussão das 

teorias e conceitos  da dinâmica interna da Terra da parte da dinâmica externa. Embora esta 

separação seja vista, não há indicação do fato.  

  

                                                           
39 A exposição foi visitada três vezes, sendo que em nenhuma houve acompanhamento de responsáveis, 
mesmo com o envio de emails para a área de contato do museu em mais de uma ocasião. Aliás, nenhuma 
tentativa de contato foi sequer respondida.  
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Figura 90: Visão global da exposição de Geologia repartida entre o salão principal e o mezzanino. 
Fotografia da autora, 2015. 
 

A área da exposição destinada em apresentar as rochas, os minerais, a ação dos 

ventos e das ondas sobre os sedimentos e a deriva continental, está junto à exposição de 

Física e é feita por módulos, não relacionados entre si: 

1 - Um grande tanque de areia contém amostras dos três tipos genéticos rochosos, mas não 

explica o ciclo das rochas. Estes materiais podem ser tocados pelos visitantes; 

2 - Dois módulos interativos push bottom demonstram a deposição sedimentar de areias, 

um com várias velocidades de vento (figura 91) e o outro com a ação de algumas 

intensidades de ondas; 

3 - Um módulo interativo com maquetes do globo terrestre, que podem ser giradas sobre 

um eixo, demonstram a deriva continental em nove momentos no tempo geológico ao 

longo da Era Fanerozóica (figura 92). Outros recursos apresentados são as tabelas, 

ilustrações, rochas ígneas, rochas metamórficas e fósseis de Glossopteris sp. Nesta parte, 

as tabelas apresentam a teoria da Deriva Continental de Wegener e os Ciclos de Wilson 

com a explicação da abertura do oceano Atlântico.  
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Figura 91: Simulador da deposição de sedimentos em ambiente com ventos que variam da 
velocidade de brisa até velocidade de furacão, conforme o visitante seleciona. Fotografia da autora, 
2015. 
 

  

 
Figura 92: Maquetes do globo terrestre que demonstram a mudança continental ao longo do 
Fanerozóico. Fotografia da autora, 2015. 
 

A parte da exposição dedicada a apresentar a dinâmica interna da Terra, está num 

grande mezzanino, logo acima da área descrita anteriormente, dando a impressão de 

continuidade visual da área disciplinar, mas que de fato não ocorre. A parte da exposição 
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no mezzanino é chamada de “Muro Geológico” e segundo a página da web do Museu40, 

neste espaço há mais de 90 toneladas de rocha. Há também ecrãs que representam 

programas de simulação computacional e entrevistas com investigadores especialistas no 

assunto, na tentativa de explicar os processos geológicos que originaram estes grandes 

blocos rochosos (e.g. erosão, vulcanismo, falhas e dobras). É um dos elementos 

emblemáticos da exposição, tendo 24 metros de comprimento, sete estruturas em camadas, 

complementadas com ilustrações representando vários locais do mundo.  

Nesta mesma área, a seleção em um sistema computacional da imagem dos 

materiais expostos, vai fornecendo explicações e simulações dos fenômenos relacionados 

com eles. Três exemplos de destaque devem ser citados: 

1 - As amostras de ardósias de León, que apresentam explicações do ciclo das rochas;  

2 - Uma sequência de camadas de arenito, das Ilhas Baleares, com fragmentos de conchas, 

que explicam o movimento das dunas e como, ao longo do tempo, foram sofrendo a 

litificação e;  

3 - Uma fenda vulcânica de Olot, formada pelo vulcão Croscat, explicando como a rocha 

se quebra e uma falha aparece.   

Em relação a Tectônica de Placas, a exposição demonstra em um sistema 

computacional, a simulação do fenômeno e suas explicações a partir da proposta da teoria 

por Tuzo Wilson em 1969. Em seu argumento expositivo (figura 93), apresenta como uma 

abordagem atual a teoria divulgada em mais de 50 anos, não trazendo os novos 

conhecimentos científicos relacionados ao assunto, que complementam de forma mais 

global e recente o entendimento dos eventos (e.g. a ação de superplumas como agente 

responsável pelo movimento das placas tectônicas e a continuidade temporal do 

movimento das placas tectônicas possibilitando na superfície um ciclo de 

supercontinentes).  

 

                                                           

40 http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/el-muro-geologico acessado em 19/10/2017. 
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Figura 93: Explicação sobre Tectônica de Placas ao lado da estrutura de varvito na parte do muro 
geológico. Fotografia da autora, 2015. 
 

Um outro fato importante de se ressaltar é que este módulo computacional descrito 

acima está junto a uma parte do varvito das geleiras de Itú no Brasil (figura 94), que em 

sua tabela explica processos sedimentares de um lago glaciar, dando a impressão de uma 

relação direta com a Tectônica de Placas. 

 

 
Figura 94: Detalhe do muro geológico na parte do varvito de Itú. Fonte: 
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/el-muro-geologico, acessado em 21/05/2018. 
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 A separação dos assuntos de Geologia e Paleontologia e, além disso, da 

Paleontologia e da Zoologia, que não correspondem mais a divulgação do conhecimento 

científico atual, além da separação das explicações da Deriva Continental da parte de 

Tectônica de Placas que ocorre na exposição transmite um conhecimento isolado dos 

assuntos que nunca existiu na ciência. Além disso, a presença de fósseis de Mesossaurus sp 

em uma área distinta das explicações da deriva continental, sugere uma falta de relação 

entre os fatos. Estas duas últimas constatações se tornam graves, pois com o grande 

potencial apresentado pelo museu em termos de objetos e instrumentos na exposição, isto 

demonstra uma divulgação científica equivocada. 

Para além das observações feitas sobre a exposição dos assuntos geocientíficos, a 

falta de um monitor ou até de uma orientação inicial, sobre a importância em respeitar o 

tempo das explicações dos módulos computacionais na seleção de uma resposta, faz com 

que muitas das informações e grande parte da interatividade que poderia acontecer não seja 

experimentada pelos visitantes. 

Isto é dito devido ao fato de se constatar que uma grande parte dos visitantes apenas 

se direciona, e se detém, aos módulos que apresentam ítens com movimentos, ou até 

imagens mais catastróficas dos fatos discutidos, além de também demonstrarem um maior 

interesse nos módulos interativos push bottom e touch screen, esperando respostas rápidas 

sem que estas signifiquem uma interiorização das mensagens.  

Esta observação reforça a discussão feita nos itens IV.3.1 e IV.3.2 desta 

dissertação, demonstrando que a ideia de que apenas o facilitismo que a tecnologia 

possibilita respostas diretas aos problemas da vida, corresponderá ao real conhecimento da 

ciência, e que se não houver o espetáculo como um atrativo, não haverá interesse para o 

público adquirir conhecimento.  

 

V.7 – Museu Blau 

 

O Museu Blau é uma das sedes do Museu de Ciências Naturais de Barcelona 

(MCNB). Esta entidade (MCNB) é composta pelos: 

1 - Museu Martorell, que é atualmente um centro de investigação em Geologia e antigo 

Museu de Geologia da Catalunha, fechado ao público;  
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2 - Laboratório da Natureza41, um centro de investigação em Biologia, que é o antigo 

Museu de Zoologia, fechado ao público nos últimos sete anos; 

3 - Jardim Botânico e; 

4 – Museu Blau, área de exposição permanente e temporárias.  

  Uma referência especial é merecida ao Museu Martorell (figura 95) pois ainda tem 

sob sua custódia as coleções de Geologia e de Paleontologia e foi o primeiro a ser 

constituído em Barcelona expressamente destinado a ser um museu público. Este Museu, 

de destacada importância histórica e de investigações na área de Geologia, que esteve 

aberto ao público de 1924 até o ano de 2008, possui atualmente mais de 320 mil registros 

em sua coleção42. Parte de sua antiga exposição foi entretanto transferida para o novo 

Museu Blau. 

 

 
Figura 95: Fachada do Museu Martorell. Fotografia da autora, 2015. 
 

 O Museu Blau inaugurado em 2011 é atualmente o local de exposição das coleções 

das outras sedes do Museu de Ciências Naturais de Barcelona. Sua missão é de “gerar e 

compartilhar conhecimento sobre a diversidade e a evolução do mundo natural, com o 

propósito de contribuir para a sua conservação e criar uma sociedade mais informada, 

conectada e responsável com a natureza”43. O trabalho do museu é pautado na preservação 

                                                           
41 o Laboratório da Natureza é reconhecido especificamente pelo seu edifício histórico, conhecido por 
Castelo dos Três Dragões 
42 http://museuciencies.cat/es/area-cientifica/col%C2%B7leccions/presentacio/, acessado em 02/11/2017. 
43 http://museuciencies.cat/es/qui-som/el-museu/presentacio/missio/ acessado em 02/11/2017. 
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das coleções, como testemunhas materiais do patrimônio natural da Catalunha, além de 

produzir investigação sobre a diversidade biológica e geológica e divulgação do 

conhecimento para o estímulo da exploração e aprendizagem de um público mais diverso 

possível.  

O museu oferece além das exposições permanente e temporárias, atividades e 

oficinas para escolas, universitários e famílias, além de cursos e palestras, jogos e 

campeonatos científicos, mediateca e visitas monitoradas com educadores. Possui 

atividades para crianças menores que seis anos (de zero a seis), num espaço exclusivo para 

os pequenos, denominada “Ninho da Ciência”, onde animais vivos, vegetais, minerais e 

rochas são apresentados, através de atividades lúdicas44.  

Há distribuição de material de apoio no local, explicando a disposição espacial das 

temáticas tratadas na exposição permanente e os objetivos e disposição das temporárias, 

além de fornecer informações de todas as atividades que o museu oferece ao público45.  

A exposição permanente, intitulada “Planeta Vida”, apresenta as áreas disciplinares 

de Zoologia, Evolução, Geologia com destaque para a Paleontologia, sendo as três últimas 

abordadas de forma integrada. A exposição está dividida em dois grandes momentos: a 

“Biografia da Terra” (figura 96) e a “A Terra de hoje”, que permitem o visitante a 

compreender que o planeta que vivemos é resultado da interação entre os ambientes 

químico, físico e biológico, demonstrando uma visão atual da ciência.  

 

                                                           
44 É o único dos museus visitados que promove atividades para crianças menores de três anos. 
45 Esta entidade foi visitada três vezes, sem acompanhamento de nenhum responsável técnico. As 
informações sobre o local e a exposição – concepção, temas e seus objetivos -, foram fornecidas pelos 
pesquisadores do Museu Martorell, que também foram os executores do projeto da exposição do Museu 
Blau, Doutores Jaume Gallemi e Vicent Vicedo, curadores da coleção de Paleontologia. 
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Figura 96: Entrada da exposição permanente e início da temática “Biografia da Terra”. Fotografia 
da autora, 2015. 
 

A apresentação dos assuntos é iniciada com a “Biografia da Terra”, que vai 

explicando conceitos e teorias geológicas, evolucionistas e paleontológicas conforme o 

passar do tempo, ao longo de toda a idade da Terra. Realça as mudanças da superfície – 

tanto em termos climáticos como em termos litológicos -, e como estas alterações foram 

afetando os ambientes ao mesmo tempo que ocorria a evolução da Vida. Também 

apresenta, de forma concatenada com as mudanças da Vida, as grandes extinções ocorridas 

no Fanerozóico.  

Esta exposição utiliza de vários recursos expositivos:  

1 - Maquetes giratórias do globo terrestre (figura 96) que alteram suas configurações com o 

passar do tempo explicado por um áudio;  

2 - Coleção de fósseis e rochas de cada período geológico unidas a ecrãs que apresentam 

informações, de forma interativa, interligadas a painéis iluminados (figura 97 e 98);  

3 - Vídeos (figura 97) com simulação do ambiente em cada tempo englobando a 

reconstituição da vida dos organismos e;  

4 -  Aúdios com explicações do que se passa nas telas de forma simultânea as imagens.   
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Figura 97: Cenário explicando a extinção dos dinossauros e início do período Cenozóico. 
Fotografias da autora, 2015. 
 

 
Figura 98: Equipamento interativo com explicações sobre as mudanças da configuração da Terra, 
clima e sua relação com os muitos organismos viventes. Fotografia da autora, 2015. 
 

 Duas considerações importantes devem ser feitas na exposição Biografia da Terra:  

1 - Apresenta as mudanças que os continentes sofreram ao longo dos últimos 3,8 mil 

milhões de anos, demonstrando através de imagens num globo (figura 96), o Ciclo dos 

Supercontinentes, que também é explicado através de um áudio;  
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2 – Enfatiza de forma destacada, unindo vários instrumentos expositivos (vídeos, sistemas 

computacionais, textos, áudios, coleção), a relação direta da Vida com as mudanças 

continentais provocadas pela dinâmica interna da Terra.  

Após as explicações sobre o Cenozóico, inicia a parte da exposição chamada de “A 

Terra de hoje”, que é onde se encontra a coleção de Zoologia (figura 99), Petrologia e 

Mineralogia (figura 100), sendo todas dispostas conforme suas classificações genéticas.   

Alguns dos materiais destes materiais podem ser selecionados em um ecrã móvil, 

que fornece informações da distribuição atual dos animais, das rochas e dos minerais, além 

de vídeos com explicações de pesquisadores (figura 100).  

 

 
Figura 99: Vitrine com animais naturalizados e informações sobre sua distribuição atual na 
exposição “A Terra de hoje”. Fotografia da autora, 2015. 
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Figura 100: Vitrine com amostras de minerais e suas relações com materiais de uso comum. 
Conforme se escolhe a amostra, informações são fornecidas em vídeo num ecrã de ipad. Fotografia 
da autora, 2015. 
 

Nas vitrines das rochas e minerais, há também um equipamento interativo, junto à 

maquetes da estrutura interna da Terra, que apresenta explicações da composição física e 

química das camadas internas do nosso planeta, além de também comparar informações 

com outros planetas do Sistema Solar (figura 101).  
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Figura 101: Dispositivos com explicações sobre a estrutura interna da Terra. Fotografia da autora, 
2015. 
 

A finalizar a exposição “A Terra de hoje”, vitrines com fósseis, minerais e rochas 

da Catalunha são expostos e sua distribuição é apresentada (figura 102).  

 
Figura 102: Vitrine com fósseis da Catalunha e suas informações feitas por um ecrã de ipad 
conforme se escolhe a amostra. Fotografia da autora, 2015. 
 

Embora a exposição apresente a Tectônica de Placas relacionada a Deriva dos 

Continentes, abordando também o Ciclo dos Supercontinentes, não entra em detalhes da 

teoria, não demonstrando as discussões mais recentes de suas causas, como a relação com 
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as  Superplumas. Para além disso, não explica a relação do Ciclo de Wilson com a abertura 

dos oceanos na deriva continental.  

 A exposição permanente do Museu Blau é a única deste estudo de caso na 

Península Ibérica que apresenta um discurso com módulos integrados entre os assuntos de 

Geologia, Paleontologia e Evolução e fornece informações da relação entre as mudanças 

do tempo, do espaço e do clima com a evolução da Vida e com a Vida atual e sua 

distribuição geográfica. Todavia, pessoalmente, entende-se que a forma como as 

mensagens são passadas, implicam num conhecimento geológico prévio, o que nem todos 

possuem, que coloca em risco a eficácia da comunicação. 

 

V.8 – Centro de Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência  

 

Inaugurado em julho de 2010, integra a rede Ciência Viva46. Localizado na aldeia 

de Lousal, distrito de Setúbal, ocupa os espaços de uma exploração mineira de pirite pela 

empresa Mines et Industries S.A. no período de 1900 até 1988.  

Para além da mina subterrânea (figura 103), com seus galpões industriais para o 

beneficiamento do minério (figura 104), este centro de ciência conta com uma lagoa 

(figura 105), um laboratório químico, um auditório, exposições temporárias e permanente.  

 

 
Figura 103: Galeria da mina do Lousal recuperada para visitação. Fonte: CCV Lousal – Mina de 
Ciência, 2017.     
 

                                                           
46 http://www.lousal.cienciaviva.pt/home/, acessado em 25/09/2017. 
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Figura 104: Galpões industriais correspondentes à britagem do minério quando decorria a lavra 
mineira. Fotografia da autora, 2015. 
 

 
Figura 105: Lagoa do Centro Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência, onde atividades de campo 
são feitas com os visitantes. Fotografias da autora, 2015.  
 

Sua temática principal diz respeito a extração de minérios, sendo este centro de 

ciência concebido com o intuito de expor o funcionamento de uma mina através de um 

modelo. Além disso, aborda também a Química, a Física, a conservação ambiental e a 

tecnologia de equipamentos, todas relacionadas com a atividade mineira.  

Este Centro Ciência Viva conta com a parceria da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa e o Museu Nacional de História Natural e de Ciência da 

Universidade de Lisboa, que garantem a atualização e qualidade científica dos módulos, 

que em sua maioria são interativos.  

As visitas podem ser feitas com o acompanhamento de monitor - que exige um 

agendamento prévio e ocorre em horários pré-definidos pelo Centro -, ou de forma 
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autónoma47. Oferece atividades lúdicas, oficinas e palestras, atividades práticas tanto na 

mina como num laboratório químico. Embora tenha como alicerce a divulgação da 

mineração, a maior procura das escolas é quanto à parte da conservação ambiental, que é 

um assunto de grande destaque neste centro.  

As áreas disciplinares expostas são relacionadas de forma direta com a mineração e 

estão dispostas em salas separadas.  Os temas são apresentados através de objetos de 

coleção (e.g. equipamentos de coleta, separação e afinação da mina (figura 106), amostras 

de mínerios, rochas, minerais), além de painéis iluminados (figura 107), banners e 

módulos interativos do tipo push bottom.  

 

 
Figura 106: Museu Mineiro do Lousal: área expositiva que alberga a coleção “Modelos de Minas 
do Séc. XIX – Engenhos de Exploração Mineira”: entre outros modelos contempla equipamentos 
de coleta, separação e afinação de minérios. Fonte: CCV Lousal – Mina da Ciência, 2017.     
 

                                                           
47 A exposição do Centro Ciência Viva do Lousal foi visitada uma única vez, em Julho de 2015, devido a não 
possibilidade – em tempo – da autora de retornar ao local. A visita foi acompanhada pela monitora Tânia 
Ferreira, que forneceu os objetivos da exposição e uma explicação do modo como são abordados os assuntos 
para os visitantes. 
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Figura 107: Área dedicada à exposição de conteúdos da Física. Fonte: CCV Lousal – Mina da 
Ciência, 2017.     
 

No que diz respeito a Geologia (figura 108), a exposição permanente apresenta em 

uma sala as características geológicas locais, com um mapa geológico da região e de 

Portugal. Além disso, possui fotos dos vários momentos de exploração da mina e também 

explica a importância da produção do minério no contexto regional, nacional e até 

internacional. Possui uma maquete e um corte de mina mostrando os vários pisos e a 

disposição das massas de sulfuretos (figura 108).  

 

 
Figura 108: Salão de entrada da exposição permanente. Fonte: CCV Lousal – Mina da Ciência, 
2017.    
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As amostras de materiais produzidos pela mina estão distribuídos em outras salas, 

sendo tratados principalmente no contexto de Tecnologia, da Física e de Química. 

Embora a Geologia Regional seja apresentada e este Centro tenha como seu 

objetivo demonstrar a atividade mineira, os conceitos e teorias da Geologia que envolvem 

esses assuntos não são apresentados na exposição permanente. Como outras áreas 

disciplinares possuem destaque maior na exposição (e.g. a parte de equipamentos, a parte 

de Química e Física, além da questão da conservação ambiental), a Geologia pode não ser 

entendida como a área disciplinar que rege os conhecimentos e atividades de base de uma 

mina.  

O potencial para a divulgação da Geologia Geral e da dinâmica interna da Terra é 

muito grande, podendo ser explorado pelos monitores quando o atendimento aos visitantes. 

É uma questão importante que deve ser trabalhada pelo Centro, uma vez que a Geologia de 

Portugal e a Geologia para a Vida, são assuntos importantes para a conservação e 

sustentabilidade ambiental. 

 

V.9 - Museu Nacional de Ciência e Tecnologia  

 

O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia (MUNCYT) em Madri, é um museu 

estatal, ligado à Secretaria de Estado de Investigação, Desenvolvimento e Inovação do 

Ministério de Economia, Indústria e Competitividade. É gerido pela Fundação Espanhola 

da Ciência e Tecnologia. Tem como missão a promoção do conhecimento e da cultura 

científica e atua como referente social e ponto de encontro em matéria científica e 

tecnológica, com a premissa que cada cidadão tem um papel importante a desempenhar na 

ciência e tecnologia48. 

O MUNCYT foi criado em 1980, mas ao contrário de outras instituições da mesma 

natureza, surgiu sem coleção, com ingresso de suas primeiras peças em 1982. Esta coleção 

proveio da Academia Matemática Real, criada por Felipe II en Madri em 1582, além de 

peças do Colégio Imperial de 1625 e do Colégio de Reais Estudos de São Isidro de 177049. 

Posteriormente, recebeu a coleção antiga da Faculdade de Ciências Físicas, com 

instrumentos dos séculos XVIII e XIX. Possui instrumentos relacionados às Ciências 

                                                           
48http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.473a4c4ae66ccba6fc58461001432ea0/?vgnextoid=
6b2a65afffa5a210VgnVCM1000001034e20aRCRD , acessado em 22/09/2017. 
49http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.fdb7ec636fd501e91d00de1001432ea0/?vgnextoid=
6ba5248cf1c5a210VgnVCM1000001034e20aRCRD, acessado em 17/04/2018. 
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Físicas, Químicas e da Natureza, com mais de 18 mil peças em sua tutela50, que 

representam um importante patrimônio histórico científico e tecnológico da Espanha. 

Possui atualmente duas sedes, em Coruna e Alcobendas51.  

Além das exposições – permanente e temporárias, o MUNCYT Alcobendas oferece 

visitas monitoradas para grupos escolares, oficinas experimentais, atividades lúdicas e 

planetário. A visita guiada para público não escolar é oferecida, desde que haja 

disponibilidade de monitores. Na entrada, é oferecido um pequeno guia da exposição, que 

conta a sua história e explica de forma breve os temas abordados no local, mas que não 

sugere uma rota a se seguir. 

A exposição permanente do MUNCYT aborda as temáticas de Patrimônio 

Tecnológico (medicina, cinema, fotografia, comunicações, transportes), Astronomia, 

Física, Química e Geologia. Todos os assuntos são tratados de forma independente, 

embora as ciências matemáticas e da natureza estejam na mesma área expositiva.  

Embora grande parte da exposição siga o modelo dos museus ortodoxos, com a 

coleção exposta em vitrines e explicada por textos em banners (figura 109), uma parte das 

áreas de Física, Química e Geologia (figura 110), são apresentadas através de módulos 

interativos relacionados ao tipo push-bottom. Estas áreas disciplinares não apresentam 

sequência de assuntos mesmo em suas próprias especificidades, o que reforça a impressão 

do conjunto resultar na espécie de um grande gabinete de curiosidades do final do século 

XIX e início do XX. 

 

                                                           
50http://www.muncyt.es/portal/site/MUNCYT/menuitem.fdb7ec636fd501e91d00de1001432ea0/?vgnextoid=
6ba5248cf1c5a210VgnVCM1000001034e20aRCRD , acessado em 22/09/2017. 
51 Em dezembro de 2016, em uma visita a cidade de Madri, optou-se por visitá-la e incluí-la no estudo de 
caso. Devido a esta decisão tardia, não foi possível organizar com os responsáveis pelo museu, uma visita 
guiada. Desta forma, todas as informações sobre a exposição foram colhidas por pesquisa em sites, artigos e 
observações pessoais da autora.  
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Figura 109: Exposição das ciências física e química no MUNCYT. Fotografia da autora, 2016. 
 

 
Figura 110: Exposição de Geologia com módulos interativos do MUNCYT. Fotografias da autora, 
2016. 
 

Os conteúdos que abordam tempo e recursos minerais (e.g. petróleo) são tratados 

pela Física através de uma abordagem histórica e como fonte geradora de energia, sem 

referência à terem seus conceitos e estudos feitos pela Geologia.  

A exposição de Geologia aborda como principais temas a deposição sedimentar, o 

ciclo das rochas, o vulcanismo e a formação de cadeias de montanhas. Cada um desses 

tópicos é tratado de forma separada, não apresentando uma organização em sequência, 

podendo ser vistos de forma aleatória. Há dois módulos interativos, não integrados, que 

tratam de explicar a deposição sedimentar em relação ao vento e à água, mas sem relação 

com a formação das rochas sedimentares. O ciclo das rochas é apresentado com a 

disposição organizada de amostras das três classes genéticas, assim como também por 
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tabelas explicativas. A formação das cadeias montanhosas e o vulcanismo são abordados 

através de amostras de rochas, textos em banners, fotos e ilustrações. Mesmo abordando 

assuntos como vulcanismo e ciclo das rochas, não há quaisquer referências à Tectônica de 

Placas.  

Embora seja uma exposição com menos de dez anos e tenha como missão, assim 

como já referido, a promoção do conhecimento e da cultura científica atual para o 

incremento da ciência e tecnologia local, não organiza sua exposição com assuntos 

integrados, como é ocorre na ciência há mais de 30 anos. Com respeito às Geociências, 

também não demonstra assuntos e teorias científicas mais recentes, que são fundamentais 

de serem reconhecidas para o desenvolvimento científico espanhol. 

 

V.10 – Centro Ciência Viva de Estremoz 

 

O Centro Ciência Viva de Estremoz integra a rede de Centros Ciência Viva de 

Portugal e sua temática é Geologia Geral, embora dedique parte de sua exposição aos 

mármores do Alentejo.  Ocupa o edifício do antigo Convento das Maltezas, classificado 

como Monumento Nacional, uma construção quinhentista de estilo gótico-manuelino67, o 

que torna a visita a este Centro Ciência Viva enriquecedora também na componente 

cultural e histórica. 

Este Centro oferece, além da exposição permanente “Terra, um Planeta Dinâmico”  

e exposições temporárias, atividades como: práticas de química e física em laboratório,  

observações astronômicas, visita à pedreira de mármore de Estremoz, ciência no mercado, 

olimpíadas de geologia, férias científicas, geoclube, ciência no verão, ciência na rua, centro 

de formação de professores, congresso jovens cientistas e muitas conferências ao longo do 

ano. A estreita colaboração com a Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Évora, em especial através do Laboratório de Investigação de Rochas Industriais e 

Ornamentais e do Instituto de Ciências da Terra é uma garantia de qualidade científica das 

suas atividades proporcionadas68. 

Dois fatos importantes de serem ressaltados sobre este Centro: a) possui coleção 

própria, com mais de mil peças (em depósito e exposição), adquirida ao longo de 15 anos 

de suas atividades; b) a visita à exposição permanente somente é feita com um monitor, 
                                                           
67 http://www.estremoz.cienciaviva.pt/centro/localizacao/ , acessado em 15/12/2017. 
68http://www.ccvestremoz.uevora.pt/home/, acessado em 15/12/2017. 
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que complementa as explicações dos conceitos e processos tratados nos módulos 

interativos.  

Através da grande área Geologia, outras áreas disciplinares são apresentadas, como 

a Paleontologia, a Física, a Química e a sustentabilidade ambiental, todas discutidas de 

forma integrada aos sistemas e processos da Terra. Esta integração é discutida pelos 

monitores, que de módulo a módulo, vão explicando vários conceitos através de uma 

abordagem interdisciplinar. 

No contexto específico da Geologia, os assuntos de tempo geológico (figura 111), 

mineralogia, petrologia geral e regional, sedimentologia, sismologia, vulcanologia (figura 

112) e a composição e dinâmica interna da Terra (figura 113) são apresentados, além de 

Geologia de Portugal e Geologia Regional. Apenas o tempo geológico e mineralogia não 

são abordados com dispositivos interativos. Num geral, além dos módulos de interação, há 

outros recursos, como banners, amostras de rochas e maquetes.  

 

 
Figura 111: Ampulheta do tempo geológico que abre a exposição permanente do CCV de 
Estremoz. Fotografia da autora, 2015. 
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Figura 112: Maquete que simula o movimento da saída do magma de um vulcão. Fotografia da 
autora, 2015. 
 

 
Figura 113: Vista de parte da área dedicada à estrutura interna da Terra do CCV de Estremoz. 
Fotografia da autora, 2015. 
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Há um módulo de deriva continental apresentado através de banners (figura 114), 

fósseis, rochas e um vídeo (figura 115) demonstrando a simulação das várias separações e 

uniões continentais. Aqui, os monitores explicam o assunto de forma pormenorizada, 

apresentando este processo como sendo cíclico ao longo do tempo geológico (Ciclo dos 

Supercontinentes) e, em alguns casos, que a Tectônica de Placas é a teoria que explica 

estas mudanças da configuração continental.  

 

 
Figura 114: Banner com explicação da Deriva Continental. Fotografia da autora, 2015. 
 

 
Figura 115: Vídeo com simulação da Deriva Continental, maquete com explicações sobre campo 
magnético da Terra e amostras de rochas da região. Fotografia da autora, 2015. 
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A deriva continental ainda é tratada em um módulo que aborda os fundos 

oceânicos, onde é demonstrada através de um mini submarino e vídeos, o trabalho de 

coleta direta e indireta de informações geológicas. Amostras de rochas, equipamentos de 

sondagens e testemunhos complementam o módulo. Neste espaço, os monitores também 

explicam a importância das atividades vulcânicas submarinas para a alteração da 

configuração continental, além de, em alguns casos, também abordarem os Ciclos de 

Wilson.  

A Paleontologia é apresentada através, principalmente, da reconstituição de um 

esqueleto completo de um Tyrannosaurus rex. Fósseis de outros organismos também estão 

na exposição, como complementares à assuntos do tempo geológico e da deriva 

continental.   

Uma observação importante neste momento recai sobre os monitores, pois como 

não há nos recursos expositivos as citações de Ciclos de Wilson, Ciclo dos Supercontinetes 

e Tectônica de Placas, dependerá do monitor a abordagem dessas explicações científicas. 

Em cinco acompanhamentos de visitas guiadas para grupos escolares de sétimo e décimo 

primeiro ano, esta investigadora teve a oportunidade de ver a explicação de monitores 

diferentes, com formação em Biologia ou Geologia. Viu-se que, embora haja uma 

tendência para a uma padronização de explicações sobre os assuntos, os monitores com 

formação de Geologia abordaram a Tectônica de Placas e os Ciclos de Wilson, além de em 

um caso específico, também houve a citação das plumas mantélicas como um fator 

científico mais atual na explicação das correntes de convecção do manto. 

A exposição permanente do Centro segue o modelo dos museus interativos, mas 

também utiliza coleção de forma integrada para apresentar explicações sobre seus temas 

propostos. De todas as exposições permanentes descritas até o momento, é a primeira que 

aborda as discussões mais recentes da Geologia, não em seus módulos expositivos, mas 

através do trabalho dos monitores. 

 

V.11 – Síntese dos dados recolhidos nos Museus da Península Ibérica 

sobre a divulgação da Teoria da Tectônica de Placas 

 

Finalizando a descrição das exposições permanentes dos museus e centros de 

ciência visitados, apresenta-se, na tabela 06, uma síntese dos principais quesitos analisados 

em cada local, que são:  
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1 - A existência da divulgação da Geologia e Evolução, seus assuntos e através de qual 

instrumento são apresentadas;   

2 – A existência dos conceitos de Ciclo dos Supercontinentes, Ciclos de Wilson e Plumas 

Mantélicas e;  

3 – A integração entre os assuntos de Geologia, Paleontologia e Evolução, como a mais 

recente tendência científica.
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Tabela 06: Divulgação da Teoria da Tectônica de Placas nos Museus e Centros de Ciências visitados. 

Entidade e localização 

Data de 
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 d
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da
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V.1.1 - Museu 
Geomineiro (Madri) 

01,05,12/2015 
A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

 
N 

N N N N N N 

B 
C 
G 
I 

N 

V.1.2 - Museu Nacional 
de Ciências Naturais 
(Madri) 

01,05,12/2015 A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

B; 
C; 
D; 
F; 
G 

N N N N N N B; 
C; 
E; 
G; 
H; 
I 

N 

V.1.3 - Museu 
Geológico do 
Seminário (Barcelona) 

01/2015 A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

N N N N N N N N B; 
C; 
G 

N 

V.1.4 - Museu Nacional 
de História Natural e 
da Ciência (Lisboa) 

02, 05/ 2015, 
01/2016. 

A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

B; 
D 

N N N N N N B; 
C; 
G; 
I 

S 

V.1.5 - Fundação 
Conjunto 
Paleontológico de 
Teruel – Museu dos 
Dinossauros 

01, 05/ 2015 N N N N N N N N N N B; 
C; 
G; 
I 

N 

V.1.6 - Museu da 
Ciência CosmoCaixa 
de (Barcelona)  

01,05,12/2015 A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

N A; 
B; 
D; 
G 

F N B; 
D 

N N N B; 
C; 
G; 
I 

S 

V.1.7 - Museu Blau 01,05,12/2015 A; A; A; D; F N N D; N S A;  
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(Barcelona) B; 
C; 
F 

B; 
C; 
F 

B; 
C 

E; 
F; 
G 

F B; 
C; 
D; 
E: 
F; 
G 

V.1.8 – Centro de 
Ciência Viva Mina de 
Ciência (Lousal)  

07/2015 A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

N N N N N N N N N N 

V.1.9 - Museu Nacional 
de Ciência e 
Tecnologia (Madri) 

12/ 2016 A; 
B; 
C 

A; 
B; 
C 

A; 
B 

N N N N N N N A; 
B; 
C; 
D 

N 

V.1.10 – Centro de 
Ciência Viva  
Estremoz 

Visitas 
diversas entre 
10/ 2013 até 

12/ 2017. 

A; 
B; 
C; 
D; 
J; 
K 

A; 
B; 
C; 
D; 
J; 
K 

K C; 
K 

K N C; 
K 

K B; 
C; 
D; 
G; 
I; 
J; 
K 

N B; 
C; 
G; 
I; 
K 

S 

Recursos = A:  amostras/ B: painéis/ C: banners/ D: maquetes/ E: vídeos/ F: ecrãs/ G: fósseis/ H: dioramas/ I: reconstituições/ J: equipamento interativo/ K: monitor / N: Não 
/ S: Sim 
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 De posse desses dados, foi possível retirar as seguintes conclusões principais: 

1 - Apenas três dos museus visitados, tidos como referência em assuntos em torno das 

ciências da Terra e da Vida,  abordam a Teoria da Tectônica de Placas em suas 

exposições: Cosmocaixa, Museu Blau e Centro de Ciência Viva Estremoz, sendo que 

todos se aproximam de museus interativos de terceira ou quarta geração; 

2 - Apenas o Museu Blau  e o Centro de Ciência Viva de Estremoz abordam o Ciclo dos 

Supercontinentes: 

3 - Apenas o Museu da Ciência CosmoCaixa de Barcelona e o Centro de Ciência Viva 

de Estremoz apresentam o Ciclo de Wilson; 

4 - Apenas o Museu Blau e o Centro de Ciência Viva de Estremoz  integram a Geologia 

com outras áreas disciplinares; 

5 - Apenas o Museu Blau apresenta a Evolução da Vida integrando as informações de 

mudanças do planeta Terra em termos de clima e deriva continental.  

Através destas análises anteriores, pode-se afirmar que o assunto de Tectônica 

de Placas é abordado em cerca de 30% das exposições visitadas e também que em 

apenas 10% o assunto é integrado com outros aspectos científicos seguindo a tendência 

da atual forma de pesquisa científica.  

Sendo assim, foi possível através destas visitas concluir da pequena 

representatividade de exposições que abordassem a temática da Tectônica de Placas, 

mesmo sendo este um assunto que está relacionado a muitos outros da História Natural 

e da Vida.  

Nos é evidente que estas conclusões podem ser frágeis, devido a uma amostra 

relativamente pequena de entidades perante o número de instituições das mesmas 

tipologias na Península Ibérica, porém ela pode servir como um alerta para um estudo 

mais abrangente e que possibilite uma visão mais ampliada do processo de divulgação 

científica da Tectônica de Placas e das novas abordagens da Geologia que envolvem 

esta teoria.  

Um outro fato importante percebido, é o pequeno número (ou até ausente) de visitantes 

em todos os museus e centros de ciência visitados, que com a exceção daqueles que 

estavam recebendo visitas escolares nos meses de janeiro e maio, tinham suas 

exposições praticamente vazias. Isto é preocupante uma vez que uma parte das visitas 

foi feita em períodos de férias escolares (julho), o qual se presume que as pessoas usem 

indo também a estes tipos de entidades.  
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PARTE VI – A INÉRCIA DAS ESCOLAS E MUSEUS PARA 

INCORPORAREM INOVAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Neste século XXI, temos assistido a uma acumulação nunca vista de informação 

e à sua divulgação generalizada junto de diversos meios de divulgação. Este aspecto, 

conjugado com uma acentuada separação de disciplinas e uma profunda crise financeira 

que ocorre em quase todo o mundo, torna difícil incorporar nas escolas e nos museus e 

centros de ciências as inovações científicas sobre as temáticas que envolvem as 

geociências. Isto é devido, principalmente, a que toda mudança neste sentido, exigirá 

uma série de investimentos. No caso do meio formal de ensino, há de se investir numa 

melhor qualificação científica dos professores e preparação de novos materiais didáticos 

e, no caso dos museus, será necessária, uma reformulação de exposições e programas de 

divulgação, que demandam dinheiro. Neste sentido, para além do tempo e dinheiro 

gastos para a atualização dos conteúdos científicos, modificar exposições que, por 

muitas vezes, atraem um enorme número de visitantes, pode ser muito prejudicial para a 

manutenção financeira dos museus e centros de ciências. Devido a isso, a maior parte 

dos locais de ensino formal e não formal, por muitas vezes, se mantém na inércia 

perante as novas divulgações científicas relacionadas com as ciências da Terra e da 

Vida. 

Apesar disso, é imprescindível mostrar a importância que o conhecimento das 

inovações geocientíficas têm para a vida diária das pessoas, ainda mais num mundo 

onde a preservação ambiental (que se relaciona de muito perto com os recursos 

geológicos) é motivo de preocupação urgente para a sobrevivência da nossa e de muitas 

outras espécies. Sendo assim, é importante que escolas, museus e centros de ciências se 

unam, para possibilitarem juntos, melhores possibilidades de atualizações dos conteúdos 

científicos. Um destes conteúdos inovadores atualmente divulgados no meio científico 

na Geologia, é a integração de alguns de seus temas (e.g. Tectônica de Placas e Ciclos 

dos Supercontinentes) com alguns assuntos da Biologia, principalmente no que diz 

respeito à área da Evolução. Neste contexto e, em particular, para se divulgar as 

inovações científicas da Geologia, uma proposta de divulgação científica é feita pelo 

Centro Ciência Viva de Estremoz para escolas com ensino secundário, com a temática 

“Da Tectônica de Placas, à Evolução da Vida”, onde num primeiro momento o 

conteúdo é explicado através de palestra e visita à exposição permanente desta 
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instituição e, num segundo momento, um conjunto de atividades interativas é feita com 

os alunos.  Alguns destes conteúdos aparecem sob a forma de dois artigos científicos 

descritos na íntegra nas próximas páginas. O primeiro destes artigos, intitulado “A 

inércia das escolas e museus para incorporar inovações científicas: da Deriva 

Continental ao Ciclo dos Supercontinentes e Evolução da Vida”, está em fase de 

submissão para uma revista indexada a nível internacional. O segundo artigo (in press), 

elaborado em colaboração com os monitores do Centro Ciência Viva de Estremoz, 

intitulado “Da Tectônica de Placas, à Evolução da Vida”, foi apresentado no âmbito do 

Congresso Nacional de Geologia de 2018 nos Açores e constará de um dos próximos 

números da revista Comunicações Geológicas do Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG). 

No que respeita à introdução destes dois artigos72 nesta dissertação, a avaliação 

de qualquer investigador atualmente é feita pelo número de publicações científicas em 

revistas reconhecidas pela comunidade internacional e a conciliação deste fato com as 

exigências de um programa de doutoramento na elaboração de uma tese escrita, 

permitem que se cumpram de forma integrada as normas e padrões supramencionados. 

 

VI.1 – Artigo 01 

 

A inércia das escolas e museus para incorporar inovações científicas: da Deriva 

Continental ao Ciclo dos Supercontinentes e Evolução da Vida 

 

The inertia of schools and museums to incorporate scientific innovations; from 

Continental Drift to Supercontinent Cycle and Life Evolution 

 

Dias, R.M.S.1,2,3,4ª; Garcia, K.L.1,2; Brandão, J.M.M.V5; Vasconcelos, C.M.S.6  

 
1 Centro Ciência Viva de Estremoz, Pólo de Estremoz da Universidade de Évora, 

Convento das Maltezas, 7100-513, Estremoz, Portugal. 
2 Instituto de Ciências da Terra (ICT), Pólo da Universidade de Évora, Rua Romão 

Ramalho, nº 59, 7000-671 Évora, Portugal. 

                                                           
72 A configuração e estruturação original dos artigos foram mantidas. 
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3 Dep. Geociências, Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Colégio 

Luís António Verney, Rua Romão Ramalho, 59, 7000-671 Évora, Portugal. 
4 LIRIO,  Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Pólo de Estremoz, 

Convento das Maltezas, 7100-513, Estremoz, Portugal. 
5 Instituto de História Contemporânea, FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Avenida 

de Berna, 26, 1069-061, Lisboa, Portugal. 
6  Departamento de Geociências , Ambiente e Ordenamento do Território, Universidade 

do Porto, Rua Campo Alegre, 687, 4169-007, Porto, Portugal. 

 

1.Introdução 

 

A evolução da Ciência é um longo e contínuo processo de descobertas, que 

levou ao nosso conhecimento atual. Essa continuidade não deve ser confundida com a 

uniformidade, porque longos períodos de "poucas" inovações (fase baconiana) são às 

vezes interrompidas, quando uma descoberta notável leva a uma profunda mudança em 

nossa compreensão (fase Darwiniana; Moores & Twiss , 1995). Esses breves 

momentos, que podem gerar enormes inovações científicas, colocam grandes restrições 

ao ensino e à comunicação científica. De fato, nos primeiros momentos os detalhes 

sobre tais inovações são restritos à comunidade científica e, apenas lentamente, passam 

para as comunidades estudantis e museológicas. Isso levou a uma lacuna temporal entre 

as principais descobertas científicas e sua disseminação. 

 No passado, tais atrasos eram menos perceptíveis porque a difusão de 

informações era geralmente um processo lento. Hoje em dia, a internet e outras mídias 

prontamente propagam informações que tendem a reduzir essa lacuna. No entanto, a 

maioria desses meios difundiu informações que não foram confirmadas por um processo 

de revisão por pares, que muitas vezes levou à disseminação de informações científicas 

menos corretas. Nesse contexto, é crucial que, nas fases darwinianas, museus e escolas 

possam rapidamente se adaptar às principais inovações disruptivas, incorporando-as em 

sua prática. No entanto, raramente é esse o caso, devido a alguma inércia de tais 

instituições em incorporar as principais mudanças científicas. Em relação às escolas 

(Whitmeyer, et al., 2007), tal lacuna é facilmente compreendida, pois primeiro as 

descobertas científicas devem estar incorporadas nos currículos oficiais, seguidas de 

mudanças nos manuais e, somente depois, na prática docente. Nos museus, as lacunas 
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são geralmente o resultado da incapacidade de grandes mudanças nas exposições, 

devido por exemplo, a restrições financeiras. 

Este artigo discute as mudanças recentes na visão geral da dinâmica interna da 

Terra que necessitam de divulgação além daquela que ocorre na comunidade científica. 

Dentre estas mudanças, está o novo padrão tridimensional do manto, que sugere uma 

maior importância no papel das principais plumas quentes e frias (por exemplo, Conrad, 

et al., 2013; Courtillot et al., 2003; Glisovik & Forte, 2014; Santosh et al., 2003). al., 

2009; Santosh, 2010a), levando a uma perspectiva em que a sucessão dos 

supercontinentes não aparece como um processo aleatório, mas o resultado inevitável de 

um ciclo de supercontinente (e.g. Murphy & Nance, 2013; Nance, et al., 2014) . Os 

processos relacionados a este ciclo estão iluminando novas perspectivas promissoras 

sobre a relação entre Tectônica de Placas, Evolução da Vida e do Clima (por exemplo, 

Bradley, 2011; Hoffman e Schrag, 2002; Maruyama et al., 2013; Nance & Murphy, 

2013; Santosh, 2010b, 2010a, 2013; Valentine & Moores, 1970), abrindo caminho para 

uma grande revolução na História Natural, que incita a ser incorporada na comunicação 

científica. 

 

2. Terra e Evolução da Vida: um ciclo de cinquenta anos no seu entendimento 

 

Desde meados do século dezoito, nossa compreensão dos processos que 

controlam a evolução da Terra e da Vida mudou drasticamente. Como acontece com 

frequência na Ciência, essas mudanças não resultaram do acúmulo gradual de pequenas 

mudanças de um modo baconiano, mas de algumas poucas grandes descobertas em um 

modo darwinismo (Moores e Twiss, 1995). O alcance temático e temporal dessas 

grandes revoluções ocorreu em um ciclo de cinquenta anos e estamos agora envolvidos 

em novas mudanças importantes na forma como vemos nosso planeta. A abordagem 

recente, baseada em um ciclo de supercontinente, estabelece fortes ligações entre duas 

teorias principais em Ciências Naturais: a Evolução e a Tectônica de Placas. 

 

2.1. 1859: Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural 

 

Se há um cientista e uma ideia científica capaz de desafiar Einstein e sua 

popularidade na teoria da relatividade, é Darwin e a origem das espécies por meio do 

conceito de seleção natural. Seu livro de 1859, que detalhadamente justificava a idéia de 
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que todos os seres vivos derivavam de um único ancestral comum (Fig. 01), foi uma 

revolução completa nas Ciências Naturais: 

"Therefore I should infer from analogy that probably all the organic beings which 
have ever lived on this earth have descended from some one primordial form, into 
which life was first breathed by the Creator" (page 484, of the second edition). 
 
 

 

Figura 01: Esboço da árvore da Vida encontrado nos cadernos de  Darwin dos anos de 

1830.  

 

 Pela primeira vez, houve uma abordagem unificadora e coerente, apoiada 

cientificamente, capaz de explicar não só a biodiversidade atual, mas também a das 

épocas passadas. No entanto, a falta de um modelo global semelhante, relacionada aos 

processos da Terra, impedia que qualquer tentativa ligasse os processos biológico e 

geológico.  

 

2.2. 1915: A origem dos continentes e oceanos 

 

A primeira grande contribuição para uma perspectiva científica global dos 

processos geológicos da Terra veio de Wegener (1915). Usando uma abordagem 

multidisciplinar apoiada por dados litoestratigráficos, tectônicos, paleontológicos e 

climatológicos, ele propôs que no final do paleozóico todos os continentes se juntaram 

ao supercontinente da Pangéia (Fig. 02). Desde então, eles se separaram em um 

processo que ele chama de "deriva continental". Embora não tenha sido o primeiro a 

propor o deslocamento dos continentes, sua síntese é notável pelos argumentos que usou 

para apoiar sua ideia. 
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Figura 02: Esboço do supercontinente da Pangéia de  Wegener (adaptado de Wegener, 

1915, pelo CCV de Estremoz, 2017). 

 

No entanto, a falta de um mecanismo aceitável para induzir tais movimentos e a 

proposta de que o plano de deslocamento estava na base dos continentes (que está em 

desacordo com os dados geofísicos), juntamente com alguma resistência da comunidade 

científica às grandes mudanças, impedem uma ampla aceitação de sua proposta de 

deriva continental. Foram necessários 50 anos para que a Pangéia e o movimento dos 

continentes fossem aceitos como fato. Nesse conteúdo, parece profético uma das frases 

usadas por Wegener para terminar as últimas revisões de seu livro: 

"The Newton of drift theory has not yet appeared. His absence need cause no 
anxiety; the theory is still young and still often treated with suspicion. In the long 
run, one cannot blame a theoretician for hesitating to spend time and trouble on 
explaining a law about whose validity no unanimity prevails" (4th edition, 1929). 

 

Mas esse intervalo de tempo foi necessário para incorporar alguns dados 

fundamentais da crosta oceânica e os comportamentos internos da Terra, a fim de apoiar 

um modelo totalmente coerente para o deslocamento nas camadas mais externas da 

Terra. 

No entanto, isso não impede que Wegener e sua Deriva Continental tenham um papel 

importante em todos os livros didáticos e museus de história natural e centros de ciência 

quando discutem a tectônica. No entanto, na maioria das vezes, as idéias de Wegener 

são apresentadas sem qualquer abordagem crítica, muitas vezes considerando que a 

tectônica de placas é uma espécie de adição de deriva continental, além da disseminação 

do fundo do mar. Tal abordagem impede a oportunidade de enfatizar as fortes 

diferenças entre o modelo de deriva continental, que foi baseado no zoneamento 

químico da Terra (ou seja, usando unidades de crosta versus manto) e tectônica de 

placas, que é suportada pela camada física (ou seja, litosfera, astenosfera e unidades de 
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mesosfera). 

 

2.3. 1965: Uma Nova Classe de Falhas e seu impacto na Deriva Continental 

 

Enquanto a teoria da evolução tem um "pai", Charles Darwin (embora seja melhor 

falar em dois "pais" devido ao trabalho independente de Alfred Wallace), a teoria de 

placas tectônicas é considerada o resultado de várias contribuições importantes, de uma 

plêiade de cientistas (por exemplo, Arthur Holmes, Harry Hess, Hugo Benioff, 

Frederick Vine, Drummond Matthews ou Laurence Morley). No entanto, em 1965 Tuzo 

Wilson publicou um artigo fundamental para o entendimento do comportamento das 

placas tectônicas em uma terra esférica. De fato, o reconhecimento da geometria e da 

cinemática das falhas de transformação no contexto dos limites das zonas de rifte e 

subducção permite a primeira representação de placas tectônicas com os três tipos de 

limites principais (Fig. 03). 

 

Figura 03: A primeira representação de placas tectônicas envolvendo zonas de riftes, 

transformantes e de subducção (adaptado de Wilson, 1965 pelo CCV de Estremoz, 

2017). 

 

As principais contribuições de Tuzo Wilson para a teoria das placas tectônicas, 

incluindo a episodicidade tectônica com o fechamento do oceano Atlântico e sua 

reabertura mais ou menos no mesmo lugar (Wilson, 1966), foram reconhecidas na 

atribuição de seu nome ao ciclo de Wilson. Esta descrição da sucessão de processos 

relacionados à abertura e fechamento dos oceanos, embora baseada principalmente em 

uma abordagem bidimensional, continua a ser a descrição mais utilizada e completa da 

evolução das placas tectônicas no contexto da comunicação científica e do ensino pré-
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universitário (e muitas vezes também no nível universitário). Isto é fortemente 

inadequado quando o objetivo é a compreensão da geodinâmica tridimensional da Terra.  

De fato, em cada momento vários ciclos de Wilson são ativos, não apenas 

porque cada oceano tem um, mas também porque na maioria das vezes diferentes 

segmentos do mesmo oceano estão em diferentes estágios do ciclo de Wilson. Assim, a 

interação de todos esses ciclos em uma Terra esférica levou a evoluções complexas (até 

mesmo o aborto de um ciclo sem atingir a subducção completa do oceano) impossível 

de ser totalmente entendido em uma abordagem bidimensional. Outra forte limitação da 

abordagem do ciclo de Wilson é sua baixa eficácia na compreensão da formação do 

ciclo de supercontinentes. 

 

 

2.4. Desde 2000: O ciclo do supercontinente: um ensaio retrospectivo 

 

Se a tectônica de placas facilitou a aceitação do supercontinente da Pangéia, o 

reconhecimento de supercontinentes mais antigos não foi um processo fácil (por 

exemplo, Valentine & Moores, 1970; Piper, 1974; Worsley et al., 1984). Isto não é 

surpreendente devido ao retrabalhamento da crosta continental pela freqüente 

superposição de diferentes orogenias, a dificuldade em identificar zonas de sutura 

antigas (que são muitas vezes duvidosas) e a ausência de crosta oceânica in situ mais 

antiga que o Jurássico Médio. No entanto, desde os anos 80 do século passado, várias 

proposições de supercontinentes mais antigos começaram a aparecer. Freqüentemente 

discutíveis, tais proposições foram baseadas em registro fóssil (Valentine & Moores, 

1970), eventos de rifte e orogênicos, concentração temporal (Sawkins, 1976), ou dados 

paleomagnéticos (Morel & Irving, 1978). 

Embora ainda haja falta de consenso em relação à forma ou mesmo à existência 

desses supercontinentes da Pré-Pangéia (Kroner & Cordani, 2003), sua existência 

começou lentamente a ser aceita. Logo, a recuperação das ideias mais antigas de uma 

periodicidade dos principais processos da Terra (Umbgrove, 1940; Wilson, 1966) levou 

à proposta de um mecanismo responsável pela montagem e quebra periódica dos 

supercontinentes (e.g. um ciclo do Supercontinente; Worsley et al. , 1984) em uma 

escala de tempo maior do que os ciclos de Wilson (Duarte et al., 2016). A falta de dados 

geofísicos tridimensionais para a Terra interior tornou o processo de reconhecimento do 

ciclo do supercontinente lento.  
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A situação mudou no início do século XXI, com um notável aumento no número 

de artigos de jornais sobre esse assunto (Nance & Murphy, 2013). Obviamente, isso não 

significa que toda a comunidade científica aceite, não apenas o conceito do ciclo dos 

supercontinentes, mas mesmo a proposta de supercontinentes mais antigos que o 

Pangéia (Kroner & Cordani, 2003). De fato, os dados relacionados a tais assembléias 

paleogeográficas mais antigas são escassos e duvidosos. No entanto, o acúmulo de 

evidências e as implicações dos modelos que foram propostos nos últimos 10 a 20 anos 

tiveram implicações profundas na forma como vemos a dinâmica da Terra.  

Esta nova abordagem, onde os ciclos tectônico, climático e biológico 

compartilham processos genéticos, é provavelmente uma das mais importantes 

revoluções nas Ciências Naturais. Uma revolução que estamos vivendo, mas somente se 

lermos os artigos científicos. Isso é uma pena porque, não só estamos perdendo a rara 

oportunidade de ensinar e comunicar a emoção da descoberta científica, mas também 

vamos passar vários anos, até poder usar em escolas e museus uma nova abordagem 

global para melhor entender o planeta em que vivemos. 

 

      3.O Ciclo do Supercontinente 

 

Embora o panorama geral do ciclo do supercontinente seja um conceito recente, 

há vários aspectos que se ligam a dinâmica das placas litosféricas, que têm fortes 

repercussões na evolução da Vida na Terra e já poderiam ser discutidas. 

 

3.1. Supercontinentes: alguns equívocos comuns 

 

Uma limitação importante no conceito do ciclo dos supercontinentes e sua 

periodicidade é a definição do que é um supercontinente. De fato, mesmo quando se 

considera Pangéia a situação não é fácil, porque embora a maioria das reconstruções 

pareça ter todos os blocos continentais reunidos, isso é essencialmente uma 

simplificação excessiva porque há partes (principalmente da Ásia) que nunca estiveram 

envolvidas na Pangéia (Fig. 04). 
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Figura 04: Reconstrução da Pangéia no Permiano Superior (255 M.a.)  de acordo com 

Scotese (2014).  

 

Esta situação muitas vezes não é discutida devido ao que é considerado um 

supercontinente. Para a maioria dos tectônicos, um supercontinente é uma assembléia de 

todos ou quase todos os blocos continentais da Terra (Hoffman, 1999; Rogers & 

Santosh, 2003) e, nesse sentido, Pangéia é claramente um supercontinente. No entanto, 

outros pesquisadores consideraram o Gondwana um supercontinente (por exemplo, 

Condie, 2005), embora não inclua os blocos da Sibéria, Báltica e Laurentia. 

Devido a tais interpretações errôneas, muitas vezes devido a dificuldades em 

paleogeografias anteriores reconstruídas (principalmente no pré-cambriano), alguns 

autores preferem uma definição mais inclusiva em que os supercontinentes são apenas 

um grupo de continentes anteriormente dispersos (Bradley, 2011). 

 

3.2. Antes da Pangéia: 2 000 milhões de anos de evolução continental 

 

Se o supercontinente da Pangéia é agora um fato e sua forma e evolução são bem 

restritas, as propostas relativas aos supercontinentes pré-Pangèia (Fig. 05) são mais 

duvidosas (Kroner & Cordani, 2003). No entanto, pelo menos no que diz respeito a 

Rodinia, é bem restrito e, portanto, há algum consenso sobre sua existência (por 

exemplo, Li et al., 2008; Nance et al., 2014; Rogers, 1996). Embora a existência de 

Panótia seja frequentemente questionada, existem alguns argumentos que favorecem sua 

existência (por exemplo, Li et al., 2008; Meert e Lieberman, 2008). Antes de Rodinia, a 

dificuldade das reconstruções aumentava fortemente e, mesmo que houvesse alguma 
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concordância em relação a Columbia (por exemplo, Meert, 2002; Rogers & Santosh, 

2002; Zhao et al., 2004), sua configuração é altamente dúbia (Nance e cols., 2014). 

Antes da Columbia, embora vários supercontinentes sejam frequentemente 

propostos (por exemplo, Nena, Nuna, Kenorland, Ur ou Vaalbara), não apenas são 

fracamente apoiados pelos dados (devido à natureza escassa do registro geológico do 

Arqueano e Mesoproterozóico), mas também as propostas não incluem vários blocos 

continentais na proposta do supercontinente. 

 

 

Figura 05 – Uma das propostas mais comuns para o ciclo dos supercontinents. Fonte:  

CCV de Estremoz, 2017. 

 

3.3. Sucessão dos supercontinentes: um processo aleatório? 

 

Há uma forte diferença entre a existência de vários continentes ao longo da 

evolução da Terra ou a existência de um ciclo de supercontinentes. No primeiro caso, a 

formação de supercontinentes representa apenas um processo aleatório normal em uma 

Terra esférica, com placas tectônicas e um manto convectivo deslocando as placas. Isso 

foi observado na modelagem numérica, onde um comportamento quase periódico foi 

observado (Rolf et al., 2014). 

Ao considerar um ciclo de supercontinente, está implícita a existência de algum 

mecanismo responsável pela montagem periódica e quebra dos blocos continentais. 
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Diversos modelos foram propostos para dar conta dessa periodicidade. 

Um dos modelos anteriores e ainda muito popular, considerou que a presença de um 

supercontinente tem efeito de manta térmica no manto sub-litosférico (Anderson, 1982; 

Gurnis, 1988) devido à menor condutividade térmica da litosfera (Duarte et al., 2016). 

Isso levou ao surgimento do supercontinente e sua fragmentação (Fig. 6A). Os 

continentes menores se dispersam em direção às zonas de subducção dos oceanos 

externos (Fig. 6B), onde darão origem a outro supercontinente (Fig. 6C). O novo 

supercontinente levará ao aumento da temperatura abaixo deles (Fig. 6D) e o processo 

será reiniciado. 

 

 

Figura 06: Modelação numérica de fragmentação e montagem de supercontinents. 

Adaptado de Murphy & Nance, 2013, segundo Gurnis, dados de 1988, do CCV de 

Estremoz, 2017. 

 

Um modelo alternativo na formação de uma pluma principal, considera como 

mecanismo fundamental as zonas de subducção de penetração profunda, que poderiam 

atingir o limite do núcleo-manto (Fig. 07; Tan et al., 2002). A parte descendente induz 

um fluxo de mesma direção no manto inferior que deprime a espessura do limite da 

camada térmica. O fluxo lateral neste limite empurra o material quente nas zonas 

adjacentes (Fig. 7A). Quando a ponta da placa subdutora atinge o limite do núcleo-

manto, ela desliza horizontalmente, o que contribui para a ressurgência da pluma quente 

(Fig. 7B). 
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Figur 07: Modelagem numérica na formação de grandes plumas quentes devido a placas 

frias de subducção profunda (adaptado de Tan et al., 2002 pelo CCV de Estremoz). 

 

Qualquer que seja o modelo para a iniciação da pluma quente, a convecção 

térmica complexa na escala do manto e sua interação com o supercontinente e os 

principais blocos continentais, dão origem a uma reorganização periódica dos fluxos 

convectivos induzindo a periodicidade da montagem e ruptura do supercontinente 

(Santosh, 2013; Fig. 08). 

 

 

Figura 08: Interação de convecção de manto e blocos continentais induzindo uma 

periodicidade nos processos (adaptado de Santosh, 2013 pelo CCV de Estremoz, 2017). 

 

3.4. Acréscimo do supercontinente: de plumas quentes a frias 
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A modelagem anterior, juntamente com dados geofísicos tridimensionais 

detalhados, indica que a convecção sub-litosférica é predominantemente dominada por 

grandes plumas quentes e frias (Fig. 09; Conrad et al., 2013; Courtillot et al., 2003; 

Maruyama, 2002; Santosh, 2010), em vez das tradicionais células de convecção linear. 

As características tectônicas lineares superficiais observadas na superfície delimitando 

as placas litosféricas (isto é, zonas de rifte e subducção) foram induzidas por estas 

estruturas principais da Terra interior.  

A posição dessas estruturas é bem restrita pelos estudos sísmicos das ondas S, 

mostrando a existência de duas plumas quentes cujas raízes são profundas no limite do 

núcleo-manto (Fig. 10). Uma das plumas está localizada no sul do Pacífico, enquanto a 

outra está no sul da África. Como esperado, o material quente ascendente deve ser 

compensado por um material frio descendente, tendo sido identificados como plumas 

frias, uma abaixo da Ásia do Sudeste e a outra na Antártida (Figs. 09 e 10A). 

 

 

Figura 09 - Representação da convecção interna da Terra enfatizando as principais 

plumas e sua relação com os continentes e oceanos reais (adaptado de Courtillot et al., 

2003; Maruyama, 2002; Santosh, 2010 pelo CCV de Estremoz). 
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Figura 10 - Anisotropias térmicas a 2.850 km de profundidade, baseadas nas 

heterogeneidades da velocidade das ondas S (A) e distribuição vertical ao longo da 

seção transversal marcada na figura A (adaptada de Courtillot et al., 2003; Conrad et al., 

2013 pelo CCV de Estremoz). 

 

A existência de uma pluma fria abaixo do sudeste da Ásia explica a subducção 

observada em ambos os lados (Fig. 11), com as placas filipinas e indo-australianas 

mergulhando abaixo da placa da Eurásia, em oposição às vergências de subducção. Este 

processo pode dar origem ao próximo supercontinente. 
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Figura 11: Subducção dupla no sudeste da Ásia (adaptado de Maruyama, 2002; Santosh, 

2010 pelo CCV de Estremoz). 

 

3.5. Ciclo do supercontinente e extinções: o efeito das mudanças do nível do mar 

 

A formação e dispersão de supercontinentes têm uma grande influência no nível 

global do mar (Murphy et al., 2009; Murphy & Nance, 2013; Nance et al., 2014). De 

fato, durante a fase do supercontinente, o calor aprisionado abaixo do supercontinente 

(Figs. 06 e 08) deveria induzir sua elevação epirogênica. Ao mesmo tempo, nas 

fronteiras do continente, existem orógenos acrecionários do tipo andino devido à 

subducção do oceano externo Pantalássico, que deveria estar em seu nível baixo (Fig. 

12A). A perda dos habitats marinhos causará extinções em massa. O principal evento de 

extinção no final do Paleozóico durante a formação da Pangéia pelo fechamento do 

oceano Rheic é algumas vezes considerado também relacionado à extrema redução do 

nível do mar (Fig. 13; Murphy et al., 2009). 

 

 

Figura 12: A influência do ciclo dos supercontinentes no nível do mar (com base no 

Nance et al., 2014 pelo CCV de Estremoz). 

 

O rompimento e a dispersão do supercontinente levaram a um nível 

extremamente alto do mar devido ao resfriamento dos novos continentes, o surgimento 
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do leito oceânico mundial devido ao rompimento e à abertura de novos oceanos 

interiores (Fig. 12B). 

Durante a assembléia continental, o nível global do mar sobe primeiro devido à 

subducção da antiga crosta oceânica, mas depois rebaixa devido à subducção do solo 

oceânico jovem. 

 

 

Figura 13: Variação do nível do mar durante o Fanerozóico e relação com os principais 

eventos de extinção catastrófica e a formação de Pangéia (com base em Murphy et al., 

2009 pelo CCV de Estremoz). 

 

4. Conclusões 

 

Embora ainda haja algum debate sobre a existência de um ciclo de 

supercontinentes, a quantidade e qualidade de dados recentes relacionados não apenas à 

dinâmica tridimensional do manto terrestre, mas também à história evolutiva dos 

principais blocos continentais, sugerem fortemente periodicidade em sua montagem e 

ruptura. Tal periodicidade deve ter um efeito profundo nos ciclos tectônicos, biológicos 

e climáticos da Terra. As novas perspectivas que surgem das fortes interações entre 

esses ciclos estão produzindo grandes mudanças na compreensão do comportamento de 

nosso planeta. As placas tectônicas e os ciclos de Wilson, que ainda são os modelos 

mais utilizados para explicar a dinâmica das placas litosféricas, começaram a aparecer 

como uma abordagem parcial e limitante da dinâmica da Terra.  
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De fato, o ciclo dos supercontinentes está deslocando nossa atenção dos 600 km 

externos das camadas mais externas da Terra, para todo o manto, e de 200 ou 300 M.a. 

dos ciclos de Wilson para períodos muito mais longos de 500 para 700 M.a., mas com 

uma grande dispersão. 

As mudanças profundas das idéias mais recentes e a rapidez de sua mudança 

(principalmente nos últimos 20 a 30 anos) mostram que enfrentamos uma época 

revolucionária nas ciências da Terra. Esta é uma grande oportunidade para difundir o 

novo pensamento fora da comunidade científica especializada.  

É imperativo encontrar formas de encurtar a lacuna que normalmente existe, 

entre as mudanças de um paradigma científico e o momento em que as novas idéias 

chegam ao público em geral e às comunidades de ensino. Se isso não puder ser feito, 

estamos perdendo não apenas a oportunidade de mostrar como a ciência funciona, mas 

também uma maneira nova e empolgante de entender como o nosso planeta funciona. 

Pode ser que neste esforço, museus e centros de ciência teriam um papel importante na 

difusão das novas idéias, não apenas preparando novas exposições, mas também outras 

atividades / materiais. Algumas delas devem se concentrar no público docente, o que 

levará a aumentar a capacidade de disseminar esse momento especial. 
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Resumo  

Na última década a evolução do conhecimento do interior do nosso planeta tem levado a 

profundas alterações da forma como a dinâmica da Terra é encarada. O ênfase nas 

células de convecção lineares e na movimentação das placas tectónicas expressa nos 

ciclos de Wilson, tem-se deslocado para as enormes plumas convectivas (quentes e 

frias) e para a importância do ciclo dos supercontinentes. Esta transformação tem 

permitido uma  visão mais integradora, onde os processos tectónicos e de evolução da 

Vida na Terra surgem como complementares. No entanto, esta nova abordagem ainda 
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não se reflecte nos curricula do ensino. A realização de um conjunto de actividades 

práticas explorando a forma como os grandes blocos continentais foram evoluindo 

desde o supercontinente Rodinia até à Atualidade, e a sua influência na dispersão de 

alguns dos principais grupos de seres vivos, constitui uma abordagem eficiente de 

alguns aspectos associados ao ciclo dos supercontinentes. 

Palavras-Chave  

Supercontinentes, Ensino da Geologia, Tectónica de Placas, Evolução da Vida 

 

Abstract  

In the last decade the evolution of the understanding of the behaviour of the inner layers 

of our planet led to deep changes in the way we see the Earth dynamics. The emphasize 

in the linear convective cells and the movement of the plate tectonics following Wilson 

cycles, slowly change to an approach where huge superplumes (hot and cold) and the 

supercontinent cycle becomes dominant. This allow an integrative perspective, where 

the Plate Tectonic and the Evolution of Life on Earth are no longer isolated processes,  

but the result of a common evolution. However, such innovative view are not yet 

reflected in the scholar curricula 

In this work we propose a set of practical activities for the secondary school level 

exploiting the concept of supercontinent cycle and dispersion of Life on Earth. The 

reconstruction of the dispersion of the major continental blocks since Rodinia to the 

Atuality allows the understanding, not only of the aggregation and dispersion of 

supercontinents (Rodinia  Panotia  Pangaea), but also the way they have influenced 

the dispersion of some of the major groups of animals in the Earth. Indeed, the existence 

of Panotia is fundamental to explain the distribution of the early trilobites in the Lower 

Cambrian, the aggregation of Pangaea is crucial to understand the dispersion of 

tetrapods in the Earth and the existence of this late supercontinent explains why there is 

dinosaurs fossil in every continents.  

Keywords 

Supercontinents, Geology teaching, Plate Tectonics, Life Evolution 

 

1. Introdução 

 

Apesar de nos curricula do ensino básico e secundário a Geologia e a Biologia 

surgirem associadas numa mesma disciplina, na prática os conceitos leccionados são 



243 
 

 
 

 

quase sempre de tal maneira estanques que, por vezes até surgem em livros 

independentes. Esta abordagem é profundamente limitadora de uma visão abrangente da 

evolução do nosso planeta e da Vida que aqui se tem desenvolvido. Para além disso, 

esta visão contrasta cada vez mais com os dados que, principalmente na última década, 

se têm acumulado e que revelam uma dinâmica interna da Terra capaz de influenciar a 

generalidade dos processos que aqui ocorrem de uma forma inesperada. A pouco e 

pouco, o ênfase nas células de convecção lineares e na movimentação das placas 

tectónicas expressa nos ciclos de Wilson, tem-se deslocado para as enormes plumas 

convectivas (quentes e frias) e para a importância do ciclo dos supercontinentes (e.g.  

Courtillot et al., 2003; Murphy & Nance, 2013; Nance et al., 2014 Whitmeyer et al., 

2007).  

Mas, como é normal, existe um desfasamento entre as novas perspectivas da 

Ciência e a sua transposição para o ensino em geral, e o ensino pré-Universitário em 

particular. Neste trabalho, exploramos uma possível abordagem a nível do ensino 

secundário que explora a profunda influência deste ciclo dos supercontinentes como 

condicionadores principais da Evolução da Vida na Terra. Embora os processos 

geológicos associados a este ciclo e a influência nos processos evolutivos, seja 

extremamente profunda e abranja diferentes domínios (e.g. Maruyama et al., 2013; 

Meert & Liebernan, 2008; Nance & Murphy, 2013; Nance et al., 2014; Santosh, 2010a; 

Santosh, 2010b; Santosh 2013), vamos restringir-nos essencialmente à forma como os 

grandes blocos continentais e a sua dispersão condicionaram os caminhos possíveis para 

a dispersão dos seres vivos. Esta abordagem, baseada na discussão de problemas 

concretos sobre dispersões de seres vivos que só podem ser compreendida na 

perspectiva dos supercontinentes, permite uma fácil ligação entre os processos 

tectónicos e a evolução da Vida na Terra. 

 

2. As situações "problema" 

 
No início os alunos são confrontados com quatro situações relacionadas com a 

dispersão de alguns seres vivos na Terra e sua relação com a distribuição dos 

continentes e oceanos. A exploração destas situações, aparentemente problemáticas, 

permite explorar diversos as aspectos fundamentais da dinâmica da Terra. Os casos 

propostos, são: 
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- As trilobites mais antigas que se conhecem (Hollingsworth, 2008) datam do 

Câmbrico inferior (cerca de 520 milhões de anos), tendo aparecido na América 

do Norte (então localizada no continente Laurência), Rússia (incluída no bloco 

continental Sibéria), Espanha, Marrocos, Sul da China e Austrália (todos 

localizados no bordo norte da Gondwana). Sabendo que a generalidade destes 

artrópodes marinhos viviam nas plataformas continentais e tendo em 

consideração o princípio da continuidade lateral, como é possível explicar o 

seu aparecimento em continentes separados por extensos e profundos fundos 

oceanos (Fig. 1)? 

 
Figura 1- Paleogeografia dos principais blocos continentais durante o 

Câmbrico inferior com indicação dos locais em que foram encontradas as 

trilobites mais antigas; a cinzento escuro estão os grandes fundos oceânicos 

e a cinzento claro os mares pouco profundos (reconstituição baseada em 

www.ccvestremoz.uevora.pt/home/index.php?txt=info&codtopico=9&item=66). 

- A transição dos oceanos para os continentes associada à evolução que conduziu 

dos peixes de barbatanas lobadas para os primeiros tetrápodes, ocorreu há cerca 

de 397 milhões de anos (George & Blieck, 2011) no continente Laurussia 

quando a disposição dos continentes era a representada na figura 2. Estando 

este continente isolado como explicar que atualmente encontremos tetrápodes 

em todos os continentes? 
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Figura 2- Paleogeografia dos principais blocos continentais durante o 
Devónico; simbologia e origem idênticas à da figura 1. 

- Os dinossáurios mais antigos surgiram no Triásico superior onde atualmente a 

América do Sul (Brusatte, et al., 2010) e encontram-se vestígios seus em todos 

os continentes… da Antártida à Nova Zelândia… da Austrália à Gronelândia… 

e… Sabendo que nunca houve dinossáurios voadores nem marinhos como é 

possível que existam dinossáurios em todos os blocos continentais sendo a 

América do Sul um continente praticamente sem ligações aos outros? 

- As evidências mais recentes apontam para que a ocupação da Austrália pelos 

primeiros homens modernos terá ocorrido há cerca de 65 000 anos (Clarkson, 

et al., 2017) e que só muito posteriormente (≈ 17 000 anos) os primeiros 

homens terão passado da Ásia para a América do Norte através do estreito de 

Bering (ver discussão sobre a idade da ocupação em Madsean, 2015) . Esta 

diferença é estranha se tivermos em consideração que a distância entre a Ásia e 

a  América do Norte é menor do que a distância que separa a Papua Nova 

Guiné da Austrália. 

 

3. Explorando os supercontinentes 

 

Os problemas anteriores podem ser explorados através de um conjunto de 

actividades práticas diversificadas. No entanto, a melhor aproximação passa sem dúvida 

pela compreensão da forma como as massas continentais actuais, individualizadas de 

acordo com as placas tectónicas actuais, se articulam para formar a Pangéia. O conceito 

de reconstituição utilizando a metodologia inerente aos puzzles já é suficientemente 

conhecido doa alunos. Este processo, pode ser enriquecido com os conceitos já 

explorados por Wegener, sobre a paleobiogeografia do Mesosaurus e da Glossopteris, 

bem como a distribuição geográfica das áreas com vestígios de glaciação no final do 

Carbónico (Fig. 3A).  

Se nas placas individuais for incluída as zonas afectadas pelas orogenias 

Paleozóicas e a referência às idades dos períodos orogênicos mais importantes (Fig. 

3B), torna-se possível aprofundar o exercício. Com efeito, sabendo que as grandes 

cadeias de montanhas assinalam os lugares onde outrora existiram oceanos, torna-se 

possível levar os alunos a perceber quais os blocos continentais que colidiram na 
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passagem do Paleozóico ao Mesozóico para formar a Pangéia, ou quando é que a 

Laurência e a Báltica colidiram.  

Este tipo de abordagem é fundamental para levar os alunos a perceber que há 

uma enorme diferença na reconstituição da posição e relação entre continentes no 

passado e a construção de um puzzle. Com efeito, num puzzle apenas se tem em 

consideração as formas externas das peças, os padrões dos desenhos existentes em cada 

pela e a sua possibilidade de justaposição, não sendo normalmente importante a ordem 

pela qual se encaixam as peças. Pelo contrário, nas reconstituições paleogeográficas 

existem nas placas individuais uma série de elementos geológicos que nos permitem 

reconstituir a ordem pelas quais as placas se foram encaixando. 

 
Figura 3- Reconstituição do Supercontinente Pangéia a partir da representação 

esquemática dos principais blocos continentais actuais: 

A- Distribuição espacial do Mesosaurus, da Glossopteris da glaciação do 

Carbónico superior (adaptado de 

www.ccvestremoz.uevora.pt/home/index.php?txt=info&codtopico=9&item=

66). 

B- Distribuição das principais cadeias orogénicas paleozóicas. 

 

Se a reconstituição dos continentes no passado é fácil e mais ou menos óbvia até à 

Pangéia, quando se pretende recuar mais na procura dos supercontinentes mais antigos a 

situação complica-se bastante. Vários aspectos contribuem para esta situação que, na 

prática leva a que a reconstituição dos supercontinentes mais antigos não seja 

normalmente abordada no ensino secundário. Com efeito, a escassez de fósseis nas 

formações geológicas anteriores ao Paleozóico, bem como o fato de muitas dessas 
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formações estarem cobertas por materiais mais recentes, são alguns dos principais 

fatores que dificultam estas reconstituições. Por isso, quando se recua para além da 

Pangéia, as incertezas geológicas aumentam e a diversidade das interpretações leva a 

que não exista uma história única.  

A falta desta história leva que muito dos materiais existentes só sejam acessíveis a 

especialistas devido aos detalhes de muitas das discussões. Para alguns dos 

supercontinentes, como a Panotia, existem até algumas dúvidas sobre a sua existência. 

Pensamos que estes aspectos não devem ser impeditivos da exploração no ensino 

secundário dos supercontinentes precâmbricos, até porque existem alguns contributos 

notáveis e facilmente acessíveis na procura da compreensão deste passado geológico 

(e.g. Paleomap Project, http://www.scotese.com/; Scotese, 2017). Evidentemente que é 

necessária uma simplificação importante dos conceitos mas, esta não é de modo 

nenhum uma situação excepcional na adaptação de conceitos científicos ao ensino 

secundário.  

Assumindo, que a manutenção exacta das formas actuais dos blocos continentais 

representa uma simplificação importante (pois muitos deles tiveram os seus limites 

modificados durante o Fanerozóico, quer deformação, quer por sedimentação) e 

excluindo as placas menores associadas ao bordo sul das placas Báltica e Sibéria (que 

forem intensamente modificadas durante o processo de formação da Pangéia com o 

fecho do Tétis, torna-se possível recuar no tempo, pelo menos até à formação da 

Rodinia (Fig. 4). Nesta reconstituição dos tempos mais remotos, as "peças do puzzle" 

utilizadas representam os grandes blocos continentais que mantiveram alguma 

estabilidade durante os últimos 1 100 a 1 500 milhões de anos. 
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Figura 4- Reconstituição esquemática das posições relativas dos  principais 

blocos continentais actuais ao longo de diferentes períodos geológicos: 

A- Representação da situação atual; 

B- Reconstituição do supercontinente Pangéia na transição Paleozóico-

Mesozóico; 

C- Reconstituição do supercontinente Panotia no final do Proterozóico; 

D- Reconstituição do supercontinente Rodinia na transição 

Mesoproterozóico-Neoproterozóico. 

 

A reconstituição da sequência de paleogeografias que estão associadas à 

sequência de supercontinentes (Scotese, 2017) Rodinia (≈ 1 100 Ma), Panotia (≈ 700 

Ma) e Pangéia (≈ 300 Ma), permite explorar em contexto de sala de aula uma série de 

conceitos geológicos, como por exemplo, onde se espera encontrar em cada um dos 

momentos geológicos as grandes cadeias de montanha. Mas abre também a 

possibilidade de responder de uma forma simples a algumas das questões aparentemente 

problemáticas referidas no ponto 2. Com efeito: 

- A existência da Panotia permite justificar a dispersão das trilobites assumindo 

que o antepassado desconhecido desse grupo de artrópodes é contemporâneo 

da formação deste supercontinente; 
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- A dispersão dos tetrápodes para além da Laurussia está associado à aglomeração 

da Pangéia pouco depois do seu aparecimento, que permitiu que este grupo de 

animais se dispersasse por todos os blocos continentais. 

- A dispersão dos dinossáurios por todos os blocos continentais actuais implica 

que o começo da dispersão da Pangéia é posterior ao Triásico superior. 

Quanto aos problemas referidos da dispersão do Homo sapiens, evidentemente 

que a abordagem tem que ser outra. Com efeito, as velocidades a que se deslocam as 

placas tectónicas (poucos centímetros por ano), leva a que a posição atual dos 

continentes é muito semelhante à que existiu desde o aparecimento do Homo sapiens há 

cerca de 300 000 anos em África (Stringer & Galway-Witham, 2017). As razões para as 

diferenças entre a primeira ocupação da Austrália e da América, têm por isso que ser 

procuradas na influência das épocas glaciares e não nos processos tectónicos. Este 

exemplo serve para os alunos perceberem a diferença entre a generalidade dos tempos 

geológicos, normalmente medida em milhões de anos, e os tempos associados à 

evolução humana normalmente medido em milhares de anos. 

 

4. Conclusões 

 

Normalmente a influência dos processos geológicos na evolução da Vida na 

Terra é explorada no Ensino da Biologia e Geologia, realçando os aspectos 

catastróficos. Com efeito, gigantescas erupções vulcânicas ou impactos de meteoritos 

quilométricos ou decaquilométricos, surgem como os acontecimentos que despoletaram 

no passado (e certamente também o irão fazer no futuro) eventos súbitos (à escala 

geológica) de extinção em massa. Nesta perspectiva, a Biologia surge explorando 

essencialmente os mecanismos de Evolução que conduzem à diversidade da Vida na 

Terra, enquanto a influencia da Geologia aparece quase sempre associada à génese dos 

eventos catastróficos responsáveis pela redução brutal dessa diversidade. No entanto, 

esta é uma visão extremamente redutora, pois os processos geológicos à escala 

planetária desempenharam um papel que vai muito para além do despoletar dos eventos 

de extinção em massa ou do "esvaziar" de ambientes geográficos  onde os sobreviventes 

se podem diversificar de uma forma quase sempre muito rápida. 

Os processos que levam à formação e fragmentação dos supercontinentes têm 

sido um agente fundamental da Evolução, condicionando de uma forma decisiva a Vida 

na Terra. Deste modo, a influência da Geologia deixa de ser apenas fundamental na 
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redução catastrófica da biodiversidade, surgindo também como essencial durante as 

fases de aumento rápido dessa biodiversidade. 

Evidentemente que os exemplos possíveis surgem essencialmente durante o 

Fanerozóico (i.e. os últimos ≈ 541 Ma), pois a escassez do registo fóssil anteriormente a 

essa idade impede a percepção das profundas relações que terão existido entre os 

supercontinentes Columbia (≈ 1 700 Ma) e Rodinia (≈ 1 100 Ma) e a Vida. Esta 

dificuldade contrasta com o Fanerozóico, onde a dispersão dos supercontinentes Panotia 

(≈ 700 Ma) e a aglomeração e posterior dispersão da Pangéia (≈ 300 Ma) fornecem 

excelentes exemplos da sua profunda interacção com a forma como a Evolução da Vida 

se processa no nosso planeta. 
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PARTE VII – UMA NOVA CONCEPÇÃO EXPOSITIVA EM 

TECTÔNICA DE PLACAS  

 

Conforme descrito no capítulo do estudo de caso desta dissertação (Parte V – A 

Tectônica de Placas nos museus da Península Ibérica), a baixa representatividade das 

mais recentes temáticas que envolvem a Tectônica de Placas e sua integração com a 

Vida nos museus e centros de ciências, é um fator de extrema importância a ser tratado 

de forma urgente, uma vez que essas novas tendências científicas unem conhecimentos 

de duas áreas diferentes, de modo a interligá-las. Para além disso, uma abordagem 

integrando a Geologia e a Biologia, tem mais força na busca de soluções que possam 

preencher muitas das lacunas existentes no conhecimento sobre a própria Evolução dos 

organismos e do papel da dinâmica interna da Terra perante as mudanças da Vida ao 

longo do tempo.  

Numa tentativa de se fazer olhar e compreender as inovações científicas que 

envolvem assuntos da História Natural de forma integrada, evolutiva e inclusiva, é 

apresentada uma proposta de exposição nesta dissertação. Isto foi construído numa 

experiência que tenta enquadrar aspectos fundamentais nas abordagens sobre a Vida e a 

Terra, em uma escala macro. Esta exposição é fruto não somente do esforço por 

conhecer dados publicados por outros autores, mas também é resultado da observação, 

do percurso, da avaliação e estudo de muitas exposições além das anteriormente 

descritas nesta dissertação, que obrigaram a compreender áreas externas ao foco do 

estudo inicial que contribuíram para uma visão mais abrangente sobre as possibilidades 

de recursos e dos limites envolvidos na divulgação científica nos museus e centros de 

ciência.  

De uma forma que se tenta inovadora, a exposição “Da Tectônica de Placas à 

Teoria da Evolução: dos Supercontinentes à dispersão dos Seres Vivos”, tem o 

objetivo de apresentar os temas fronteira entre a Biologia e a Geologia de uma forma 

integrada. Para que isso seja possível, irá mostrar como a biodiversidade foi evoluindo 

na Terra e como esta evolução teve diversos momentos catastróficos, de onde 

sobressaem cinco mais significativos que serão apresentados bem como as razões que 

os tornam tão especiais. 

Esta exposição não se propõe a apresentar as teorias e como foram concebidas, 

muito menos descrever o que são as Plumas Mantélicas, o Ciclo dos Supercontinentes 
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ou Extinções em Massa, mas sim evidenciar a complementaridade existente entre os 

processos geológicos e biológicos que envolvem estes importantes assuntos científicos. 

O assunto escolhido para ser o fio condutor do percurso expositivo – e da própria 

exposição em si -, é um forte e robusto elo que liga os temas de Geologia e Biologia em 

questão, são as cinco grandes extinções em massa do Fanerozóico, (vide parte III desta 

dissertação).  

Como seria de esperar, as “Big Five” não foram despoletadas por processos 

biológicos que dificilmente poderiam desencadear processos catastróficos desta 

dimensão, restando procurar nos grandes processos geológicos ( na perspectiva mais 

lata onde se incluem os processos climáticos/atmosféricos ou astronômicos) as causas 

destas extinções catastróficas. Desta forma, não tem sentido nesta exposição discutirem-

se em detalhe os processos biológicos ligados à Evolução (e.g. mutações) ou os 

processos geológicos ligados à Tectônica de Placas (e.g. Plumas e Ciclo dos 

Supercontinentes). No entanto, como seria de esperar, é impossível explicar alguns dos 

eventos de aumento rápido de biodiversidade (e.g. explosão de Vida no Ordoviciano - 

GOBE) ou catastróficos de perda dessa biodiversidade (e.g. as “Big Five”) sem recorrer 

ao Ciclo dos Supercontinentes e a existência de Plumas e Superplumas. 

 

VII.1 – Guião da exposição  

 

VII.1.2. Sumário 

 

A exposição que se propõe é dedicada à explicação da complexa relação entre os 

processos geológicos do planeta e suas influências na Vida, através do Ciclo dos 

Supercontinentes e das extinções em massa do Fanerozóico. Nesta exposição procurou-

se apresentar três aspectos fundamentais atualmente discutidos nas geociências (que não 

observados em exposições de museus de história natural e centros de ciência e que 

foram referidos anteriormente nesta tese com algum detalhe):  

1 - A nível de Plumas Mantélicas é importante abordar sua relação com a convecção 

interna da Terra e os pontos quentes; 

2 - A importância que o Ciclo dos Supercontinentes parece ter tido, não só na evolução 

da Terra, mas também da própria Vida; 
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3 – As cinco grandes extinções em massa do Fanerozóico, que são a evidência de que os 

processos geológicos possuem uma relação indissociável com a biodiversidade. 

Embora seja uma exposição sobre Geociências, a abordagem escolhida 

ultrapassa em muito os aspectos da Geologia, que normalmente são abordados de forma 

exclusiva em muitas exposições, explorando essencialmente os minerais e ou o ciclos 

das rochas. Também se pretende que na vertente da Biologia se vá além de uma simples 

explicação da origem das espécies.  

Com efeito, a Evolução é um processo extraordinariamente complexo que obriga 

a uma abordagem francamente pluridisciplinar para ser compreendido na sua essência. 

A Tectônica de Placas é um processo que depende de muitas variáveis que geram as 

configurações continentais que por sua vez têm uma influência decisiva na atmosfera, 

hidrosfera e biosfera. Por isto, a exposição se propõe a demonstrar ao visitante - através 

da utilização integrada de coleções de fósseis, minerais e rochas e de módulos 

interativos - como a Biologia e a Geologia são complementares. Esta abordagem 

integradora permite perceber como alguns dos processos biológicos não podem ser 

compreendidos na sua totalidade sem se recorrer ao conhecimento dos processos 

geológicos, devendo estarem juntas para que o conhecimento seja o mais completo e 

com menos lacunas possíveis.  

Pensa-se também que seria uma mais-valia para a exposição incluir um breve 

relato de dois cientistas de cada vertente (Biologia e Geologia) associados aos temas – 

um renomadamente reconhecido por muitos e outro não muito divulgado, mas de total 

importância para o assunto. Com efeito, isto permitiria que também houvesse na 

exposição uma componente de História e Filosofia das Ciências. Este breve relato não 

será considerado um módulo e será exposto através de um banner, que poderá estar 

junto ao primeiro módulo ou junto ao último módulo.   

 

VII.1.3 – Descrição 

 

A exposição será apresentada em quatro núcleos (ilhas - figura 116). Em alguns 

serão lançadas questões que irão sendo respondidas no decurso da visita e interação com 

os módulos. Em cada núcleo, haverá um texto curto que contextualiza a "experiência", 

bem como um protocolo simples que, além de dar algumas indicações sobre a ação a 

desenvolver, orienta o visitante na procura da explicação/conclusão relacionada com o 

que observou. Embora a exposição tenha sido desenhada para que seja possível ser feita 
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de uma forma autônoma pelo visitante ou grupos de visitantes, é também possível (e 

vantajosa) a sua fruição apoiada por monitores.  

 

 

Figura 116: Sugestão de modelo de núcleo expositivo baseado no documento de proposta de 
consórcio entre o CCV de Estremoz e mais três outros Centros. As escritas do desenho 
correspondem a exposição “Porque somos como Somos?”. Fonte: Dias, 2015. 

 

Os núcleos (figura 116) são formados por blocos individuais que se articulam 

entre si, o que torna fácil o seu transporte e montagem sem necessidade de meios 

técnicos complicados, que muitas vezes não existem nos locais onde podem ser 

colocadas. Os módulos interativos e as coleções utilizadas, podem ser "encaixadas" nos 

respectivos núcleos, o que torna desnecessário processos complicados de montagem e 

facilita em muito o transporte da exposição. Os textos serão independentes dos restantes 

elementos cênicos e afixados sobre estes. 

Numa visão geral, além do núcleo da História e Filosofia das Ciências, os quatro 

núcleos dizem respeito aos seguintes conteúdos:  

1 - Primeiro núcleo (de entrada): “Você sabia?” Pretende ser uma introdução do 

visitante à exposição na qual são lançadas algumas interrogações sobre a Vida na Terra. 

2 – Segundo núcleo: “Fique por dentro!” Pretende mostrar aos visitantes a profunda 

relação que existe entre a Vida e a dinâmica do planeta onde ela ocorre.  
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3 – Terceiro núcleo: “À Beira do Fim.” Está dividido em seis partes que exploram as 

principais extinções em massa do Fanerozóico e as suas relações com as atividades 

tectônicas. 

4 – Quarto núcleo: “Estamos vivendo uma sexta extinção em massa?” Mostrará o 

Homem como possível espécie a ser extinta (ou pelo menos extremamente afetada na 

forma como vive) em resultado das profundas alterações que de uma forma rápida 

temos vindo a assistir nas condições existentes na superfície da Terra. Pretende também 

discutir a influência que o Homem tem tido no que diz respeito à acelerada perda da 

biodiversidade a que estamos a assistir. 

 

VII.1.4 – Fichas dos módulos 

 

Ficha dos Cientistas Associados 

 

ÁREA 
EXPOSITIVA 

CIENTISTA BREVE DESCRIÇÃO 

PRIMEIRO 
NÚCLEO 

a) Alfred Wegener 
   (1880-1930) 

Embora a formação inicial de Alfred 
Wegener tenha sido feita pela astronomia, 
este destacado investigador sempre teve 
interesse pela geofísica, meteorologia e 
climatologia. 
Diversas evidências levaram-no a propor a 
deriva continental que resultava de 
defender que há cerca de 300 milhões de 
anos os continentes estavam reunidos num 
único bloco continental a que chamou 
Pangéia (do grego "toda a Terra"). Este 
supercontinente, fragmentou-se 
posteriormente e os seus fragmentos 
andaram "à deriva" . Embora Wegener não 
tenha sido o primeiro a sugerir que os 
continentes tinham estado unidos no 
passado, foi o primeiro a apresentar provas 
desta união, que eram suportadas com 
argumentos de várias áreas disciplinares.  
 

SEGUNDO 
NÚCLEO 

b) Tuzo Wilson 
   (1908-1993) 

O canadense geofísico Tuzo Wilson foi o 
principal investigador da Teoria da 
Tectônica de Placas. Embora também 
tenha tido destaque em outras teorias, 
como as discusões das Plumas Mantélicas 
e dos Hot Spots, além de possuir em seu 
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currículo várias medalhas e prêmios de 
notoriedade científica e excelência em 
investigação, é pouco conhecido em áreas 
não relacionadas de forma direta com a 
Geofísica.  
 

TERCEIRO 
NÚCLEO 

a) Charles Darwin 
   (1809-1882)  

Embora tenha tido seus primeiros estudos em 
Medicina e Teologia, o britânico Darwin foi 
reconhecido por seus pares - após o retorno de 
sua viagem a bordo do Beagle e divulgação de 
seus escritos - como um geólogo. Seu interesse 
e estudos a respeito do surgimento e 
diversificação das espécies, levaram este 
investigador a ser o proponente da Teoria da 
Seleção Natural e, posteriormente, da Teoria da 
Evolução em uma obra denominada “ Sobre a 
origem das espécies por meio da seleção 
natural, ou a preservação de raças favorecidas 
na luta pela Vida” (On the Origin of Species by 
Means of Natural Selection, or The 
Preservation of Favoured Races in the 
Struggle for Life). Este feito, é tido hoje, como 
base de muitas áreas disciplinares (e.g. a 
Biogeografia, a Evolução, a Paleontologia e a 
Ecologia).  
 

QUARTO 
NÚCLEO 

b) Hugo de Vries 
   (1848-1935) 

Este importante botânico holandês foi o 
investigador responsável pela Teoria das 
Mutações, que é a base de vários estudos 
na área da Genética. Embora não tenha 
sido o primeiro a estudar as leis da 
hereditariedade, seguindo os trabalhos do 
monge Gregor Mendel, foi quem de fato 
divulgou as explicações sobre a herança 
genética e a diversidade e origem das 
espécies através da mutação.  
 

MÓDULO_01 – Parte 01 

NOME DO 

MÓDULO: 
Você sabia? Biodiversidade por todos os lados 

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Este módulo é o primeiro a ser visto pelos visitantes. Está dividido em 
duas partes ("biodiversidade por todos os lados” e "biodiversidade 
ameaçada"). Pretende ser uma introdução do visitante à exposição na 
qual são lançadas algumas interrogações sobre a Vida na Terra. 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar a grande biodiversidade atual através da referência ao 
número de espécies conhecidas 
- Relacionar esta biodiversidade com a sua distribuição geográfica 
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(biogeografia) 
- Demonstrar que a extinção de algumas espécies faz parte da evolução 
normal da Vida 

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- A biodiversidade diz respeito ao número de espécies de organismos, 
sendo que atualmente se estima que existam cerca de 8,7 milhões de 
espécies, das quais 6,5 milhões são terrestres e 2,5 milhões marinhas 
(Mora et al., 2011). 
- Cada espécie tem o seu habitat. Espécies mais generalistas, vivem em 
muitos locais do planeta (frios, quentes, úmidos ou secos – e.g. as 
baratas) e existem até organismos, como os tardígrados, que sobrevivem 
fora das condições existentes à superfície do Planeta e continuam 
produzindo descendentes férteis.  
- O total desaparecimento de um grupo biológico pode abrir caminho 
para a conquista do ambiente que ocupavam por outros grupos, e por 
isso as extinções (desaparecimento da(s) espécie(s) ou até de uma 
família inteira) são/foram também importantes para a Evolução da Vida 
na Terra. Um exemplo disto está relacionado com a extinção da quase 
totalidade dos grupos de dinossauros que abriu caminho para o posterior 
desenvolvimento e expansão das áreas ocupadas pelos mamíferos, 
principalmente os placentários.  

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Apresentação de um filme que demonstre um pouco da biodiversidade 
e de seus habitats: um exemplo possível de um filme a ser utilizado seria 
“nossa casa planeta Terra”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=N6qUrNohAe0  
- Observação de uma réplica do esqueleto de Tiranosaurus rex e de um 
molde de crânio de Homo sapiens. 
- Ilustrações centíficas e imagens de tardígrados. Exemplo: Tardígrados 
com menos de 1mm. Disponível em: 
http://k34.kn3.net/taringa/1/9/2/2/4/9/17/jorgecastellan0/AFA.jpg?8873, 
acessado em 13/0/2018.  

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo essencialmente expositivo 

público preferencial 

(incluindo faixas 

etárias) 

Este módulo é adequado para todas as idades / públicos embora, como é 
normal, a informação que será percebida seja diferente.  

MÓDULO_01 – Parte 02 
NOME DO 

MÓDULO: 
Você sabia? Biodiversidade Ameaçada 

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é a segunda parte do primeiro módulo, que também será estruturada 
através do colocar do visitante perante várias interrogações, mas agora 
explorando as ameaças contra a Vida. 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar as alterações ambientais tanto por causas antrópicas como 
naturais e a profunda influência que estas têm na Vida existente na 
Terra, realçando a profunda interacção que existe entre o nosso planeta e 
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a Vida que ele suporta.  

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- O aquecimento global é um fato preocupante para muitas espécies, 
principalmente para aquelas de habitats mais específicos, como por 
exemplo algumas espécies endêmicas das regiões mais frias. 
- O aquecimento global atual não é um evento único na história do 
planeta. Outros períodos geológicos já foram muito mais quentes, como 
por exemplo a generalidade do Ordoviciano e o Cretáceo inferior), 
- Na atualidade o aquecimento atmosférico de uma região pode estar 
relacionado com a poluição atmosférica (e.g. queima de combustíveis 
fósseis e atividades industriais), além de que esta poluição atmosférica 
também provoca, por exemplo, chuvas ácidas que contaminam as águas 
e afectam os seres vivos. 
- A atividade tectônica também pode provocar aquecimento global, 
principalmente através das grandes erupções vulcânicas, como aconteceu 
com a erupção do vulcão Monte Sinabung na Indonésia em 2014. Com 
efeito, as enormes quantidades de gases libertados por este vulcanismo, 
como o dióxido de carbono e o óxido de enxofre, podem ter uma 
profunda influência no efeito estufa.  
- Para além do aquecimento, as atividades tectônicas libertam elementos 
químicos pelos riftes oceânicos, que reagem com a água dos oceanos e a 
tornam mais ácida. Esta acidez da água dos oceanos é intensificada pelas 
chuvas ácidas. 

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de imagens de três situações diferentes: 
- Imagens de chaminés de fábricas libertando gases na atmosfera. 
Semelhantes às disponíveis em: http://inter-disciplinar-
blog.tumblr.com/post/21885985214/esse-%C3%A9-o-mundo-que-
queremos-meios-de-como-a , acessada em 13/0/2018. 
-Imagem de um homem recolhendo peixes mortos na costa. Semelhante 
às disponíveis em: http://inter-disciplinar-
blog.tumblr.com/post/21885985214/esse-%C3%A9-o-mundo-que-
queremos-meios-de-como-a, acessado em 13/0/2018. 
 - Imagens da erupção do vulcão Monte Sinabung na Indonésia em 
2014. Semelhantes às disponíveis em: 
https://www.alertacatastrofes.com/wp-
contenido/uploads/2017/11/volcan-indonesia.jpg, acessado em 
13/08/2018. 

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo essencialmente expositivo 

público preferencial 

(incluindo faixas 

etárias) 

Este módulo é adequado para todas as idades / públicos embora, como é 
normal, a informação que será percebida seja diferente. 

 

 

MÓDULO_02 – Parte 01 

NOME DO Fique por dentro: Biodiversidade x tempo 
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MÓDULO: 

ÁREA 
EXPOSITIVA 

Este módulo é o segundo a ser visto pelos visitantes. Está dividido em 
duas partes (“Biodiversidade e Tempo Geológico” e “Tectônica de 
Placas”), que pretendem introduzir os visitantes na profunda relação que 
existe entre a Vida e a dinâmica do planeta onde ela ocorre.   

OBJECTIVO DO 
MÓDULO 

- Apresentar a especiação como fator de biodiversidade ao longo do 
tempo 
- Demonstrar que ao longo do tempo geológico ocorreu o aumento da 
diversidade de Vida. 
- Relacionar o tempo geológico com a ocorrência de alguns eventos 
importantes para a Vida. 

PRINCÍPIOS 
CIENTÍFICOS  

- A origem de novas espécies faz parte de um processo evolutivo pelo 
qual as populações sofrem modificações ao longo do tempo até se 
tornarem espécies distintas.  
- O aparecimento de novas espécies, pela sua extrema duração, é algo 
que só faz sentido quando encarada na dimensão do tempo geológico, 
não sendo possível a observação da especiação em curtos períodos de 
tempo.   
- As modificações das espécies ao longo do tempo são resultados de 
complexos fatores, como a deriva genética, o isolamento geográfico ou a 
seleção natural. 
- O registro fóssil demonstra que atualmente temos uma biodiversidade 
maior que no passado (figura 15). Mostra também que, ao longo do 
tempo, ocorreram perdas de biodiversidade muito importantes que, 
embora pontuais em termos da sua duração, foram extremamente 
significativas em termos do número de espécies afectadas. Estas 
características levam a considerá-las catastróficas.  

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- A ilustração de Leonard Eisenberg (2019), figura número 16 desta 
dissertação, que diz respeito à Evolução da Vida ao longo do tempo 
conduzindo à biodiversidade atual representada na denominada Árvore 
da Vida. Disponível em: 
https://evogeneao.s3.amazonaws.com/images/tree_of_life/tree-of-
life_2000.png, acessado em 28/05/2018. 
- Interação com equipamento touch screen que utiliza um software de 
grande qualidade desenvolvido pela Harvard School of Engineering and 
Applied Sciences, denominado Deep Tree. Uma pequena exibição do que 
pode ser feito com o software está disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=jk54QX0bE50, acessado em 
27/03/2017.  
- Imagem com a representação do tempo sobre a forma de uma espiral, 
na qual serão destacados quatro momentos particularmente importantes 
da evolução do nosso planeta e da Vida. Associados a cada um destes 
momentos existirá um tablet onde os visitantes podem ver a recriação 
em filme desses momentos: 1 - formação da Terra, 2 - origem da Vida, 3 
- colonização dos continentes pelos vertebrados e 4 - origem do primeiro 
hominídeo. 
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interacção com o 
utilizador 

Módulo expositivo e interativo 

público preferencial 
(incluindo faixas 
etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências com os fundamentos básicos de 
biologia já tenha sido cursada. 

MÓDULO_02 – Parte 02 
NOME DO 
MÓDULO: 

Fique por dentro: Tectônica de Placas 

ÁREA 
EXPOSITIVA 

Esta é a segunda parte do segundo módulo, que expõe alguns dos 
principais processos tectônicos.  

OBJECTIVO DO 
MÓDULO 

- Demonstrar que a atual teoria da tectônica de placas apresenta 
explicações sobre a dinâmica interna da Terra que vão além das 
correntes de convecção das placas litosféricas na astenosfera, que é 
normalmente a única perspectiva que é realçada a nível do ensino.  
- Apresentar o ciclo dos supercontinentes  

PRINCÍPIOS 
CIENTÍFICOS  

- De uma forma diferente da visão tradicional, que apresenta as correntes 
de convecção cilíndricas como o motor responsável pelo movimento das 
placas tectônicas, a visão mais recente dos processos convectivos no 
interior da Terra considera que são enormes plumas térmicas, também 
chamadas de superplumas mantélicas (quentes e frias), as principais 
condicionantes do fluxo térmico no interior do nosso planeta. 
- Para além do movimento dos continentes, as plumas mantélicas de 
primeira ordem, também chamadas de superplumas, são ainda 
responsáveis pela atividade vulcânica de grande dimensão. 

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Uma fita métrica com 45,7 metros que representa à escala os 4 570 
milhões de anos de idade da Terra, tem marcações das “idades” dos 
prováveis supercontinentes que já existiram: Colúmbia, Rodinia, Panótia 
e Pangéia. Estas marcações estarão interligadas com um banner que 
apresenta as ilustrações das configurações dos supercontinentes e um 
monitor touch screen onde o visitante pode interagir controlando uma 
animação que faz a passagem de um supercontinente para outro. 
Exemplo: Figura 05 do artigo 01 desta dissertação (parte VI). Isto 
permite ao visitante aperceber-se de que ao longo da evolução do nosso 
planeta os supercontinentes foram uma situação recorrente.   
- Um candeeiro de "lava" grande (que forma penachos) localizado à 
frente de um banner com a imagem da NASA da superpluma da 
Antartica: disponível em 
https://cdn.disclose.tv/sites/default/files/styles/inline/public/img/inline/2
017/11/11/nasa-discovers-giant-mantle-plume-thats-melting-antarctica-
from-below-315786-1.jpg?itok=ZdBt1IFP, acessado em 20/08/2018. 
Para além de um carácter lúdico estes candeeiros permitem visualizar o 
processo de convecção, com a subida de grandes penachos induzidos 
por pequenas diferenças térmicas. 
- Uma grande tela touch screen mostra uma ilustração do mapa-mundo 
pelo google maps onde há a rota programada que sai da Ilha Reunião (e 
o seu hot spot) com destino à grande província ígnea (LIP) do Decão na 
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Índia, mostrando que este percurso está marcado por uma série de 
pequenas ilhas (e.g. as Maldivas) que foram sendo criadas à medida que 
a parte de crosta oceânica da placa da Índia se deslocava sobre o hot 
spot. Ao tocar o ponto de destino, aparecerá uma imagem com o mapa 
da Índia e o tamanho do território que cobrem os traps do Decão (esta 
imagem será, por exemplo, semelhante à que se encontra disponível em 
https://www.pmfias.com/wp-content/uploads/2015/12/Reunion-Hotspot-
Volcanism-indian-ocean.jpg , acessado em 20/0/2018). Deste modo o 
visitante poderá perceber que o resultado da interacção de uma pluma 
que ascende com uma placa tectônica que se desloca, tem num dos 
extremos uma grande província ígnea (que representa a chegada do 
primeiro magmatismo induzido pela pluma à superfície) e no outro um 
hot spot com um vulcanismo activo de menores dimensões e, entre os 
dois, um "rastro" de atividade vulcânica também de importância 
reduzida. 

interacção com o 
utilizador 

Módulo expositivo e interativo 

público preferencial 
(incluindo faixas 
etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com noções básicas de geologia, 
já tenha sido cursada. 

 
 
MÓDULO_03 – Parte 01 
NOME DO 
MÓDULO: 

À Beira do Fim: as Grandes Extinções do Fanerozóico 

ÁREA 
EXPOSITIVA 

Este módulo é o terceiro a ser visto pelos visitantes. Está dividido em 
seis partes que exploram as principais extinções em massa do 
Fanerozóico e as suas relações com as atividades tectônicas. Estas partes 
são denominadas: “As grandes extinções do Fanerozóico”; “O 
catastrófico declínio do que foi uma explosão da diversidade marinha no 
Ordoviciano”; “A origem da Pangéia e suas consequências para a Vida 
no final do Devoniano”; “O Permiano e a maior mortandade em massa 
de todos os tempos”; “O Triássico e as primeiras pegadas de dinossauros 
num supercontinente em separação”; “A luta pela sobrevivência entre 
chuva de pedras e rios de fogo no final do Cretáceo”.   

OBJECTIVO DO 
MÓDULO 

- Apresentar as extinções em massa como sendo eventos importantes 
para a Evolução da Vida e mostrar que elas se repetiram ao longo do 
tempo, havendo registo de 5 eventos principais no Fanerozóico. 

PRINCÍPIOS 
CIENTÍFICOS  

- As extinções em massa são processos de enormes perdas de 
biodiversidade em períodos “curtos” de tempo. No entanto, não se deve 
ver as extinções apenas na perspectiva da perda de biodiversidade pois é 
com a sua ocorrência que surgem novas oportunidades para muitos 
organismos evoluírem expandindo-se por grandes áreas. É o caso do 
grupo dos mamíferos, que sofreu uma evolução acentuada associada à 
extinção dos dinossauros.   

DESCRIÇÃO  
Este módulo será composto de: 
- Diorama com reconstituição de cena de um roedor, insetos e 
dinossauros. Por exemplo: https://jtm.com.mo/wp-
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content/uploads/2017/11/20171109-0501-01-580x400.jpg,  acessado em 
22/08/2018. Este recurso chama a atenção para que o visitante possa 
perceber que, embora os dinossauros fossem os maiores animais daquele 
tempo, havia também uma fauna diversificada que, de forma direta ou 
indireta, interagia com eles. 

interacção com o 
utilizador 

Trata-se de um módulo essencialmente expositivo 

público preferencial 
(incluindo faixas 
etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

MÓDULO_03 – Parte 02 
NOME DO 
MÓDULO: 

À Beira do Fim: O catastrófico declínio do que foi uma explosão da 
diversidade marinha no Ordoviciano  

ÁREA 
EXPOSITIVA 

Esta é a segunda parte do terceiro módulo, que expõe a grande explosão 
de Vida do Ordoviciano e a extinção em massa no final deste período. 

OBJECTIVO DO 
MÓDULO 

- Apresentar o mais rápido aumento de diversidade marinha da História 
da Terra e a sua posterior redução catastrófica na grande extinção em 
massa do final do Ordoviciano. 

PRINCÍPIOS 
CIENTÍFICOS  

- No período Ordoviciano (entre 485 e 443 milhões de anos atrás) a Vida 
sofreu uma enorme irradiação, que é normalmente conhecida como o 
Grande Evento de Biodiversificação do Ordoviciano (GOBE: The Great 
Ordovician Biodiversification Event). 
- O GOBE foi uma expansão muito importante da diversidade da Vida, 
englobando irradiações, mesmo que seletivas, a nível de ordem, família, 
gênero e espécie.  
- A fauna deste período era composta essencialmente de cefalópodes, 
antozoários (corais rugosos e tabulados), briozoários, crinóides, 
graptólitos, gastrópodes, bivalves, conodontes, ostracodes e trilobitas. 
- Ocorreu durante um período relativamente curto de tempo, entre 10 e 
20 milhões de anos, sendo por isso considerado como o aumento mais 
rápido da diversidade da vida marinha durante a história da Terra. 
- Esta fase de enorme diversificação da Vida no Ordoviciano é 
interrompida por uma perda dessa diversidade que ocorre de uma forma 
catastrófica no final desse período, a qual está particularmente expressa a 
nível dos invertebrados marinhos.  
- Estima-se que tenham desaparecido cerca de 85% das espécies que 
corresponderiam a 26% de todas as famílias marinhas existentes naquele 
tempo. 
- Uma grande glaciação é associada com esta mortandade maciça, num 
evento de curta duração que gerou um rebaixamento do nível do mar 
(pois a enorme Gondwana estava então localizada no pólo Sul) e da 
temperatura de forma global.  

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Um diorama com a reconstituição dos mares do Ordoviciano, 
destacando o grande predador daquele tempo, um molusco cefalópode 
Orthoceras que chegava a atingir mais de seis metros de comprimento. 
Exemplo de imagem do molusco: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Orthoceras_(animal)#/media/File:Orthocer
as_BW.jpg . 
- Ilustrações científicas e fósseis de gastrópodes, bivalves, ostracodes e 
trilobitas do período dispostos juntos ao diorama. 
- Um objeto grande (e.g. um cubo), que representará toda a diversidade 
biológica existente durante o Ordiviciano e outro que represente 15% do 
volume do primeiro para permitir ao visitante visualizar o que restou de 
diversidade de organismos após esta extinção. 
- Uma maquete 3D da Terra com a distribuição dos continentes durante 
este período para mostrar que o maior continente da altura (a 
Gondwana) se localizava no pólo Sul.  
- Uma experiência feita com o auxílio de monitores, onde um aquário, 
com o fundo em alto-relevo a mostrar a distribuição dos continentes e 
oceanos, será preenchido com água até cobrir a parte dos oceanos. 
Posteriormente, receberá gelo em cima da parte emersa. A fusão deste 
gelo irá dar origem à subida do nível da água. Reptindo a experiência, 
mas colocando o gelo a flutuar, verifica-se que o nível do mar não se 
altera mesmo após a fusão de todo o gelo. Esta atividade permitirá aos 
visitantes perceberem a diferença da fusão do gelo do pico das 
montanhas em relação com a fusão do gelo de icebergs e do Ártico. 

interacção com o 
utilizador 

Trata-se de um módulo essencialmente expositivo. 
 

público preferencial 
(incluindo faixas 
etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

 

MÓDULO_03 – Parte 03 

NOME DO 

MÓDULO: 
À Beira do Fim: A origem da Pangéia e suas consequências para a 
Vida no final do Devoniano  

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é a terecira parte do terceiro módulo, que expõe a origem das 
grandes florestas do Devoniano e a formação da Pangéia, além da 
grande extinção em massa do final do período. 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Expor que a origem das grandes florestas ocorreu no Devoniano. 
- Mostrar a formação da Pangéia e a sua influência no ciclo das rochas. 
- Relacionar a origem do supercontinente Pangéia com a grande 
extinção em massa do final do período Devoniano. 

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- No período Devoniano (entre 419 e 359 milhões de anos atrás) surgem 
os anfíbios (o que indica a colonização dos continentes pelos 
vertebrados), as primeiras florestas são formadas e é também neste 
período que ocorre a maior irradiação evolutiva do grupo dos peixes, 
pelo que o Devoniano é conhecido como a “Idade dos Peixes”. 
- A formação das grandes florestas do Devoniano tiveram profundas 
implicações para o futuro do planeta, pois foi neste tempo que, as plantas 
não só se começaram a reproduzir por sementes, mas também 
desenvolveram um sistema de condução de água e seiva elaborada 
através de vasos condutores. Desenvolveram também sistemas 
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radiculares e mecanismos de proteção contra a desidratação, o que 
possibilitou a ocupação de ambientes mais longe da água. 
- O choque das placas que acabaria por convergir no supercontinente 
Pangéia deu origem à cadeia de montanhas Varisca, que é 
particularmente importante para as regiões que atualmente correspondem 
à Europa. Este episódio da história da Terra, ficou marcado nos registros 
rochosos, principalmente pela formação de grandes volumes de rochas 
ígneas e metamórficas, mas também pela deformação dos materiais 
sedimentares anteriormente depositados (muitos dos quais convertidos 
em rochas metamórficas pelos processos tectônicos), que se alteraram 
com a enorme atividade tectônica e originaram falhas e dobras 
extremamente frequentes. 
- A união dos blocos continentais num supercontinente no final do 
Devoniano, possibilitou uma enorme irradiação dos organismos 
terrestres (dando origem, por exemplo, à ocupação de todos os blocos 
continentais pelos tetrápodas), porém provocou uma drástica redução 
dos organismos de habitats costeiros (que foram drasticamente 
reduzidos devido à colisão continental), principalmente os marinhos, 
provocando uma grande extinção em massa. 
- Estima-se que tenham desaparecido cerca de 70 a 80% das espécies 
marinhas então existentes, o que corresponderia a cerca de 27% de todas 
as famílias então existentes. 

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Imagem da reconstituição do ambiente terrestre do Devoniano, como 
por exemplo, a que se encontra em:  
https://www.smith.edu/garden/sites/garden/files/page/mural-4-first-
forests.jpg  
- Fósseis de troncos de árvores deste período. 
- Amostras de rochas de grandes dimensões (pelo menos meio metro) e 
com qualidade museológica de modo a ilustrar vários aspectos 
relacionados com a orogenia Varisca, que é a grande cadeia de 
montanhas que começa a ser construída no Devoniano (e vai sendo 
amplificada no Carbonífero e mesmo no Permiano) e que é a 
responsável pela formação da Pangéia: 

- Sedimentares ou metamórficas (e.g. xistos e gnaisses), algumas 
das quais representando dobras, para ilustrar a ação dos processos 
de convergência tectónica; 

- Granitos carboníferos, para demonstrar a anatexia/fusão de rochas 
continentais associadas ao espessamento crustal induzido pela 
formação da cadeia de montanhas. 

- Carvão que foi gerado no Carbonífero durante os estágios finais 
da formação da cadeia de montanhas, devido à acumulação de 
troncos de árvores arrastados para lagos montanhosos como 
aconteceu em Portugal e Espanha.  

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo essencialmente expositivo 

público preferencial Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 



266 
 

 
 

 

(incluindo faixas 

etárias) 

considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

 

MÓDULO_03 – Parte 04 

NOME DO 

MÓDULO: 
À Beira do Fim: O Permiano e a maior mortandade em massa de 
todos os tempos    

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é a quarta parte do terceiro módulo, que expõe a influência do 
intenso magmatismo das plumas mantélicas no clima do passado 
permitindo traçar algum paralelismo com os possíveis resultados das 
alterações climáticas actuais. No final do Permiano, este vulcanismo 
extremamente intenso provocou uma brutal perda do número de 
espécies então existentes numa grande extinção em massa.   

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar o intenso magmatismo das superplumas, mostrando as 
alterações que provocam no clima. 
- Relacionar este episódio da atividade tectônica com a maior exinção 
em massa do Fanerozóico.  

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- O período Permiano (entre 299 e 252 milhões de anos atrás) foi um 
tempo extremamente importante no que diz respeito à estruturação da 
Evolução da Vida na Terra. A Vida deixou de estar concentrada no mar, 
ocorreu uma enorme diversificação no grupo dos répteis (com a origem 
do gênero Mesosauros um fóssil emblemático para a génese da teoria da 
deriva continental) e surgiram os vertebrados herbívoros. 
- Ocorrência de importantes e grandes províncias ígneas (LIPs), sendo a 
maior de todas as registradas no Fanerozóico a nível de volume, a 
Siberiana e a outra, de menor proporção, mas também muito importante, 
é a de Emeishan na China. Só por si, a LIP Siberiana, cobriu de lava uma 
área estimada de 7 milhões de quilômetros quadrados. 
- A actividade conjunta das LIPs deste período, deram origem a um 
efeito prolongado de aquecimento global, tanto pela emissão de dióxido 
de carbono por elas emitido, como por terem provocado a queima de 
carvão enterrado no solo, o que libertou ainda mais CO2 para a 
atmosfera. 
- Para além da relação direta com o efeito de aquecimento global, o 
violento vulcanismo siberiano originou uma enorme emissão de cinzas 
vulcânicas transportadas por longas distâncias, que terão formado uma 
camada de poeira/aerossol na estratosfera e geraram uma entrada em 
grande quantidade de dióxido de enxofre no ar. Todos estes fatores 
causaram um enorme impacto no clima global, produzindo a 
contaminação dos solos, a diminuição da insolação na superfície da 
Terra e a ocorrência de chuvas ácidas, prejudicando de uma forma global 
a Vida numa escala que nunca tinha existido até então.  
- Estas importantes alterações induzidas pelo vulcanismo siberiano, o 
relaciona com a grande extinção em massa do Permiano, que marca a 
fronteira para uma nova Era. a mesozóica. Mais de 90% das espécies de 
animais marinhos, cerca de 70% das espécies de vertebrados terrestres e 
mais de 80% dos gêneros de insetos (figura 39) foram extintas neste 
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evento. 
- Um exemplo mais recente da influência na Vida de um magmatismo, 
de proporção incomparavelmente menor que a siberiana, é a erupção de 
Laki, na Islândia em 1783-1784. Esta erupção, que ao longo de 8 meses, 
levou à extrusão de uma grande quantidade de basalto 
(aproximadamente 15 quilômetros cúbicos), também gerou nuvens de 
ácido fluorídrico e de dióxido de enxofre, que contaminaram o solo, 
matando mais de 50% dos animais no país e destruindo as plantações ali 
existentes. Devido a isto, mais de 25% da população do país morreu com 
a escassez de alimentos. 
- Como é referido por vários autores, tais como Thordaldson e Self 
(2003), a nível global, a erupção de Laki causou a destruição de 
colheitas em toda a Europa, além de ter causado secas no norte da África 
e em partes da Ásia Este evento tectônico gerou uma enorme crise 
econômica global devido aos enormes problemas que gerou na 
agricultura no hemisfério norte sendo as fomes daí resultantes um dos 
principais fatores para o descontentamento popular que originou a 
Revolução Francesa. 

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Um diorama com a reconstituição do ambiente continental do 
Permiano, destacando a diversidade de répteis do período. Exemplo de 
imagem: https://www.pinterest.pt/pin/90072061275752778/, acessado 
em 27/08/2018. 
- Ilustração científica e fóssil de Mesosauros, que permite que os 
visitantes percebam que o réptil fóssil usado por Wegener na Teoria da 
Deriva Continental, surgiu neste período.  
- Imagens relacionadas a grande erupção do vulcão de Laki da Islândia e  
a Revolução Francesa. Exemplos de imagens: 
https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/04/23/article-0-
09474E28000005DC-640_468x324.jpg , acessado em 27/08/2018; 
https://www.mnn.com/earth-matters/climate-weather/blogs/how-
volcanoes-have-shaped-iceland, acessado em 27/08/2018; https://www-
tc.pbs.org/wgbh/americanexperience/media/filer_public_thumbnails/file
r_public/d2/a3/d2a37377-e371-4b1b-8e05-
9c8fcea06788/adams_french_04.jpg__2000x1431_q85_crop_subsampli
ng-2_upscale.jpg, acessado em 27/08/2018. 
- Filme com documentário da Erupção de Laki. Exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=SN1eF2SKT8s , acessado em 
27/08/2018.  
- Um saco com quatro mil gramas (quatro quilos) de areia, que 
representa a quantidade de lava liberada pela LIP Siberiana (quatro 
milhões de quilômetros cúbicos), é colocado ao lado de um grão de areia 
(de aproximadamente 0,015 gramas), que representa os 15 quilômetros 
cúbicos da erupção de Laki.  

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo essencialmente expositivo. 
 

público preferencial Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
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(incluindo faixas 

etárias) 

considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

 

MÓDULO_03 – Parte 05 

NOME DO MÓDULO: À Beira do Fim: O Triássico e as primeiras pegadas de dinossauros 

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é a quinta parte do terceiro módulo, que expõe o surgimento dos 
dinossauros e dos mamíferos e a fragmentação da Pangéia, mostrando 
que a separação do supercontinente e a grande extinção em massa no 
final do período possuem uma forte relação com a grande província 
ígnea (LIP) do Atlântico Central (CAMP; Central Atlantic Magmatic 
Province). 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar o surgimento do grupo de dinossauros e dos mamíferos, 
além da irradiação reptiliana. 
- Relacionar a fragmentação da Pangéia e a grande extinção em massa 
do final do Cretáceo com a grande províncea ígnea do CAMP. 

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- No período Triássico (entre 252 e 201 milhões de anos atrás) o grupo 
dos répteis passou por uma mudança complexa e muito importante na 
sua evolução, dando origem aos dinossauros, aos répteis voadores e aos 
répteis marinhos. Para além disso, foi neste tempo, que surgem os 
mamíferos e os ecossistemas considerados semelhantes aos atuais. 
- Apesar de todos os dinossauros possuírem características em comum, 
eram suficientemente diferentes para serem classificados em duas 
ordens: os saurísquios e os ornitísqueos (figura 47). Esta divisão baseia-
se essencialmente na estrutura pélvica que era distinta nos dois grupos: 
nos saurísquios ela é semelhante à dos répteis actuais, enquanto que nos 
ornitísqueos (que eram exlusivamente herbívoros) ela é semelhante à das 
aves. 
- No final do período, ocorre a rotura da Pangéia, pouco antes da erupção 
da grande província ígnea conhecida como CAMP e ambos os fatos (a 
rotura e a formação da LIP) terão sido provocados pela ação de uma 
superpluma. 
- A CAMP é uma das maiores províncias ígneas da história da Terra que 
originam a extrusão de um enorme volume de magmas (figura 51) - 
aproximadamente 2,3 milhões de quilômetros cúbicos numa área 
superior a 10 milhões de quilômetros quadrados.  
- Os impactos ambientais que terão inevitavelmente surgido com um 
vulcanismo desta dimensão, terão sido responsáveis pela extinção em 
massa do final do Triássico, onde estima-se que entre 40 a 73% das 
famílias de invertebrados marinhos tenham sido extintas. 
- Atualmente a confluência do rifte do Mar Vermelho com o rifte 
intracontinental do leste Africano e o rifte oceânico do Índico, pode ser 
considerado um análogo para a fragmentação do supercontinente 
Pangéia.  

DESCRIÇÃO  
Este módulo será composto de: 
- Ilustração científica e fóssil de Eoraptor (pequeno predador bípede 
considerado o ancestral comum de todos os dinossauros). Este animal 
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evidencia a origem de todo o grupo dos dinossauros, inclusive os de 
grande tamanho do Cretáceo. 
- Imagem da relação entre os vários grupos de dinossauros e a sequência 
da linhagem dos ornitísqueos e saurísqueos. Exemplo de imagem (figura 
47) http://projetofilos.com.br/2017/08/casos-de-familia/, acessado em 
04/08/2018. 
- Imagem da abertura do Mar Vermelho e a velocidade que ocorre. 
Exemplo de ArRajehi et al. (2010). 

  
- Atividade com puzzles para a reconstituição do supercontinente 
Pangéia e sua rotura a partir dos continentes atuais. Exemplo figura 03 
do artigo 02 da parte VI desta dissertação. 

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo expositivo e interativo 

público preferencial 

(incluindo faixas 

etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

MÓDULO_03 – Parte 06 

NOME DO 

MÓDULO: 
À Beira do Fim: A luta pela sobrevivência entre chuva de pedras e rios 
de fogo no final do Cretáceo  

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é a sexta e última parte do terceiro módulo, que expõe a irradiação 
do grupo dos dinossauros, além de apresentar a LIP do Decão como a 
principal causa da grande extinção em massa no final do período 
Cretáceo, complementada com o impacto meteorítico de Chicxulub. 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar o desenvolvimento do grupo dos dinossauros, 
principalmente no que diz respeito ao tamanho e também o 
desenvolvimento do grupo dos mamíferos. 
- Mostrar que a LIP do Decão foi a grande responsável pela extinção em 
massa do final do Cretáceo, tendo a queda do meteorito Chicxulub no 
México um papel secundário.  
- Relacionar a extinção dos dinossauros com o grande desenvolvimento 
que o grupo dos mamíferos teve após esta extinção.  

PRINCÍPIOS - O período Cretáceo (entre 145 e 66 milhões de anos atrás) foi um 
tempo de fundamental importância para a irradiação dos vertebrados 
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CIENTÍFICOS  terrestres, principalmente no que diz respeito aos répteis e mamíferos. 
- Quanto aos dinossauros, ocorreu um enorme desenvolvimento do 
grupo não somente em relação ao tamanho tendo atingido grandes 
dimensões (com exemplares de herbívoros com mais de 35 metros de 
comprimento e aproximadamente 70 toneladas de peso e carnívoros com 
representantes de mais de 13 metros de comprimento e um peso de 
aproximadamente 8 toneladas), mas também em relação ao 
comportamento social, como o cuidado parental e a vida em manadas. 
- Uma enorme irradiação ocorre com o grupo dos mamíferos ao longo de 
todo o Cretáceo tendo sido neste período que surgiram dois terços de 
todos os mamíferos que viveram na Terra. Os mamíferos do Cretáceo se 
apresentavam diversificados taxonomicamente, mas homogêneos na sua 
morfologia adaptativa, ou seja, na generalidade eram muito pequenos e 
com dieta insetívora. Para além disso, foi também neste momento que 
surgem os mamíferos marsupiais. 
- No final deste período ocorre uma grande LIP, a grande província 
ígnea do Decão, que cobriu de basalto boa parte da Índia (figura 56), 
com cerca de 1,5 milhões de km2 e 1,2 milhões de km3 empilhados em 
sequências de escoadas horizontais que ainda hoje formam montanhas de 
até 3.500 metros de altura. 
- A coincidência de todas as alterações climáticas, provavelmente 
provocadas em grande parte pela grande província magmática do Decão, 
com a grande extinção em massa do limite Cretáceo-Paleógeno, levam à 
associação dos fatos numa relação de causa-efeito: a província ígnea do 
Decão foi por isso um dos principais fatores para a catastrófica redução 
da Vida neste período. 
- Para além do magmatismo como causa da grande extinção em massa 
ocorrida no final do Cretáceo, ocorreu nessa altura o impacto do 
meteorito de Chicxulub, no que hoje é a região do Iucatão no México. 
Devido à sua dimensão quilométrica, terá intensificado seriamente os 
efeitos que o vulcanismo do Decão gerou no clima. 
- A união dos dois eventos (LIP mais impacto de Chicxulub) provocaram 
uma extinção em massa que representa uma perda de cerca de 85% de 
todas as espécies, em especial 85% dos tetrápodes e 40% das suas 
famílias. 
- Embora essa crise biótica tenha extinguido a quase totalidade dos 
grupos de dinossauros, os répteis marinhos e voadores, gerou 
oportunidades para tantos outros grupos, como é o caso do 
desenvolvimento do grupo dos mamíferos marsupiais que são os 
precursores dos placentários verdadeiros (i.e. a ordem dos Primatas com 
o homem sendo um de seus representantes). 

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Um diorama com a reconstituição do ambiente terrestre no Cretáceo 
Superior, destacando a relação dos grandes dinossauros com os 
pequenos mamíferos roedores.  
- Ilustrações científicas e réplicas de fósseis de grandes dinossauros 
como Argentinosaurus huinculensis e Giganotosauros carolinni, ou 
pelo menos de um crânio, dispostos juntos ao diorama, assim como 
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fósseis dos pequenos mamíferos marsupiais do período, exemplo de 
Sinodelphys szalayi, de modo a mostrar a relação de dimensões.  
- Vídeo com a simulação da queda do Meteorito Chicxulub e seus 
resultados imediatos no ambiente. Disponível, por exemplo, em: 
https://www.youtube.com/watch?v=mAvJOGshtmg, acessado em 
27/08/2018. 
- Equipamento de realidade aumentada através de “tangible user 
interface” que, conforme os visitantes se posicionam em frente de um 
sensor, será projetada uma imagem em três dimensões, numa pequena 
área na lateral do módulo, com o mapa-mundo. Após alguns segundos, 
um zoom será feito e a India aparecerá projetada, e mais tarde, uma nova 
ampliação da imagem, fará sobrepor a LIP do Decão ao mapa da Índia 
(https://vimeo.com/122708170) . 

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo expositivo e interativo. 

público preferencial 

(incluindo faixas 

etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 

 

MÓDULO_04  

NOME DO 

MÓDULO: 
Estamos vivendo uma sexta extinção em massa?  

ÁREA 

EXPOSITIVA 

Esta é o quarto e último módulo da exposição e mostrará o Homem 
como possível espécie a ser extinta (ou pelo menos extremamente 
afetada na forma como vive), bem como a sua influência no que diz 
respeito à acelerada perda da biodiversidade a que estamos a assistir. 

OBJECTIVO DO 

MÓDULO 

- Apresentar o Homem como uma espécie que, devido as suas 
exigências culturais, muito provavelmente, está em perigo de 
sobrevivência.  
- Mostrar que espécies endêmicas são menos resistentes às mudanças 
bruscas do ambiente.  
- Expor as espécies ameaçadas de extinção no Brasil (um dos países 
com maior biodiversidade do mundo).   

PRINCÍPIOS 

CIENTÍFICOS  

- O Homem, além de consumir os recursos naturais como fator de 
necessidade orgânica, consome também como necessidade cultural. Isto 
faz com que sua exigência em termos de quantidade de recursos, possa 
não ser suportada pela Natureza, no caso de uma população numerosa tal 
qual já está.   
- As espécies endêmicas necessitam para sua sobrevivência condições 
ambientais muito restritas, sobrevivendo apenas em ambientes com 
condições ideais. Num planeta que está em constante mudança, estas 
espécies são as que não sobrevivem por grandes quantidades de tempo.  
- O planeta Terra não é um planeta imutável, tendo as mudanças 
climáticas, continentais e de biodiversidade como parte de um ciclo em 
toda a sua existência. O que se sabe, ao certo, é que as condições 



272 
 

 
 

 

ambientais e a diversidade de organismos mudam, podendo o Homem 
deixar de existir em um dos momentos dessas mudanças, assim como já 
deixaram de existir muitos outros grandes grupos de organismos. 
- Os grandes mamíferos estão, num geral, todos com alto risco de 
extinção atualmente, pois os grandes habitats necessários para sua 
sobrevivência, estão cada vez menores devido à ocupação humana. Este 
é o caso das grandes baleias, dos elefantes ou dos tigres, entre outros.  
- Como exemplo de espécies em risco de extinção no Brasil, de 12.256 
táxons de fauna avaliados entre 201 e 2014 pelo Instituto Chico Mendes 
do Governo Federal, 1.173 táxons estão oficialmente reconhecidos como 
ameaçados, sendo 110 mamíferos, 234 aves, 80 répteis, 41 anfíbios, 353 
peixes ósseos (310 água doce e 43 marinhos), 55 peixes cartilaginosos 
(54 marinhos e 1 água doce), 1 peixe-bruxa e 299 invertebrados. São, no 
total, 448 espécies Vulneráveis (VU), 406 Em Perigo (EN), 318 
Criticamente em Perigo (CR) e 1 Extinta na Natureza (EW). Dados do 
Ministério do Meio ambiente, disponível em: 
http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/lista-de-especies 
acessado em 27/08/2018.  

DESCRIÇÃO  

Este módulo será composto de: 
- Atividade com puzzles feita sobre uma ilustração de um mapa-mundo, 
cujas partes (peças) representam a pegada ecológica de alguns países 
(e.g. Portugal, Espanha, Brasil). Haverá a necessidade de sobreposição 
de algumas peças para se esgotar a quantidade disponibilizada. Esta 
atividade possibilitará se reconhecer a grande quantidade de recursos 
que consumimos em cada país.  
- Vídeo: “A história das coisas” 
(https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw), encerrará a 
atividade, permitindo a percepção de quanto degradamos o meio 
ambiente com nosso consumo de desperdício. 

interacção com o 

utilizador 
Trata-se de um módulo expositivo e interativo. 

público preferencial 

(incluindo faixas 

etárias) 

Este módulo é adequado para um público maior de 14 anos, onde se 
considera que a disciplina de ciências, com os fundamentos básicos de 
biologia e geologia, já tenha sido cursada. 
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PARTE VIII – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“De tudo ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre a começar,  

A certeza de que é preciso continuar, 

e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar”.73 

 

“Saber finalizar uma fase da vida requer tanta sabedoria quanto para iniciar”.74 

 

 

 Antes de qualquer outra explicação é importante reforçar que ao longo dos 

capítulos desta dissertação, houve a preocupação em se salientar aspectos importantes a 

reter, no intuito de se ir construindo uma ideia geral acerca dos resultados, 

possibilitando neste final uma análise mais crítica e de referência mais especial. 

 Até o final destes estudos conducentes à obtenção do grau acadêmico de doutor, 

nenhum outro estudo de exposições de museus e centros de ciência, em relação as 

inovações científicas da Tectônica de Placas, tinha sido feito. Embora a ciência tenha 

evoluído de forma acentuada nos últimos 30 anos acerca do assunto, a difusão do 

conhecimento científico não acompanhou a velocidade destas inovações, como mostra 

os trabalhos realizados – e descritos – nesta dissertação. 

 Embora ainda haja intensos debates na comunidade científica acerca destas 

inovações, assim como já apresentado na parte II e III desta dissertação (e.g. a 

existência de um ciclo de supercontinentes), a quantidade e qualidade de dados recentes 

relacionados não apenas à dinâmica tridimensional do manto terrestre, mas também à 

história evolutiva dos principais blocos continentais, sugerem fortemente periodicidade 

em sua formação e ruptura. Tal periodicidade deve ter um efeito profundo nos ciclos 

tectônicos, biológicos e climáticos da Terra. As novas perspectivas que surgem das 

fortes interações entre esses ciclos estão produzindo grandes mudanças na compreensão 

do comportamento de nosso planeta.  

Estas novas perspectivas podem ser uma grande oportunidade para difundir as 

discussões científicas mais recentes fora da comunidade científica especializada. Assim 

                                                           
73 Fernando Sabino (1981). 
74 Padre Fábio de Melo (2018). 
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como apresentado na parte VII desta dissertação (através do primeiro artigo), é 

imperativo encontrar formas de encurtar a lacuna que normalmente existe, entre as 

mudanças de um paradigma científico e o momento em que as novas idéias chegam ao 

público em geral e às comunidades de ensino. Se isso não puder ser feito, estamos 

perdendo não apenas a oportunidade de mostrar como a ciência funciona, mas também 

uma maneira nova e empolgante de entender como o nosso planeta funciona.  

Apesar de os museus e centros de ciência terem um papel de destaque na 

divulgação científica em temáticas específicas – que são os casos dos assuntos 

relacionados com a Evolução da Vida e com a Deriva Continental (e.g. Extinções em 

Massa e Tectônica de Placas) - que contribuem para a compreensão dos mecanismos 

fundamentais do planeta e de toda uma teia de implicações que estes fenômenos 

provocam na Vida, estas instituições (assim como também os currículos escolares) 

parecem demorar a interiorizar os avanços das Geociências. Neste mesmo sentido, estes 

lugares também mostram que o equilíbrio entre os discursos tradicionais e os recursos 

mediáticos é raro, ocorrendo num geral, o privilégio por apenas um destes elementos.  

A principal preocupação ocorreu quando, mesmo em se tratando de lugares de 

referência na divulgação de ciências naturais na Península Ibérica, não houve, sequer, a 

apresentação sob nenhuma forma, de assuntos que levassem, mesmo que indiretamente, 

ao conhecimento da Tectônica de Placas. Não foi possível, de uma forma geral, chegar a 

um motivo que levasse a esta constatação, onde se infere que pode ser devido à falta de 

pessoal qualificado, falta de orçamento ou até a resistência a mudanças.  

A ausência da temática Tectônica de Placas é muito preocupante, uma vez que, 

ao longo desta dissertação, comprovou-se a importância do assunto para se compreender 

melhor a existência, a evolução e a manutenção da Vida, incluindo a humana -  que 

tanto depende da exploração e uso dos recursos naturais para sua vida em sociedade.  

Mesmo não sendo observada a integração de assuntos geocientíficos nas 

exposições dos museus e centros de ciência visitados, esta foi possibilitada pelas 

referências bibliográficas especializadas. Com isto, verificou-se que a tendência do 

conhecimento científico atual é feita numa provocação a interdisciplinaridade entre os 

vários ramos das geociências e da Biologia (principalmente), no contexto da Tectônica 

de Placas e sua relação com a Vida ao longo do tempo geológico. 

A falta de interação entre mídias, arte, coleções e textos (como instrumentos 

expositivos) também é um fato preocupante, uma vez que o uso dos vários recursos e 

discursos juntos, em uma forma que pode vir a ser inovadora para se ensinar conceitos 
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científicos, pode gerar mais interesse ao público não escolar. Para além disso,  o uso 

cada vez menor das coleções geológicas nas exposições, ocorrendo preferência por 

mídias que acabam substituindo totalmente as amostras, pode desvalorizar estes 

materiais que foram aqueles que efetivamente geraram os conhecimentos da ciência 

sobre a Terra e sobre a Vida.  

Um outro ponto a ser ressaltado é o limitado uso da arte (principalmente no que 

se refere a ilustrações científicas e dioramas) como componente de divulgação 

científica. A substituição de dioramas por formas mais decorativas (e menos científicas) 

foi observada nos lugares analisados, com exceção da exposição do Museu de Ciências 

Naturais de Madri. No caso das ilustrações científicas, estas contribuiram de forma 

efetiva para as ideias científicas ao longo da história das ciências.  

Desta forma, o uso em grande quantidade de recursos expositivos virtuais nos  

museus de história natural e centros de ciência, numa sociedade já carente muitas vezes 

de “educação científica”, acaba-se por não se possibilitar, ao público num geral, o 

reconhecimento da importância das coleções, que acabam se voltando somente à 

investigação científica e fadadas às gavetas.  

A educação científica que se refere acima está relacionada ao contexto de 

sempre se usarem os mesmos “blockbusters” como exemplos de conhecimento em 

ciências, tanto no ensino formal como no não formal, talvez por desconhecimento da 

própria divulgação científica. No caso da Geologia e da Biologia, tudo se resume apenas 

as catástrofes geradas por terremotos e erupções vulcânicas além de fósseis dos grandes 

dinossauros carnívoros, não se atendo as explicações dos “o quês”, dos “porquês”, dos 

“comos” e de “quais benefícios”, mas sim de “para quem” e “quais prejuízos”. Isto 

aliena a sociedade que acaba tendo como única referência poucos exemplos de 

fenômenos da Terra e da Vida, desta forma, contribuindo cada vez mais para a 

consolidação de uma sociedade movida apenas ao espetáculo e não ao conhecimento em 

sua forma mais crítica e global. 

A escassez de informação sobre a dinâmica interna da Terra que se verificou nas 

exposições, face ao conhecimento científico atual, nos leva a crer que é importante o 

desenvolvimento de linhas de investigação e de inovação no ensino (formal e não 

formal), que reforcem a importância da Geologia para a sobrevivência de nossa espécie 

nesse planeta em mudança. 

No que diz respeito aos avanços científicos que envolvem a Tectônica de Placas 

a que se refere e que moveram esta pesquisa são: 
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1 - O que são as Superplumas Mantélicas e qual sua relação com a Tectônica de Placas 

e com o Ciclo dos Supercontinentes;  

2 - O Ciclo dos Supercontinentes e sua relação com a Evolução da Vida e com as cinco 

extinções em massa do Fanerozóico. 

 Estas inovações mostram que são passíveis de resolução muitos dos problemas 

relacionados às extinções em massa, que podem nos ajudar a melhor compreender a 

crise biótica que estamos vivendo atualmente. Entender como as espécies extinguem-se 

é fundamental, não somente para a análise da Evolução das espécies ao longo do tempo, 

mas também para revelar o cenário dos futuros “vencedores e perdedores” numa 

possível extinção em massa a acontecer. Estas investigações podem nos revelar se um 

único estresse ambiental pode causar a aniquilação de uma grande variedade de 

organismos, ou se extinções em massa são resultado de uma fatal união de complexos 

fatores abióticos e bióticos. 

 Para além das possibilidades de novas investigações para a resolução das lacunas 

ainda existentes na temática, esta dissertação evidencia que toda extinção em massa 

mostra que há uma ligação inseparável entre a biodiversidade e muitas das mudanças 

ambientais impulsionadas pela Tectônica de Placas.  

Em relação a exposição proposta, apresenta alguns tópicos de suma importância 

quanto a divulgação científica atual das geociências (que engloba a Evolução da Vida e 

as Extinções em Massa) e mostra uma estratégia da interação de vários instrumentos 

expositivos que apresentam a divulgação do conhecimento da Geologia e da Biologia de 

uma forma sensibilizadora e até dinamizadora. Não se pretendeu, com ela, fornecer 

referências (ou uma receita) para uma exposição ideal, assim como também não se 

pretendia descrever textos expositivos ou arquitetura museal. 

Muitas mais exposições foram visitadas, além das que constam como estudo de 

caso desta dissertação, para gerar ideias na elaboração da exposição “Da Tectônica de 

Placas à Teoria da Evolução: dos Supercontinentes à dispersão dos Seres Vivos”, 

onde algumas similaridades podem ser observadas em um ou outro módulo em algum 

museu de história natural ou centro de ciências pelo mundo (ou seja, além da Península 

Ibérica), mas tentou-se melhorar os aspectos relacionados a integração de instrumentos 

expositivos e a temática em questão. 

Finalmente, vale ainda referir que é importante uma reflexão mais 

pormenorizada sobre o atual abismo que separa os museus de história natural e centros 

de ciências dos centros de pesquisas e Universidades, emancipando os primeiros para 
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criar e desenvolver um corpo de saberes e metodologias próprias, enfatizados em uma 

museologia da “participação” (interação). O que se defende neste trabalho é a 

necessidade de uma perspectiva integradora de saberes, de objetivos, onde apenas as 

abordagens comunicativas possam ser diferenciadas.  

É indispensável produzir mais informação, documentação e matéria expressiva 

comunicável com os públicos, onde a construção de problemas, o exercício de suas 

críticas, o fazer a experimentação, possam estar unidos num ambiente propício à 

aquisição do conhecimento. Sendo assim, os museus de história natural e os centros de 

ciências podem usar o seu potencial  - inclusive a sua capacidade de contrapor ideias - 

para o estabelecimento de protocolos de cooperação com outras estruturas. 

Nosso século já assiste enormes progressos científicos, tendo alguns destes 

permitido um acesso cada vez mais rápido à informação para todas as camadas da 

população (e.g. internet), mas para que este fato seja utilizado a favor da ciência, a 

divulgação de temas – em específico daqueles que são parte integrante da manutenção 

da vida - tem de ocorrer, nisto os lugares de ensino não formal são uma rica fonte de 

contribuição. Sabe-se que há um longo caminho a percorrer neste sentido, mas pelo 

menos, já reconhecemos estar na direção do caminho certo. 

Não foi possível esgotar-se o assunto principal desta dissertação, uma vez que a 

cada passo dado, muitas outras dúvidas, informações e ideias foram surgindo. Isto 

deverá ser abordado em outras pesquisas e visitas a instituições onde as geociências 

esteja presente. 
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ANEXO 

Ficha de Análise: Arquivo de visitas de campo – MODELO 

1) Nome do local:  

2) Endereço:  

3) Site:  

4) Mês da visita:  

5) Há alguma temática central tratada?  

6) Quais temas/disciplinas apresenta na exposição?  

7) Tipo de Museu: Ortodoxo ou Interativo?  

Se interativo, com quais recursos?  

8) Qual geração?  

9) Há informação do Responsável pela exposição?  

10) Possui visitas guiadas?  

Se sim, para quais públicos? 

11)  Possui exposições de Geologia que retratem os assuntos da dinâmica interna e 

externa?  

Se sim:  

a) Quais assuntos? 

b) Com que tipos de materiais?  

c) Possui interação entre assuntos?  

d) Aborda Tectônica de Placas?  

12) Possui exposição de Evolução e/ou Paleontologia? Se sim, que tipo de 

materiais?  

Se sim:  

a) Quais assuntos? 

b) Com que tipos de materiais?  

c) Possui interação entre assuntos?  

13) Possui exposições temporárias?  

14)  Possui coleção?  

15) Há atividade de pesquisa no local?  

16) Exposição voltada para algum tipo de público em específico?  

17) É permitido tirar foto? Sim 

18) Responsável respondeu ao contato?  


