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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentada a elaboração de um protótipo de jogo didático 

tridimensional para o ensino-aprendizagem de geociências para discentes das séries 

finais do ensino fundamental, médio e superior sobre o tema da influência da 

tectônica de placas na configuração do relevo terrestre. Apresenta os motivos pelos 

quais se optou por esse recurso didático no tópico da introdução e justificativa, que 

recaem na importância da compreensão interdependente da tectônica e o relevo 

terrestre; na dificuldade de assimilar processos geológicos e feições de relevo em 

escala global; nas vantagens pedagógicas dos recursos lúdicos e, na falta de 

material similar no mercado, disponível para ensino.  Na metodologia discorre sobre 

o material utilizado e as etapas de confecção do jogo. A descrição do jogo elaborado 

até o momento e, as dificuldades encontradas, são apresentadas nos resultados e 

discussões. Uma visão geral de todo o procedimento e do jogo, ainda não avaliado 

pelo público, é apresentada na conclusão. 

 

Palavras chave: tectônica de placas, relevo terrestre, jogo, ensino-aprendizagem.  
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ABSTRACT 

 

This work presents the development of a prototype three-dimensional educational 

game for teaching and learning for students of geosciences grades of primary, 

secondary and higher education on the subject of the influence of plate tectonics in 

shaping Earth's topography. Presents the reasons why you chose this teaching 

resource on the topic of introduction and justification, which fall into the importance of 

understanding the tectonic and interdependent terrestrial relief, the difficulty of 

assimilating geological processes and relief features on a global scale, the 

advantages of educational resources entertainment and in the absence of similar 

material on the market, available for teaching. The methodology discusses the 

material and manufacturing steps of the game. The elaborate description of the game 

so far and the difficulties encountered are presented in the results and discussions. 

An overview of the whole procedure and the game, not yet rated by the public, is 

presented in conclusion. 

 

Keywords: plate tectonics, topography land, game, teaching and learning 
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1. INTRODUÇÃO 

A Terra é um planeta dinâmico em constantes transformações e atualmente 

se aceita que a litosfera terrestre – camada de rochas rígidas mais externa do 

planeta - é fragmentada em mais de uma dúzia de placas, as placas tectônicas, que 

incluem áreas continentais e áreas de fundo oceânico que se movem por razões não 

muito bem compreendidas (TASSINARI, 2001), mas que estão sob a influência do 

processo de resfriamento do interior da Terra. 

Evidências sobre a movimentação dessas placas já haviam sido percebidas 

séculos antes por diversos estudiosos da natureza. Desde o século XIV, após as 

grandes navegações européias, quando mapas dos novos continentes conquistados 

foram cartografados, a evidência mais marcante sempre foi o encaixe praticamente 

perfeito entre as duas costas continentais do Atlântico. No século XVIII, Benjamin 

Franklin levanta uma hipótese de como seria o interior da Terra para justificar a 

dinâmica da superfície terrestre quando escreve ao geólogo Giraud-Soulavie as 

seguintes frases: 

Tais mudanças nas artes superficiais do globo pareciam, para mim, 
improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, 
imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de 
densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos que 
assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da 
Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos 
movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. (PRESS et al., 2006. 
p.48)  

 

Em 1620, Francis Bacon, também aventou a hipótese da união destes 

continentes no passado (TASSINARI, et al., 2006) mas foi no de 1912, que Alfred 

Wegener, meterologista alemão, propôs, formalmente pela primeira vez, a idéia da 

deriva continental - movimento das massas continentais sobre o globo -, em seu livro 

The Origin of Continents anda Oceans (WEGENER, 1966), baseado no encaixe 

geográfico, nas correlações estratigráficas, nos conteúdos fósseis e em dados 

climatológicos descritos para rochas dos dois lado do Atlântico (TASSINARI, 2001,).  

Wegener enumerou também algumas feições geomorfológicas, tais como a 

cadeia de montanhas da Serra do Cabo na África do Sul, de direção leste-oeste, que 

seria a continuação da Sierra de La Ventana, a qual ocorre com a mesma direção na 

Argentina, ou ainda um planalto na Costa do Marfim, na África, que teria 

continuidade no Brasil (CELINO; MARQUES; LEITE, 2001). Entretanto, a evidência 

mais impressionante apresentada pelo pesquisador foi a presença de fósseis de 
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Glossopteris (tipo de Gimnosperma primitiva), em regiões da África e Brasil, cujas 

ocorrências se correlacionavam perfeitamente ao se juntarem os continentes e, 

evidências de glaciação há aproximadamente 300 Ma na região Sudeste do Brasil, 

Sul da África, Índia, Oeste da Austrália e Antártica (TASSINARI, 2001). 

Mesmo com todas as evidências Wegener não conseguia explicar qual força 

era responsável pelo deslizamento de uma rígida crosta continental sobre outra, o 

que fez com que, após sua morte esta teoria caísse no esquecimento. (TASSINARI 

et al., 2006).   

Celino, Marques e Leite (2003) colocam que posteriormente, em 1971, após 

vários estudos geofísicos do assoalho oceânico e do interior da Terra, as discussões 

a respeito da movimentação dos continentes retornaram e avançaram ao ponto de 

se aceitar uma nova teoria, a da Tectônica de Placas: 

Durante a última década, houve uma revolução nas Ciências da Terra, que 
resultou na aceitação de que os continentes se movimentam sobre a 
superfície da Terra e que o assoalho oceânico se "espalha", sendo 
continuamente criado e destruído. Finalmente, nos últimos dois ou três 
anos, culminou com o aparecimento de uma teoria global, conhecida como 
"Tectônica de Placas". O sucesso da teoria das placas tectônicas não se 
deu apenas porque ela explica as evidências geofísicas, mas também 
porque apresenta um modelo no qual, dados geológicos, acumulados 
durante os últimos 200 anos se encaixam. Além disso, conduziu as ciências 
da Terra até um estágio onde ela não apenas explica o que aconteceu no 
passado, o que está acontecendo no presente, mas também o que 
acontecerá no futuro. (CELINO; MARQUES; LEITE, 2003) 

1.1 A Tectônica de Placas 

A Teoria da Tectônica de Placas sustenta que a litosfera, a camada mais 

externa e rígida da Terra é subdivida em aproximadamente 15 placas maiores que 

se vista do espaço formam um mosaico na superfície terrestre (Figura 01). Vista em 

perfil, a litosfera compreende a crosta, subdivida em crosta oceânica, que 

corresponde ao assoalho oceânico, e crosta continental, que corresponde às 

massas continentais e, aproximadamente 100 km em profundidade do manto 

superior (Figura 02). De acordo com as crostas que as compõem, como mostrado na 

figura 01, as placas são consideradas oceânicas, oceânicas e continentais ou 

apenas continentais. Tal teoria se destaca pela sua simplicidade, elegância e 

habilidade para explicar uma enorme gama de observações, sendo rapidamente 

aceita (SENGÖR, 1990).  
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                                        (Fonte: INET, 2007) 

Figura 02 – Estruturação do interior da Terra, detalhe para a litosfera

 

 (Fonte: Decifrando a Terra, Cap.3 p.71. 2009) 

As placas tectônicas se movimentam lateralmente sobre a astenosfera - 

camada superior do manto com comportamento mais dúctil, devido a movimentos 

convectivos do manto, chamados de células convectivas mantélicas, responsáveis 

pela transferência de calor do núcleo para as camadas mais externas da Terra, 

possibilitando assim o resfriamento do planeta e a deriva dos continentes. Hoje já se 

sabe, após vários estudos geológicos, que a movimentação do manto foi e é 

Figura 01 – Mosaico atual da tectônica de placas. 
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responsável pela aglutinação e separação dos continentes e abertura e fechamento 

de oceanos ao longo do tempo geológico. 

Ao caminhar lateralmente as placas litosféricas divergem ou convergem entre 

si (Figura 03). Nos locais de divergências, também conhecidos como limites 

divergentes, o movimento convectivo ascendente do manto traz material fluido do 

interior da Terra, denominado de magma, para a superfície, onde é resfriado e 

continuamente acrescentado às bordas das placas, aumentando suas áreas. A cada 

nova entrada de material as placas se movem lateralmente, afastando-se uma da 

outra, definindo então o limite divergente das placas. Nos locais de convergência, ou 

limites convergentes, há a aproximação e choque das placas e apenas uma delas 

retorna ao manto, a mais densa, definindo aí o movimento convectivo descendente 

da célula mantélica, conhecido como zona de subducção.  

Nos limites convergentes a placa mais densa é então destruída, quando 

retorna ao manto e a outra diminui sua área por resistir à subducção, quando sofre 

encurtamento devido ao enrugamento em sua borda. Por ser a crosta oceânica 

formada por rochas de maior densidade, comparativamente às rochas continentais, 

é ela quem retorna ao manto durante a subducção, enquanto a crosta continental é 

enrugada. Nos limites entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas irá 

subductar, a que for mais densa em questão. Limites onde há choque de duas 

placas continentais não ocorre a subducção devido a densidade iguais das duas 

placas. As duas placas são então enrugadas e com o passar do tempo o movimento 

das placas tende a cessar. 

Figura 03 – Células convectivas mantélicas com a localização dos limites

 

(Fonte: Luiz Carlos Parejo) 
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Localmente as placas não convergem nem divergem entre si, mas roçam 

lateralmente uma na outra, definindo limites denominados de transformantes ou 

conservativos (Figura 04).  

Figura 04 – Diagrama de todos os limites de placas

 

(Fonte: Para Entender a Terra, Cap.02 p.52) 

1.2 Tectônicas e o relevo terrestre 

A movimentação das placas produz feições topográficas ou configurações 

específicas de relevo, além de fenômenos geológicos de vulcanismo e sismos 

(terremotos), que são indicativas dos diferentes tipos de limites das placas ou de 

regiões em seu interior e, do tipo de crosta envolvida no processo, se oceânica ou 

continental.  

Assim, nos limites divergentes de placas oceânicas são encontradas extensas 

cadeias de montanhas, denominadas de cordilheiras meso-oceânicas, por estarem 

localizadas no fundo oceânico, e geralmente, na posição mediana entre os 

continentes que bordejam os três grandes oceanos. Por esta razão são 

denominadas de Cordilheira Meso-oceânica do Atlântico, Meso-oceânica do Pacífico 

e Meso-oceânica do Índico (Figura 05).  A esses limites divergentes de fundo 

oceânico são freqüentemente associados limites transformantes devido à velocidade 

de expansão diferencial do fundo oceânico, como mostrado na figura 06, cujos 

movimentos são muitas vezes responsáveis por abalos sísmicos. Vulcanismos 

responsáveis pela ascensão do magma do manto e formação de nova crosta 

oceânica nessas regiões são fenômenos contínuos.  

Nos limites divergentes de placas continentais, as forças distensivas que 

separam os continentes provocam falhamentos e abatimentos do material da crosta 

Limite conservativo Limite divergente 
Limite convergente 
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criando bacias tectônicas denominadas de rifts ou gabrens, que são bacias 

alongadas na forma de vale com fundo plano, limitadas por falhamentos (Figura 07). 

Com o avanço da divergência das crostas continentais, o vale se alarga, vulcanismo 

preenche essa região e nova crosta oceânica começa a se formar. 

Figura 05 – Mapa mostrando as cordilheiras meso-oceânicas.

  

                                                     (Fonte: AMANTE, et al. 2009) 

                        Figura 06 – Limites transformantes das meso-oceânicas. 

 

 

Nos limites convergentes de placas há que se fazer distinção entre 

convergência de placas oceânicas, placas oceânicas-continentais e placas 

continentais, pois as feições de relevo se diferenciam.  

Na convergência entre placas oceânicas e oceânicas com continentais, onde 

a placa oceânica é subductada, ocorrem no limite das duas placas profundas 

fendas, chamadas de fossas oceânicas (Figura 08). São as depressões mais 

profundas conhecidas da crosta terrestre, podendo atingir profundidades de 11 km, 

como a Fossa de Mariana próxima à Austrália. 

 

(Fonte: AZEREDO, 2011) 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/color_etopo1_ice_low.jpg
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Figura 07 – Esquema mostrando o rift/gabren.  

  

(Fonte: http://vitingeo.wikispaces.com/Geologia+03) 

 

 

 

No limite da placa não subductada variam-se as feições de relevo de acordo 

com o tipo de placa. Na placa oceânica não subductada haverá enrugamento e 

formação de ilhas de origem magmática (vulcânica), denominadas de arco de ilhas 

que são alinhadas num arco aproximadamente paralelo a linha de limite de choque 

das placas.  Exemplos de arcos de ilhas são as ilhas do Japão, a ilha da Indonésia, 

Java, Bali e demais ilhas entre Austrália e sul da Ásia. Quando a placa não 

subductada é continental, há também enrugamentos, vulcanismos e terremotos. Os 

enrugamentos correspondem às cordilheiras que estão situadas nas bordas dos 

continentes (Figura 09), como os Andes na América do Sul e Rochosas na América 

do Norte. Terremotos são muito freqüentes em todos esses limites e provocam 

muitas vezes tsunamis (ondas gigantes) nos oceanos. 

(Fonte: BARBOSA, 2011) 

Figura 08 – Esquema da fossa oceânica 

 

http://vitingeo.wikispaces.com/Geologia+03
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Na convergência entre placas continentais as duas placas vão se chocar, 

enrugar e falhas permitirão o cavalgamento de uma sobre a outra, fazendo com que 

se formem as mais altas cordilheiras continentais, como por exemplo, a cordilheira 

do Himalaia na Ásia.   

Existem ainda feições topográficas relacionadas à tectônica de placas que 

não se encontram nos limites das placas, mas no interior de placas oceânicas. 

Essas feições são ilhas dispostas em linhas no interior de placas oceânicas, 

formadas por erupções vulcânicas e por isso denominadas ilhas vulcânicas (Figura 

10). O vulcanismo intra-placa responsável por essas ilhas é oriundo de regiões mais 

quentes e fixas do manto, os chamados pontos quentes, mas que não definem 

células de convecção como nos exemplos anteriores. Essas ilhas são dispostas em 

linhas devido ao movimento lateral da crosta oceânica por sobre o ponto quente que 

continuamente impulsiona magma para a superfície. À medida que a placa se 

movimenta a ilha vulcânica sobre ele é então deslocada lateralmente, cessando seu 

vulcanismo, enquanto nova ilha é formada no ponto da placa que agora se encontra 

sobre o ponto quente. Exemplos dessas feições são as ilhas vulcânicas do Havaí.  

Figura 09 – Esquema das cordilheiras 

 

(Fonte: DOMINGOS, 2006) 
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Figura 10– Representação da formação da cadeia havaiana, constituída por ilhas vulcânicas. 

 

(Fonte: DOMINGOS, 2006) 

2. OBJETIVO  

Elaborar um jogo didático para o ensino de geociências que demonstre a 

influência e importância da tectônica de placas na configuração do relevo do planeta 

Terra, baseado na configuração atual das placas tectônicas que se iniciou há 250 

milhões de anos atrás e perdura até hoje, tal jogo é destinado para alunos de ensino 

fundamental, médio e superior. 

3. JUSTIFICATIVA 

Considerando que a tectônica de placas está intimamente relacionada a 

muitas feições geomorfológicas e estas por sua vez funcionam como barreiras 

climáticas, hidrográficas e biogeográficas, interferindo diretamente em todos os 

ecossistemas terrestres e na ocupação territorial humana, entender a relação 

Tectônica de Placas– Relevo Terrestre é imprescindível para a formação de 

estudantes que muitas vezes se deparam com tais feições e fenômenos terrestres, 

mas desconhecem suas causas e origens. Estar a par desse conhecimento permitirá 

ao estudante refletir e opinar sobre as interferências e impactos da ação humana 

sobre a superfície terrestre.  

No aprendizado da ciência geológica, entramos em contato com grande 

quantidade de desenhos explicativos, gráficos, tabelas, mapas, perfis geológicos, 

diagramas, enfim, uma série de figuras de apoio ao ensino com o intuito de 

proporcionar ganhos de conhecimento ao estudante na assimilação efetiva de 

conceitos (LOPES, 2007). Imagens são comumente usadas e muitas delas em 
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esquema tridimensional, pois quer se representar feições volumétricas da superfície, 

do subsolo ou de regiões mais profundas da Terra.  

Para a representação da relação tectônica de placas e relevo terrestre partiu-

se do pressuposto de que uma visão geográfica e tridimensional das placas e do 

relevo permitiria uma melhor assimilação do conteúdo. E que essa representação 

melhor seria percebida numa estruturação espacial volumétrica e não apenas na 

simplificação da tridimensionalidade num plano bidimensional típico de figuras. 

Além da idéia da representação volumétrica como recurso para proporcionar 

ganhos de aprendizagem, procurou-se intensificar a assimilação desse conteúdo 

aliando-se o aspecto lúdico à proposta na forma de um jogo. 

A escolha do jogo como recurso didático deu-se ao fato de que este, ‘provoca 

um conflito interno, que leva o indivíduo a encontrar soluções para os seus 

problemas. O jogo é imprescindível ao processo de desenvolvimento do indivíduo’ 

(ARAÚJO, 2000). A utilização de jogos em sala de aula pode trazer vantagens 

pedagógicas a fenômenos diretamente ligados à aprendizagem: cognição, afeição, 

socialização, motivação e criatividade (MIRANDA, 2001). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções, 

além de possibilitar a construção de uma atitude positiva perante os erros, 

uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas 

de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (MEC, 

1997, p. 19). 

A atividade lúdica é ampla, pois abrange as idéias de jogo, brincadeira e 

brinquedo. Portanto, a ação lúdica está diretamente relacionada ao ato de brincar, 

ao brinquedo, e aos jogos em geral. Neste caso, interessa particularmente distinguir 

jogo e brinquedo. Este último difere do primeiro pelo fato de supor “uma relação 

íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de 

um sistema de regras que organizam sua utilização” (KISHIMOTO, 1996, p.18).   

Conforme Macedo, Petty e Passos (2005):  

O brincar é fundamental para o nosso desenvolvimento. É a principal 

atividade das crianças quando não estão dedicadas às suas necessidades 
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de sobrevivência (repouso, alimentação, etc.). Todas as crianças brincam 

se não estão cansadas, doentes ou impedidas. Brincar é envolvente, 

interessante e informativo. Envolvente porque coloca a criança em um 

contexto de interação em que suas atividades físicas e fantasiosas, bem 

como os objetos que servem de projeção ou suporte delas, fazem parte de 

um mesmo contínuo topológico. Interessante porque canaliza, orienta, 

organiza as energias da criança, dando-lhes forma de atividade ou 

ocupação. Informativo porque, nesse contexto, ela pode aprender sobre as 

características dos objetos, os conteúdos pensados ou imaginados. 

(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005 p. 13-14) 

 Atividades lúdicas são capazes de dar prazer e equilíbrio emocional ao 

indivíduo que as realiza e podem levar à autonomia de atos e pensamentos, além 

de contribuir para o desenvolvimento social (ARAÚJO, 2000, p. 60).  

Optou-se então por um jogo de quebra-cabeças, por ser as próprias placas 

tectônicas disposta sobre a superfície terrestre na forma de um mosaico ou quebra-

cabeças como mostrado na figura 01 e, tridimensional para melhor expressar as 

feições reais do relevo que estão sob a influência da tectônica de placas. 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado subdividiu-se numa etapa inicial de levantamento de 

possíveis jogos sobre o assunto no mercado nacional, seguida pela análise desse 

material e posteriormente a confecção de um protótipo de jogo sobre tectônica de 

placas. 

O levantamento inicial considerou jogos educativos sobre tectônica de placas 

à venda em livrarias ou em lojas de brinquedos nacionais e artigos científicos 

nacionais e internacionais sobre o assunto disponíveis na internet.  

Da análise do material levantado se constatou, até o momento, que não há 

jogos específicos sobre o assunto no mercado e artigos científicos relatam apenas 

atividades experimentais em sala de aula (INETI 2007) ou propostas de modelos de 

dobraduras de limites de placas para serem utilizados na escola (CONSTANTE E 

VASCONCELOS 2010). Dentre os poucos artigos sobre jogos didáticos em 

geociências os assuntos abordados são mais pontuais como paleontologia (NEVES 

et al., 2008), ciclo das rochas (CONSTANTE E VASCONCELOS 2010; LOPES 

2011), rochas, fósseis e minerais (ROSA et al., 2009). 
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A idéia inicial do jogo foi demonstrar visualmente e de maneira lúdica como a 

tectônica de placas influência o relevo terrestre, principalmente no que diz respeito à 

geomorfologia de montanhas e bacias continentais e oceânicas com ênfase nas 

diferenças de altitude.  

Uma vez que a configuração no globo terrestre das placas tectônicas se 

assemelha a um mosaico todo irregular visto do espaço a opção por um quebra-

cabeça bidimensional foi uma conseqüência imediata. A partir daí buscou-se 

representar as feições do relevo com altitudes positivas (acima do nível do mar) e 

negativas (abaixo do nível do mar) acrescentando uma terceira dimensão vertical 

pela superposição de camadas como curvas de nível. 

O protótipo do jogo foi fabricado com placas de E.V.A. – Etil Vinil Acetato –, 

também conhecido por emborrachado, por ser este material de custo relativamente 

baixo, de fácil manuseio e por ser disponibilizado no mercado em espessuras 

diferentes que facilitam a representação de diferentes altitudes.  

As etapas de confecção do jogo foram divididas em: 

1. Escolha de um mapa mundial tectônico com a configuração de 15 placas 

maiores com os continentes e oceanos;  

2. Ampliação do mapa na dimensão de 34x50cm, de maneira que não 

houvesse distorções;  

3. Escolha de diferentes cores de placas de E.V.A., sendo uma cor usada 

para as placas tectônicas e as demais para as feições de relevo. As 

placas utilizadas foram de 2 e 6 mm de espessura, sendo a escala 

vertical adotada de um milímetro para cada 1000m aproximado de 

altitude;  

4. Recorte manual das placas de E.V.A. representando, de acordo com as 

escalas acima, as placas tectônicas e as formas de relevo das 

cordilheiras meso-oceânicas, plataformas continentais, continentes, 

serras e montanhas continentais; 

5. Impressão manual com tinta dos sentidos dos movimentos das placas 

tectônicas em seus limites, do contorno das placas na base, também de 

E.V.A., em que se montou o quebra-cabeça e, dos nomes das placas 

tectônicas, continentes e feições de relevo e, localização de vulcões e 

terremotos mais freqüentes; 
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6. Elaboração da legenda do jogo com base nas altitudes (cores). 

O jogo, foi montado sobre uma base de E.V.A. de 40x60 de 5 mm, cabendo à 

montagem do quebra-cabeça uma área de 34x50cm,  limitada por uma borda de 

1cm de largura por 6mm de espessura do mesmo  E.V.A. usado na base. Na faixa 

de 05x10cm à direita da montagem do quebra-cabeça foi elaborada a legenda das 

feições de relevo e suas altitudes de acordo com as cores utilizadas para esse fim.  

As cores escolhidas para a confecção do mapa seguem uma lógica de 

profundidade e de altitude, cotas negativas e positivas respectivamente, comumente 

utilizadas em mapas globais. Segue abaixo a descrição das mesmas, onde também 

se menciona a quantidade e espessura das placas de E.V.A. utilizadas. Quais 

sejam: 

1. Azul 

a. Escuro – as maiores profundidades oceânicas. As peças nessa cor 

compreendem a camada basal do jogo e as profundidades médias de 6 km dos 

oceanos. Seus limites são coincidentes com os limites das próprias placas 

tectônicas da figura 01. Cota negativa: - 6 km. Utilizada uma placa de E.V.A. de 

2 mm; 

b. Royal - as profundidades intermediárias dos oceanos que são caracterizadas 

pelos relevos das cordilheiras meso-oceânicas que ocorrem nos limites 

divergentes de placas oceânicas. Representam profundidades de entre 2 e 4 

km. Cota negativa entre: - 2 e -4 km. Utilizada duas placas de E.V.A de 2 mm; 

c. Claro – as menores profundidades oceânicas que são as plataformas 

continentais que no jogo, devido à escala adotada, apresentam um exagero 

vertical, uma vez que essas plataformas possuem uma profundidade média de 

200m e a placa de E.V.A. menos espessa utilizada foi de 2 mm que 

corresponde a 1km de altitude do relevo. Cota negativa: - 0,2 Km. Utilizada 

uma placa de E.V.A. de 6 mm de espessura. 

2. Verde – representa os continentes ao nível do mar, onde a cota considerada é 0 

km. Os limites dessas peças são então os próprios limites dos continentes, como 

mostrado na figura 01. Utilizada uma placa de E.V.A. de 2 mm de espessura; 

3. Amarelo – representa as altitudes continentais entre 1 e 2 km, dado pelas serras 

e chapadas de altitude. Cotas positivas entre: 1 e 2 km. Utilizada uma placa de 

E.V.A. de 2 mm de espessura; 
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4. Marrom   

a. Escuro - representa as altitudes continentais entre 2 e 4 km, dado pelas 

montanhas continentais ou parte de cordilheiras montanhosas mais baixas. Cotas 

positivas entre: 2 e 4 km. Utilizada uma placa de E.V.A. de 2 mm de espessura; 

b. Claro - representa as altitudes continentais entre 4 e 6 km, dado pelas montanhas 

continentais ou parte de cordilheiras montanhosas intermediárias. Cotas positivas 

entre: 4 e 6 km. Utilizada uma placa de E.V.A. de 2 mm de espessura; 

5. Laranja - representa as altitudes continentais entre 6 e 8 km, que fazem parte das 

montanhas mais altas de cordilheiras. Cotas positivas entre: 4 e 6 km. Utilizada 

uma placa de E.V.A. de 2 mm de espessura; 

6. Vermelho – representa as altitudes continentais acima de 8 km, que são picos 

localizados em cordilheiras. Cotas positivas entre: 8 e 10 km. Utilizada uma placa 

de E.V.A. de 2 mm de espessura; 

As denominações de cada placa e dos continentes foram previamente 

inscritas nas peças do jogo, já as feições de relevo, foram enumeradas sendo 

identificadas na legenda. Da mesma forma, os sentidos de movimentos das 

mesmas, representados por setas, enquanto que a localização de vulcões e 

terremotos mais freqüentes foram representados por círculos e estrelas, 

respectivamente.  

O recorte das placas tectônicas, dos continentes e das feições de relevo foi 

simplificado devido à escala e à dificuldades do recorte manual. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O protótipo do quebra-cabeça tridimensional baseou-se no mapa mundial de 

placas tectônicas da figura 01 onde constam as placas com os continentes e fundos 

oceânicos que cada uma possui e os tipos de limites, se divergentes, convergentes 

ou transformantes, evidenciados pelas setas que indicam o movimento das placas.  

O jogo é montado segundo uma seqüência de etapas que nada mais é do que 

a superposição de quebra-cabeças que ao final dão o caráter tridimensional ao jogo. 

Cada etapa necessita ser finalizada antes do início da próxima.  

5.1 As Etapas do Jogo e A Montagem das peças 

Para o jogo sete camadas de placas de E.V.A. foram empregadas na 

confecção das peças como descrito acima. No entanto, essas camadas não 
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significam o número de etapas de superposição do jogo, pois muitas dessas peças 

de cores diferentes foram coladas de forma a representar as feições de relevo 

oceânicas ou continentais. Assim, a maioria das peças já é inicialmente 

tridimensional e o número de etapas se resume a quatro.  

As etapas com as peças coladas de acordo com a região, se continental ou 

oceânica, são descritas a seguir: 

1ª. Etapa: montagem das peças oceânicas que são compostas pelas peças 

azuis escuras e royais já coladas, indicativas das profundidades intermediárias e 

profundas – cotas negativas entre 6 e 2 Km. Na área para montagem do quebra-

çabeça, sobre o E.V.A. da base, foi feita a demarcação dos contornos das placas 

para orientar o jogador da colocação correta das mesmas. 

Nesta etapa todo o fundo do quebra-cabeça é montado e as placas tectônicas 

são evidenciadas juntamente com as cordilheiras meso-oceânicas.  

2ª. Etapa: montagem das peças continentais de cotas próximas ao nível do 

mar, dadas pelas peças azuis claras e verdes. Essa duas cores, ou feições, são 

unidas por serem ambas de crosta continental, mesmo estando a plataforma 

continental submersa no oceano. A plataforma continental representa a metade 

longitudinal do graben que se formou quando da abertura do oceanos que foi 

posteriormente separado da outra metade à medida que o oceano foi se abrindo.   

Nas peças azuis escuras (fundo oceânico) são demarcadas as posições das 

peças da segunda etapa para orientar o jogador da colocação correta das mesmas. 

3ª. Etapa: montagem do relevo continental de cotas positivas entre 1 e 2  Km 

de cor amarela. Normalmente representam restos erodidos de antigas cordilheiras 

formadas da mesma forma que as atuais, pelo encontro de placas continentais, mas 

antes de 250 milhões de anos atrás.  

Nas peças azuis escuras são demarcadas as posições das peças da etapa 2 

para orientar o jogador da colocação correta das mesmas. 

4ª. Etapa: montagem do relevo continental de cotas positivas acima de 2 km 

com as peças de cores marrons, laranjas e vermelhas coladas, que representam as 

cordilheiras de montanhas atuais, formadas a partir de 250 milhões de anos atrás.   
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Nas peças amarelas são demarcadas as posições das peças da quarta etapa 

2 orientar o jogador da colocação correta das mesmas. 

Acompanha o jogo, para uma melhor aprendizagem, um glossário geológico 

(ANEXO) que explica todos os processos geológicos relacionados à tectônica de 

placas e ás feições de relevo a ela associados 

6. CONCLUSÃO 

Após pesquisa bibliográfica de recursos voltados para ensino de geociências, 

feita na internet, notou-se que não há disponível, pelo menos em mídia digital, 

nenhum recurso didático lúdico que relacione a tectônica de placas com o relevo 

terrestre. Desta forma, dada a importância da tectônica de placas no relevo terrestre 

que, além de exercer influência sobre as feições geomorfológicas interfere nos 

ecossistemas da Terra e na ocupação humana, viu-se a necessidade de “criar” um 

jogo que preenchesse esta lacuna.  

Para melhor representar, com lúdicidade, a relação tectônica de placas- 

relevo terrestre optou-se por um jogo tridimensional que pode ser dividido em duas 

etapas. A primeira etapa pode ser caracterizada como um simples quebra cabeças 

e, as demais, como jogo de encaixe/empilhamento.  

 O uso de E.V.A. para a fabricação do protótipo foi excelente, no entanto, para 

uma versão final é sugerido que o jogo seja fabricado em madeirite, para que o 

encaixe das peças seja feito com maior perfeição. 

A avaliação da efetividade do jogo em contexto educacional está prevista para 

etapas posteriores à elaboração. 
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ANEXO 

GLOSSÁRIO 

 

Abalos sísmicos- É uma vibração da superfície terrestre produzida por forças 

naturais situadas no interior da crosta a profundidades variáveis. Os de grande 

intensidade são produzidos pela ruptura de grandes massas de rochas situadas a 

profundidades que vão desde 50 até 900km. 

Arcos de ilha-Faixa ou cinturão encurvado onde despontam ilhas vulcânicas (arco 

magmático) e que se forma acima de uma zona de subducção intra-oceânica. 

Astenosfera- Geosfera situada entre 60-100 a 250-400 km da superfície da Terra. 

Faz parte do manto superior, tem características geológicas plásticas distintas da 

litosfera acima que é rígida e rúptil e dela está separada pela zona de baixa 

velocidade sísmica onde se verifica um salto no gradiente térmico (>1.000o C). 

Células convectivas- Deslocamento ascendente de fluidos de pontos aquecidos 

para pontos mais frios acima e seu retorno marginal por descensum para o ponto 

aquecido formando uma célula de convecção. 

Cordilheiras continentais- Formação de um extenso dobramento rochoso, no 

continente, resultado da tectônica de placas. 

Cordilheira meso-oceânica- Formação de um extenso dobramento rochoso no 

fundo do oceano, resultado da dinâmica da tectônica de placas, que consiste no 

afastamento entre as placas, em consequência das correntes de convecção do 

magma existente no manto.  

Crosta continental- Crosta das áreas continentais, incluindo áreas de mares 

internos e plataforma marinha marginal, caracterizada pela ocorrência extensiva de 

rochas granitóides sílico-aluminosas (SiAl).  

Crosta Oceânica-Camada da litosfera terrestre, com características de composição, 

espessura e densidade diferenciadas, que constitui o fundo das bacias oceânicas. 

Deriva continental- Deslocamento das áreas continentais que se afastam ou se 

aproximam na dependência dos deslocamentos das placas tectônicas em que se 

inserem.  

Fossa oceânica- Depressão oceânica extensa e profunda, com laterais ígremes 

que ocorre junto ao plano de subducção em pleno domínio oceânico, como nas Ilhas 

Marianas no Pacífico, ou junto à borda continental ativa, como ocorre nos Andes. 

http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/arco_magmatico.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/arco_magmatico.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/zona_subduccao.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/ruptil.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/zona_de_baixa_velocidade.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/zona_de_baixa_velocidade.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B4nica_de_placas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manto
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/crosta.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/sial.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/placa_tectonica.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/plano_subduccao.htm
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Fóssil- qualquer resto, registro ou vestígio de seres vivos preservados em sistemas 

naturais anteriores ao Holoceno. 

Graben- Estrutura de falhas gravitacionais com um bloco central abatido. Quando de 

dimensões maiores corresponde a um rift. 

Ilhas vulcânicas- Prolongamentos do relevo formados a partir de atividades 

vulcânicas. 

Limite convergente- Zona de colisão de placas tectônicas. Os limites convergentes 

correspondem a locais de subducção, em que a atividade vulcânica é do tipo 

explosivo, verificando-se a destruição de litosfera. Localizam-se, geralmente, em 

fossas oceânicas. 

Limite divergente- Ocorre em encontros de placas tectônicas que se movem em 

direções e sentidos opostos, sendo assim, há adição de material magmático à crosta 

terrestre neste ponto 

Limite transformante- Zona limite das placas litosféricas onde não ocorre nem a 

formação nem a destruição de litosfera. O movimento relativo das duas placas 

litosféricas faz com que estas deslizem uma em relação à outra. Os limites 

conservativos localizam-se em falhas transformantes. 

Litosfera- Geosfera rochosa rígida, com cerca de 100 km de espessura, que capeia 

a Terra e que inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto (manto 

litosférico). 

Placas tectônicas - O globo terrestre está dividido em vários segmentos litosféricos 

denominados placas tectônicas que se deslocam sobre a astenosfera,  interagindo 

ao longo do tempo entre si em um processo geodinâmico.  

Plataforma continental- Zona ou faixa da margem continental que se estende com 

gradiente topográfico suave do cordão litorâneo até o topo do talude continental 

Rifts- Zonas do globo onde a crosta terrestre e a litosfera associada estão a sofrer 

uma fratura acompanhada por um afastamento em direcções opostas de porções 

vizinhas da superfície terrestre. 

Subducção- Plano tectônico de contato e confronto entre duas placas tectônicas 

onde ocorre a descida (subducção) da placa mais pesada sob a mais leve até 

profundidades que podem atingir 700 km dentro do manto. 

  

 

Fonte: http://vsites.unb.br/ig/glossario/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/crosta.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/manto.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/manto_litosferico.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/manto_litosferico.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/litosfera.htm
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/astenosfera.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litosfera
http://vsites.unb.br/ig/glossario/verbete/placa_tectonica.htm

