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Resumo:
Esse trabalho tem como objetivo incentivar a construção de Blogs para a divulgação das
construções de jogos didáticos. Baseado nos fósseis de plantas do Geopark do Araripe
(GA) no Estilo “PERFIL®”, criamos esse jogo que contém alguns espécimes de fósseis de
plantas coletadas no Geopark do Araripe, os locais de depósitos dos mesmos e as plantas
atuais correspondentes. O jogo contém dicas em que o aluno busca por Lógica dedutiva,
associativas e interpretativas, encontrar o local depositado do material fossilífero, a
evolução do táxon e da história do mesmo, através de carta sorteada. Essas cartas são
divididas em três grandes grupos cada qual responde a uma dica focal:“SOU UM FÓSSIL
? ”(1); “SOU UM MUSEU?“ (2); “SOU UMA PLANTA ATUAL”(3)? Esse jogo foi aplicado
em uma escola de Juazeiro do Norte-CE e posteriormente foi construído um Blog na
Plataforma WIX, para que o mesmo pudesse ser divulgado e que outros professores
possam usar e utilizar como um mecanismo facilitador de ensino aprendizado dos
conteúdos de Biologia, Geociências, Paleontologia, Morfologia e Anatomia, História e
Geografia de forma interdisciplinar. Propomos o uso de mapas conceituais para avaliar a
aprendizagem dos alunos antes e logo após a aplicação do jogo “Detetive
Paleontológico”.

Palavras-chave: Blogs didáticos, Mapas conceituais, ensino aprendizado, jogos
didáticos.
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Abstract:
This work aims to encourage the construction of Blogs for the dissemination of
construction of educational games. Based on the Geopark Araripe (GA) plant fossils in
the "PERFIL®" Style, we created this game that contains some specimens of plant fossils
collected in GA, their deposit locations, and the corresponding current plants. The game
consists tips in which the student searches for deductive Logic, associative and
interpretive logic, to find, the deposited site of the fossiliferous material, the evolution of
the taxon and the history of the same, by drawn letter. These letters are divided into
three larges groups, each of which responds to a focal tip: "I AM A FOSSIL?"(1) ; " AM I
A MUSEUM ?"(2); "AM I A CURRENT PLANT ?"(3). This game was applied in a school of
Juazeiro of the North-CE, and later a blog was created on the WIX Platform, so that it
could be divulged and that other teachers could use it as a mechanism to facilitater
teaching of the contents of Biology, Geosciences, Paleontology, Morphology, Anatomy,
History and Geography in an interdisciplinary way. We propose the use of conceptual
maps to evaluate students' learning before and after the application of the
"Paleontological
Detective"
game.
Keywords: Didactic Blogs, Conceptual maps, teaching learning, didactic games.

1. Introdução
Izaguirryet al., (2013) aponta que o uso de atividades educativas diferenciadas na
escola, proporciona uma melhor compreensão, entendimento e valorização dos conteúdos
em Paleontologia. Essas atividades, procedimentos, atitudes ou ações podem estar ligados
aos temas de Meio Ambiente e serem ensinados nas aulas de Ciências Naturais, como
explicado no currículo (BRASIL, 1998).
Algumas dessas atividades educativas fazem parte dos planejamentos realizados nas
escolas. Sugerimos jogos didáticos como uma alternativa bastante atraente e com grande
potencial para desenvolvimento de atividades diversas anteriores e ou posteriores a
aplicação dos jogos. Acreditamos assim como Campos, et al. (2003), que os materiais
didáticos podem servir como ferramentas essenciais nos processos de ensino e
aprendizagem, auxiliando a estruturação do conhecimento do aluno. Caracterizam-se como
importantes ferramentas e são alternativas viáveis para aprendizagem significativa
(CAMPOS, et al. 2003).
Além disso, alguns jogos didáticos, quando bem elaborados, podem ter a capacidade
e a função de exercitar as diversas habilidades e competências para atingir os
conhecimentos científicos necessários ao alcance de aprendizagem significativa para
diversos públicos em educação formal e não-formal.
Um jogo pode ter a função de trabalhar a imaginação, através de brincadeiras e
desafios, prendendo a atenção dos alunos através das atividades lúdicas, entretendo e
estimulando os diversos sentidos. Dessa forma quando se desenvolve algum jogo didático é
de interesse não só do pesquisador que o construiu o jogo, como também de todos
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envolvidos neste processo dialético, a elaboração e criação de estratégias que envolvam
várias áreas do conhecimento visando o desenvolvimento cognitivo dos participantes.
Miranda (2001) dialoga que Piaget (1971) e cita alguns exemplos de objetivos que
podem ser alcançados com os jogos didáticos, que são: Referente à Cognição, Afeição,
Motivação, Criatividade e Socialização. Para isso, descrevemos uma síntese descritiva destes
tópicos, segundo alguns autores
I.

Referente à Cognição

As habilidades e competências que envolvem o alcance da Cognição através dos
jogos didáticos são descritos por Zanon, et al. (2008) como as resoluções de problemas,
percepção, criatividade e raciocínio rápido. Além disso, é reafirmado por Miranda (2001)
que comenta Piaget (1971), que as habilidades podem ser adquiridas através de jogos
didáticos referentes à cognição, o desenvolvimento da inteligência e da personalidade,
sendo estes fundamentais para a construção do conhecimento. Proporcionando então o
exercício do intelecto através do imaginário infantil, observação, atenção, a memória,
desenvolvendo a capacidade de análise, ampliação de vocabulário, e promovendo assim
uma integração de saberes (PIAGET, 1971).
II.

Referente à afeição

Em relação à afeição pode-se dizer que quando um jogo é adaptado às
diversas condições existentes da criança, pode indicar um maior desenvolvimento afetivo e
emocional, pois quando o educando está jogando ele encontra-se motivado a entrelaçar e
desenvolver afetivamente amizades e companheirismo (ROSAMILHA, 1967; PIAGET, 1971;
MIRANDA, 2001; ZANON, 2008).
III.

Referente à motivação

Miranda (2001) elucida que os jogos didáticos estimulam as crianças em seu processo
de aprendizagem, despertando maior interesse quando comparados aos padrões normativos
das aulas tradicionais, devido à maior proximidade de sua linguagem e estrutura de
pensamento, apropriadas para as fases de desenvolvimento do público infanto-juvenil. A
aplicação do jogo deve partir do princípio da necessidade do docente promover adaptações
que melhor se integrem as especificidades dos discentes, o que pode ser realizado de forma
mais eficaz após um amplo estudo de comunidade e a interação direta para com o grupo.
Nesse ponto, a autora ressalta que o lúdico é um recurso pedagógico eficaz,
proporcionando maior dinamismo das aulas ministradas, o que implica um impacto direto
no aumento da mobilidade, autonomia e crescimento pessoal dos alunos enquanto
indivíduos complexos.
IV.

Referente à Criatividade

A criatividade é inerente ao ser humano, entretanto, sua importância varia
proporcionalmente a visão de mundo, sociedade idealizada e às escolas de educação. É fator
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primordial para todo aquele que pense na educação como ferramenta de transformação
pessoal e social. O ato de criar implica na formação de pessoas autônomas e questionadoras.
Influencia positivamente na relação da comunidade de estudantes com a instituição de
ensino. Os jogos didáticos quando bem elaborados, permeiam e aprimoram vários
fenômenos cognitivos, ampliando os panoramas dos que deles participam. O criar é
estimulado em ambientes onde predominam a busca pela assertividade. O docente é um
importante ator que media atividades criativas que são suportes ao desenvolvimento das
potencialidades dos educandos (MIRANDA, 2001).
V.

Referente à Socialização

Enfatiza-se que qualquer atividade coletiva quando devidamente liderada (SPECTOR,
2012), exercita o aprimoramento das relações interpessoais, e a consolidação de um
ambiente assertivo e produtivo (RODRIGUES et al., 2002).
O docente é sobre tudo o condutor da atividade e deve traçar objetivos e critérios
previamente estabelecidos para melhor direcionar a execução do jogo (MIRANDA, 2001). É
preciso diferenciar os conceitos de brincadeira e jogo: no segundo, há muita importância de
normas transparentes e acessíveis aos jogadores, que dêem eixo ao jogo, sem excluir as
subjetividades de cada experiência. Cada aplicação desse tipo de atividade é única, e
possivelmente terá percursos diferentes para se atingir os objetivos, o que exige grande
preparação pedagógica do mediador.
Ressalta-se que o jogar da atividade proposta no blog abrange temas
relevantes, centrais (referentes a paleobotânica e evolução) e periféricos (ética, questões
socioambientais e pluralidade), sendo um recurso de formação do senso crítico.

2. Objetivos
Incentivar a construção de Blogs, voltados para a divulgação científica na educação
formal e informal. Este artigo relata a construção de um jogo didático baseado nos fósseis de
planta do Geopark do Araripe–CE. Relata o potencial da construção de um blog na
plataforma WIX, que objetiva um maior alcance tanto educacional quanto cultural, trocas de
experiências e divulgação científica. Usamos para a avaliação do trabalho, o programa
Cmapstools, elaborado por Novak pelo Institut for HumanandMachineCognition- IHCM ),
instrumento online para a construção de Mapas Conceituais.

3. Metodologia
3.1- Jogo didático para o ensino em Paleobotânica e o Geopark do Araripe
Este jogo foi construído, baseado no jogo estilo perfil “PERFIL®”. O objetivo principal
é o de aproximar a comunidade local ao Geopark do Araripe (Figura 1), através da aquisição
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de conteúdos de paleontologia e dos fósseis de plantas coletados na bacia sedimentar do
Araripe (figura 2), de forma interdisciplinar.
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Figura 1. Mapa adaptado de localização do Geopark do Araripe, Bacia do Araripe e Chapada
do Araripe.
Fonte: Primeiro autor e adaptado de: http://geoparkararipe.org.br/wpcontent/uploads/2015/04/mapa.jpg Acesso 16 de janeiro de 2018

Figura 2. Localização da Chapada do Araripe e da Bacia Sedimentar do Araripe
Fonte: http://www.museunacional.ufrj.br/dir/exposicoes/paleontologia/img/1036.jpg Acesso em 22
de janeiro de 2018

Boas (2012) comenta sobre a Importância do Geopark do Araripe:
“O reconhecimento nacional e internacional do Geopark Araripe é, em
grande parte, fruto da sua vertente paleontológica, destacando-se as
formações da Bacia Sedimentar do Araripe que contêm em escala mundial,
uma das mais importantes associações fossilíferas do Cretácico Superior. A
notória Paleobiodiversidade da bacia sugere que existiu, no passado, um
ambiente favorável à vida, associado a condições especiais de pós-morte
que favoreceram a fossilização. Estes dois fatores foram determinantes
para a preservação excepcional dos fósseis que ocorrem na famosa
Formação Santana, constituída por dois dos principais depósitos fossilíferos
do Brasil e do mundo dessa idade: Os membros Crato e Romualdo. Desde a
década de 70 do século XX que os fósseis do Araripe estão sob ameaça por
diferentes tipos de razões. A pesquisa científica destacou a alta diversidade
e qualidade do registro paleontológico do Araripe e a posterior grande
visibilidade deste registro, associado a poucas medidas efetivas para a sua
conservação que contribuíram para um maior risco de perda destes fósseis.
Infelizmente, apesar dos condicionantes legais, continua a verificar-se o
comércio ilegal dos fósseis da bacia do Araripe, assim como a saída de
fósseis do país. A conservação dos fósseis tem importância primordial na
estratégia de desenvolvimento do Geopark Araripe, mas algumas das
medidas que podem contribuir para o combate ao comércio ilegal de
fósseis não são possíveis de ser implementadas pelo geoparque, uma vez
que a solução depende de instituições federais, estaduais e municipais. No
entanto, o geoparque pode fazer um importante trabalho com as
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comunidades locais, especialmente no que se refere à educação formal e
informal”.

O jogo está disponível no http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos. Consiste
basicamente em três grandes grupos de cartas:
1- Dos fósseis de planta do Geopark do Araripe.
2- Das plantas atuais correspondentes a estes fósseis.
3- Localizações destes fósseis na atualidade (Museus localizados em sua maioria No
Museu de Berlim).
Através de Lógica e dicas, os alunos deparam-se diante de um percurso a ser trilhado
até se tornar um “paleontólogo”. O jogo relaciona algumas informações de dicas que levam os, ao encontro do fóssil, da planta ou do museu que a ficha “mãe” propõe que ele encontre.
Os pesquisadores quando precisam avaliar o empenho de um jogo didático utilizam se de diversos recursos avaliativos, como questionários ou relatos de experiências,
entretanto existe uma fragilidade para avaliar o potencial de um jogo, para isso propomos a
utilização de mapas conceituais como forma de avaliar os conceitos aprendidos através
desta atividade.
2.2 Instruções para o jogo
O mediador deve organizar a sala de aplicação do jogo nos grupos. Cada grupo deve
escolher uma cor de pino e um “líder”, sendo este o representante de seu grupo, recebendo
um pacote com todas as cartas (8 de fósseis, 9 de museus e 9 de plantas atuais, além da
árvore filogenética). O pino de cada grupo deve ser colocado no item início do tabuleiro.
As fichas de dicas devem ser sorteadas, para que possam cair sempre em uma das
três Categorias (museu, fóssil e planta atual). Após ser feito o sorteio da ficha de dicas, o
mediador deve informar a sala dizendo qual categoria ela se encontra, dizendo: “Sou um
Museu”, “Sou um fóssil” ou “Sou uma Planta atual”. O primeiro grupo deve escolher uma
dica de 1 a 10. Assim que o mediador fala a dica para o grupo, este terá tempo de um
minuto para analisar as cartas que possui e tentar decifrar a qual fóssil, museu ou planta
atual se refere aquela ficha. Se o grupo errar, é a vez de outro grupo pedir uma próxima dica
e repetir o processo até acertar. O grupo que acertou a ficha andará 15 casas.
Dentro de cada categoria existe algumas outras informações que não são dicas sobre
a carta (Pule a vez, passe a vez, volte, troque de lugar, vá para o mais próximo e avance),
lembrando que se cair uma dessas informações o grupo também poderá tentar acertar a
carta relacionada à ficha de dica. No decorrer do jogo, o mediador pode conversar com os
alunos sobre temas como, a paisagem no tempo que aqueles fósseis eram plantas vivas,
podendo levar os grupos a associar questões como clima, quantidade água, incidência solar,
devido a características morfológicas dos fósseis ou das plantas. O Jogo acaba quando um
grupo chegar ao final, quando os jogadores se tornam “paleontólogos”.
2.3 O blog
Sobre o blog elucida-se que:
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“Poderoso instrumento de expressão pessoal e escrita colaborativa, os blogs vêm
ampliando as suas possibilidades de aplicação desde que se estabeleceram, a partir
de 1999, como o mais recente fenômeno da cultura contemporânea na Internet”.
Inicialmente exercendo a função de filtro de notícias, eles evoluíram em formas e
funções e hoje são empregados como importante interface para publicações na
web, jornalismo e educação (DE OLIVEIRA, 2006).

Pensando nisso, neste artigo apresentamos a construção de um Blog que tem como
objetivo a atuação e divulgação de jogos didáticos que muitas vezes quando construídos,
ficam de posse apenas do professor, pesquisador ou a escola que desenvolveu esse jogo.
Dessa maneira, buscamos incentivar a construção de blogs como este, para se ampliar e
intensificar as divulgações de recursos didáticos aos professores e pesquisadores,
fornecendo um mecanismo lúdico e de fácil acesso, como a Plataforma WIX.
Além disso, podemos concordar com Oliveira (2006), quando ela enaltece explicando
a seguinte importância do Blog:
“que os fazem atuar como importante potencializadores do desenvolvimento de
habilidades e competências do educando e os examinamos como elementos
produtores de indicadores ao processo avaliativo. O objetivo é estabelecer o blog,
não como o responsável por uma prática satisfatória de avaliação, mas por ser
aquele que se coloca disponível ao processo, oferecendo a professores e alunos
uma opção de interface dinâmica e flexível para exercerem as suas autorias
potenciais em prol de mais e melhores interações”.

A partir dessa proposta, viemos enfatizar que nós educadores, devemos
utilizar de maneira adequada os recursos que estão à disposição dos profissionais da
educação. O uso de Tecnologia pode ter um grande potencial pedagógico, como no caso dos
blogs, que são ótimos mecanismos para divulgação das atividades desenvolvidas em sala de
aula. Dessa maneira apresentamos o formato finalizado do blog Jogos didático apresentado
nesse artigo. .
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Figura 3: Tela inicial do Blog “Jogos Didáticos”.
Fonte: Autoria do primeiro autor, http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos Acessado em
22 de fevereiro de 2018.
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Figura 4: Página do blog contendo instruções para o jogo e Aula temática de paleontologia
para o professor contextualizar o tema.
Fonte: Autoria do primeiro autor, http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos Acessado em
22 de fevereiro de 2018.

Figura 5: Página do blog contendo as fichas dos museus de depósitos dos fósseis de plantas
do Geopark do Araripe.
Fonte: Autoria do primeiro autor, http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos Acessado em
22 de fevereiro de 2018.
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Figura 6: Página do Blog contendo as fichas de plantas atuais, morfologicamente
aproximado aos respectivos fósseis de Plantas.
Fonte: Autoria do primeiro autor, http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos Acessado em
22 de fevereiro de 2018.

Figura 7: Página do Blog contendo as fichas de fósseis de plantas coletadas no Geopark do
Araripe.
Fonte: Autoria do primeiro autor, http://luisnune3.wixsite.com/jogosdidaticos Acessado em
22 de fevereiro de 2018.

2.4. Proposta de uso de Mapas conceituais em avaliação de temas interdisciplinares
Numa perspectiva da construção do saber, propomos como instrumento avaliativo
desta pesquisa, o uso de mapas conceituais com o uso do CMaps tools .
Propomos uma avaliação diagnóstica anterior e posterior à aplicação do jogo
“Detetive Paleontológico”. Através das análises dos mapas conceituais podemos mensurar
a evolução dos conhecimentos adquiridos pelos participantes da atividade através de
análise das relações dos conceitos, (com base nas proposições conceituais), e suas
relações e formas diversas em seus critérios de organização estrutural. O programa Cmap
tools, foi desenvolvido pelo instituto para cognição humana e mecânica (Institut for
Humanan Machine Cognition- IHCM), possibilita uma integração entre os mapas
conceituais e as tecnologias, bem como, amplia possibilidades de acesso oferecidas pela
internet. A análise da recursividade é ponto crucial de análise nesta proposta, pois o aluno
ou grupo mapeador, de forma colaborativa, pode modificar seus textos constantemente,
além de trabalhar presencialmente ou à distância, conectado ou não à internet. Fazer links
com gráficos, mapas, imagens de fontes e tipos variados é outra possibilidade de fácil
acesso que podem ser anexados em suas produções textuais. ( NOVAK, 2010 ).
Por seu teor idiossincrático, o mapeamento conceitual permite visibilidade de
estruturas cognitivas de cada aluno individualmente ou em grupo e possuem
aplicabilidade em várias áreas do conhecimento.
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Figura 1: Mapa conceitual
Fonte: Aguiar, J. G. (2012).
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Os processos avaliativos impõem aos educadores grandes dificuldades quanto a
técnicas mensuráveis que validem os avanços e dificuldades apresentadas pelos alunos.
Quanto este ponto Correia adverte-nos:
“Essa sequência indesejável de eventos surge devido ao desequilíbrio entre o
domínio teórico e prático que é necessário para viabilizar uma utilização adequada,
intencional e prolongada do mapeamento conceitual em sala de aula. Estratégias
metodológicas sofisticadas, como o uso de MCs, exigem do professor mais do que
uma vasta experiência profissional: é preciso conhecer as teorias que justificam as
opções metodológicas para que se tenha uma aplicação bem sucedida. Além disso,
é preciso considerar a sala de aula como um ambiente complexo, onde ocorrem
várias interações sociais dentro de uma dinâmica peculiar de trabalho que envolve
o professor e seus alunos. Por isso, além dos conhecimentos sobre aspectos teóricos
da metodologia de ensino, é preciso compreender processos de gestão de uma sala
de aula. Uma tripla aproximação teórica, considerando metodologia de ensino,
gestão de grupo e mapeamento conceitual, se faz necessária para a utilização
plena dos MCs no contexto complexo das salas de aula” (CORREIA, 2017).

O trabalho coordenado por Novak parte de pressupostos teóricos baseados na
psicologia cognitiva da aprendizagem de David Ausubel (2000). Descreve o processo de
aprendizagem de forma dinâmica, onde novos conhecimentos são somados a outros pré-

existentes. A aprendizagem significativa opõe- se à mecânica, que em muito, não consegue
fixar conteúdos, nem tampouco associá-los de forma a construir conhecimentos que possam
ser integradores. O uso de Mapas conceituais foi escolhido, para este trabalho, pois revelase ótima ferramenta para um processo educacional que vise uma educação participativa e
emancipadora.

4. Conclusão
A ludicidade permite o desenvolvimento de habilidades e competências e uma maior
integração dos saberes humano, construídos durante a história científica. A partir da criação
e aplicação do jogo didático “Detetive Paleontológico”, podemos notar nos educandos, uma
maior integração, participação, envolvimento e interesse pelos conhecimentos propostos
nas áreas correlatas, alcançando assim, os objetivos propostos e discutidos por Piaget
Referente à Cognição, Afeição, Motivação, Criatividade e Socialização. Além disso,
entendemos a importância de se divulgar os materiais educacionais construídos pelos
docentes e demais profissionais da educação. Com isso, demonstramos nosso incentivo na
construção de blogs e páginas virtuais que podem divulgar amplamente esses conteúdos,
aumentando assim, sua disseminação informacional. Com esse artigo pretendemos também,
ressaltar a importância de incentivar professores e educadores na utilização de Mapas
Conceituais como forma avaliativa, pois os mapas conceituais permitem uma avaliação do
aprofundamento conceitual adquirido pelos alunos, dando assim condições, de acompanhálos em seu crescimento intelectual e atitudinal. A proposta de avaliação consiste em análise
de clareza semântica, com notas dadas às proposições e relação entre elas, que respondem
a uma questão focal. Desta forma, temos um quadro relevante quanto à assertividade da
avaliação.
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