
 

Role-Playing Game (RPG) dos icnofósseis! 
 
Introdução: Nesta atividade analisaremos ambientes pré-históricos e os 
registros fósseis para compreender como a Terra mudou ao longo do tempo, 
fazendo uma reconstituição de ambientes antigos, sendo os icnofósseis 
elementos importantes para fornecer informações sobre essas mudanças. A 
atividade de Role-Playing Game (RPG) consiste na simulação de ambientes 
pré-históricos, propondo um desafio de interpretação de icnofósseis (pegadas, 
impressões, marcas…). 
 
Materiais: Lápis, borracha, caderno, papel para produzir o tabuleiro (cartolina, 
kraft, sulfite…), lápis de cor, giz de cera, canetinhas, canetas coloridas, régua, 
textos impressos para subsídio ou abertos diretamente dos links em recurso 
tecnológico (celular, computador, notebook ou tablet) com acesso à internet. 
 
Orientações:  
1º) Receber um texto para leitura, que será entregue pelo(a) professor(a); 
2º) Elaborar o RPG desenhando os tabuleiros e escrevendo o roteiro; 
3º) Trocar com outros grupos e jogar o RPG elaborado pelos colegas; 
4º) Compartilhar com a turma as resoluções para o desafio. 
 
RPG (Role-Playing Game): O RPG é um “Jogo de Interpretação de Papéis”, no 
qual há um(a) mestre(a) que atua como narrador(a) principal, e a história 
constitui-se numa situação, vivência ou aventura que será interpretada por um 
grupo de jogadores. A criação de cada personagem requer imaginação e bom 
senso dos jogadores e do(a) mestre(a). Após a descrição do ambiente da história 
pelo(a) mestre(a), cada jogador e jogadora deve narrar sua ação dentro do 
contexto. 
Usem a imaginação para criar o ambiente, as situações, as características do 
local e os seres vivos envolvidos, de forma a inserir os jogadores como 
personagens principais dessa história narrada, que vai sendo produzida de 
forma coletiva e gradual. 
Aos jogadores cabe interpretar os personagens, definindo suas ações a partir do 
que foi proposto pelo(a) mestre(a) para cumprir o objetivo principal da 
atividade. Em sua vez, cada jogador deve relatar qual atitude seu personagem 
tomará diante da situação. 
Vocês devem elaborar o RPG produzindo um tabuleiro com os registros fósseis 
(icnofósseis) e escrever um roteiro que será lido pelo(a) mestre(a). Este roteiro 
será narrado pelo(a) mestre(a) e os(as) demais participantes auxiliam na 
interpretação do tabuleiro para descobrir o desafio. O desafio proposto poderá 
ser: descobrir como era o local, que seres vivos deixaram os icnofósseis, o que 



 

eles estavam fazendo, de onde vieram ou para onde estavam indo, que tipo de 
alimentação apresentavam…  
Conforme o desafio proposto, o roteiro pode apresentar as descrições abaixo, 
mas tomem cuidado para não fornecer dados que deem respostas prontas: 

- ambiente: local, data aproximada, características, vegetação, clima, solo, 
se era oceano, mar, lago, rio, deserto, floresta, campo... 

- contexto: predação, extinção, queda de um meteorito, enchente, 
migração, glaciação, chuva, calor, morte, ninhos, escavação de túneis... 

- personagens: seres pré-históricos (preguiça gigante, tatu gigante, corais, 
troncos de coníferas petrificados, serpentes gigantes, libélulas gigantes, 
crocodilos gigantes e hominídeos)... 

- icnofósseis: pegadas, conchas, ossos, penas, dentes, tronco petrificado, 
folhas de pteridófitas, asas, unhas, garras, insetos em âmbar, caverna, 
túneis, rastros, fezes, restos de alimentos, objetos... 

- narrativa: é o enredo que será narrado para o grupo descobrir o  desafio; 
- desafio: consiste na interpretação do ambiente e dos icnofósseis para 

descobrir o que aconteceu naquele local. O desafio pode ser: descobrir 
como era o local, que seres vivos deixaram os icnofósseis, o que eles 
estavam fazendo, de onde vieram ou para onde estavam indo, que tipo de 
alimentação apresentavam… 

- soluções para o desafio: os participantes farão a análise do tabuleiro para 
descobrir o desafio. 

 
Lembrem-se que os fósseis podem ser do tipo corpóreos (ou restos) ou do tipo 
traços (ou vestígios). Os fósseis corpóreos são restos orgânicos ou inorgânicos, 
especialmente partes duras de seres vivos, como as conchas, os ossos, os 
dentes e partes vegetais (troncos, folhas, pólen...), além das impressões, moldes 
e contramoldes. Fósseis-traço são registros da atividade de um organismo sobre 
um substrato, como as pegadas, as tocas, as perfurações, as rotas de migração 
ou caminhos e as escavações. Por isso, são também chamados de icnofósseis: 
impressões deixadas em rochas sedimentares, feitas pelas atividades de 
animais antigos. São marcas da passagem do ser vivo naquele ambiente. 
Também fazem parte dessa categoria de fósseis os coprólitos (fezes 
fossilizadas), os ovos e os ninhos fósseis. O fóssil encontrado pode mostrar 
como era o ambiente naquela época, pois certos organismos habitavam locais 
onde as condições do meio eram muito específicas (por exemplo, fundo do 
oceano, pântanos e solos secos) ou pode evidenciar relações ecológicas que 
ocorreram naquele lugar pela identificação dos icnofósseis (por exemplo, 
predatismo, luta territorial, pela identificação das pegadas ou outros vestígios 
como penas, pelos e restos vegetais...). 
 
Bom trabalho! 


