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PREFÁCIO 

Prof. Dr. Antonio Cezar Leal 

 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

UNESP - Câmpus de Presidente Prudente 

 

"Se tens que lidar com água, consulta primeiro a experiência, depois a 

razão", já nos ensinava Leonardo da Vinci, uma vez que a história da humanidade 

e suas ações com e nas águas caminham juntas, em um processo permanente de 

encantamentos, sofrimentos, reflexões e conhecimentos empíricos, místicos e 

científicos.  

É preciso ouvir e interagir com o(s) outro(s) e com ele(s) aprender e construir 

juntos, como na experiência compartilhada pelos que participaram do processo de 

elaboração do livro “O Jogo digital em sala de aula - Água, ação e reflexão: 

elaboração de jogo digital para a Educação Básica” e do jogo digital “Aventura 

nas Águas”, com uma equipe composta por professores e pesquisadores nas Áreas 

de Ensino, de Recursos Hídricos e de Arte e Programação, das Unidades 

Universitárias da Unesp de Ilha Solteira, Bauru, São Vicente e Presidente Prudente, e 

por outros profissionais, professores e alunos da Educação Básica e do Ensino Médio 

de escolas públicas paulistas. 

Nas águas nascemos e com elas vivemos ao longo de toda a vida. Como 

uma mãe zelosa, sua presença em quantidade e qualidade alimenta a Terra e a 

nós, propiciando-nos saúde, tranquilidade e paz aos corações, como já o sabiam 

os antigos chineses. Por isso sua abundância em nosso país chamou a atenção e foi 

registrada na primeva carta portuguesa, como uma das muitas riquezas das 

cobiçadas terras situadas além das águas grandes do Atlântico. Terras novas aos 

que chegavam, mas lar dos antigos povos que aqui estavam há milênios, 

(con)vivendo próximos aos córregos e rios, sua fonte de vida.  

Por sua vez, as lutas pela tomada e controle das terras e das águas, pelos 

caminhos dos rios rumo ao interior do continente, pela incessante exploração de 

riquezas e dos povos, resultaram em um país riquíssimo em águas, mas com 

expressivas desigualdades internas. Paradoxalmente, a riqueza hídrica do país 

permeou um imaginário de abundância e inesgotabilidade, gerando ações 
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desrespeitosas e agressivas dos novos moradores dessas terras, resultando na 

degradação das águas e num triste cenário para todos que tem sensibilidade, 

atenção e compromisso com as vidas que dependem das águas. Assim, a 

desigualdade na distribuição hídrica no país, oriunda de sua natural distribuição 

têmporo-espacial, foi agravada em muitos casos pelas demandas antrópicas e sua 

concentração em partes do território nacional e pela falta de cuidados com as 

águas, que foram cada vez mais vistas como recursos a serem usados pelos homens, 

recebendo em troca seus resíduos e desamor.  

Essa cultura insustentável precisa ser mudada, especialmente com ações e 

reflexões baseadas na Educação, como exposto no livro. Urge que nossas águas 

sejam recuperadas e protegidas, pois além do meio ecológico e dos múltiplos usos 

antrópicos, as águas alimentam a religiosidade de boa parte da população 

brasileira, com muitos encontros do sagrado emergindo das águas, outrora limpas, 

junto com a esperança de nosso povo por tempos de abundância, liberdade, 

respeito e justiça.  

Recuperar e proteger nossas águas requer que os(as) brasileiros(as) assumam 

sua responsabilidade perante os outros povos do Planeta no cuidado com as 

águas, especialmente diante da realização dos eventos mundiais sobre as águas 

na capital nacional, em março de 2018. Os olhos do mundo nos observam, com 

admiração, ou com cobiça, mas certamente com severidade, nos perguntando 

como (des)cuidamos das águas? Assim a riqueza hídrica nos traz imensas 

responsabilidades para a gestão e proteção das águas, cujos suporte e horizonte 

devem estar fundamentados na Educação, na participação social e na 

sustentabilidade ambiental, em um contexto de mudança cultural, com novas 

formas de produzir, de consumir e de viver, com especial atenção com a 

alimentação baseada em alimentos que demandam pouca água (água virtual) e 

a cuidam ao longo de sua produção. 

Felizmente, cada vez mais se amplia o número dos que estão preocupados 

e agindo para a construção de uma nova cultura das águas no Brasil, como os 

envolvidos na produção deste livro, que apresentam atuação efetiva como 

resposta para a questão em tela. Assim, foi com grande alegria que recebemos o 

livro “O Jogo digital em sala de aula - Água, ação e reflexão: elaboração de jogo 

digital para a Educação Básica” e o jogo digital “Aventura nas Águas”, organizado 

pelas professoras Carolina Buso Dornfeld e Ana Carolina Biscalquini Talamoni e pela 

pós-graduanda Thayline Vieira Queiroz, que nos oportunizam uma agradável leitura, 
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com fundamentos teóricos e conceituais aplicados à Educação e às Águas, para 

embasar o leitor a percorrer os conhecimentos no jogo educativo. 

Na Apresentação, a professora Carolina Buso Dornfeld ressalta o jogo digital 

“Aventura nas Águas”, acessível em link constante no livro, destinado aos alunos da 

Educação Básica, especialmente para os do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e 

do Ensino Médio, cujo “objetivo principal é possibilitar o desenvolvimento e o 

aprimoramento dos conhecimentos, de uma forma lúdica e prazerosa, como fonte 

de motivação para a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio e da 

argumentação”, utilizando-se de Histórias em Quadrinhos, com personagens 

especialmente criados para chamar a atenção dos alunos para o cuidar bem das 

águas e os perigos de não fazê-lo.    

Os fundamentos educacionais que embasam a produção do livro e do jogo 

digital são expostos em três Capítulos: Capítulo1 - Educação e Aprendizagem na 

Sociedade da Informação, de Ana Carolina Biscalquini Talamoni e Marcos Sisdeli; 

Capítulo 2 - A Importância dos Jogos Digitais em Ambientes Híbridos de Educação: 

Perspectivas e Mudanças para a Prática Docente, de Klaus Schlünzen Junior; e 

Capítulo 3 - Aprendizagem Mediada Aplicada ao Ensino, de Ângela Coletto 

Morales. Aborda-se o papel da Educação como política pública que permeia a 

sociedade, as inovações tecnológicas e sua necessária aplicação e adaptação 

nos processos de ensino e de aprendizagem em sala de aula; ressaltam-se os jogos 

digitais e seu uso na Educação para envolvimento dos alunos e incentivo ao 

desenvolvimento de pensamento crítico e resolução criativa de problemas, de 

forma lúdica, para enriquecimento de oportunidades de aprendizagem em um 

mundo cada vez mais conectado. O papel do professor é ressaltado nesses 

processos, como principal mediador da aprendizagem e das relações com o 

aprendiz, ressalvando-se que há necessidade de sua constante capacitação para 

bem desempenhar essa mediação e contribuir na formação de cidadãos livres, 

participativos e críticos.  

Para fundamentar os estudos aplicados às águas, o livro traz dois capítulos: 

Capítulo 4 - Usos Múltiplos da Água, de Maurício Augusto Leite, Fernanda Azevedo 

Dias, Fernando Braz Tangerino Hernandez e Jefferson Nascimento de Oliveira; e 

Capítulo 5 - Água: Sistema Ecológico e Fonte de Vida, de Jandira Liria Biscalquini 

Talamoni. Neles são expostos dados e informações sobre a distribuição das águas 

na Terra e no Brasil, as principais atividades antrópicas que demandam água, 

contextualizando-as em termos históricos e legais, bem como ressaltando a 
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importância da água como meio ecológico e suas características básicas em 

qualidade e quantidade para a preservação da vida aquática e manutenção dos 

sistemas ecológicos. Os conteúdos abordados são requisitos importantes para 

embasar conhecimentos, participação e atuação na gestão eficiente das águas. 

  No Capítulo 6 - Aplicação do Jogo Digital “Aventura Nas Águas” em Três 

Escolas Públicas de Educação Básica do Estado de São Paulo, de Carolina Buso 

Dornfeld, Ana Carolina Biscalquini Talamoni, Jandira Líria Biscalquini Talamoni, 

Ângela Coletto Morales Escolano, Bruna Santos Cardozo, Emely Rocha, Isabela 

Chellegatti, Larissa Teixeira de Andrade e Marília de Oliveira Cavalcante, 

inicialmente são ressaltados fundamentos básicos para a Gestão das Águas e 

Educação, que foram aplicados no desenvolvimento do jogo digital, seguindo-se o 

relato de sua elaboração participativa e processo criativo, bem como uma 

avaliação crítica de sua utilização nas escolas parceiras. O jogo digital é composto 

de História em Quadrinhos e três Mapas de Fases, nas quais se apresentam desafios, 

dicas e teste de conhecimento sobre Usos Múltiplos da Água, Ciclo das Doenças e 

Uso Racional das Águas.  

Além dos aspectos ressaltados, o livro é resultante do compromisso das 

organizadoras com o desenvolvimento de projeto de extensão universitária, com 

apoios institucionais da ANA (MMA), CAPES (MEC) e UNESP (PROEX), e por isso 

mesmo com especial valor, tendo em vista que a extensão universitária compõe 

um dos pilares das universidades públicas, indissociável da pesquisa e do ensino, 

como estabelecido na Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã.  

 A extensão universitária propicia oportunidades à comunidade acadêmica 

para romper (ou pular) os muros universitários, imergir nas águas sociais e construir 

conhecimentos com a comunidade externa, em um processo dialógico que 

identifica saberes, demandas e potencialidades internas e externas dos envolvidos, 

fortalecendo-os para a consecução dos objetivos e resultados que almejam 

coletivamente.  

 Em seus múltiplos caminhos e formas, as águas irrigam a extensão, o ensino 

e a pesquisa e impulsionam o diálogo de saberes, propiciando oportunidades de 

conhecimentos compartilhados e novas experiências, como as vivenciadas pelos 

partícipes do livro e do jogo digital. Vamos juntos com elas, navegar por esses 

caminhos e viver a Aventura nas Águas.  
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APRESENTAÇÃO 

Carolina Buso Dornfeld 

Faculdade de Engenharia 

UNESP – Câmpus de Ilha Solteira 

 

Este E-book faz parte de um projeto denominado “Água, ação e reflexão: 

elaboração de jogo digital para a educação básica”, foi aprovado em 2015 em 

edital conjunto da Agência Nacional das Águas (ANA) do Ministério do Meio 

Ambiente e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) do Ministério da Educação. 

A proposta centrava-se na elaboração de um jogo digital que recebeu o 

nome de “Aventura nas águas”, sendo destinado aos alunos da Educação Básica, 

especialmente para os do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. 

A água é um elemento essencial à vida de todos os organismos, sejam 

plantas ou animais e é um bem de uso comum, isto é, todos têm direito ao acesso 

à água em quantidade e qualidade. Porém, esse recurso tem sido cada vez mais 

escasso, especialmente nas regiões mais populosas e sua qualidade tem sido 

agredida por diversas atividades que o ser humano tem realizado de forma 

inadequada. Por essa razão, não podemos deixar de mencionar que o Brasil tem o 

estoque de 12% da água doce do mundo e, associado a suas dimensões 

continentais, a alta produtividade agrícola e ao patrimônio biológico, social e 

cultural do seu povo, tem grande importância internacional. 

O objetivo principal do jogo é possibilitar o desenvolvimento e o 

aprimoramento dos conhecimentos, de uma forma lúdica e prazerosa, como fonte 

de motivação para a aprendizagem e o desenvolvimento do raciocínio e da 

argumentação. 

E, assim, além dos conteúdos específicos relacionados aos Recursos Hídricos, 

o jogo envolve outra forma de comunicação que os jovens gostam muito, as 

Histórias em Quadrinhos (HQ) que a cada fase, uma nova HQ introduz um novo 

assunto, vivenciado por uma turma formada pela Professora Ana e pelos amigos 

Leonardo e Diogo e pelas amigas Heloisa e Mayara, que viverão uma aventura 

junto com o Aquazin, um extraterrestre que veio alertar sobre os perigos de não se 

cuidar bem da água! 
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O jogo foi elaborado para ser utilizado em qualquer ambiente que disponha 

de computador e de internet, trazendo em seu conteúdo assuntos presentes no 

currículo das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, abrangendo 

uma faixa etária ampla de jovens adolescentes interessados pela questão 

ambiental. O jogo pode ser acessado no Repositório da Agência Nacional de 

Águas (ANA), no seguinte endereço eletrônico: http://dspace.ana.gov.br 

/conhecerh/handle/ana/226. 

 Este E-book apresenta embasamento sobre os processos de aprendizagem 

em sala de aula, a utilização dos Jogos digitais, bem como aspectos teóricos que 

envolvem os Recursos Hídricos, na visão dos profissionais que participaram da 

elaboração do Jogo. Assim, o material está subdividido em capítulos, quais sejam: 

“Educação e aprendizagem na sociedade da informação”, “A importância dos 

Jogos Digitais em ambientes híbridos de Educação: perspectivas e mudanças para 

a prática docente”, “Aprendizagem Mediada aplicada ao ensino”, “Usos múltiplos 

da Água”, “Água: sistema ecológico e fonte de vida” e “Aplicação do Jogo Digital 

“Aventura nas Águas” em três escolas públicas de Educação Básica do estado de 

São Paulo”. 

A dedicação da equipe na elaboração deste material pedagógico 

proporciona a participação de pais, responsáveis e professores no seu 

desenvolvimento com filhos e alunos, para que todos possam colher muitos e bons 

frutos com a leitura do E-book e com a aplicação do Jogo. O apoio essencial da 

Comissão de Revisão, fez com que o E-book se tornasse melhor em suas 

concepções pedagógicas epistemológicas. 

 Também gostaríamos de agradecer em especial a equipe da Pró-reitoria de 

Extensão Universitária da UNESP pelo sucesso desta proposta, desde o início em 

2015, citando Daniel Wayne Louro (Equipe Técnica), Prof. Dr. Antonio Cézar Leal 

(Assistente) e Profa. Dra. Mariângela Spotti Lopes Fujita (Pró-reitora de Extensão 

Universitária) e ao Prof. Dr. Júlio Cézar Durigan (in memorian), Reitor da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

Em nome de toda equipe, o nosso muito obrigada! 

 

Novembro de 2018.

http://dspace.ana.gov.br/
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CAPÍTULO 1. EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM NA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Ana Carolina Biscalquini Talamoni 

Marcos Sisdeli 

 

Instituto de Biociências do Campus do Litoral Paulista 

UNESP Câmpus do Litoral Paulista - São Vicente 

 

Introdução 

A sociedade humana tem como característica histórica de mudança – 

desde a antiguidade até a atualidade – o surgimento de novas tecnologias. Em um 

primeiro momento, o desenvolvimento tecnológico visava satisfazer as 

necessidades básicas de sobrevivência humana. O domínio do fogo e a criação 

de ferramentas aplicadas à agricultura, paulatinamente, melhoraram as condições 

de vida, assim como a eletricidade, a hidráulica, a mecânica e, mais 

recentemente, do desenvolvimento de circuitos elétricos, softwares e hardwares, 

entre tantas outras que vêm moldando o modo dos indivíduos viverem, pensarem 

o mundo e agir (HÉMERY, 1993). 

Os processos de desenvolvimento centrados na ciência e tecnologia (C&T) 

pós-revolução industrial, colocaram a racionalidade humana em destaque na 

sociedade (ANGOTTI & AUTH, 2001). Por um lado, do ponto de vista sócio-

econômico, os benefícios dos avanços tecnológicos não atingem a todas as classes 

sociais igualmente, por outro o repertório de tecnologias disponíveis às atividades 

humanas cria importantes possibilidades de inovação, inclusive à propósito dos 

processos educativos. 

A sala de aula, conceitualmente, é tida como “célula básica do espaço 

escolar moderno” e a Rede Pública de Ensino, neste contexto, vem com o intuito 

de democratização dos saberes, acesso a conhecimentos técnicos, à 

alfabetização científica e a formação cidadã. Sendo assim, constitui-se em um 

espaço privilegiado de ensino (BARRA, 2013; BASTOS, 2005). 
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Ao longo da história da educação, diversas tecnologias, muitas das quais  

desenvolvidas para aplicarem-se à outras finalidades prévias, foram, também, 

empregadas a finalidades educativas. Utilizemos como exemplo a ardósia que, em 

placas, eram utilizadas por jovens aprendizes durante o processo de alfabetização, 

e que posteriormente deram origem às lousas de uso escolar. Mesas pretas cobertas 

de areia clara também já serviram ao propósito de alfabetização. Nestas, os alunos 

praticavam ao desenharem as letras na areia e, através do contraste formado entre 

o fundo escuro com a areia clara, memorizavam o formato da letra desenhada. 

Inúmeras técnicas e instrumentos utilizados durante a história da educação, assim 

como as pedras de ardósia e as caixas de areia, foram criadas à outras finalidades 

e adaptadas às necessidades educativas (BARRA, 2013), como foi o caso do 

surgimento da imprensa e, consequentemente, dos livros texto. 

A Revolução Digital tem sido descrita tanto como movimento tecnológico 

quanto cultural e vem desdobrando-se em um curto espaço de tempo 

(NEPOMUCENO, 2016). No Brasil, este processo intensificou-se a partir dos anos 1990, 

quando as tecnologias passaram a ser empregadas para além dos setores 

produtivos, aos de consumo e de lazer. 

Neste contexto, surgiram e disseminaram-se ferramentas como os 

computadores, a internet e os smartphones, que possibilitaram o desenvolvimento 

de novas atividades humanas, como foi o caso dos jogos e dos aplicativos (apps). 

Todos estes componentes têm como atributo a inovação, sendo o quesito 

“novidade” uma característica importante de seus recursos, tanto para aqueles 

destinados ao lazer quanto aos aplicados ao Ensino e à produtividade. Podendo 

ser programados de modo a favorecer a interação com os usuários (sujeitos da 

aprendizagem), colocam-nos numa posição ativa durante o processo educativo, e 

apresentam potencial de abranger um grande número de indivíduos 

simultaneamente (AGUILERA & MÉNDIZ, 2003), seguindo a lógica produtiva pós-

revolução industrial. 

 

Educação e sociedade tecnológica 

A educação, enquanto uma das principais políticas públicas que permeiam 

as sociedades, sofre os impactos do advento do uso de tecnologias de informação 

e comunicação. Isto se dá, sobretudo, pelo papel desempenhado por estas sobre 

as novas formas de organização social, econômica e cultural que, dentro de um 

paradigma tecnológico, alteram a maneira como as pessoas se relacionam, 
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pensam, aprendem e vivem esta nova realidade denominada por "Sociedade da 

Informação". Esta nova forma de sociedade, pode ser entendida como "um novo 

estágio de desenvolvimento das sociedades humanas, caracterizado, do ponto de 

vista das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), pela capacidade de 

seus membros em obter e compartilhar informações de maneira cada vez mais 

instantânea, a partir de qualquer lugar e na forma preferida (COLL & MONEREO, 

2010). O advento da internet, por exemplo, cria novos espaços, pautados por sua 

complexidade e seu alcance global, que abrem portas para novas formas de 

aprendizagem e, consequentemente, para novos paradigmas educativos e ações 

educacionais. 

A amplitude com a qual as TIC’s impactam o funcionamento das sociedades 

atuais têm demandado esforços, tanto de especialistas quanto de representantes 

das esferas políticas e econômicas em prol tanto do acesso facilitado à informação 

quanto da alfabetização digital:  

 

[...] entre todas as tecnologias criadas pelos seres humanos, aquelas 

relacionadas com a capacidade de representar e transmitir 

informação - ou seja, as tecnologias da informação e da comunicação 

- revestem-se de uma especial importância, porque afetam 

praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as 

formas e práticas de organização social até o modo de compreender 

o mundo, de organizar essa compreensão e de transmiti-la para outras 

pessoas (COLL & MONEREO, 2010, p. 17). 

 

As TICs, assim, contribuem fortemente para o desenvolvimento de 

instrumentos que, em nível cognitivo, auxiliam e transformam as formas de conhecer 

e representar. Trata-se de uma nova linguagem, mais facilitada e intuitiva, que 

apresenta informações e conhecimentos de uma forma completamente nova, 

como é o caso daquelas que podem ser complexificadas pelo uso de hiperlinks, e 

de tantas outras que decorrem de sistemas únicos de codificação e/ou de 

convergências digitais (uso de múltiplas linguagens dentro de um mesmo 

documento como textos, imagens e sons). São tantas as possibilidades para a 

veiculação de informações, bem como as ferramentas e cenários proporcionados 

por estas tecnologias que o uso das mesmas tem alterado consideravelmente as 

maneiras como a educação pode ser implementada em suas diferentes 

modalidades e níveis de ensino. 

Isto porque os ambientes educacionais foram historicamente constituídos, 

em um primeiro momento para serem pautados pelas tecnologias mais tradicionais 

como o uso de textos e livros didáticos/paradidáticos para, na 
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contemporaneidade, serem senão constituídos, permeados e influenciados pela 

cultura da sociedade da informação (COLL, MAURI & ONRUBIA, 2010, p. 67). Dentre 

os componentes destes ambientes educacionais - seja a escola ou a sala de aula - 

pode-se destacar as pessoas e seus respectivos papéis no processo de ensino e 

aprendizagem, a organização do espaço/tempo e o uso de recursos didático-

pedagógicos. Neste sentido, "a entrada em cena da TIC modifica em grande 

medida cada uma dessas variáveis e leva os processos educacionais para além 

das paredes da escola" (COLL & MONEREO, 2010, p. 30) em função das mudanças 

de papéis, das possibilidades atuais de interação pessoal bem como o acesso aos 

próprios recursos tecnológicos. Os computadores e outros dispositivos móveis, cada 

qual oferecendo uma gama de produtos educacionais formais, não formais e/ou 

informais, tornam-se cada vez mais acessíveis, em consonância com as políticas de 

apoio à internet e o incremento das infraestruturas tecnológicas necessárias para 

tal. 

Haja vista toda essa possibilidade de acesso à informação, disponibilizada 

tanto para professores quanto para alunos, observa-se uma alteração na própria 

imagem desses atores. A imagem do professor como detentor do conhecimento e 

da informação é alterada, já que os próprios alunos podem, através dos recursos 

da web, acessar informações atualizadas, além de especialistas de diversas áreas 

do conhecimento - muitas vezes em tempo real; neste sentido, o professor deixa de 

ser o transmissor do conhecimento para assumir, ainda que indiretamente, o papel 

de "seletor e gestor de recursos disponíveis, tutor e consultor no esclarecimento de 

dúvidas, orientador e guia na realização de projetos e mediador de debates e 

discussões" (COLL & MONEREO, 2010, p. 31). Os alunos, por seu turno, são 

estimulados à auto-aprendizagem a medida que utilizam dos recursos tecnológicos 

disponíveis para se informar, buscar e/ou complementar os conhecimentos 

veiculados no ambiente escolar. 

Claro está que as TIC por si só não garantem a construção de 

conhecimentos com significado, mas certamente viabilizam de forma rápida o 

acesso aos mesmos, gerando um processo de ressignificação dos papeis de 

professores e alunos, bem como da própria sala de aula enquanto espaço 

privilegiado do ensino e da aprendizagem. Incitando novos tipos de sociabilidade, 

sobretudo através das redes sociais e da Web 2.0 e 3.0, a internet leva para a sala 

de aula demandas por cooperatividade e acessibilidade, o que se traduz na 
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necessária renovação das abordagens pedagógicas e em um novo entendimento 

acerca do desenvolvimento e da aprendizagem humana. 

 

A psicologia sócio-histórica de Lev Vygotsky 

Em uma perspectiva sócio-histórica, iniciada pelo psicólogo russo Lev 

Vygotsky (1896-1934), o desenvolvimento e a aprendizagem humanas são 

entendidos em função das relações que os indivíduos estabelecem com o meio 

natural, social e cultural no qual estão inseridos, sendo que as funções psicológicas 

superiores estão sempre relacionadas com os processos sociais que estimulam o seu 

desenvolvimento. 

A interação entre o indivíduo e o seu meio social são fundamentais tanto 

para a aprendizagem quanto para o desenvolvimento, e ocorre de forma indireta, 

mediada tanto por instrumentos quanto por signos. Assim, o conceito de mediação 

é fundamental na teoria de Vygotsky, já que abarca todos os processos que 

permitem a conversão das relações sociais em funções cognitivas (MOREIRA, 2006, 

p. 110). 

Enquanto a ideia da mediação por instrumentos tem clara filiação marxista, 

a mediação simbólica tem lugar de destaque na teoria sócio-histórica por ajudar a 

compreender como a internalização de elementos culturais permite à criança a 

sua inserção e interação no meio social. 

Vygotsky entende por processo de mediação a forma pela qual a 

humanidade desenvolve-se e perpetua-se. Pela criação de instrumentos o homem 

trabalha e transforma a natureza em prol de sua sobrevivência, e o uso desses 

instrumentos é ensinado de geração para geração, ao mesmo tempo em que são 

constantemente aprimorados. Assim como o homem utiliza os instrumentos para 

transformar o meio social, dispõe de signos e sistemas de signos produzidos 

culturalmente que, ao serem interiorizados, permitem o desenvolvimento cognitivo. 

Tanto os instrumentos quanto os signos são construções sócio-históricas. 

Signos, como as palavras e os números, permitem o desenvolvimento de sistemas 

de signos complexos que cumprem com a função de representar, compreender, 

organizar a realidade e solucionar problemas psicológicos como lembrar, 

comparar, escolher e generalizar (OLIVEIRA, 1997, p. 30). 

O objeto de análise de Vygotsky, portanto, não é o indivíduo, mas o 

contexto, a interação social enquanto atividade mediada através de sucessivos 
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movimentos de internalização. Na criança estes processos visam primeiramente a 

interação social e, portanto, o desenvolvimento da linguagem. 

Ao nomear os objetos, a criança passa a identificá-los dentro de um sistema 

de signos culturalmente estabelecido e ao compreender a sua função social, a 

associação estabelecida torna-se mais elaborada e complexa, passando para o 

nível de entendimento simbólico. A interiorização desta relação permite a sua 

representação mental e, portanto, a diferenciação entre o significado e o sentido 

da realidade. 

A interiorização da fala precede a capacidade da criança de organizar o 

mundo intrapsicologicamente através daquilo que Vygotsky denominou por 

discurso interior ou fala egocêntrinca; trata-se de mecanismos de mediação da 

vida mental pela linguagem, o que antecede o surgimento do pensamento verbal. 

É possível perceber que a linguagem possui lugar de destaque na teoria sócio-

histórica, pois é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos e possui 

duas funções distintas: a comunicação/intercâmbio social e o surgimento do 

pensamento generalizante (VYGOTSKY, 1989; 1984; VYGOTSKY et. al.,1988). 

O pensamento generalizante diz respeito à ordenação do real através de 

categorias conceituais. A linguagem, neste sentido, é um instrumento de 

pensamento. Na medida em que o pensamento se torna verbal a linguagem tende 

a tornar-se racional, o que ocorre ao longo do desenvolvimento infantil e à medida 

que o significado das palavras vão se transformando (de signo utilizado para 

designar experiências subjetivas a símbolos cujo significado é cultural e portanto, 

compartilhado). 

As relações entre desenvolvimento e aprendizagem, processo denominado 

pelo psicólogo russo de “aprendizado” são bastante exploradas na sua teoria. O 

autor buscou compreender a origem e o desenvolvimento dos processos 

psicológicos através de uma abordagem genética, no entanto, não chegou a 

formular uma concepção estrutural do desenvolvimento humano como fizeram 

seus contemporâneos, Piaget e Wallon. 

O aprendizado, portanto, é um aspecto fundamental do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pois possibilita o “despertar” 

de processos internos de desenvolvimento ao interrogar a criança, o que só pode 

ocorrer em situações de interação social. A partir desta premissa, Vygotsky propôs 

três conceitos de grande relevância pedagógica, a de zona de desenvolvimento 

real, potencial e proximal. Estas zonas de desenvolvimento permitem traçar o 
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percurso do desenvolvimento intelectual da criança ao questionar aquilo que ela 

sabe (Zona de Desenvolvimento Real ou ZDR) e aquilo que ela potencialmente 

pode vir a aprender (Zona de Desenvolvimento Potencial). 

A ZDR diz respeito, portanto, a todas as habilidades e repertório que a 

criança possui e aos problemas que ela é capaz de resolver sozinha. No entanto, 

para compreender o desenvolvimento infantil, não basta apenas identificar sua 

ZDR; é preciso também considerar a capacidade, ainda latente na criança, de 

desempenhar novas ou mais complexas tarefas se for devidamente estimulada e 

apoiada, o que alteraria o seu desempenho. 

A noção de desenvolvimento potencial tenta captar o momento do 

desenvolvimento no qual a criança se encontra, bem como as etapas posteriores 

nas quais a interferência de outros pode afetar significativamente o resultado de 

suas ações individuais. Neste encaminhamento, valoriza-se a interação social, tanto 

no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, quanto no processo de 

complexificação e/ou modificação dos conhecimentos prévios. A partir da 

delimitação da ZDR e da zona de desenvolvimento potencial do indivíduo, define-

se a ZDP, ou zona de desenvolvimento proximal, que é justamente a distância entre 

a primeira e a segunda, tratando-se, portanto de uma zona do domínio psicológico 

em constante transformação e na qual o professor deve intervir. 

 Para Vygotsky, portanto, o processo de desenvolvimento é sempre mais 

lento que o da aprendizagem, pois é o segundo que desperta o primeiro. Na zona 

de desenvolvimento proximal a interferência dos “outros” é potencialmente 

transformadora, o que reveste a intervenção pedagógica, no âmbito escolar, de 

grande importância para o desenvolvimento e a aprendizagem infantis. Neste 

processo, o educando não é passivo, já que é ele quem constrói e elabora os 

significados que lhe são transmitidos via interação social. 

Muitas são as contribuições de Vygotsky no entendimento dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem. Dentre elas, destaca-se no âmbito deste texto a 

importância da proposição de atividades que, no âmbito do ambiente escolar e, 

portanto, dos processos de ensino e aprendizagem, permitam a interação social, 

bem como o exercício da cooperação entre pares, sendo que ambos podem ser 

facilitados pelo uso das TIC no ambiente escolar, o que, de certa forma, pode 

caracterizar novas abordagens metodológicas de ensino, como se verá a seguir. 
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Aprendizagem e uso de tecnologias 

Adotando-se portanto uma perspectiva sócio-histórica para a compreensão 

dos processos de ensino e aprendizagem mediados pelo uso das tecnologias, tem-

se que os instrumentos tecnológicos (computadores, videogames, smartphones, 

etc.) tornam-se, atualmente, cada vez mais acessíveis para professores e alunos, e 

configuram-se parcialmente enquanto mediadores (no sentido vygotskyano do 

termo), já que seu uso tem contribuído fortemente tanto para a organização das 

funções e processos psicológicos superiores, modificando substancialmente as 

formas de organização do pensamento, quanto facilitando e ampliando as 

habilidades cognitivas dos indivíduos; além disto, o uso da comunicação telemática 

síncrona e assíncrona (serviços de mensagens, chtas, fóruns dentre outros) tem 

promovido uma verdadeira transformação nas relações interpessoais, agora 

facilitada por múltiplas práticas e estratégias de socialização. 

Segundo Lalueza, Crespo e Camps (2010), as TICs possuem diversas 

potencialidades no sentido de contribuir com o desenvolvimento humano 

(sobretudo de crianças e adolescentes), pois, segundo as autoras, "(...) opera na 

zona de desenvolvimento proximal de cada indivíduo por meio da internalização 

das habilidades cognitivas requeridas pelos sistemas de ferramentas 

correspondentes a cada momento histórico" (op. cit., p. 51). Neste sentido, uma 

mesma atividade pode ser realizada por processos distintos em função de processos 

mentais específicos adquiridos em função das ferramentas disponibilizadas pela 

cultura. Quando estas ferramentas mudam, por exemplo, em função dos avanços 

tecnológicos de uma sociedade, novas potencialidades cognitivas se 

desenvolverão, gerando assim novas necessidades que poderão ser sanadas por 

novos produtos tecnológicos, em um processo cíclico ascendente. 

As mesmas autoras ainda atentam para estudos que, realizados sobretudo 

em âmbito internacional, vêm se dedicando ao impacto dos videogames e 

computadores no desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes. 

Resultados destas pesquisas têm constatado um incremento da atenção visual, da 

representação espaço-temporal, do descobrimento indutivo, da representação 

icônica e da linguagem em geral, da discriminação visual e espacial, dentre outras, 

que alteram as formas de processamento cognitivo até então (re) conhecidas pela 

Psicologia Evolutiva (LALUEZA, CRESPO & CAMPS, 2010, p. 50-3), "o que supõe 

algumas mudanças no que se refere ao tipo de inteligência promovida e valorizada 

pela escola" (op. cit., 2010, p. 53). 
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Neste sentido, assumindo-se ainda que parcialmente, a sociedade da 

informação enquanto realidade do cenário nacional (pois a questão do acesso às 

TIC, por si só, poderia ser objeto de um estudo refinado), e presumindo que, uma 

grande parcela da população mundial têm acesso a estes instrumentos e recursos, 

urge-se pensar em estratégias de ensino que possam contemplar, ou pelo menos, 

fazer uso destes recursos no âmbito escolar, de modo que os mesmos possam ser 

incorporados pela escola como já o foi no âmbito doméstico e em outros espaços 

de socialização. 

 

Jogos, aplicativos, internet e a sala de aula 

A internet, caracterizada hoje pela “World Wide Web”, criada em 1991 

(SINKOV et al., 2004), conectou o mundo através do meio digital, constituindo 

importante ferramenta à divulgação de notícias e informações. Pode-se encontrar 

de tudo na internet, de informações corriqueiras a conteúdos acadêmicos 

complexos e específicos. Além do acesso à informação, a internet também 

revoluciona as interações humanas, através das Redes Sociais. Sites como o 

Facebook©, possuem incontável número de páginas controladas pelos próprios 

usuários que podem servir a finalidade de divulgação de notícias, informações e 

conteúdos didáticos. Enciclopédias livres e colaborativas, como a Wikipedia, 

também trazem consigo quantidades consideráveis de informações (mais de 950 

mil artigos em Português e mais de 5,3 milhões de artigos em inglês, além dos demais 

idiomas). 

O mundo virtual da internet não só disponibiliza informações em 

abundância, mas conecta pessoas, o que permite que mais e mais informações 

possam ser geradas e trocadas online a cada dia (MATTOS, 2013). Hew (2011) 

mostra que uma pequena parcela dos estudantes utilizam de mídias sociais, como 

o Facebook, para finalidades educativas. Snelson & Perkins (2009) fazem uma 

análise histórica da literatura a respeito da utilização de mídias na educação, desde 

os filmes mudos até o advento dos vídeos onlines (YoutubeTM), e dispõem que “o 

futuro dos vídeos online reflete o passado em diversas maneiras. O valor intrínseco 

do vídeo continuará a servir educadores ao serví-los da representação de ideias, 

informações e eventos”.  

Os jogos, por sua vez, podem ser considerados como tecnologias midiáticas 

que, atuando nas dimensões tecnológica, econômica e simbólica, afetam o 

cotidiano de seus jogadores. A dimensão simbólica pode ser considerada como a 
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mais importante, quando considera-se a sua utilização para finalidades educativas. 

De acordo com as informações transmitidas através da interface do jogo, 

estabelece-se uma via de comunicação com o jogador, sendo possível 

compartilhar estas informações de modo a construir “conhecimento” (AGUILERA & 

MÉNDIZ, 2003). 

A verdade é que a possibilidade da utilização de jogos com finalidade 

educativa fora vislumbrada desde o fim da década de 1970 e início da década de 

1980. Thomas Malone, em 1980, descreve os elementos do que ele chama de “bons 

jogos educativos” como compostos por: objetivos claros, resultados incertos, 

feedback às ações do jogador, nível de dificuldade crescente e elementos de 

fantasia. Atualmente, a utilização de jogos com finalidade educativa é defendida 

tanto através de jogos desenvolvidos especificamente para esta finalidade, quanto 

a utilização de “jogos comerciais” (GRIS & SOUZA, 2016). 

A utilização de “jogos comerciais” pode ser abordada no mesmo contexto 

de outras obras de ficção, explorando as semelhanças com a realidade e 

conhecimentos específicos – ilustrando conteúdos – ou através da análise de suas 

lacunas e falhas conceituais – questionando-os (PIASSI, 2013). Já a utilização dos 

“jogos educativos” deve se pautar pela combinação do enredo do jogo com os 

conteúdos acadêmicos trabalhados (GRIS & SOUZA, 2016). Em ambas abordagens, 

caberá ao professor promover esta conciliação, tendo por base os objetivos 

educacionais, as habilidades e competências que almeja desenvolver nos seus 

alunos. 

Para ilustrar a potencialidade de alguns jogos comerciais no âmbito 

educacional, os autores deste capítulo optaram por apresentar brevemente e a 

título ilustrativo, o caso do jogo para celular Pokemon Go. Lançado em julho de 

2016, até o mês de fevereiro de 2017 já havia obtido mais de 100 milhões de 

downloads via Play Store. Por este motivo, o referido jogo tem sido considerado 

como um fenômeno mundial por seu alcance global em proporções que ainda não 

haviam sido registradas. Neste mesmo curto período de tempo, pelo menos meia 

dúzia de artigos científicos foram publicados discorrendo sobre o potencial deste 

jogo para trabalhar a melhoria da saúde dos jogadores (ao caminharem enquanto 

jogam), a conscientização ambiental e suas potencialidades para abordar, na 

educação formal, outros temas relativos às ciências naturais, como a vida silvestre 

e sua necessária conservação (DORWARD et al., 2016). 
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Os aplicativos, tanto de computadores quanto de smartphones, são 

softwares que, através da sua interação com o usuário, tem como função a 

realização de tarefas ou ações específicas (GEBRAN, 2009). Neste contexto, os 

aplicativos podem ser basicamente de dois tipos: “jogos” (aplicativos com a função 

de entretenimento) e “ferramentas” (executores de tarefas, como editores de texto, 

reprodutores de música, aplicativos de mensagens instantâneas, mídias sociais, 

etc.) (VÁZQUEZ-CANO, 2014). 

Os aplicativos de smartphone apresentam características semelhantes às 

dos jogos, sobretudo do ponto de vista da interação, uma vez que a relação objeto-

usuário assume a mesma lógica e proporciona autonomia ao usuário. Trabalhos 

realizados com o intuito de verificar a aplicabilidade dos mesmos a situações de 

ensino relataram sucesso na realização da atividade, motivação dos alunos 

durante o processo de aprendizagem e satisfação com o uso de tecnologias no 

ensino (DIAS & ARAUJO JR., 2012). 

 

Considerações finais  

Os fenômenos resultantes da “Revolução Digital” mostram que tanto o 

desenvolvimento das tecnologias quanto o aumento da acessibilidade às 

mesmas tem atingido escalas globais nunca antes vistas. Mesmo em escolas 

públicas, o número de alunos que possuem smartphones tem se ampliado, 

resultando na ampliação das possibilidades de trabalho dentro e fora de sala 

de aula com jogos digitais e outros recursos educativos, como 

supramencionado. A instrumentalização das escolas com salas de informática 

e acesso à internet também têm contribuído para este cenário. 

Tais jogos e aplicativos (educativos ou comerciais), quando utilizados à 

luz dos processos educativos, atuam como componente subjetivo atrativo ao 

sujeito do aprendizado através do seu apelo ao inédito e, também, ao utilizarem 

múltiplos códigos de comunicação (imagens, textos e sons). Além disso, dispõe 

de uma “nova linguagem”, mais facilitada e intuitiva, que, devidamente 

aplicada às finalidades educativas, assumem o papel análogo ao do professor 

como ferramenta de mediação da construção de novos conhecimentos pelos 

alunos, ao passo que estimula os processos psíquicos beneficiando a aquisição 

de autonomia e de novos conhecimentos em um contexto lúdico. Claro está 

que este novo cenário tem demandado a atenção de pesquisadores das áreas 
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da educação, da psicologia e da própria informática e que, a despeito dos 

estudos supramencionados, muitas dúvidas têm permeado as discussões 

engendradas tanto no meio acadêmico quanto escolar, a respeito do espaço 

que deverá ser proporcionado, pelos contextos educativos, ao uso dessas 

ferramentas e recursos. 
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Introdução 

Muito diferente de alguns anos atrás, a sociedade encontra-se permeada 

pelas tecnologias digitais que tornam-se cada vez mais acessíveis. As evidências 

são verificadas com a disseminação dos computadores, dos dispositivos móveis e 

de outros recursos de hardware e software que gradativamente comparecem nos 

ambientes de aprendizagem. A popularização dos dispositivos móveis como 

celulares e tablets trouxe aos professores e à escola o desafio de empregá-las como 

mais um recurso pedagógico.  

Infelizmente, a formação inicial do professor não o prepara para este 

cenário. Por sua vez, a formação continuada ainda carece de iniciativas que 

compreendam que as tecnologias não são objetos de estudo, mas ferramentas de 

aprendizagem, assim como outros meios. 

O problema é que os professores estão hoje ainda muito preocupados com 

as tecnologias, em dominá-las mais do que seus alunos e esquecem que o mais 

importante é que sua prática docente deve estar centrada na criação de 

oportunidades de aprendizado, com ou sem tecnologia, bem como, no domínio 

do conteúdo que quer ensinar (SANTOS; SCHLÜNZEN; SCHLÜNZEN JUNIOR, 2016). 

Portanto, a tecnologia é um recurso pedagógico de uso dos estudantes para 

aprenderem e o professor um mediador desse processo. Isso implicaria na direção 

do equilíbrio no que Mishra e Koehler (2006) denominam de TPAK , ou seja, o 

professor desenvolver e aplicar de maneira harmoniosa e competente o seu 

conhecimento de conteúdo, pedagógico e tecnológico. 
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Outro aspecto importante a ser dito é que a tecnologia não está tão distante 

da escola pública ou dos alunos em geral, uma vez que telefones celulares com 

conexão a internet cada vez mais se popularizam e se tornam ferramentas de fácil 

acesso. 

Portanto, considerando este cenário, antes de pensar em investimentos 

financeiros, a instituição escolar deve se preocupar com a formação de seus 

professores para o uso das tecnologias considerando que o conhecimento do 

docente em estratégias didático-pedagógicas que promovam situações nas quais 

os estudantes utilizarão as tecnologias para aprenderem. Além disso, é importante 

que o projeto pedagógico da escola estabeleça diretrizes norteadoras para o uso 

das tecnologias, o que então irá fundamentar e justificar um plano de investimentos 

financeiros, se necessário. 

O equilíbrio de todo este ecossistema se dá quando o professor entender 

que cada estudante tem sua maneira de aprender, que não é homogênea dentro 

de um ambiente de aprendizagem, onde um estudante pode aprender 

Matemática com um objeto de aprendizagem, como também com uma visita a 

uma horta da escola, a um supermercado, ou visitando um site temático na 

Internet. Tudo depende das estratégias empregadas, do entendimento da 

diversidade estudantil.  

A intervenção do professor deve ser sempre no sentido de propiciar ao 

estudante o entendimento de que há um propósito com as atividades que ele 

sugere que sejam realizadas. Embora o professor seja o mediador do processo de 

ensino e de aprendizagem, é importante que ele também saiba identificar 

interesses dos estudantes, o que permitirá trazer ao ambiente escolar o significado 

e o contexto da diversidade estudantil. Portanto, se o professor conseguir 

estabelecer esta dinâmica, problemas com indisciplina e falta de interesse podem 

ser minimizados, constantes reclamações dos docentes nos dias de hoje. Na 

verdade, isso é motivado pelo fato do estudante perceber a utilidade da 

tecnologia para aquele momento e, por sua vez, uma proposta bem articulada 

evita que o aluno se distraia com outros aplicativos que não se relacionam com as 

intenções pedagógicas do professor, trazendo ao ambiente de aprendizagem um 

equilíbrio de interesses e, portanto, o estímulo ao aprendizado. 
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Jogos Digitais na Educação 

De acordo com Horizon Report (JOHNSON et al., 2014) a gamificação  tem 

sido empregada com sucesso por um grande número de aplicativos móveis, 

educacionais e coorporativos, aplicando a mecânica dos jogos em atividades 

rotineiras. Dentre as tendências sobre tecnologias no ensino, apresentadas nas 

pesquisas do Horizon Report (2014), os jogos influenciarão o aprendizado nos 

próximos anos e, portanto, são importantes para um cenário educacional mais 

contemporâneo.  

Em seu relatório, é apontado que a utilização de jogos está ganhando apoio 

entre educadores que reconhecem que esse recurso pode estimular grandes 

ganhos na aprendizagem e na criatividade dos estudantes pois, por meio deles, são 

abordados conteúdos de disciplinas curriculares.   

A proposta da utilização de jogos na educação visa proporcionar o 

envolvimento (engajamento) dos estudantes para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e resolução criativa de problemas. Como características 

importantes, destaca-se que devem atender: 

 

• a aprendizagem dos conceitos; 

• o contexto e o significado para a aprendizagem; 

• o feedback; 

• o registro das ações e da interação do estudante; 

• a acessibilidade; 

• a integração de mídias; 

• a formação dos futuros educadores, que estarão atuando diretamente 

nesta proposta;  

• a avaliação formativa. 

 

Considerando a aprendizagem, a tecnologia deve ser um instrumento que 

auxilie o estudante na construção do seu próprio conhecimento. Deve ser uma 

ferramenta que proporcione a este estudante a oportunidade de compreender o 

que faz e expressar-se, ou seja, resolver um problema segundo o seu entendimento 

de um determinado assunto, fazendo simulações, testando hipóteses, buscando 

informações, descrevendo e refletindo sobre os resultados encontrados e 

depurando suas ideias, exercitando sua criatividade, melhorando suas ideias e 

ações. Assim, os ambientes computacionais, incluindo os jogos, com esta 
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concepção poderão auxiliá-lo no processo de aprendizagem e de construção do 

conhecimento. 

Isto permite a construção de um aprendizado individual (KIM, 1996), por meio 

do qual o estudante expressa o seu entendimento sobre o assunto ou a resolução 

de um problema usando a tecnologia como ferramenta. Além disso, permite 

experimentar novas situações, aprender de experiências passadas e construir 

conhecimento rapidamente e eficientemente. 

O modelo de construção de um jogo onde se promova a aprendizagem, 

baseado na formação de estudantes que compreendem o que fazem, deve 

consistir em um conjunto de práticas que definem as dimensões como pensamento 

sistêmico, modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em equipe 

(considerando jogos colaborativos e em rede) e empowerment. 

Tomando por base estas dimensões citadas e as características das 

tecnologias utilizadas para promover a construção do conhecimento, não é difícil 

encontrar uma relação entre estes elementos.  

O pensamento sistêmico é perfeitamente explorado, pois os jogos são 

propícios à experimentação sem riscos e pressões, integrando o ambiente 

computacional ao mundo real, permitindo a construção de micromundos  onde os 

estudantes podem refletir, expor, testar e aperfeiçoar os modelos mentais nos quais 

se baseiam para enfrentarem os problemas.  

Nas ações executadas pelo estudante ao trabalhar com um jogo, podemos 

identificar a explicitação e a formalização da maneira como ele interage com o 

recurso digital, podemos ter como subproduto o registro do modelo mental, que 

pode ser articulado com processos de avaliação da aprendizagem.  

Em relação ao ambiente educacional como um todo, o processo de resolver 

problemas e buscar soluções por meio de jogos pode envolver vários estudantes, 

promovendo o trabalho colaborativo e cooperativo. Com este trabalho, dá-se 

oportunidade aos estudantes de compartilharem opiniões e soluções, definindo 

uma visão coletiva e integrada de problemas e soluções. O trabalho em equipe é 

evidenciado no desenvolvimento de projetos coletivos e colaborativos entre grupos 

de aprendizes, que evidentemente devem ser estimulados pelos professores com 

uma dinâmica de trabalho mais dirigida pelos interesses e significados que são 

manifestados pelos estudantes. Isso sem dúvida define uma mudança de 

paradigma de trabalho docente pois dá ao estudante mais liberdade para definir 
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caminhos diferenciados de aprendizado e que não estão necessariamente 

centrados no professor.  

Por ser baseada na proposta de resolução de problemas, o aprendiz 

utilizando um jogo tem a sensação de empowerment, uma vez que é responsável 

pela apresentação de uma solução para o problema, assumindo a sua 

propriedade e a satisfação de poder ser compartilhada e útil para os demais 

estudantes e para o seu entorno como um todo. Isto implica em mostrar que as 

experiências e os conhecimentos dos estudantes são uma fonte de novos 

conhecimentos. 

Por estas razões, o uso de jogos pode favorecer o comportamento e a 

tomada de decisões que este estudante terá no seu dia a dia em um futuro próximo. 

Dentro de um contexto de uso de jogos na educação, eles podem engajar o 

estudante em uma aprendizagem sob demanda, pois ele busca soluções para 

problemas do cotidiano, com necessidade de resolução imediata e com 

criatividade. Além disso, auxilia o indivíduo a responder mais efetivamente às 

mudanças que ocorrem em seu ambiente, pois a dinâmica apresentada pelos 

jogos dá ao estudante a oportunidade de explorar sua capacidade criativa e 

demais competências que são importantes para um profissional do futuro. 

Por outro lado, o modelo de construção de um jogo que promova a 

formação de estudantes e das dinâmicas e estratégias de seu uso, devem consistir 

de um conjunto de práticas que os organiza em equipes para colaborar, 

motivando-os uns aos outros e acompanhando o desenvolvimento das suas ações 

na ferramenta e o seu relacionamento com os aspectos da aprendizagem dos 

conceitos.  

Por sua vez, a formação de equipes ainda promove facilidades de 

desenvolvimento através do exemplo, onde o aprendizado ocorre com cada um 

ensinando ao outro novas situações. Isso é muito evidenciado nos jogos, 

principalmente pelo elevado diálogo estabelecido pelos estudantes na direção de 

ajudar uns aos outros a superarem, por exemplo, etapas ou fases nos jogos, situação 

muito comum em comunidades de jogadores. Além disso, promove a formação de 

grupos para resolução de problemas e de estratégias, discutindo problemas com a 

implementação do jogo e com o ambiente digital.  

Assim sendo, os jogos digitais estão se tornando cada vez mais importantes 

para a formação de estudantes para o novo mundo global, onde encontramos 

novas formas de pensar, de se organizar, de se comunicar e de trabalhar, nos quais 
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as pessoas estão assumindo mais responsabilidades no trabalho e desenvolvendo o 

senso crítico e a habilidade para resolver problemas.  

Com estas ideias, importantes características poderão ser contempladas 

com os jogos digitais, como contexto autêntico, feedback imediato, controle do 

processo de aprendizagem pelo estudante, facilidade para detecção e correção 

de erros, ambientes de aprendizagem mais realísticos e personalizados. Estas 

características vão ao encontro da definição de um ambiente que promove a 

aprendizagem, devendo acomodar os estilos de aprendizagem, as diferentes 

velocidades e necessidades, permitindo ainda uma formação contextualizada e 

significativa do estudante. 

 

Algumas Considerações Importantes sobre a Implementação de Jogos 

Para a implementação de jogos educacionais é preciso levar em 

consideração os aspectos lúdicos, pois esse contribui para o engajamento dos 

alunos e desencadeia resultados significativos no desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes. Visando dar autonomia para os estudantes com as 

mais diversas necessidades, o jogo deve ser planejado e implementado em 

interfaces gráfica incluindo os conceitos de usabilidade e os recursos de 

acessibilidade.  

De acordo com Schlünzen; Schlünzen e Tarumoto (2015), para proporcionar 

acessibilidade em games a escolha dos mecanismos interativos precisa ser pensada 

desde a concepção deste material. A tomada de decisão vai envolver usuários 

com deficiência, programadores, design gráfico e pedagógico, e áudio-

descritores. 

Nesta direção, por exemplo, disponibilizar a áudio-descrição de todos os 

elementos imagéticos contribuirá para a equiparação da oportunidade entre as 

pessoas com deficiência e as que não possuem deficiência. 

Oliveira e Alves (2015) afirmam que a áudio-descrição é relevante para 

“comunicação e particularmente para otimização da compreensão de produtos 

audiovisuais”, como por exemplo, no caso de um jogo que possui interface e 

elementos visuais que influenciam na jogabilidade.  

Nesse direcionamento é importante compreender a diferença de descrição 

e áudio-descrição apresentada por Silva et al (2010 apud OLIVEIRA; ALVES, 2015).  

O texto descritivo resulta sempre de um ato de escolha que engaja uma 

subjetividade enunciativa, manifestada através da explicação de certos aspectos 
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daquilo que se descreve. Enquanto que o segundo pressupõe objetividade, ética e 

habilidades linguísticas na materialização do pilar “descreva o que você vê”, 

exigindo, portanto, do áudio-descritor a efetivação da técnica e a omissão de 

impressões pessoais (SILVA et al. 2010 apud OLIVEIRA; ALVES, 2015). 

As figuras e os elementos gráficos devem ser inseridos de forma harmoniosa 

e posicionados nos mesmos locais em todas as telas. Além disso, os demais botões 

devem possuir a mesma identidade visual para facilitar as ações e a interação dos 

usuários. 

Finalmente, a navegação no jogo precisa ser organizada de forma que os 

usuários consigam responder a três perguntas fundamentais: Onde estou? Onde 

estive? Aonde eu posso ir? (COSTA; MARINS, 2014). 

Nielsen (2000 apud COSTA; MARINS, 2014) recomenda que a navegação 

seja consistente, ou seja, que as interfaces tenham a mesma organização estrutural 

e visual.  

 

Considerações finais 

Os jogos desvelam uma forma interessante, contextualizada e significativa 

para o desenvolvimento de processos de aprendizagem por meio dos recursos 

digitais de um mundo conectado que permite que possam ser compartilhados em 

rede, com elevados graus de interação entre os estudantes, possibilitando que 

diversos cenários e situações possam ser vivenciadas. Com isso, a possibilidade de 

aproximarmos os ambientes de aprendizagem cada vez mais aos interesses e 

necessidades dos estudantes é elevada e os educadores precisam compreender 

melhor este fenômeno, saber explorá-lo e modificar sua prática docente.  

Para tanto, é urgente promover mudanças no modelo de formação desse 

professor que vive o conflito de sua prática centrada na sua figura, para aquele no 

qual é o mediador, o orquestrador de dinâmicas ativas de aprendizagem, nas quais 

os jogos podem ser importantes ferramentas de transformação. 

Nesta direção, os jogos contribuem para o engajamento dos estudantes em 

atividades que envolvem criatividade, capacidade de resolver problemas, trabalho 

colaborativo, pensamento crítico, habilidades para conduzir soluções de 

problemas complexos, de natureza social e contextual, entre outras características 

que são plenamente desejadas na formação do futuro profissional.  

Finalmente, o emprego de jogos digitais estão mais presentes em iniciativas 

e projetos de educação a distância ou híbrida, uma vez que recursos dessa 
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natureza são elementos dos meios virtuais. No entanto, isso não significa e não deve 

se configurar como panorama geral. É importante que todos os ambientes de 

aprendizagem possam desfrutar dos benefícios dos jogos, favorecendo, portanto, 

que professores possam empregar metodologias ativas de aprendizagem 

permeadas por recursos como os jogos digitais. Vale destacar que com uma 

sociedade tão impregnada de tecnologias e em rede, não deveria ter 

impedimentos, quer sejam sociais e/ou econômicos, para o amplo uso dos jogos 

em contextos educacionais. Essa realidade poderia estar distante há alguns anos, 

mas nos dias de hoje carece de formação e compreensão do professor e dos 

gestores da educação quanto as suas possibilidades de enriquecimento de 

oportunidades de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 –  APRENDIZAGEM MEDIADA 

APLICADA AO ENSINO 

 

Ângela Coletto Morales Escolano 

 

Faculdade de Engenharia – UNESP – Campus de Ilha Solteira 

 

Introdução 

Ser bem sucedida na escola é meta adaptativa do ponto de vista 

psicossocial da criança, sendo o período de entrada no sistema educacional 

formal de fundamental importância para seu desenvolvimento, pois ocorre 

neste período a crise evolutiva decorrente do conflito entre o desafio da 

“produtividade” ou “realização” versus o “sentimento de inferioridade”, 

segundo a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson (1971) (LINDAHL, 

1988). 

A escola, além da família, constitui-se na instituição social que 

proporcionará maiores repercussões no desenvolvimento da criança (MORENO; 

CUBERO, 1995), sendo determinante do seu desenvolvimento cognitivo e social, 

na medida em que modifica os modos de pensamento com a intervenção na 

transmissão do saber científico e influenciando em todos os aspectos relativos 

aos processos de socialização e individualização. Representando, portanto, um 

fator de promoção ao desenvolvimento adaptativo da criança e de proteção 

às adversidades que ameaçam seu desenvolvimento (ESCOLANO; LINHARES 

2014). 

A educação, “organização de hábitos de comportamento e de inclinações 

para a ação” (VYGOTSKY, 1988), ganha um papel de grande destaque no 

redimensionamento das relações humanas (TURRA, 2007), já que a escola é uma 

das instituições responsáveis pela formação de pessoas que saibam conviver em 

sociedade pela aquisição de conhecimentos e valores. Essa obtenção de 

informações possibilita que a educação seja o principal caminho para a cidadania 

(PENIN, 2003; CARVALHO, 2008;), pois ela é um dos pilares para a ruptura da pobreza 

(VECTORE; ALVARENGA; JÚNIOR, 2006). 
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Deste modo a educação, representa um importante papel na estruturação 

das relações entre as pessoas. E por sua vez essas interações humanas requerem 

que as pessoas saibam aplicar seus conhecimentos e estejam preparadas para se 

desenvolverem ao mesmo tempo em que auxiliam no desenvolvimento do aprendiz 

e o professor por sua vez, desempenha um papel central, na medida em que é o 

principal mediador da aprendizagem e das relações com o aprendiz.  

 

Aprendizagem Mediada 

As pesquisas de Piaget (1973, 1978) relacionadas ao processo de formação 

do conhecimento resultaram na teoria da Epistemologia Genética, a qual 

considera que o indivíduo é um sistema ativo e auto regulado. Por outro lado, 

Vygotsky fundamenta sua teoria do desenvolvimento cognitivo no conceito de 

internalização, entendido como a reconstrução interna de uma atividade social 

partilhada. Enfatizando a formação das funções psicológicas superiores por meio 

da atividade prática e instrumental, não individual e sim em interação ou em 

cooperação social, e salientando a importância da linguagem como 

desencadeador do desenvolvimento cognitivo (VYGOTSKY, 1988; VYGOTSKY, LURIA, 

LEONTIEV, 1988; ALVAREZ; DEL RÍO, 1996). 

Para Vygotsky (1988), a educação formal, constitui-se em um instrumento 

essencial de aquisição da cultura de uma sociedade, no contexto de uma 

interação ativa e sistemática entre a criança e o professor (BLANCK, 1996). A 

aprendizagem fornece à criança, de forma organizada, os instrumentos 

psicológicos que determinarão a reorganização de suas funções mentais.  

Aprendizagem não é desenvolvimento, entretanto, a aprendizagem 

adequadamente organizada resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer. O desenvolvimento depende de aprendizagem 

significativa, que se adianta ao desenvolvimento, impulsionando-o (VYGOTSKY, 

1988).  

Por outro lado, conforme citado anteriormente, tanto à educação quanto à 

aprendizagem, estão interligadas, pois a aprendizagem é um conceito ligado à 

afetividade (TASSONI, 2000) que possibilita que o ser humano absorva 

conhecimentos e através destes fique apto a se desenvolver, já que ela “é uma 

superestrutura do desenvolvimento” e não, um mero processo de aquisição de 

hábitos (VYGOTSKY, 1988).  
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A diminuição das interações sociais causada pela, denominada por 

Feuerstein de, “privação cultural”, ou seja, característica de um sujeito que não foi, 

de forma plena, integrado à cultura de seu meio (Turra 2007), está diretamente 

relacionado com a falta de acesso a situações que possibilitassem as diferentes 

formas de aprendizagem (SILVA, 2006).  

Logo, as relações entre as pessoas interferem no desenvolvimento e elas 

podem ser medidas através de padrões de mediação que são modelos que 

avaliam a interação entre pais e filhos e professores e alunos.  

Quando esses padrões de mediação são utilizados de maneira adequada, 

eles ajudam no desenvolvimento cognitivo do ser humano, transformando-os em 

pessoas capazes de pensar e de aprender habilidades fundamentais para seu 

sucesso (ALMEIDA, 2002), e que além de auxiliar outras pessoas no seu entorno, 

sabem aplicar seus conhecimentos em outras situações, pois, de acordo com 

Feuerstein, somente por meio da mediação e da interação entre as pessoas, 

estando essas pessoas dentro de um ambiente favorável, é que a modificabilidade, 

a diversidade e o desenvolvimento cognitivo acontecem (TURRA, 2007; SILVA, 2006). 

Esse desenvolvimento possui um diferencial, ele identifica como as pessoas irão 

aprender e não o quê as pessoas irão aprender (FERREL, 1996, citado por CUNHA; 

ENUMO; CANAL, 2006). Além desse diferencial, o desenvolvimento cognitivo é um 

processo no qual não há limites (TURRA, 2007) e, segundo Vygotsky “todas as 

funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento” da criança: 

“primeiro, entre pessoas (interpsicologicamente), e depois dentro da criança 

(intrapsicologicamente)” (FINO, 2001, OGASAWARA, 2009). 

 A preocupação com esse desenvolvimento e com a utilização dos padrões 

de mediação leva à criação de diversos programas, teorias e escalas. Esses 

programas se preocupam com a promoção de habilidades e tentam 

instrumentalizar profissionais como terapeutas e professores em habilidades e 

estratégias de ensino. Dentre esses programas, temos o Programa de 

Desenvolvimento Interpessoal Profissional (PRODIP), realizado na cidade do Rio de 

Janeiro, que tinha por objetivo ajudar os professores a maximizar a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos alunos (DEL PRETTE, et al., 1998). Como outro exemplo há o 

Programa de Intervenção Mediacional para um Educador mais Sensível (MISC), que 

se baseia na qualidade da interação entre as pessoas e possui como fundamento 

alguns comportamentos de mediação (VECTORE; ALVARENGA; JÚNIOR, 2006). 
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Além desses programas, há anos, teorias como a Teoria da Experiência de 

Aprendizagem Mediada ou Mediated Learning Experience Theory (Teoria EAM), 

proposta por Reuven Feuerstein (1991), vem sendo utilizada para a análise da 

interação entre adulto e criança e do nível de mediação das pessoas.  

Feuerstein foi o fundador do Centro Internacional para o Desenvolvimento 

do Potencial de Aprendizagem (ICELP) e segundo ele, a mediação pode ser 

compreendida quando os estímulos e as respostas são modificados “pela 

intensidade da qualidade, pelo contexto, pela frequência e pela ordem” 

(FEUERSTEIN, 1994).  

A teoria de Feuerstein integra conceitos como a experiência de 

aprendizagem mediada (EAM), principal conceito da teoria, e a modificabilidade 

cognitiva estrutural (MCE) (CARVALHO, 2008). A Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM) representa a qualidade da interação entre o organismo e o meio 

ambiente dependendo do contexto dessa interação (CUNHA; ENUMO; CANAL, 

2006) e afeta a estrutura do individuo, possibilitando a continuidade do processo de 

aprendizagem. Além disso, ela influencia o desenvolvimento cognitivo, a 

adaptabilidade e a modificabilidade (FEUERSTEIN, 1994) e é a base para a 

construção de dois programas do método de Reuven Feuerstein: “o Programa de 

Enriquecimento Instrumental (PEI) e a Abordagem da Avaliação do Potencial de 

Aprendizagem” (SILVA, 2006). 

Além de ser a base para a construção desses programas, a EAM “possibilita 

a flexibilização para a mudança” e o desenvolvimento de habilidades com 

capacidade de produzir Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) (TURRA, 2007). 

Na MCE a estrutura do desenvolvimento cognitivo pode ser modificada, pois a 

mente humana é “uma estrutura aberta, acessível às mudanças durante toda a 

vida” e pode sofrer modificações relacionadas “à quantidade e qualidade das 

interações de uma ação intencional (mediação)” (FEUERSTEIN, 2000).  

A mediação é “um fator de transmissão cultural” e uma forma das relações 

competitivas se transformarem em relações cooperativas e “tornar próximo o 

distante” (TURRA, 2007). Nela há três elementos envolvidos: o mediador (pais e/ou 

professores), o mediado (filhos e/ou alunos) e as relações (o que o ser humano 

vivencia relacionado à aprendizagem). A mediação exige que o mediador seja o 

primeiro a se modificar (TURRA, 2007) e que tenha capacidade, conhecimento, 

afeição e auto modificabilidade (CARVALHO, 2008) para que assim possa 

“favorecer o desabrochar e o desenvolvimento das potencialidades” (VECTORE, 
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2003) de seu mediado, auxiliá-lo a enfrentar diversos problemas e se adaptar a 

novas situações. Sendo assim, a mediação aguça sentidos e colabora com a 

transcendência de conhecimentos adquiridos e com o desenvolvimento cognitivo 

do ser humano, que se caracteriza pela aquisição de funções cognitivas das 

pessoas por meio da aprendizagem. 

Quando Reuven Feuerstein elaborou a Teoria EAM e estudou vários 

conceitos relacionados com a mediação, teve por base os estudos de Jean Piaget 

(1973; 1978) e de L. S. Vygotsky (1988). Com o intuito de explicar o ato de aprender, 

Feuerstein utilizou um esquema proposto por Piaget, denominado de esquema S-O-

R. Nele, o ato de aprender decorria de uma interação entre o organismo aprendiz 

(O) e os estímulos (S) produzindo assim uma resposta (R). Não satisfeito com esse 

esquema, Feuerstein acrescentou a ele a função do mediador (H) tornando o 

esquema S-H-O-H-R (TURRA, 2007; TZURIEL, 2013). 

A obra de Lev Vygotsky, muito estudada por Feuerstein, foi contemporânea 

dos trabalhos de Piaget e trabalham conceitos como a zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), aprendizagem mediada, as suas principais ideias e algumas 

implicações pedagógicas do postulado da ZDP (FINO, 2001). A zona de 

desenvolvimento proximal pode ser definida como a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal, que pode ser 

determinado através da resolução de problemas sob ajuda de um adulto 

(VYGOTSKY, 1988). Além disso, a ZDP sugere que em cada momento do 

desenvolvimento do aprendiz há uma “janela de aprendizagem” estreita e que os 

pares mais capazes são muito importantes como mediadores da aprendizagem 

(FINO, 2001). Desta forma a mediação social de aprendizagem, constitui-se em 

fenômeno que interfere na ZDP produzindo ganhos e progressos no desempenho 

educacional do mediado (BAQUERO, 1998). 

Por meio do estudo desses conceitos relacionados à zona de 

desenvolvimento proximal e à mediação, Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980) 

elaboraram critérios para a análise do nível de Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM) na interação adulto/criança. Esses critérios podem ser utilizados em 

várias situações de mediação, como em casa, na sala de aula e em diversas outras 

atividades. Dentre eles temos: intencionalidade-reciprocidade, significado e 

transcendência, que são os principais, devido ao fato de aparecerem em todas as 

interações humanas em que há mediação (FEUERSTEIN, FEUERSTEIN, 1991; 

CARVALHO, 2008; CAMPOS, MACEDO 2011; TZURIEL, 2013).  
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Segundo Mentis (2002), o primeiro critério intencionalidade-reciprocidade é 

fundamental para uma Experiência de Aprendizagem Mediada, nele o mediador 

chama a atenção do mediado ao selecionar um estímulo e assim, desperta 

sentimentos como curiosidade, interesse e criatividade. Já o segundo critério, que 

é o significado, o mediador realça o sentido de cada conteúdo podendo utilizar 

gestos e afeições, além de discutir a importância de cada atividade e interpretar o 

contexto cultural no qual o mediado está situado. 

Enquanto o segundo critério ressalta o significado dos fatos, das situações e 

do conteúdo, a transcendência (terceiro critério), exige que o mediador auxilie o 

mediado a compreender o mundo e a realidade e estabeleça relações entre as 

coisas e entre o passado e o futuro, pois a transcendência representa a ponte que 

liga atividades e ideias correlacionadas, conectando necessidades imediatas com 

outras necessidades, sempre em expansão. 

Além desses três principais critérios (TURRA, 2007; MENTIS, 2002; CARVALHO, 

2008; TZURIEL, 2013;  VARELA et al, 2014;), há outros como: 

. Competência: critério no qual o mediador necessita elogiar o mediado quando 

este acertar algo ou resolver um problema, pois ele precisa se sentir competente e 

auto confiante; 

. Auto regulação e Controle do Comportamento: o mediador intervém para fazer 

com que o mediado tome consciência da necessidade de se auto monitorar, 

ajustar seu comportamento e refletir sobre sua forma de pensar e agir, e, além disso, 

a autodisciplina deve ser estimulada;  

. Compartilhamento: princípio em que o trabalho em equipe é estimulado e o 

professor compartilha ideias e aconselha o aluno a fazer o mesmo, pois compartilhar 

é uma necessidade recíproca de cooperação tanto no nível intelectual quanto no 

emocional;  

. Individuação: as crianças são encorajadas a assumirem responsabilidades e a 

alcançarem seu próprio potencial. O pensamento independente e individual é 

levado em conta e o mediador reconhece as diferenças entre as pessoas devido 

a suas experiências passadas, habilidades individuais e estilos de comportamento; 

. Planejamento de objetivos: o mediador propõe suas metas e orienta o mediado 

através de processos envolvidos na definição e no planejamento a alcançar seus 

objetivos; 
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. Desafio: o professor instiga na criança um sentimento de determinação e de 

entusiasmo para executar tarefas novas e desafiadoras, estimulando assim, sua 

criatividade; 

. Automodificação: de acordo com Feuerstein, qualquer pessoa possui a tendência 

de se modificar e a tarefa do mediador é estar a par das contínuas mudanças que 

acontecem com o mediado e estimulá-lo à auto-avaliar seu progresso. 

Todos esses critérios descritos acima são utilizados para a análise da 

mediação (LIDZ, 1991; 2002), onde se percebe que o mediador é peça fundamental 

segundo Feuerstein e a mediação contribui para a criação de pessoas mais 

reflexivas, autônomas e que saibam lidar com diferentes situações.  

Por meio desses critérios de mediação sugiram escalas com o objetivo de 

medir níveis de mediação em diferentes situações. Essas avaliações foram 

realizadas por vários pesquisadores que utilizam a Teoria de Feurstein e se interessam 

em estudar as relações interativas. Como exemplo, é possível citar a interação entre 

professor/aluno feita por L. A. Carvalho (2008), a interação entre mãe/criança de 

A. C. B. da Cunha, S. R. F. Enumo e C. P. P. Canal (2006), além dos trabalhos de Carol 

Lidz (1991; 2002) com critérios definidos que medem os níveis de mediação entre 

nível 0 (ausência de mediação) até o nível 3 (ótimo nível de mediação) 

Seguindo o pensamento de diversos autores interessados em avaliar o nível 

de mediação, a pesquisadora Carol Lidz utilizou os critérios de Feuerstein para a 

elaboração, em 1991, da Escala MLE- Escala de Avaliação de Experiência de 

Aprendizagem Mediada (Mediated Learning Experience Rate Scale). A Escala MLE 

é um instrumento que utiliza os critérios da EAM para calcular as experiências em 

áreas importantes para o desenvolvimento da criança. Sendo assim, essa escala é 

uma proposta para a análise da relação entre adultos e crianças (CUNHA; ENUMO; 

CANAL, 2006). 

Essa interação adulto/criança pode ser entendida como um suporte para a 

promoção do desenvolvimento infantil (CUNHA; ENUMO; CANAL, 2006), pois é por 

meio da interação com outras pessoas que a criança obtém instrumentos culturais 

(TASSONI, 2000) e o seu lugar nas relações humanas se altera (VYGOTSKY; LURIA; 

LEONTIEV, 1988). Através da utilização desses instrumentos, as formas de 

pensamento vão evoluindo (TASSONI, 2000), o estado emocional das crianças 

enriquece, o mundo começa a ter mais significados (ALVARENGA; VECTORE, S.d.) e 

a modificabilidade e o desenvolvimento cognitivo acontecem (TZURIEL, 2013). 
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O responsável por uma parte desse desenvolvimento é o professor, pois ele 

possui “um papel essencial na construção do ser psicológico adulto dos indivíduos 

que vivem em sociedades escolarizadas” (SILVA, 2006) e funciona como andaimes 

que sustentam um edifício em construção (FINO, 2001). Sendo assim, ele pode 

apontar relações e questionar o educando com diversas perguntas e complexos 

problemas (BRASIL, 1998), além de possuir condições de facilitar a aprendizagem e 

despertar o interesse, na criança, por mais conhecimentos. E essa aprendizagem, 

possibilita a formação de pessoas que ao se depararem com outras situações não 

necessitem de mediação.  

O desenvolvimento profissional de professores deve configurar-se com 

condições que vão além das competências operativas e técnicas, para configurar-

se como uma integração de modos de agir e pensar, implicando num saber que 

inclui a mobilização de conhecimentos e métodos de trabalho, como também a 

mobilização de intenções, valores individuais e grupais, da cultura como um todo, 

isso inclui confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e papéis, no 

contexto do agir cotidiano, com seus alunos, na busca de melhor formar as crianças 

e jovens (GATTI, 2016). Sendo assim esse profissional se apresenta em uma posição 

de agente transformador podendo promover, uma aprendizagem significativa 

onde é imprescindível à dupla ‘mediador-mediado’ que, ao desenvolver os critérios 

de mediação, possibilita a interação e a modificabilidade (TURRA, 2007). 

 

Considerações finais 

A mediação intencional com finalidade educacional eficiente pode ser 

entendida, portanto, como uma sequência de intervenções sistematizadas e 

intencionais durante tarefas que o aluno necessita de auxílio para que a realize.  

Sendo a escola um espaço de interação entre mediador-mediado, a 

mediação de aprendizagem é um caminho em que os docentes, por possuírem a 

responsabilidade educacional para formação de indivíduos, conseguem chegar 

de maneira efetiva ao seu objetivo – a aprendizagem de seus alunos. O professor, 

nesse caso, ocupa o lugar de um intermediário que apresenta os conteúdos 

escolares à criança de modo simultaneamente intencional e significativo (CAMPOS; 

MACEDO, 2011). 

Considerando a interação entre mediador e aluno como primordial para se 

determinar o desenvolvimento do ser humano, a aplicação consciente dos critérios 

da EAM pode fortalecer os processos de ensino e de aprendizagem no ambiente 
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escolar. Sendo o papel da mediação e desses profissionais em educação de 

grande relevância para a formação de indivíduos livres, participativos e críticos 

favorecendo seu desenvolvimento individual e social, pois, para a formação de 

seres humanos, competentes e que saibam resolver problemas é necessário um 

bom ensino, uma boa mediação e bons professores. 
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Introdução 

 O planeta Terra, ou planeta Água, é conhecido assim pois este elemento é 

de extrema importância a todos os seres vivos. Representa cerca de 70% da nossa 

massa corporal, é nosso regulador de temperatura, solvente universal, e os 

alimentos que ingerimos necessitam de água para seu crescimento e 

desenvolvimento. É um recurso abundante pois está presente em mais de 71% da 

superfície terrestre, porém finito. Cerca de 96,5% de toda a água da Terra está nos 

oceanos como água salgada, e apenas 3,5% é de água doce, e esta pequena 

porção sustenta grande parte dos usos. A homeostase hídrica é um ciclo contínuo 

entre a atmosfera, superfície, natureza e subsolo (Figura 1). Em muitas regiões o ciclo 

climático vem sofrendo alterações devido tanto aos processos naturais, quanto aos 

antrópicos que são aqueles realizados pelo ser humano, como o desmatamento, 

que fazem com que a água precipitada escoe, interferindo na percolação e a 

dinâmica sustentável do ciclo, gerando uma diminuição no estoque de água 

regional como observado no ano de 2014, onde diversas cidades no Brasil 

apresentaram problemas com escassez de água. 

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA, 2010) a presença da 

água em solo brasileiro é mais abundante na região Norte (68,5%), onde existe 

menor densidade populacional (4,12%), enquanto a região Sudeste este recurso é 

cada vez mais escasso (6%), devido à grande densidade populacional (86,92%).  
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Esta água doce, está presente na maior parte reservadas em aquíferos 

subterrâneos, sendo a nossa maior riqueza é o Aquífero Guarani.  

Apesar de ser um recurso subterrâneo é constatado que existe vários pontos 

que estão contaminados principalmente por atividades como a exploração 

inadequada, agricultura e até mesmo chorume de lixões como é constatado no 

estudo de Villar e Ribeiro (2009) que nos mostra contaminação na cidade de 

Ribeirão Preto -SP pelo Lixão Serrana. 

De acordo com Sperling (2006) estima-se em 1,2 milhões de km3 de água 

neste aquífero, localizado abaixo de rochas da Bacia Sedimentar do Paraná e 

percorre cerca de 1,2 milhões de km2, repartidos na seguinte proporção: Brasil (71 

%), Argentina (19 %), Paraguai (6 %) e Uruguai (4 %).  

 
Figura 1. Ciclo da água modificado de Shiklomanov, 1998. Os fluxos estão em km3 por 

ano (1km3 = 1 bilhão de m3). Fonte: MMA, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A América Latina é a região que mais possui água doce no planeta, mas 

estudos do Banco Mundial mostram que apesar desta abundância mais de 34 

milhões de pessoas não possuem acesso constante a água potável. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para Criança (UNICEF) mais da metade da população mundial não possui 

saneamento básico e uma em cada seis pessoas não possui um sistema de água 

adequado para as necessidades básicas. 

 A Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) elaborou os “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” (ODS) seu sexto objetivo é “Assegurar a 
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disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos” com meta 

de realizar este objetivo até 2030. 

 No Brasil a Lei nº 9433/97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e no 

art. 1º   traz que a água é um bem de domínio público, recurso natural limitado e a 

gestão deste recurso de proporcionar o uso múltiplo das águas. 

 O uso múltiplo da água engloba todas as atividades que utilizam este 

recurso, onde podemos citar consumo humano e animal, irrigação, indústria, 

aquicultura e pesca, geração de energia elétrica, navegação, turismo e lazer, 

preservação da vida aquática e saneamento e lançamento de efluentes. De 

acordo com a Lei 9433/97 supracitada, em caso de escassez, o uso da água deve 

ser prioritário para consumo humano e dessedentação animal.  

 

Consumo humano e animal 

A necessidade de água é universal; entretanto, sua distribuição em todo o 

globo e sua aparente inesgotabilidade tem levado a humanidade a tratar esse 

recurso natural sem os devidos cuidados. Em geral, tanto a escassez de água como 

os excessos resultam de um mau uso dos recursos naturais (BERTONI e LOMBARDI-

NETO, 1993). 

 A água é responsável por grande porcentagem do peso corporal do ser 

humano.  Segundo a Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, a água para ser 

considerada potável e adequada para seres humanos deve apresentar 

características físicas, químicas e biológicas compatíveis com padrões 

estabelecidos pela Portaria. De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 o 

bem-estar e a saúde humana não devem ser afetados pela qualidade das águas.   

 A Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde 

determina que em 100mL de água, para consumo humano, não haja a presença 

de E.coli. Caso encontrada a água deverá passar por tratamento e nova análise.  

 O consumo de água médio por pessoa no Brasil é de 166 L/hab/dia segundo 

dados do SNIS (2013).  De acordo com a World Health Organization (WHO, 2013), 

são necessários entre 10 a 80 litros de água por pessoa, por dia, para assegurar a 

satisfação das necessidades mais básicas e a minimização dos problemas de 

saúde.  

 Em relação à água fornecida aos animais utilizados como fonte de 

subsistência em áreas rurais, a preocupação não pode ser descartada, pois esses 

animais servem como fonte de renda e alimento para as famílias. Sendo assim, é de 
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extrema importância que a qualidade da água servida a esses animais seja 

assegurada, cumprindo o que é exigido pelos órgãos competentes, para que saúde 

dos mesmos seja resguardada, assim como também, a garantia dos produtos 

provenientes destes (FIALHO, 2016). A Resolução CONAMA 357/05 classifica as 

águas doces do Brasil que são: especial, classe I, II, III e IV sendo a de Classe III como 

o padrão mínimo para a dessedentação animal. 

Palhares (2013) cita o consumo de água diário de animais como bovinos de 

corte com até 250 kg (22-27L), vacas em lactação (64L), aves de corte (0,190-0,270 

L) e suínos machos (10-20L). Esses volumes demonstram que em função da idade ou 

da fase que se encontra, o animal consome mais água do que alimento na forma 

sólida, o que reforça a importância da qualidade da água para seu 

desenvolvimento e produção. 

 

Irrigação 

Com a variação sazonal na precipitação em várias partes do mundo e 

mesmo dentro de uma mesma região, é necessário a suplementação hídrica por 

meio da irrigação para prover a alimentação humana e animal. Com o uso da 

irrigação, o ser humano deixa de nômade, produz alimentos e gera riquezas 

inicialmente na Mesopotâmia, Pérsia e Egito e até os dias atuais, no mundo todo 

(Hernandes,2009) 

Atualmente o setor que mais utiliza água no mundo é a agricultura, 

aproximadamente 70% de toda água doce disponível. Segundo a FAO (2015), 

existem hoje no mundo cerca de 1,5 bilhão de hectares com cultivos permanentes 

ou temporários, dos quais 18% de hectares são irrigados, assim produzindo 44% da 

produção mundial de alimentos. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o segundo 

exportador de alimentos do mundo e em 2016, a agricultura e o agronegócio 

representaram 46% das exportações brasileiras, com US$ 85 bilhões (IEA, 2017). 

Segundo ANA (2015) 6,1 milhões de hectares são irrigados no Brasil com a 

maior área em Minas Gerais, seguido pelos estados de Goiás, Bahia e São Paulo. 

Com a incorporação de novas áreas irrigadas, um dos grandes desafios é implantar 

programas de manejo da irrigação que aumentem a eficiência do uso da água, 

combatendo o possível desperdício e contaminação da água por fertilizantes e 

defensivos agrícolas. 

Mas antes de instalar o sistema, é preciso ter em mente aquele mais 

adequado à cultura e condições locais, como disponibilidade e demandas pela 
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água, sendo assim fundamental ter em mãos informações agrometeorológicas e o 

balanço hídrico da região para que a produção de alimentos seja sustentável.  

 

Indústria 

Mierzwa e Hespanhol (2005) mencionam que a qualidade e a quantidade 

da água na indústria dependerão do ramo de atividade, onde uma mesma 

indústria pode necessitar de vários tipos de água em função das características 

físicas, químicas e biológicas. O uso dela nas indústrias pode ser como matéria 

prima, fluido auxiliar, fluido de aquecimento ou resfriamento, transporte e 

assimilação de contaminantes.  

Depois do setor agrícola, o setor industrial é o que mais utiliza água no 

mundo, com cerca de 22%. Estudos realizados pelo Departamento de Águas e 

Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) em 2014, mostram que cerca de 40% de toda 

água disponível para abastecimento da grande São Paulo e da Baixada Santista 

são destinados a indústria. 

As indústrias têm mostrado uma maior capacidade de tratamento de 

efluentes que os municípios no Brasil, em função de uma legislação mais atenta as 

atividades do setor. Além disso, Hespanhol (2002) menciona que os custos elevados 

da água industrial associados às demandas crescentes, têm levado as indústrias a 

avaliar as possibilidades internas de reuso e a considerar ofertas das companhias 

de saneamento para a compra de efluentes tratados, a preços inferiores aos da 

água potável dos sistemas públicos de abastecimento. A “água de utilidade” 

produzida através de tratamento de efluentes secundários e distribuída por 

adutoras que servem um agrupamento significativo de indústrias, constitui-se, 

atualmente, em um grande atrativo para abastecimento industrial a custos 

razoáveis.  

 

Turismo e Lazer 

Dentro dos múltiplos usos da água encontramos o lazer, com atividades 

como: atividades subaquáticas, praias, praias de água doce, parques aquáticos, 

pesca e turismo.  

Segundo Queiroz (2000) o turismo ligado aos recursos hídricos remonta ao 

Império Romano, com as famosas termas usadas pelos nobres para banhos que 

acalmavam os espíritos e curavam os mais diferentes males. No Brasil o 
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desenvolvimento do turismo em balneários ocorre desde 1930, quando as estâncias 

hidrotermais do interior e as turísticas do litoral estavam se estabelecendo. 

O turismo cresceu como parte do setor terciário da economia mundial, e se 

relaciona diretamente com o lazer, levando elevado fluxo de pessoas e de recursos 

para certas regiões, principalmente em função de rios e reservatórios.  

Como estas atividades dependem exclusivamente das águas, estas devem 

ter uma ótima qualidade. A Resolução CONAMA 357/2005 por meio do 

enquadramento das águas estabelece critérios para locais onde há pesca e lazer 

e a Resolução CONAMA  274/2000 fornece diretrizes sobre a balneabilidade em 

corpos d'água. 

Muitos locais brasileiros são conhecidos devido a qualidade de suas águas, 

ou por sua beleza compostas por grandes rios, cachoeiras e águas termais. Como 

exemplos temos Bonito (MS), Brotas (SP), Furnas (MG), Lençóis Maranhenses (MA) e 

Manaus (AM), onde são oferecidas opções de atividades como mergulhos, pesca, 

alimentação baseada em peixes locais e passeios de barco. 

Essa variedade de atrações torna o Brasil um dos países mais procurados por 

aqueles que buscam adrenalina em diversas modalidades. De acordo com o 

Ministério do Turismo (2015), cerca de 5,4 milhões de pessoas visitaram o Brasil para 

desfrutar de atividades de turismo de aventura, onde a qualidade da água possui 

um papel extremamente importante. 

Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) o turismo 

movimentou R$ 492 bilhões no Brasil em 2014, entre atividades diretas, indiretas e 

induzidas, representando 9,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Em termos mundiais o 

setor movimentou US$ 7,6 trilhões em 2014, o que representa 10% de toda a riqueza 

gerada no período.  

 

Aquicultura e Pesca 

No artigo 2o da Lei 11.959 de 2009 (BRASIL, 2009) considera-se: 

II – Aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida 

em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, 

implicando a propriedade do estoque sob cultivo, equiparada à 

atividade agropecuária; 

III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, 

apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros; (BRASIL, 2009). 

 

A aquicultura é praticada pelo ser humano há milhares de anos. Existem 

registros de que os chineses já tinham conhecimentos sobre essas técnicas há muitos 
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séculos e de que os egípcios criavam a tilápia há cerca de quatro mil anos (COSTA, 

2013). 

A aquicultura mundial alcançou em 2013 uma produção de 97,2 milhões de 

toneladas (peso vivo), com um valor estimado de 157 bilhões de dólares. A 

contribuição da aquicultura para a produção mundial total de peixes foi de 43,1%. 

Globalmente a aquicultura de peixes em águas interiores contribuiu com o 

aumento de 64,9% nas fazendas de produção (FAO, 2015) 

De acordo com a FAO (2014) a China é responsável por 60% da quantidade 

de peixes produzidos por aquicultura de águas interiores, sendo o Brasil o nono 

colocado. A aquicultura continua a crescendo mais aceleradamente que todos os 

outros setores da produção animal mundial e a tendência é continuar crescendo 

pois sabe-se que a pesca extrativista não consegue atender a demanda que esse 

mesmo segmento no setor. O consumo de peixe per capita aumentou de 10 kg na 

década de 1960 para mais de 19 kg em 2012. O peixe já representa quase 17% do 

consumo de proteína no mundo chegando aos 70% em alguns países costeiros e 

insulares. A FAO estima que a pesca e a aquicultura são o sustento de 10 a 12% da 

população mundial. 

Em relação à pesca, o Brasil conta hoje com 1,084 milhão de pescadores 

que contribuem para a produção anual de 765 mil toneladas (2013) de pescado 

(PORTAL BRASIL, 2015). 

Qualidade e quantidade de água são fundamentais sendo os fatores de 

sucesso ou fracasso para as atividades de aquicultura.  Em relação à qualidade da 

água, a Resolução CONAMA 357/05 possui classes de enquadramento sendo a 

classe II mínima utilizada pela aquicultura e classe III é a mínima exigida para pesca. 

 

Geração de Energia Elétrica 

A energia hidrelétrica é gerada pelo aproveitamento do fluxo das águas em 

uma usina na qual as obras civis – que envolvem tanto a construção quanto o 

desvio do rio e a formação do reservatório – são tão ou mais importantes que os 

equipamentos instalados (ANEEL, 2008). 

A primeira hidrelétrica do mundo foi construída no final do século XIX, junto 

às quedas d’água das Cataratas do Niágara, na América do Norte. No mesmo 

período o Brasil construiu sua primeira hidrelétrica, no Ribeirão do Inferno, município 

de Diamantina (MG) com 0,5MW (ANEEL, 2008). 
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Dados do Núcleo de Estudos Estratégicos de Energia/SPE (N3E/SPE) 

publicados pelo Ministério das Minas e Energia (2015) mostram que a geração 

mundial de energia elétrica ficou próxima de 23.800 TWh com a contribuição de 

16% das usinas hidrelétricas com a geração de 3.808 TW/h/ano de energia. A 

contribuição das hidrelétricas para o Brasil é de 66,6% com 89.193MW de 

capacidade instalada. 

A usina hidrelétrica com maior capacidade instalada no mundo é a Usina 

de Três Gargantas na China com 22.500MW, em segundo lugar a usina de Itaipu 

localizada entre o Brasil e Paraguai com uma capacidade de 14.000 MW. 

Muller (1995) menciona que de todas as fontes energéticas hoje exploradas, 

a hidroeletricidade se destaca por ser extraída da água, sendo uma atividade não 

poluente, sem resíduos e que permite sua reutilização a jusante, para o mesmo fim. 

 No entanto deve-se atentar ao fato que a construção de reservatórios causa 

impactos de diferentes ordens, sendo estes sociais e ambientais. Assim necessita de 

estudos de impacto ambiental, para poder visualizar o que a construção da 

barragem pode causar para aquele ambiente e assim a mitigar alguns desses 

processos como execução de escadas para a passagem de peixes e corredores 

ecológicos para animais e plantas 

 

Navegação Fluvial 

A utilização dos rios como via de transporte e navegação sempre foi 

presente na história da humanidade. Mesmo em países onde a rede de transporte 

terrestre é extremamente desenvolvida, as hidrovias ainda assim são de 

fundamental importância, tendo como exemplo o Rio Mississipi e a utilização por 

nativos da América do Norte (MOORE, 2001) e os Rios Eufrates e Nilo, 5000 a.C. 

(BAPTISTA; CARDOZO, 2013).  Uma característica positiva desse meio de transporte 

é o baixo custo, por essa razão o transporte ferroviário não substituiu o hidroviário, 

com exceção dos lugares impróprios para a implantação de hidrovias (FREITAS, 

2017). 

A navegação não consome água, mas pode requerer outras fontes como 

reservatórios de acumulação para manutenção do nível de água na época seca. 

Além disso, pode-se tornar necessária a construção de barragens de pequena 

altura com eclusas em série nos rios que não satisfizerem os requisitos mínimos de 

navegação (CHAUDHRY, 2000). 



52 

 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (2017), no Brasil a 

navegação de cabotagem é responsável por 20,6% e navegação interior por 4,9% 

do transporte aquaviário, sendo a região hidrográfica do Amazonas é a que mais 

utiliza esse sistema, seguida das regiões do Tocantins-Araguaia e Atlântico Sul.  

 

Preservação da Vida Aquática 

Nos mares, rios e lagos habitam diversos seres vivos dos quais muitas vezes 

não temos conhecimento. Dentre estes podemos citar os vírus, bactérias, fungos, 

algas, organismos bentônicos, plantas, crustáceos, peixes, aves, répteis, anfíbios e 

mamíferos.  

Sem os organismos aquáticos, a vida dos seres humanos e animais terrestres 

seria impossível por dois grandes motivos: grande parte destes organismos auxiliam 

na produção de oxigênio e também parte destes produzem alimentos. 

A manutenção da vida aquática nos corpos d'água interiores necessita de 

qualidade e quantidade. Em termos de qualidade, parâmetros como o oxigênio 

dissolvido e a transparência da água são de extrema importância para a saúde de 

um sistema aquático. 

Em termos de quantidade Richter et al. (1997) mencionam que vazões de 

referência são normalmente estabelecidas para ambientes aquáticos com a 

intenção de protegê-los para garantir o funcionamento apropriado dos processos 

naturais que envolvem o meio físico e a biota.  

Segundo Derísio (1992) toda obra hidráulica, seja a construção de uma 

barragem, ou canal de drenagem de uma área ou a retificação de um curso 

d´água provoca alteração da vida aquática devido às condições de escoamento 

hidráulico.  

A conscientização das interações entre as atividades antrópicas e o 

ambiente permite, hoje, que sejam consideradas novas estratégias dirigidas à 

renaturalização de rios e córregos, valorizando as condições naturais dos cursos 

hídricos e das baixadas inundáveis (BINDER, 1998). 

 

Saneamento e Lançamento de Efluentes 

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as 

condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a 

saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo 

e facilitar a atividade econômica (TRATA BRASIL, 2017). 
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 O saneamento básico é um direito fundamental a todos, no entanto, de 

acordo com SNIS (2014) cerca de 37% dos domicílios no Brasil não possuem 

abastecimento de água e 49,8% não possuem rede coletora de esgoto. No mundo 

2,4 bilhões de pessoas vivem sem saneamento adequado.  

 Uma das fontes de contaminação das águas é o lançamento de esgotos 

domésticos sem tratamento nos rios, córregos e represas. No entanto a Resolução 

CONAMA 430/2011 permite o lançamento de efluentes após tratamento, seguindo 

parâmetros descritos na resolução como atendimento ao enquadramento do 

corpo receptor, realização de estudo de impacto ambiental, capacidade de 

depuração do corpo hídrico, entre outros. O esgoto doméstico com grande 

quantidade de nutrientes, pode causar a proliferação excessiva de algas, 

causando a eutrofização dos rios e lagos, provocando a morte de vários organismos 

e até de seres humanos e animais. 

 Muitas pessoas morrem por ano no mundo devido a doenças transmitidas 

pela água. De acordo com o relatório do Programa de Meio Ambiente da ONU 

(2010), cerca de 3,7% de todas as mortes são atribuídas a doenças relacionadas à 

água e cerca de 10% das doenças registradas ao redor do mundo seriam evitadas 

se os governos investissem no acesso a água potável e no saneamento básico. 

 Infelizmente a falta de saneamento não acomete só seres humanos. Os 

animais ingerem grandes quantidades de água o que influencia no desempenho, 

produtividade e bem-estar animal e pode interferir na qualidade do leite, da carne 

e assim diminuir o valor econômico destes produtos. 

 O acesso universal ao saneamento é um dos objetivos mundiais (WHO, 2013) 

e deve ser buscado para melhoria da saúde dos seres humanos e animais. 

 

Considerações finais 

A partir dos tópicos englobando o multiuso da água pode-se ver o quanto 

ela é valiosa e o quanto necessitamos desta em nossas vidas. Este recurso está 

sendo utilizado de forma inadequada e sem o pensamento nas gerações futuras, 

tanto em termos de qualidade como quantidade. 

No entanto, existe no mundo uma conscientização para um melhor 

gerenciamento da qualidade e quantidade da água para as futuras gerações 

visando os problemas que tem acontecido nos últimos anos. 

É necessário que a sociedade reveja os conceitos sobre o uso adequado da 

água, pensando em sustentabilidade, visto que as crises hídricas que ocorreram em 
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2014 e 2015 no Brasil, mostraram como seria a vida com escassez, mesmo em um 

país com uma das maiores reservas de água doce do mundo.  

A gestão das águas deve existir e ser constante para que este recurso não 

se torne escasso e afete os usos múltiplos da água e as próximas gerações. 
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Introdução  

A água, recurso natural renovável, bem de uso comum e essencial à vida no 

nosso planeta, apresenta um ciclo que sustenta a biodiversidade e mantém os 

ecossistemas, as populações e as comunidades nos ambientes terrestres e 

aquáticos. Na Terra, este recurso natural está presente no estado líquido, 

constituindo os mares e oceanos, os rios, lagos e áreas represadas, bem como as 

áreas naturais alagadas e os lençóis subterrâneos. No estado sólido, a água se 

encontra presente nas geleiras e calotas polares, podendo ser também encontrada 

no estado gasoso, como moléculas de vapor d´água, na atmosfera (DAJOZ, 2005). 

Os sistemas ecológicos ou ecossistemas são caracterizados pelo fluxo de 

energia unidirecional e a ciclagem de materiais que ocorre entre as suas partes 

vivas e não vivas. Assim como as florestas, os rios e os lagos – tanto os naturais como 

os artificias - bem como as regiões alagadas ou úmidas são sistemas ecológicos que 

apresentam biodiversidades características e situações de equilíbrio dinâmico 

mantidas pelas relações co-evolutivamente estabelecidas entre os seres vivos nele 

presentes e entre estes e o ambiente que, por sua vez, apresenta características 

peculiares: físicas (temperatura, luminosidade, pressão atmosférica, pluviosidade, 

umidade relativa), químicas (pH, concentração de matéria orgânica e de sais 

nutrientes presentes) e edáficas (textura, composição, permeabilidade e 

capacidade de retenção de água do solo), além da suas características bióticas 

(ODUM; BARRET, 2008). 

Ainda segundo os autores, assim como nos ecossistemas terrestres, cada um 

dos elementos bióticos presentes nos sistemas aquáticos desempenha diferentes e 
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importantes papéis. Do ponto de vista funcional, estes seres vivos são classificados 

como: a) produtores primários (PP) - organismos autotróficos capazes de produzir 

fotossinteticamente o seu próprio alimento, como é o caso das macro e microalgas 

e das macrófitas aquáticas, estas últimas podendo se apresentar submersas, 

emergentes ou flutuando sobre a superfície da água; b) consumidores primários, 

secundários, terciários etc  - animais invertebrados como   os microcrustáceos que 

constituem o zooplâncton, peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos que se 

alimentam de vegetais e ou de animais que têm nos PP suas fontes de energia; c) 

detritívoros e decompositores - larvas de insetos aquáticos, protozoários, fungos e 

bactérias que obtêm energia consumindo a matéria orgânica morta particulada 

(MOMP), ou seja, os restos animais e vegetais ou a matéria orgânica morta dissolvida 

(MOMD), representada pelas moléculas orgânicas excretadas pelos macro ou 

microconsumidores ou liberadas pelos vegetais por ocasião da lise celular. 

Existe uma grande diversidade de sistemas ecológicos aquáticos: os sistemas 

marinhos e os continentais (conhecidos como de “água doce”). Estes, por sua vez, 

podem apresentar correnteza, como os rios e riachos, sendo por isso denominados 

sistemas aquáticos lóticos. No entanto, existem aqueles cujas águas estão 

represadas, natural ou artificialmente, como é o caso dos lagos e lagoas, represas 

e açudes, respectivamente, denominados sistemas lênticos. Também há os sistemas 

de transição (ecótonos) entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, que podem 

permanecer constantemente ou temporariamente alagados ou úmidos, como é o 

caso do mangue (sistema marinho) e de áreas de brejo (às margens dos rios e 

riachos). Cada um desses sistemas ecológicos apresenta uma diversidade de 

espécies que lhe é característica, tanto de vegetais como de animais e protistas, 

associada às particularidades físicas, químicas e bióticas que caracterizam aquele 

ambiente; da interação de todos estes elementos dependerá a manutenção de 

cada um deles. No entanto, as ações antrópicas têm trazido muitos prejuízos para 

estes sistemas e têm conduzido muitos deles a  estados de degradação irreversíveis 

(DAJOZ, 2005). 

 

A água como meio ecológico 

Dentre as características que possibilitam que os sistemas aquáticos se 

apresentem como um meio ecológico está, particularmente, o alto calor específico 

da água, que lhe confere a vantagem de se aquecer e se resfriar gradativamente, 

assim oferecendo condições térmicas menos instáveis aos organismos que nela 
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estão presentes. Também é importante o fato de a água apresentar densidade 

máxima a 4o C, o que permite que as águas menos densas, à temperatura de 0o C 

se congelem e se mantenham na superfície, enquanto as águas que apresentam 

temperaturas próximas de 4o C permaneçam no estado liquido e, por serem mais 

densas, se mantenham nas regiões mais profundas, assim protegendo os 

organismos contra a morte por congelamento e garantindo-lhes a sobrevivência 

durante os longos períodos de inverno que ocorrem em regiões temperadas 

(ESTEVES, 1998).  

 

Radiação luminosa no ambiente aquático 

  De acordo com Esteves (2011), a quantidade de radiação solar que incide 

sobre a superfície da água varia em função da latitude, ou seja, é maior nas regiões 

intertropicais e também varia durante as 24 horas do dia, de acordo com a posição 

que o sol ocupa no horizonte e, consequentemente, com o ângulo de inclinação 

com que os raios luminosos incidem sobre a superfície da coluna de água. Assim, 

ao meio dia, os raios incidem perpendicularmente e as perdas por reflexão são de 

apenas 2%. Segundo Kirk (1983), citado em Esteves (1998), ao final da tarde, quando 

o ângulo de incidência dos raios solares é máximo, as perdas por reflexão podem 

chegar a aproximadamente 60%.  

Ainda segundo o autor, a maior ou menor penetração da radiação luminosa 

na coluna de água está associada à concentração e à qualidade de substâncias 

dissolvidas, bem como à quantidade e à qualidade das partículas também em 

suspensão no corpo de água. Assim, após a ocorrência de chuvas, por exemplo, 

quando a água se torna mais turva e apresenta cor em função da presença das 

partículas de solo trazidas pelas águas pluviais, a penetração da radiação se torna 

limitada e, consequentemente, também limita a ocorrência da fotossíntese no 

ambiente aquático. Pode-se concluir, portanto, que a fotossíntese varia durante as 

24 horas do dia e, também, em função da ocorrência de fenômenos que alterem 

a coloração da água e a composição dos materiais em suspensão na mesma. 

Assim, existe uma correlação positiva entre a produtividade primária e a incidência 

e penetração de luz, desde que a luminosidade não seja tão alta a ponto de 

ultrapassar o ponto de saturação e provocar a foto-inibição ou a foto-oxidação da 

clorofila, pigmento responsável pela fixação da energia luminosa no processo 

fotossintético (HENDRY; PRICE, 1993; TAIZ; ZIEGER, 2004). 
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Muitas das substâncias e partículas presentes em suspensão na água podem 

absorver determinados comprimentos de onda da radiação luminosa e refletir 

outros, enquanto outras substâncias (as partículas menores) podem causar a 

dispersão da radiação. Verifica-se, portanto, que na medida em que a luz penetra 

na coluna de água, poderá sofrer maiores ou menores modificações qualitativas e 

quantitativas, de tal modo que quanto maior for a profundidade, menor será a 

disponibilidade de luz e, portanto, ocorrerá a inibição da fotossíntese nas regiões 

mais profundas. 

A soma dos fatores citados é responsável pela atenuação da luminosidade 

ao longo da coluna de água que, assim, torna-se um condicionante da distribuição 

espacial dos produtores primário (PP) nas diferentes profundidades do ambiente 

aquático (ESTEVES, 2011). Dessa maneira, é nas camadas superficiais da água ou 

logo abaixo desta que ocorrem as maiores produtividades primárias, ou seja, na 

região iluminada (zona eufótica) a produção fotossintética (P) de O2 é maior que a 

respiração ou consumo (R) deste gás. A zona afótica, localizada em maior 

profundidade, onde a ausência de luz impede que ocorra a produção primária 

(fotossíntese) e onde, portanto, não há consumo de CO2 e nem produção e 

liberação fotossintética de O2, ocorre apenas a respiração (R). Assim, nesta região 

poderá ser observado acúmulo de CO2 e baixíssimas concentrações – ou ausência 

- de O2, ou seja, a P é menor que a R (DAJOZ, 2005).  

 

Temperatura da água 

A radiação que incide sobre a superfície da água também inclui 

comprimentos de onda da região do infravermelho (maiores que 740nm), que 

representam energia na forma de calor e que, portanto, aquecem estas águas. Este 

calor se distribui entre as moléculas de água de tal maneira que as águas da 

superfície se mantêm mais aquecidas (e menos densas) que as águas das camadas 

mais profundas (mais frias e mais densas). Os processos metabólicos, de um modo 

geral, inclusive a fotossíntese e a respiração são favorecidas pelo aumento da 

temperatura e, portanto, ambos ocorrem com maior intensidade nas camadas 

superficiais do ambiente aquático e nas regiões geográficas em que as 

temperaturas do ar e da água são naturalmente mais altas. No entanto, a 

solubilidade dos gases (como o O2 e o CO2) também está associada à temperatura 

e, assim, quanto maior for a temperatura, menor será a solubilidade do O2 – que é 

essencial à respiração dos organismos aeróbicos - e, também, menor será a 
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solubilidade do CO2 – que é necessário para a fotossíntese dos produtores primários 

(ESTEVES, 2011). 

A temperatura da água, sendo parte da radiação luminosa provinda do sol, 

varia em função da latitude e do período do dia e é também variável com a 

altitude. No alto das montanhas, por exemplo, onde normalmente a temperatura é 

mais baixa, é de esperar que as águas turbulentas dos rios nelas localizados sejam 

mais frias e, portanto, melhor oxigenadas, embora ali a pressão atmosférica seja 

menor e, consequentemente, seja menor a pressão parcial do O2. 

Nas regiões tropicais e equatoriais, onde a temperatura e a luminosidade são 

relativamente altas e praticamente constantes durante todo o ano, as variações 

diárias destes dois fatores ecológicos físicos são consideradas mais importantes para 

os organismos do que as variações estacionais. Nestas regiões, nas 24 horas do dia, 

apesar do alto calor especifico da água, é possível observar durante os meses de 

verão, muito ensolarados, variações de temperatura nas camadas superficiais da 

água da ordem de 6oC, como foi registrado por Esteves (1998) na represa do Broa 

(SP).  De fatos como este decorrem as variações da velocidade dos processos 

metabólicos e, consequentemente, das concentrações e distribuição vertical de 

gases (especialmente O2 e CO2) dissolvidos na água.  

 

Oxigênio e gás carbônico dissolvidos na água 

 Pode-se observar que a concentração destes dois gases essenciais à 

manutenção da vida nos sistemas aquáticos está associada à altitude e à latitude, 

visto que a estas também está relacionada a maior ou menor incidência de 

radiação luminosa na superfície dos sistemas aquáticos e, consequentemente, à 

temperatura e à maior ou menor disponibilidade de O2 e CO2 dissolvidos na água.  

Quando as condições de luminosidade e temperatura se mostram favoráveis, os PP 

absorvem na fotossíntese o CO2 dissolvido, liberando o O2 produzido durante este 

processo. Sendo organismos aeróbicos, estes absorverão parte do O2 que assim 

produziram, liberando o CO2 na água, como produto de sua respiração. 

Evidentemente haverá, também, a liberação de CO2 por parte dos demais 

organismos aeróbicos presentes no ambiente aquático. No entanto, se as 

condições de luminosidade não forem favoráveis, a ponto de limitar a ocorrência 

da fotossíntese, haverá um aumento na concentração do CO2 no meio aquático, 

visto que este não estará sendo fotossinteticamente utilizado e, portanto, reagindo 

com as moléculas de água, o CO2 dará origem ao ácido carbônico (H2CO3). Como 
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consequência, haverá uma acidificação da água (redução do pH). Além disso, 

não havendo produção de O2 fotossintético, a concentração deste gás será 

reduzida e, consequentemente, trará prejuízo para os organismos aeróbicos ali 

presentes (ESTEVES, 2011). 

Ainda, é preciso levar em conta que muitos dos organismos detritívoros e 

decompositores, elementos constituintes da cadeia alimentar detritívora neste 

ambiente, também são aeróbicos e, portanto, também utilizam O2 no processo de 

degradação aeróbica da MOM – matéria orgânica morta particulada e dissolvida 

- ou seja, do carbono orgânico particulado (COP) presente na forma de detritos, 

que podem ter sido gerados no próprio sistema e, por isso, serem denominados 

autóctones, bem como na degradação aeróbica do COP e do carbono orgânico 

dissolvido (COD) que, eventualmente, tenham sido trazidos para o ambiente 

aquático pelas águas pluviais - ou por estarem presentes no esgoto nele descartado 

in natura. Estes são denominados detritos de origem alóctone. É também 

considerado como COD aquele presente nas moléculas orgânicas excretadas pelo 

fitoplâncton e ou pelas macrófitas aquáticas, seja durante a fase vegetativa ou a 

fase de senescência destes organismos - quando ocorre a autólise das células - 

assim como aquelas presentes nos excretas dos animais. O COD - carbono orgânico 

dissolvido - representa, assim, uma fonte de energia para os decompositores 

aeróbicos e anaeróbicos (ESTEVES, 2011). Assim, as concentrações de O2 e de CO2 

(carbono inorgânico) estão associadas à temperatura e à luminosidade incidente 

na superfície e ao longo da coluna de água, mas também à ocorrência destes dois 

importantes processos metabólicos essenciais aos seres vivos vegetais e animais 

(fotossíntese e respiração), bem como à concentração de detritos biodegradáveis 

(COP - carbono orgânico particulado e COD - carbono orgânico dissolvido) 

presentes no ambiente aquático.  

 

A disponibilidade de água no Brasil 

Inicialmente o uso da água se restringia, no nosso planeta, exclusivamente à 

manutenção dos ecossistemas. No entanto, diante do crescimento da população 

humana este recurso passou a ser requerido para outros fins, tais como o 

desenvolvimento da agricultura (água na irrigação) e das indústrias (demanda de 

água nos processos de produção), o lazer e a navegação, entre outros. A 

população humana tem aumentado, especialmente após a segunda guerra 

mundial, em vista dos avanços da medicina que, mediante a produção de 
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medicamentos específicos e mais eficazes possibilitou condições de saúde mais 

adequadas, além de novas tecnologias que trouxeram maior longevidade aos 

seres humanos e, aparentemente, melhores condições de vida. Neste contexto 

também tem crescido, gradativamente, a demanda de água e esta tem sido, 

atualmente, responsável pela situação de estresse hídrico que já se encontra 

instalado em algumas regiões, decorrente do desequilíbrio entre a demanda e a 

disponibilidade de água (TUNDISI, 2014). 

Tundisi (2009) afirma que o Brasil é um país especialmente privilegiado por 

deter aproximadamente 12% de toda a água doce disponível no mundo - presente 

em suas 200 mil microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, como as 

bacias do São Francisco, do Paraná e a Amazônica (da qual 60% está localizada 

no Brasil), sendo esta a mais extensa do mundo. Esta alta disponibilidade de água 

e a percepção desta abundância têm levado à  cultura de desperdício que é 

evidente em nosso país e, consequentemente, pelos atuais problemas de escassez 

que muitos brasileiros têm enfrentado atualmente (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 

2008). Essa disponibilidade de água favorece o regime regular de pluviosidade - e 

também é favorecida pelo mesmo - que se observa em nosso país, especialmente 

em algumas regiões. Tal fato está associado às altas - e praticamente constantes - 

temperaturas normalmente registradas na região norte, que se encontra próximo à 

linha do Equador (latitude zero), bem como em outras regiões, localizadas entre a 

região equatorial e o trópico de capricórnio, a 30o de latitude Sul (MOW). Estes 

fatores favorecem particularmente os processos de evaporação das águas 

superficiais e da evapotranspiração nas florestas (Amazônica, Atlântica e das 

regiões de Cerrado, entre outras), permitindo que ocorra a saturação do ar com 

moléculas de vapor d´água e a formação de densas nuvens.  

Ainda, é preciso considerar que no país existem áreas extensas ocupadas 

por águas subterrâneas, como é o caso dos 840.000 km2 de solo brasileiro ocupados 

pelo aquífero Guarani, no qual estão armazenados cerca de 45.000 km3 de água 

(DAAE). Este é um enorme potencial hídrico, capaz de prover um volume de água 

quase 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), que é de 1.700 m³/s por habitante por ano (MMA). No entanto, apesar 

dessa abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis e o acesso 

à água não é igual para todos, pois as características geográficas de cada região 

e as diferentes demandas afetam sua distribuição. Precisamos considerar que 

existem variações nestas regiões em função do número de habitantes, do número 



65 

 

de indústrias presentes e de sistemas agrícolas instalados localmente, bem como 

das mudanças de vazão dos rios, que ocorrem devido às variações climáticas ao 

longo do ano.  

De acordo com a ANA, a Região Hidrográfica Amazônica, onde o índice 

pluviométrico médio é de aproximadamente 2.500 mm/ano, a população era de 

9.694.728 habitantes (apenas 5,1% da população do País) em 2010, com uma 

densidade demográfica de 2,51 hab/km². Assim, a disponibilidade de água era 

muito superior à demanda, visto que a contribuição média da bacia hidrográfica 

do rio Amazonas, em território brasileiro, é da ordem de 132.145 m³/s e que a região 

é praticamente toda ocupada pela floresta. Assim, as demandas de água para uso 

doméstico, industrial ou na irrigação são praticamente irrisórias e, portanto, resultam 

em um excedente de recursos hídricos. Ao contrário disso, na região nordeste do 

Brasil, com uma área de 1.542.271 km2 e uma densidade demográfica de 34,1 

hab/km2 - considerada a segunda maior do país - ocorre a grande e reconhecida 

incidência de períodos de seca, especialmente no chamado Polígono das secas, 

que ocupa aproximadamente 60% da área total daquela região.  

Tundisi (2014) nos chama à atenção para o fato de que no nordeste brasileiro 

os rios são temporários, ou seja, suas águas só são observadas durante os curtos 

períodos em que há a ocorrência de chuvas, desaparecendo durante a seca. Estas 

características fazem com que a situação sócioeconômica nas áreas rurais e 

urbanas seja desfavorável, resultando no comprometimento das condições de 

saneamento básico e de oferta de trabalho e, consequentemente, da qualidade 

de vida local. O autor complementa que em uma região onde a seca é a origem 

de tantos problemas, certamente a agricultura e a agropecuária não são 

favorecidas, estando o desenvolvimento da região, portanto, associado ao grande 

número de cidades litorâneas e belas praias, embora apenas uma minoria da 

população – aquela que está envolvida na especulação imobiliária e que, na 

grande maioria dos casos, ameaça a preservação de importantes ecossistemas – 

seja privilegiada.  

A região sudeste, com uma área total de 229.972 km2, apresenta uma 

precipitação média de 1.352 mm/ano e a vazão média do conjunto de suas 

unidades hidrográficas é de 3.286 m³/s. O sudeste brasileiro apresenta uma 

densidade demográfica de 111,51 hab/km², ou seja, muito alta se comparada à 

densidade demográfica média no país, que é de 19,8 hab/km² (ANA). Trata-se de 

uma região intensamente industrializada e com extensas áreas ocupadas por 
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monoculturas, o que causa a demanda de grandes volumes de água, inclusive 

para o uso doméstico (TUNDISI, 2014). De acordo com Rebouças; Braga; Tundisi 

(2008), em decorrência dessa alta demanda e consumo, a grande maioria dos 

corpos de água dessa região já se encontra em estado de alerta, ou seja, requerem 

gerenciamento e cuidados que visem à recuperação da qualidade de suas águas, 

pois estas já se encontram poluídas, contaminadas e, portanto, indisponíveis para 

muitos dos mais importantes de seus usos múltiplos. Como afirma Leitão (2001), no 

Brasil o problema não está na quantidade de água disponível, mas sim na 

qualidade dessa água, como consequência de uma gestão inadequada. Há, 

portanto, a necessidade de manejo dos sistemas hídrico para que a quantidade e 

a qualidade desejáveis das águas. 

Ainda, segundo Rebouças; Braga; Tundisi (2008), apesar da alta 

disponibilidade de recursos hídricos, nem todo brasileiro pode contar com os 

mesmos de maneira adequada e, portanto, as condições socioeconômicas nas 

diferentes regiões brasileiras são diversas e trazem, muitas vezes, consequências 

indesejáveis do ponto de vista da qualidade de vida humana. Esta disparidade 

relacionada ao suprimento de água também ocorre entre diferentes nações e 

continentes, nos quais a mesmo também está associado às diferentes condições 

de desenvolvimento, gerando desigualdades sociais, poucas oportunidades de 

trabalho, de renda, de educação e de saúde (ROGERS; LLAMAS; MATINEZ-CORTINA, 

2006). Neste contexto, de acordo com Tundisi (2007; 2009), o gerenciamento dos 

recursos hídricos por meio de planos municipais, estaduais e nacionais é necessário 

e só será efetivo se embasado na articulação entre os conhecimentos científicos 

específicos e das particularidades de cada situação, na busca de ações que visem 

à solução dos problemas. 

 

O descarte de águas residuárias de origens doméstica, agrícola e industrial 

Em sua constante busca por conforto, o homem tem interferido muito nos 

sistemas aquáticos. O desenvolvimento de indústrias e o crescente volume de 

efluentes industriais gerados nos processos de produção, bem como de novos 

produtos - cujos efeitos prejudiciais aos organismos aquáticos ainda são, muitas 

vezes, desconhecidos -, somados ao crescimento dos centros urbanos e à expansão 

das áreas cultivadas, têm causado o comprometimento dos ambientes aquáticos.  

A urbanização é uma tendência mundial e atualmente mais de 7 bilhões de 

habitantes do nosso planeta ocupam áreas urbanas e regiões metropolitanas. Tucci 
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(2010) aponta a previsão de que em 2050 cerca de 70% da população humana 

estarão distribuídos nessas áreas e regiões, podendo chegar a 86% naquelas que se 

mostrarem mais desenvolvidas.  

Em decorrência dessa crescente concentração da população humana nas 

áreas urbanas, causando aumento da necessidade de água para o 

abastecimento público, ocorre também o aumento do volume de águas servidas 

(residuárias) produzidas pela população e estas, ainda na maioria das vezes, têm 

sido descartadas in natura nos corpos de água, contaminando-os. Também 

requerida em outros processos, como nas indústrias de mineração, por exemplo, nas 

quais representa o principal insumo, a demanda de água também é causa de 

impactos locais e que se estendem para além das fronteiras físicas dos 

empreendimentos (TUNDISI, 2014).  

É preciso ainda levar em conta que o aumento da população conduz à 

necessidade e aumento na produção de alimentos. Assim, novamente a água será 

requerida, desta vez nos processos de irrigação envolvidos na agricultura intensiva. 

De acordo com Telles; Domingues, citado por Hespanhol (2006) in Rebouças; Braga; 

Tundisi (2006), a estimativa é de que atualmente sejam utilizados cerca de 70% da 

água disponível na irrigação, assim causando redução do volume disponível para 

atender o abastecimento público, além de poluir os mananciais. Cristophidis (2006), 

citado em Tundisi (2006), afirma que no Brasil a área irrigada é de 3,4 milhões de 

hectares, mas nos próximos 10 anos estima-se que a produção de cana de açúcar 

será responsável pelo aumento para doze milhões de hectares. 

Consequentemente, crescerá a demanda para a irrigação e, evidentemente, os 

problemas com o abastecimento público tenderão a se agravar.  

Calijuri; Alves; Santos (2006) salientam que desde a antiguidade os corpos de 

água têm sido utilizados como receptores de águas residuárias e que estas podem 

trazer consigo uma diversidade de contaminantes. Dentre estes, está a matéria 

orgânica morta e particulada  (MOMP) - como os microrganismos patogênicos 

presentes nas fezes humanas - e ou a matéria orgânica dissolvida (MOMD), ou seja, 

as moléculas orgânicas presentes nos excretas de animais e ou provenientes da lise 

celular de organismos vegetais e animais mortos. Toda esta matéria orgânica 

passível de ser decomposta pelos organismos detritívoros e decompositores, que da 

degradação da mesma obtêm sua energia, dará origem a sais minerais ou 

nutrientes que poderão, eventualmente, levar o ambiente aquático à eutrofização. 

Tal fenômeno é caracterizado por este excesso de nutrientes presentes no corpo de 
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água, o qual também pode estar associado às atividades agrícolas, pois as águas 

pluviais podem dissolver e carregar para dentro dos corpos de água os restos de 

fertilizantes químicos usados nos agroecossistemas, pois possuem variadas 

concentrações de nitrogênio, amônia e fósforo. 

O esgoto orgânico produzido em pequenas ou grandes propriedades rurais 

que se dedicam à criação de suínos, de gado ou de outros animais também pode 

adentrar o sistema aquático, o mesmo podendo acontecer com as águas 

residuárias provenientes de matadouros ou de processos de produção de leite, por 

exemplo, que se caracterizam por apresentar altos valores de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO). Os poluentes orgânicos presentes nessas águas serão 

biodegradados aerobicamente, portanto, com consumo de oxigênio, podendo, 

em alguns casos, até levar o sistema aquático à desoxigenação. O esgoto industrial 

também pode chegar ao corpo de água receptor apresentando altas Demandas 

Químicas de Oxigênio (DQO) e, nestes casos, o desfecho poderá ser o mesmo, ou 

seja, a desoxigenação do ambiente, visto que o oxigênio dissolvido na água será 

utilizado nas oxidações químicas das moléculas orgânicas não biodegradáveis 

presentes naqueles efluentes industriais. Além disso, poderá haver a contaminação 

do corpo de água com metais pesados ou outros elementos tóxicos comumente 

presentes naqueles efluentes. 

Quando o excesso de nutrientes leva o ambiente aquático à eutrofização, 

são observadas alterações imediatas na qualidade da água e o aumento de 

biomassa (produtividade total) no sistema, possibilitada pelo aumento da produção 

primária por parte do fitoplâncton e das macrófitas aquáticas.  Também ocorrerão 

alterações na diversidade de espécies e um crescimento rápido e intenso de 

determinados gêneros e espécies de algas que, em curto período de tempo, se 

tornam dominantes. Todo este excesso de matéria orgânica produzida - 

representado pelas densas populações animais e vegetais, bem como pela MOM 

(particulada e dissolvida) gerada no ambiente (autóctone) também poderá levar 

o sistema à desoxigenação e, consequentemente, à morte. Em vista da 

desoxigenação da água, todos os organismos aeróbios serão extintos e, 

considerando que os vegetais - PP - são aeróbios e que, portanto, não sobreviverão 

sob tais condições, a ausência dos mesmos – que representam a base da cadeia 

alimentar de herbivoria - limitará a existência de toda a vida aeróbia naquele 

ambiente, pois a fonte primária de energia não mais estará presente (ESTEVES, 

2011).  
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De acordo com Braga; Hespanhol; Lotufo (2002) e Hespanhol (2008), a carga 

de matéria orgânica necessária para levar um ambiente aquático à morte é 

aquela que excede, em demanda para a sua estabilização, a concentração de 

oxigênio existente no mesmo, causando um desequilíbrio. Esta concentração, 

como já foi citada, dependerá da altitude local, sendo também influenciada pela 

temperatura da água, bem como pela turbulência destas, visto que em águas 

turbulentas é maior a possibilidade de dissolução do oxigênio atmosférico na água. 

Assim, é importante a influência da vazão (em m3/s) do curso de água. Esta é 

resultado da velocidade da correnteza (m/s) e da área (m²) do leito que está sendo 

percorrida pelo fluxo de água. A vazão está, portanto, associada à ocorrência de 

chuvas e à declividade e à natureza do leito do rio (arenoso, argiloso ou 

pedregoso), pois estas são características que também afetarão a velocidade da 

correnteza. 

Von Sperling (2005) afirma que o fenômeno de autodepuração está 

vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, por meio de 

mecanismos essencialmente naturais. O potencial de autodepuração de um corpo 

de água, ou seja, a possibilidade deste se autodepurar por meio da estabilização 

da matéria orgânica de origem alóctone, podendo voltar a uma condição - com 

respeito à qualidade da água - próxima da original, dependerá dos fatores que 

conferirem uma maior ou menor oxigenação ao meio aquático.  

Esta possibilidade de autodepuração também está associada à 

periodicidade com que ocorre a entrada da matéria orgânica no corpo de água 

e, também, da carga orgânica que este recebe. O lançamento de esgoto in natura 

em um corpo de água sempre poderá causar um impacto ambiental, poluindo-o, 

contaminando-o e podendo levá-lo à morte. Para que isso não ocorra é preciso 

considerar a eliminação imediata da fonte poluente que, acompanhada da 

dragagem do leito do rio – para a retirada dos dejetos ali depositados e ainda em 

decomposição, bem como dos nutrientes presentes e temporariamente 

indisponíveis – seguida da recomposição da mata ciliar e da proteção da(s) 

nascente(s), poderá permitir a recuperação do sistema lótico. 

 

A toxicidade das águas  

Como consequência da eutrofização de um sistema aquático, poderão 

ocorrer mudanças na concentração de oxigênio dissolvido, no pH e na 

condutividade elétrica da água, entre outras que, evidentemente, poderão trazer 
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sérios prejuízos para os organismos aquáticos. Esteves (1998) aponta que as 

variações das formas de carbono inorgânico dissolvido na água estão associadas 

às mudanças de pH. Assim, em águas ácidas, observa-se que o CO2 "livre" se 

combina com as moléculas de água, dando origem ao ácido carbônico (H2CO3). 

Em pH próximo de 6,5 ocorre a primeira dissociação do H2CO3 e as águas alcalinas 

(pH entre 8,0 e 9,0) apresentarão o predomínio do carbono na forma de íon 

bicarbonato (HCO3-). Já em pH próximo de 10,5 (quando ocorre a dissociação do 

íon HCO3-), o carbono estará presente como  íon carbonato (CO3-2). Não se pode 

esquecer que os PP dependem da disponibilidade de CO2 para fazerem 

fotossíntese e que estes representam a base da cadeia alimentar no ambiente 

aquático.  

Certos gêneros de algas poderão ser favorecidos pelas interações 

estabelecidas entre os fatores físicos e químicos da água, em função das alterações 

causadas pela eutrofização. Assim, enquanto tais condições se mostram 

estressantes ou desfavoráveis para alguns grupos de algas presentes no sistema 

aquático, outros poderão tornar-se dominantes. Observa-se, então, o fenômeno 

conhecido como floração de algas (“bloom”). O gênero dominante se espalha, 

cobrindo a superfície da água e causando sombreamento das regiões que se 

encontram abaixo. Assim, impedem que a luz penetre na coluna de água, levando 

à morte as espécies que não se mantêm na superfície (CALIJURI; ALVES; SANTOS, 

2006). Quando este gênero e espécie dominante é uma cianobactéria - antes 

conhecidas como algas azuis ou cianofíceas – o que pode ser comum pelo fato 

desta possuir uma série de estratégias que lhe permitem adaptar-se às condições 

ambientais comumente consideradas adversas para os demais grupos de algas, e 

cuja toxicidade ou potencial tóxico já são reconhecidos, os problemas  no 

ambiente aquático poderão se tornar sérios.  

As florações de cianobactérias têm sido observadas ao longo do tempo em 

diferentes situações e locais, sendo causadoras de problemas econômicos e 

impactos ambientais. Várias destas espécies produzem toxinas – cianotoxinas - que 

lhes conferem proteção contra seus predadores. Estas podem ser endotoxinas 

(constituídas por polissacarídeos e lipídeos), liberadas para o ambiente apenas 

quando ocorre a lise celular; ou exotoxinas (proteínas altamente tóxicas), 

conhecidas por poderem causar sérios problemas nos sistemas nervoso 

(neurotoxinas) ou hepático (hepatotoxinas) dos organismos por elas afetados, 

podendo levar à morte peixes, aves piscívoras, gado que se dessedente nas águas 
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contaminadas e até o homem que delas se utilize (AZEVEDO, 1998; ROSET; AGUAYO; 

MUÑOZ, 2001).  

Esta toxicidade pode ter efeitos letais agudos (morte imediata) para alguns 

organismos aquáticos - e até para o homem - ou crônicos (mudanças de 

comportamento, redução da longevidade e da reprodução) para outros, 

dependendo da sensibilidade destes à toxina, bem como dos tipos e 

concentrações desta presente no ambiente aquático. As dermatotoxinas, 

produzidas por todos os gêneros de cianobactérias, podem produzir dermatites, 

vermelhidão e lesões, irritação nos olhos, obstrução nasal e asma, quando as 

pessoas fazem uso da água contaminada para a recreação (CARMICHAEL, 1981). 

 

Considerações finais 

 Diante do exposto, evidencia-se a necessidade urgente de se divulgar e 

utilizar os conhecimentos científicos específicos construídos e acumulados até o 

momento, em processos de gerenciamento efetivo dos sistemas aquáticos e nos 

processos educativos.  

Também se faz necessário educar os cidadãos para que utilizem 

racionalmente os sistemas hídricos. É preciso que estes, uma vez conscientes de seus 

deveres - e também de seus direitos - possam atuar em prol da preservação da 

água e exigir dos seus governantes que, diante dos conhecimentos científicos já 

produzidos e amplamente divulgados, tomem as providências cabíveis para que os 

recursos hídricos sejam poupados da exploração, poluição e contaminação 

desenfreadas que hoje imperam, visto que não se trata somente de poder contar 

com a disponibilidade de água, o calor do sol e a ocorrência dos fenômenos físicos 

envolvidos no ciclo da água para garantir que tal recurso não se esgote.  

É preciso considerar que quantidade e qualidade são critérios diferentes e 

que, portanto, mesmo os habitantes de uma dada região - que dispõem de 

grandes volumes de água - poderão enfrentar graves situações de escassez.  
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Introdução 

Com a instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) em 1997 

- Lei 9.433/97 (BRASIL, 1997) - ficou estabelecido em seu artigo 1º que “a água é um 

bem de domínio público, um recurso natural limitado e dotado de valor econômico 

e a sua gestão deve proporcionar o uso múltiplo das águas” (BRASIL, 1997, p. 1). 

Embora fique explícita na PNRH a garantia dos usos múltiplos da água, já é 

conhecida a existência, em diferentes regiões do Brasil e do Mundo, de conflitos 

relacionados à disponibilidade e uso desse bem natural, causados pelo fato deste 

ser, especialmente, fonte de vida e necessidade básica de todos os seres vivos 

O Brasil, embora seja um dos países mais ricos em biodiversidade e reservas 

hídricas do mundo, apresenta, em seu território, uma distribuição bastante desigual 

de água. Segundo Matirani e Peres (2016), nas últimas décadas, problemas como o 

crescimento populacional, a urbanização acelerada e sem planejamento, além da 
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expansão de áreas agrícolas e intensificação de atividades industriais têm 

provocado a degradação ambiental, em especial, da qualidade e quantidade de 

água, devido a desmatamentos da cobertura vegetal, mau uso e ocupação do 

solo em áreas de mananciais, aumento da demanda de água e do volume de 

efluentes lançados nos sistemas aquáticos.  

Os problemas identificados acima podem ser a causa dos conflitos pelo uso 

da água. Segundo Rio, Drummond e Ribeiro (2016), tais conflitos podem assumir 

várias formas, classificadas em diferentes modalidades. São conflitos que envolvem 

o uso consuntivo - abastecimento público, dessedentação de animais, irrigação e 

uso industrial – e o não-consuntivo – recreação, navegação geração de energia e 

aquicultura, e que envolvem questões relativas à qualidade e à quantidade de 

água. 

 Deve-se considerar que apenas em 2002, por meio do Comentário Geral nº 

15 do Comitê das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(CESCR), sobre o direito humano à água, é que o acesso à água potável e ao 

esgotamento sanitário foi definido como um direito humano (CASTRO; HELLER; 

MORAIS, 2015).  

Ainda, segundo material disponibilizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU, s/d), a garantia do direito humano à água e ao saneamento está 

explicito, como se lê a seguir: 

 

- O acesso à água potável segura e ao saneamento básico é um direito 

legal, e não um bem ou serviço providenciado a título de caridade; 

- Níveis básicos e melhorados de acesso devem ser alcançados cada 

vez mais rapidamente; 

- Os “pior servidos” são mais facilmente remediados e, por conseguinte, 

as desigualdades mais rapidamente diminuídas; 

- As comunidades e os grupos vulneráveis serão capacitados para 

participarem nos processos de tomada de decisão; 

- Os meios e mecanismos disponíveis no sistema de direitos humanos das 

Nações Unidas serão utilizados para acompanhar os progressos das 

nações na concretização do direito à água e ao saneamento, de 

forma a responsabilizar os governos. (ONU, s/d, p.1). 

 

 Além dos usos e das necessidades citadas acima para a manutenção da 

qualidade de vida humana verifica-se, em estudo realizado por Mitjavila e Grah 

(2011), a existência de riscos associados à gestão de recursos hídricos, segundo as 

áreas de impacto dos danos, os quais devem ser considerados pelos gestores 

públicos e pela população em geral. São eles: 
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1. Fontes e processos de abastecimento: falta de água, racionamento, 

contaminação e poluição de mananciais, inundações, deslizamentos de 

terra, áreas poluídas, contaminação aguda dos cursos d´água e 

contaminação da água subterrânea; 

2. Espaço geográfico e condições sociais da população: distribuição desigual 

da exposição aos riscos ambientais, com maior exposição dos 

trabalhadores, saúde, conforto, qualidade de vida e patrimônio; 

3. Processos sociopolíticos em torno da posse e da gestão d´água: abuso de 

poder na gestão da água e na tomada de decisões e conflitos 

internacionais pelo uso da água. 

 

Assim,  considerando as problemáticas supramencionadas que envolvem os 

conflitos, riscos e dilemas em torno da utilização dos recursos hídricos, e 

entendendo-se que a educação pode contribuir para a preservação e uso 

consciente dos mesmos, desenvolveu-se o jogo digital “Aventura nas águas”. Na 

expectativa de contemplar conteúdos presentes nos documentos oficiais, a equipe 

realizou uma leitura cuidadosa dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais dos Terceiros e Quartos Ciclos do Ensino Fundamental – PCN-Ciências - 

(BRASIL, 1998), dos Parâmetros Curriculares Nacionais Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias – PCN + Ensino Médio – PCN-Biologia (BRASIL, 2002). 

Além disso, considerando que as escolas envolvidas na fase de teste do jogo 

estariam situadas em municípios localizados no Estado de São Paulo, procedeu-se 

ainda à leitura do Currículo do Estado de São Paulo, Ciências da Natureza para o 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio (SÃO PAULO, 2012). 

A leitura desses documentos oficiais permitiu verificar que o tema está 

presente tanto no Ensino Fundamental II quanto no Ensino Médio e que neles são 

mencionados alguns aspectos que foram considerados na elaboração do jogo, por 

exemplo:  

 

Analisar dados relacionados a problemas ambientais como a 

destinação do lixo e do esgoto, o tratamento da água, a ocupação 

dos mananciais, a poluição dos rios das cidades brasileiras para avaliar 

as condições de vida da população e posicionar-se criticamente por 

meio de argumentação consistente (BRASIL, 2002, p. 37). 

[....] para sermos cidadãos plenos, devemos adquirir discernimento e 

conhecimentos pertinentes para tomar decisões em diversos 

momentos, como em relação à escolha de alimentos, ao uso da 

eletricidade, ao consumo de água, à seleção dos programas de TV ou 

à escolha do candidato a um cargo político (SÃO PAULO, 2012, p.21). 
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 Assim, ponderando o que está exposto nos capítulos anteriores deste livro e 

considerando que a utilização do lúdico e das ferramentas digitais tem se mostrado 

importantes aliadas para a aprendizagem de conceitos científicos, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a aplicabilidade do Jogo “Aventura nas Águas”, bem como 

verificar o nível de aceitação do mesmo por parte dos alunos da Educação Básica. 

 

Desenvolvimento e processo criativo 

Desde o início das atividades voltadas para a construção do projeto ficou 

evidente a necessidade de formação de uma equipe multidisciplinar para que fosse 

viabilizada a elaboração do jogo digital. Assim, houve uma sequência de etapas 

que foram seguidas durante este processo, as quais são apresentadas a seguir. 

 

Etapa 1: 

Foram realizadas reuniões entre a equipe de programação e o desenhista 

que, acompanhados pela área de Ensino do presente projeto, discutiram sobre o 

ajuste da temática do jogo com as possibilidades de programação e também com 

a realidade das Escolas Públicas.  

Nesta etapa ficou definido que o Jogo seria composto por 3 temas principais: 

Bacias Hidrográficas e Usos Múltiplos da Água; Doenças de Veiculação Hídrica; Uso 

da Água no Cotidiano. Para cada um destes temas seriam apresentados: 1 Mini-

jogo, 1 História em Quadrinhos e 1 Quiz.  

Em relação ao formato do jogo, inicialmente foi proposta uma estrutura 

linear, correspondendo às 3 fases, sendo que cada uma destas seria composta por 

uma pequena introdução na forma de uma História em Quadrinhos – HQ (cujas 

ilustrações constam nas Figuras 1 a 3), um desafio (mini-jogo) e um quiz (teste de 

conhecimento).  O jogo foi desenvolvido especificamente para uso da internet, ou 

seja, podia ser acessado diretamente, utilizando-se um navegador de internet 

("browser"), como o Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox, entre outros. O 

desenvolvimento dos jogos foi feito em Javascript, HTML e CSS (no nível do cliente) 

e PHP e SQL (no nível do servidor), assim apresentando arquivos em HTML, PHP, CSS 

e JS.  

O jogo pode ser acessado no repositório da Agência Nacional de Águas, no 

endereço: http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/226. 
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Figura 1. Personagens da História em Quadrinhos criados para o Jogo. Fonte: Ilustração 

de Alexandre Nagado. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemplo dos desenhos que compõem a História em Quadrinhos – Introdução 

ao Jogo. Fonte: Ilustração de Alexandre Nagado. 
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Figura 3. Exemplo dos desenhos que compõem a História em Quadrinhos – Introdução 

ao Jogo – Surgimento do Aquazin. Fonte: Ilustração de Alexandre Nagado. 

 

 

 

Na estrutura final do jogo ficou definido que caberia ao jogador selecionar a 

fase pela qual decidiria começar o jogo e que este só terminaria quando fossem 

finalizadas as três fases: Bacias Hidrográficas e Usos Múltiplos da Água; Ciclos das 

Doenças; Uso Racional da Água (Figura 4). 

 

Figura 4. Mapa das fases do Jogo “Aventura nas Águas”. Fonte: Próprio jogo. 
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Etapa 2: 

Durante reuniões realizadas entre as Coordenadoras da Área de Ensino e os 

Coordenadores da Área de Recursos Hídricos foram discutidas as ações que 

objetivavam a elaboração conjunta dos conteúdos relacionados. Nesta ocasião 

também foram estabelecidos os contatos com as escolas parceiras, visando a 

análise dos materiais que eram utilizados pelos professores e para que ocorressem 

trocas de experiência sobre a dinâmica de sala de aula.  

Como resultado destes encontros - presenciais e à distância – ficaram 

definidas as formas como cada membro da equipe multidisciplinar colaboraria para 

a construção do jogo, ou seja, o que cada um deles poderia oferecer, por exemplo, 

com respeito à elaboração de questões relacionadas aos conteúdos específicos 

selecionados para estarem presentes no jogo.  

O enfoque principal do projeto foi o Ensino Fundamental Ciclo II, mas a 

equipe entendeu que seria interessante que o jogo também pudesse ser aplicado 

aos alunos do Ensino Médio, para que se pudesse verificar as dimensões de sua 

aplicabilidade.  

Nesta perspectiva, foram considerados alguns trechos retirados dos 

documentos oficiais que permitiram selecionar os principais conteúdos, direcionar 

os mini-jogos e elaborar as questões do Quiz: 

 

Os nomes de doenças, seus agentes e sintomas são conteúdos 

desenvolvidos em temas de trabalho significativos para os estudantes, 

como, por exemplo, a investigação dos meios de combate à dengue, 

mas é de pouca valia sua apresentação isolada de contexto (BRASIL, 

1998, p.46). 

 

Ao fim do Ensino Fundamental, já é possível identificar e qualificar as 

inúmeras tecnologias presentes na produção industrial e energética, 

agropecuária e extrativa, nas comunicações, no processamento de 

informações, nos serviços de saúde, nos bens de consumo, no 

monitoramento ambiental etc., praticamente em todos os setores da 

vida em sociedade, dando-se o mesmo foco às questões globais, como 

a dos combustíveis fósseis e dos renováveis, a defesa da biodiversidade 

ou o comprometimento dos mananciais de água (SÃO PAULO, 2012, p. 

27). 

 

[...] temas que preparem o aluno para compreender o papel do ser 

humano na transformação do meio ambiente; posicionar-se perante a 

problemática da falta de água potável em futuro próximo (SÃO PAULO, 

2012, p. 33). 

 

Desta análise, para o 6º ano do Ensino Fundamental verificou-se que muitos 

dos aspectos relacionados ao tema eram abordados, tais como: estados físicos da 

água; ciclo hidrológico; interdependência da vida – água, ar e solo – fontes e usos 
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múltiplos; preservação e manutenção da vida; poluição; tratamento da água para 

o consumo humano; uso consciente da água e doenças de veiculação hídrica. Já 

para o 1º ano do Ensino Médio verificou-se que os temas relacionados ao jogo eram 

os seguintes: Ciclos biogeoquímicos; Poluidores do ar, da água e do solo; Condição 

do solo, da água e do ar nas regiões do Brasil; Tratamento da água; Medidas para 

minimizar os impactos negativos nos recursos naturais. 

 Por exemplo, no PCN+ tem-se a seguinte citação:  

 

Analisar dados relacionados a problemas ambientais como a 

destinação do lixo e do esgoto, o tratamento da água, a ocupação 

dos mananciais, a poluição dos rios das cidades brasileiras para avaliar 

as condições de vida da população e posicionar-se criticamente por 

meio de argumentação consistente (BRASIL, 2002, p. 37). 

 

À análise dos documentos oficias, obviamente, somaram-se as experiências 

dos membros da equipe e os conhecimentos presentes nos livros didáticos de 

Ciências e Biologia (PEREIRA, A. M.; SANTANA, M.; WALDHELM, M. (Ed.). Perspectiva 

Ciências. São Paulo: Editora do Brasil, 2009. 232 p.; TRIVELLATO, José et al. Ciências, 

Natureza e Cotidiano: Criatividade Pesquisa Conhecimento. São Paulo: Editora FTD 

S.A, 2009. 240 p.; SANTANA, O.; FONSECA, A. Ciências Naturais. 2. ed. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2006. 320 p.) que, em conjunto, forneceram o embasamento  teórico 

necessário para as questões apresentadas no jogo.  

A Figura 5 ilustra um exemplo de como as perguntas do Quiz são 

apresentadas aos jogadores. Após o aluno selecionar a alternativa que acredita ser 

a correta, ao lado, aparecem os indicadores que identificam se a resposta emitida 

está correta ou incorreta. 
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Figura 5. Exemplo da tela em que aparecem as questões do Quiz. Fonte: Próprio jogo. 

 

 

  

Etapa 3: 

Nesta etapa participaram mais ativamente a UNESP Câmpus de Ilha Solteira 

e o NEaD (Núcleo de Educação à Distância da UNESP) que, juntamente com a 

equipe do Prof. Dr. Klaus Schlünzen Junior, procedeu à gravação do vídeo 

institucional, ocorrida no estúdio localizado nas dependências do prédio do NEaD 

em São Paulo. O vídeo tem duração de 3’e 57” e está disponível em: 

http://dspace.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/226.  

 

Etapa 4: 

Esta correpondeu à aplicação do jogo nas escolas, com o objetivo de 

verificar se haviam sugestões a serem acatadas e ou correções a serem realizadas, 

visando a garantir que fosse alcançado o sucesso das atividades propostas. 

Participaram dessa fase de teste quatro escolas públicas, sendo três de Ensino 

Fundamental II e uma de Ensino Médio. Duas destas escolas estão localizadas no 

município de Bauru (6-Bau – 6º ano em Bauru e 3-Bau – 3º ano do Ensino Médio em 

Bauru), uma em Ilha Solteira (6-Isa – 6º ano em Ilha Solteira) e uma em São Vicente 

(9-SVic - 9º ano em São Vicente). 
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A decisão pela aplicação do jogo nas diferentes seriações esteve 

fundamentada no objetivo de se verificar eventuais questões relacionadas à 

aplicabilidade e/ou à aceitação do jogo digital por parte de estudantes de 

diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento.  

Em todas as escolas houve o estabelecimento de um contato prévio com a 

Direção, por vezes representada pelo Coordenador Pedagógico, e a aplicação do 

jogo digital foi acompanhada pelo professor titular de cada turma de alunos. 

Foi estabelecido que para que ocorresse a aplicação do jogo seria 

necessário o tempo referente a uma aula dupla (100 minutos), para que os alunos 

pudessem realizar as leituras das Histórias em Quadrinhos e dos Quizes de maneira 

tranquila. 

Após a realização da atividade, os alunos receberam um questionário que 

deveria ser preenchido individualmente, constituído de questões fechadas (múltipla 

escolha), cujas respostas posteriormente receberam tratamento de estatística 

descritiva, utilizando-se porcentagem para se computar os dados obtidos. As 

questões abertas (dissertativas) foram analisadas conforme proposto por Bardin 

(1977), procedendo-se à Análise de Conteúdo, por meio da obtenção de palavras-

chaves que permitissem a estruturação das respostas em Categorias. 

As questões presentes no questionário foram as seguintes: 

1 – O conteúdo e informações abordadas no jogo já foram discutidos em sala de 

aula? Sim (  )      Não (   )  

Se a resposta for não, cite quais conteúdos você ainda não aprendeu em sala de 

aula?  

2 – Você acha que poder participar do jogo ajuda a melhorar a aprendizagem?  

Sim (  )    Não (   ) 

3 – O que você aprendeu com o jogo digital?  

4 - O jogo apresentou conceitos novos para você?  Sim (  )     Não (   ) 

5 – O que você mais gostou no jogo? 

6 – Você achou que o jogo é apropriado para a sua faixa etária? Sim (  )     Não (   ) 

 

Resultados e Discussão 

  Com base nos resultados apresentados na Tabela 1 pode-se verificar que os 

conteúdos abordados no jogo são realmente discutidos em sala de aula, o que 

confirma a articulação do conteúdo deste último com aqueles determinados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e pelo Currículo do Estado de São Paulo para o 
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Ensino de Ciências. Verifica-se também que há maior evidência de correlação com 

os conteúdos do 6º ano, pois tanto nas respostas obtidas dos alunos das escolas de 

Bauru quanto dos da escola de Ilha Solteira, os resultados mostraram-se 

semelhantes. 

 

Tabela 1. Respostas dos alunos (em %) à questão 1. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

1-) O conteúdo e informação abordados no jogo já foram 

discutidos em sala de aula? 

 6-Bau 6-Isa 9-SVic 3-Bau 

Sim 94 97 79 81 

Não 6 3 21 19 
   Dados: Do próprio trabalho.  

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, verifica-se que 

aparentemente houve aceitação do jogo por parte dos estudantes de todas as 

seriações em que o jogo foi aplicado, pois mais de 90% dos alunos indicaram que a 

participação no jogo ajuda a melhorar a aprendizagem. 

 

Tabela 2. Respostas dos alunos (em %) à questão 2. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

2-) Você acha que poder participar do jogo ajuda a melhorar a 

aprendizagem? 

 6-Bau 6-Isa 9-SVic 3-Bau 

Sim 97,3 97 92 91 

Não 2,7 3 8 9 
Dados: Do próprio trabalho 

 

Em relação à questão 3 do questionário, por ser esta uma questão aberta, 

verificou-se a obtenção de uma maior diversidade de respostas, as quais foram 

reunidas em 9 categorias (Tabela 3). 

No 6º ano, em Bauru, a maioria das respostas esteve associada à categoria 

Conscientizar/Economia, pois os alunos afirmaram ter aprendido mais sobre como 

economizar e cuidar bem da água. Em relação ao 6º ano, em Ilha Solteira, verificou-

se a obtenção de uma maior diversidade de respostas, assim dando origem a um 

maior número de categorias com relação às demais turmas participantes. Alguns 

exemplos de conteúdos presentes nessas categorias citadas pelos alunos são: Ciclo 
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da Água, Usos da Água e citações dos nomes das doenças de veiculação hídrica 

que constam no jogo. 

No 9º ano, em São Vicente, e no 3º ano do ensino médio, em Bauru, a 

categoria predominante esteve relacionada à Conscientização e à Economia dos 

Recursos Hídricos, com 54,1% e 20% das citações, respectivamente.  

 

Tabela 3. Respostas dos alunos (em %), à questão 3. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

3-) O que você aprendeu com o jogo digital?    

 6-Bau 6-Isa 9-SVic 3-Bau 

Sobre a Água – usos múltiplos 0 21,8 33,3 10 

Sobre Doenças de veiculação hídrica 27 22,6 0 42 

Sobre a Aprendizagem 0 12,0 0 0 

Outros 0 28,6 0 0 

Sobre Conscientizar /Economia 62 10,5 54,1 20 

Sobre Aprender brincando 9 0,0 0 0 

Nada, só reforçou o que eu já sabia  2 0,0 8,3 11 

Informações novas 0 0,0 4,1 17 

Em Branco 0 4,5 0 0 
Dados: Do próprio trabalho. 

 

Na Tabela 4 verifica-se, como já era esperado, que os alunos do Ensino 

Fundamental estão sendo apresentados aos conteúdos propostos no jogo, pois, de 

acordo com o Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2010), é no 6º ano 

que o conteúdo sobre Água e Ciclo Hidrológico é abordado, bem como as 

questões relativas às doenças de veiculação hídrica. 

 

Tabela 4. Respostas dos alunos (em %) à questão 4. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

4-) O jogo apresentou conceitos novos para 

você?   

 6-Bau 6-Isa 9-SVic 3-Bau 

Sim 87,8 85 92 73 

Não 12,2 15 8 27 
Dados: Do próprio trabalho.  

 

Em relação à questão 5 (Tabela 5), observa-se uma ampla variedade de 

respostas por parte dos estudantes, sendo observadas 12 categorias. As de maior 
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predominância para o 6-Bau “Tudo”; para o 6-Isa “Outros”; para o 9-SVic “Quiz”; 

para o 3-Bau “’aprendizagem (lúdica, divertida, conteúdos). 

 

Tabela 5. Respostas dos alunos (em %) à questão 5. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

5-) O que você mais gostou no jogo?     

 6-Bau 6-Isa 9-Svic 3-Bau 

Tudo 25 6,5 8,3 1,3 

Quiz 11 8,9 37,5 19 

Mini-jogos 12 24,4 4,1 7 

Quadrinhos  0 8,1 8,3 11 

Branco  0 4,1 0 0 

Conscientização  19 7,3 12,5 7 

Outros 1 30,1 30,1 15 

Conteúdo  14 7,3 0 14 

Aprendizagem (lúdica, divertida, 

conteúdos) 0 3,3 0 25 

Nada 0 0 0 1,3 

De não ficar na sala de aula 0 0 4,1 0 

Das imagens 0 0 12,5 0 
      Dados: Do próprio trabalho. 

 

Na Tabela 6 observa-se que a seriação mais adequada para aplicação do 

Jogo Digital elaborado é o 6º ano, embora o mesmo tenha tido boa aceitação no 

9º ano também. Além disso, observa-se que mais de 60% dos alunos do 3º ano do 

Ensino Médio, declararam que o jogo estava adequado à sua idade. 

 

Tabela 6. Respostas dos alunos (em %) à questão 6. (Legenda: 6-Bau: 6º ano de uma escola no 

município de Bauru; 6-Isa: 6º ano de uma escola no município de Ilha Solteira; 9-SVic: 9º ano de 

uma escola no município de São Vicente; 3-Bau: 3º ano do Ensino Médio de uma escola no 

município de Bauru). 

6-) Você achou que o jogo é apropriado para a sua faixa 

etária?   

 6-Bau 6-Isa 9-SVic 3-Bau 

Sim 95,9 94 87 66 

Não 4,1 5 13 34 

Branco  0 1 0 0 
       Dados: Do próprio trabalho.  

 

 Verifica-se, pelas respostas gerais dos alunos, que o jogo proposto atendeu 

às expectativas, especialmente dos alunos do Ensino Fundamental II. Também, a 
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forma de apresentação do jogo, bem como a estruturação dos conteúdos foi bem 

aceita pelos alunos participantes da pesquisa. 

 Em relação à aplicabilidade do jogo, foram apontados alguns problemas 

durante essa fase de teste, tais como falhas no temporizador e na estrutura 

gramatical de algumas questões do Quiz. Estes detalhes já foram reestruturados 

para a versão final que está disponível na internet. 

 Outros problemas relativos à aplicabilidade do jogo estiveram relacionados 

à infraestrutura da própria escola, pois algumas não puderam participar da fase de 

teste por não possuírem computadores adequados ou disponibilidade de acesso à 

internet. Na maioria dos testes, os estudantes jogaram em duplas ou em trios, devido 

ao reduzido número de computadores disponível na escola ou porque alguns 

destes estavam quebrados ou desatualizados. Nesse sentido, considera-se que 

além da presença desses equipamentos disponibilizados pelo Estado, há 

necessidade de manutenção dos mesmos para que a escola possa efetivamente 

introduzir as TICs em suas práticas pedagógicas diárias.  

 Em relação à participação e aprendizagem dos estudantes, vale ressaltar 

que em alguns casos estes não liam as Histórias em Quadrinhos e realizavam o jogo 

de forma mecanizada, somente selecionando alternativas ou arrastando as peças 

dos jogos de associações. Diante disso, a equipe recomenda que o professor esteja 

orientando os alunos durante a atividade, para que estes leiam o que precisa ser 

lido e para que os auxilie a interpretar os conteúdos trabalhados durante o jogo. 

Apesar dos Jogos Didáticos serem ótimas ferramentas de auxílio para melhoria da 

aprendizagem e possuir o lúdico como um dos aspectos motivacionais, ele por si só, 

não atingem todos os objetivos que a ferramenta possui como potencial. Nesse 

sentido, a mediação em sala de aula é de extrema importância. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao tempo de jogo. É indicado que o 

professor reserve uma aula dupla, isto é, de 100 minutos para o desenvolvimento da 

atividade, a fim de que disponha do tempo necessário para discutir os conteúdos 

com seus estudantes, bem como para sanar eventuais dúvidas ou erros que 

venham a ocorrer durante a atividade. Observou-se que alguns estudantes 

terminavam de jogar em menos de 50 minutos, e que estes eram os mesmos que 

não se dedicavam à leitura das Histórias em Quadrinhos e das Caixas de Textos 

explicativas. Assim, é indicado que o professor oriente a atividade e saliente a 

importância da leitura para a aprendizagem. 
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Para finalizar, ressaltamos a importância do tema objeto desse estudo, com 

duas citações: 

 

“A falsa percepção de abundância hídrica junto aos fatores de 

degradação ambiental e comportamento consumista foram gerando 

um ambiente de desinformação, negligência e imobilismo 

generalizados sobre as questões que envolvem a conservação e a 

gestão desse recurso e, consequentemente, a uma cultura de 

desperdício e de descaso que veio se refletindo no consumo, na 

conservação, na gestão e com a falta de investimentos para seu uso e 

proteção mais eficientes” (MARTIRINI, 2016, p. 3) 

 

Prevê se que, em 2025, a escassez de água afetará mais de 1,8 mil 

milhões de pessoas, atingindo sobretudo os trabalhadores agrícolas e 

os agricultores pobres. O acesso universal a serviços sociais básicos—

educação, cuidados de saúde, abastecimento de água, saneamento 

básico, segurança pública— aumenta a resiliência. Os esforços do Brasil 

para reduzir as suas desigualdades de longa data, promovendo a 

redistribuição de rendimentos e o acesso universal à educação, saúde, 

abastecimento de água e serviços de saneamento, melhoraram 

também a nutrição infantil, resultando numa grande redução das 

crianças com atraso no crescimento entre os 20 por cento mais pobres 

da população (MALIK, 2014, p. 76). 

 

Considerações Finais 

 Diante do exposto, verifica-se que o jogo resultante do desenvolvimento do 

projeto pôde ser aplicado com sucesso e, assim, alcançou os objetivos que foram 

propostos inicialmente. 

 Os resultados obtidos na fase de teste da aplicação do jogo demonstraram 

que este pode ser utilizado pelos professores do Ensino Fundamental II como 

ferramenta auxiliar que estimula e facilita a aprendizagem dos conteúdos que estão 

presentes nos documentos oficiais e que devem ser abordados neste nível de 

ensino.  

 Também no Ensino Médio observou-se que o jogo digital em questão pode 

ser utilizado como ferramenta que promova a aprendizagem ou que venha a 

reforçar ou verificar a apreensão de conhecimentos previamente abordados, de 

forma prazerosa e lúdica.  

 Verificou-se que a utilização do jogo digital pode ser indicada não somente 

como atividade voltada para o ensino de conteúdos de Ciências e Biologia, mas 

como processo educativo ambiental, visto que a atividade aparentemente se 

mostrou efetiva para a ampliação de conhecimentos específicos e para a 

sensibilização dos estudantes voltadas para as questões associadas ao tema Água.   
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sala de aula e na elaboração de materiais didáticos de ciências da natureza. Tem 

experiência com a temática de Recursos Hídricos e atua junto ao Comitê de Bacias 

do rio São José dos Dourados, como Coordenadora da Câmara Técnica de 

Educação Ambiental; Orienta no Programa de Pós-graduação em Ensino e 

Processos Formativos (UNESP). UNESP - Câmpus de Ilha Solteira.  

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737145A9  

  

Emely Rocha, Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP – Câmpus de São Vicente – Litoral Paulista. 

 

Isabela Chellegatti, Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP – Câmpus de Bauru. 

 

Profa. Dra. Jandira Liria Biscalquini Talamoni, Bióloga com mestrado e doutorado em 

Ecologia e Recursos Naturais. Orienta no Programa de Pós-Graduação em 

Educação para a Ciência (FC-UNESP-Bauru). Tem experiência na área de Ecologia, 

com ênfase em Limnologia e Ecologia de Comunidades Planctônicas de Aguas 

Doces. Também atua em Educação Ambiental em ambientes aquáticos e em 

Ensino de Ciências (Ecologia); UNESP Câmpus de Bauru.   

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786451P5  

 

Larissa Teixeira de Andrade, Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP – Câmpus de São Vicente – Litoral 

Paulista. 

 

Marília de Oliveira Cavalcante, Graduanda em Ciências Biológicas pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP – Câmpus de Bauru. 

 

Thayline Vieira Queiroz, Mestra em Ensino e Processos Formativos pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/IBILCE/InterUnidades - na linha de 

pesquisa Ensino em Ciências. Graduação em licenciatura e bacharelado no curso 

de Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho; 

Câmpus de Ilha Solteira. Foi bolsista da PROEX-UNESP no projeto de extensão 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786451P5
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Biologia muito além da Ilha: Sem limites para o conhecimento (2012-2015). Tendo 

participado de projetos de pesquisa, trabalhando juntamente com os professores 

sobre conteúdo de Biologia Geral. Tem experiência na área de Educação, com 

ênfase em Educação Ambiental, atuando nos seguintes temas: Conservação da 

biodiversidade e recursos hídricos. 

Link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2376796441211986 

  

 

ÁREA DE RECURSOS HÍDRICOS  

  

Prof. Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandez, Professor Titular, Engenheiro Agrônomo 

com Doutorado em Irrigação e Drenagem. Tem experiência na área de Engenharia 

Agrícola, com ênfase em Irrigação e Drenagem, atuando principalmente nos 

seguintes temas: sistemas de irrigação, agrometeorologia, hidrologia e fertirrigação. 

Leciona as disciplinas de Irrigação e Drenagem no curso de Agronomia e Manejo e 

Operação de Sistemas de Irrigação no curso de Pós-Graduação em Sistemas de 

Produção na UNESP Ilha Solteira e na UNESP Campus de Botucatu. É docente e 

orientador do ProfÁgua (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e 

Regulação de Recursos Hídricos) da CAPES e ANA.  Possui os seguintes canais de 

mídia na Internet: BLOG (http://irrigacao.blogspot.com), Pod Irrigar 

(http://podcast.unesp.br/podirrigar); UNESP Câmpus de Ilha Solteira.  

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785342T1  

 

Fernanda Azevedo Dias, Graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP – Câmpus de Ilha Solteira. 

  

Prof. Dr. Jefferson Nascimento Oliveira, Engenheiro Civil, com mestrado e doutorado 

em Engenharia Hidráulica e Saneamento, tendo realizado doutorado sanduíche na 

Stanford University (2000). Atualmente é coordenador do ProfÁgua (Mestrado 

Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) da 

CAPES e ANA. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária, com ênfase em 

Recursos Hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: águas 

subterrâneas, gerenciamento de recursos hídricos, drenagem urbana. Preside a 

Câmara Técnica de Ciência e Tecnologia - CTCT, do Conselho Nacional de 
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Recursos Hídricos - CNRH, desde 2013. Representante da UNESP na Comissão 

Técnica das Universidades Públicas (estaduais e federais) do Estado de São Paulo, 

desde fevereiro de 2015. Conselheiro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 

CNRH, representando as Instituições de Ensino, junto as Organizações Técnicas de 

Ensino e Pesquisa - OTEP, eleito para o mandato 2015-2018; UNESP Câmpus de Ilha 

Solteira.  Foi eleito vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio São José 

dos Dourados (UGRHI-18) para o Biênio 2017-2019. 

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767246A6  

  

Prof. Dr. Maurício Augusto Leite, Engenheiro Agrônomo, mestre e doutor em Ciências 

da Engenharia Ambiental. Tem experiência na área de Recursos Hídricos, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Qualidade da água no meio rural, uso e gestão 

dos recursos hídricos, saneamento rural e construções rurais. Atua nas áreas de 

gerenciamento e monitoramento de recursos hídricos e Bacias hidrográficas. É 

docente e orientador do ProfÁgua (Mestrado Profissional em Rede Nacional em 

Gestão e Regulação de Recursos Hídricos) da CAPES e ANA. Membro do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do rio São José dos Dourados pela UNESP Câmpus de Ilha 

Solteira.  

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703987Z4  

   

 

ÁREA DE ARTE E PROGRAMAÇÃO  

  

Alexandre Nagado, Desenhista, redator e autor de quadrinhos com mais de 25 anos 

de carreira. Produziu gibis didáticos para o Projeto Tietê (1994) e o DAEE (2004) 

ambos focados no tema de conservação de recursos hídricos. Já prestou serviços 

para Editora Abril, Editora Escala, Votorantim, Santander, Nissan, Fidelity Information 

Services, ABB, Eldorado, Fibria e outros.   

 

Prof. Dr. Klaus Schlünzen Junior, Matemático, mestre em Ciência da Computação e 

doutor em Engenharia Elétrica. Professor livre-docente em Informática e Educação, 

com estágio de Pós-doutoramento na Universitat de Barcelona. Coordenador do 

Núcleo de Educação a Distância da UNESP e do programa de Pós-graduação em 
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Educação da FCT/UNESP. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Tópicos Específicos de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

formação de professores, informática na educação, tecnologias de informação e 

comunicação, educação a distância e aprendizagem organizacional; 

Coordenador de Mídias da UNESP NO Sistema Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo (UNIVESP); UNESP Câmpus de Presidente Prudente.  

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785907D4  

  

Luiz Daniel Mendes de Lima, Engenheiro Mecânico formado pela UFSC, com mais 

de 15 anos de experiência em desenvolvimento de produtos com tecnologias 

inovadoras, bem como em projetos de desenvolvimento de software para uso em 

marketing e educação. Nos últimos 12 anos desenvolveu projetos para mesas 

multitouch e conteúdo interativo para diversas empresas e entidades como SESI, 

SENAI, Sebrae, IEL e UFSC, entre outros.   

Link para o Currículo Lattes: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792936P2  
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