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RESUMO 

 

 
Visando uma Educação Inclusiva e Ambiental foi produzido um audiolivro 

paradidático direcionado a turmas de 5º e 6º ano do Ensino Fundamental. O produto 

desenvolvido tem como proposta proporcionar a inserção de alunos do Ensino 

Fundamental II em discussões sobre questões ambientais junto a uma 

aprendizagem reflexiva e investigativa de Ciências. A escolha, do audiolivro como 

recurso didático inclusivo foi definida por se tratar de um material utilizado tanto por 

alunos com deficiência visual quanto por alunos videntes ou com algum nível de 

deficiência intelectual. Após produção do material, o mesmo foi submetido a uma 

avaliação, qualitativa, sendo uma delas realizada por um professor cego, que atua 

em salas de recursos na Rede Pública de Ensino, e a outra por uma professora 

vidente que trabalha com alunos deficientes visuais e autistas. Como resultado final 

confrontando-se as avaliações dos professores, conclui-se que o produto tem 

grande potencial para atingir os objetivos didáticos propostos.  

 

Palavras-chave: Audiolivro – Deficientes Visuais – Educação Ambiental  

Produto: Audiolivro  
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ABSTRACT  

 

Aiming at an Inclusive and Environmental Education, a paradidadic audiobook was 

produced for 5th and 6th grade classes. The developed product has proposals to 

provide the insertion of Elementary School students in discussions on environmental 

issues together with a reflective and investigative learning of Sciences. The choice of 

an audiobook as an inclusive didactic resource was defined as being a material used 

by students with visual impairment as well as by students who were blind or with 

some degree of intellectual disability. After production, the material was subjected to 

an evaluation, qualitative, one of which was performed by a blind teacher, who works 

in resource rooms in the Public Education Network, and the other by a seer teacher 

who works with visually impaired students and autistic. As a final result confronting 

the teachers' evaluations, it is concluded that the product has great potential to 

achieve the proposed didactic objectives. 

Keywords: Audiobook - Visual Deficient - Environmental Education 

Product: Audiobook. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

Antes da década de 1960 a escola não era pensada para todos, os alunos 

considerados “anormais” não tinham acesso às escolas regulares e eram 

encaminhados para instituições direcionadas a Educação Especial. Ainda na época 

do Império, meados do século XIX, surgiu a Fundação dos Meninos Cegos, hoje 

Instituto Benjamim Constant (IBC), em 1854. E o Instituto dos Surdos Mudos, hoje 

Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), em 1857. Instituições 

especializadas para atender pessoas com deficiências visuais e auditivas 

respetivamente (IBC, 2016; INES, 2016).   

No entanto, em 1961, pessoas ditas “excepcionais” são integradas, 

preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino e começaram a ter direito à 

Educação (BRASIL, 2017). Em 1971, são criadas as classes especiais, 

estabelecendo “tratamento especial” a alunos com deficiências físicas ou motoras, 

atrasados e superdotados (BRASIL, 2017). 

Já a Educação Inclusiva (EI) surge em 1988 com a criação da atual 

Constituição do Brasil: 

Artigo 205 – Educação como um direito de todos, garantindo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para 
o trabalho.  

Artigo 206 – Estabelece “igualdade de condições de acesso e permanência 
na escola”.  

Artigo 208 – Oferta de Atendimento Educacional Especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

Os Artigos citados demonstram que não devem ser feitas distinções entre 

pessoas com ou sem deficiência, sendo garantida a educação como direito de todos 

e igual acesso a turmas regulares, e atendimento especializado também nas escolas 

regulares de ensino e não mais nas instituições especializadas.  

Posteriormente, em 1990, com a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos e a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) consolidou-se o 

direito a educação e permanência de todos sob as mesmas condições (BRASIL, 
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2017). Porém, esses direitos só passaram a valer em 1994 quando assinada a 

Declaração de Salamanca, que tem como princípio fundamental: 

 (...) que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 
possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às 
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e 
ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à 
todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades 
(BRASIL, 1994, p.5).  

Portanto, começou a ser difundido o conceito de escola inclusiva, onde todos 

deveriam ter a mesma oportunidade no âmbito escolar e na vida, partindo-se do 

princípio que todos somos iguais perante a lei, baseada na concepção dos direitos 

humanos.  

A inclusão é considerada a única modalidade educativa que envolve todos os 

membros da instituição no processo de atendimento a diversidade. Ou seja, requer 

que as escolas se modifiquem para que os alunos com necessidades educativas 

especiais ingressem em classes regulares independentemente das condições 

intelectuais, físicas, sociais e culturais destes, enfim de todos que estão em busca 

de desenvolvimento na aprendizagem (DUBOC, 2005).  

A discussão sobre inclusão, no campo da Educação, vem sendo cada vez 

mais frequente devido ao aumento significativo de alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEEs) em classes regulares. Baseando-se em dados do 

Censo é possível observar que em 2008 apenas 31% das escolas brasileiras tinham 

alunos com NEEs matriculados em turmas regulares, e em 2016 esse percentual é 

de 58% (BRASIL, 2017). 

Esse aumento pode ser observado devido a criação de diretrizes voltada para 

a implantação da EI.  A inclusão é um movimento que representa a luta de pessoas 

com deficiências e seus familiares na busca por seus direitos e seu lugar dentro da 

sociedade. Além, de também, estar ligada a todas as pessoas que não possuem as 

mesmas oportunidades na sociedade. Permitindo a inserção de alunos com 

deficiências permanentes ou temporários, no ensino regular, garantindo o direito de 

educação para todos como proposto na Constituição (DELLANI; MORAES, 2012). 
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Porém, sabe-se que o processo de inclusão até então é falho na grande 

maioria das escolas, pois existem dificuldades que ainda precisam ser transpostas 

para que isso de fato aconteça. A falta de estrutura adequada nas escolas; 

qualificação de profissionais; disponibilidades de materiais didáticos apropriados e 

planejamento pedagógico diferenciado são os principais entraves. 

Diante disso, a formação profissional na perspectiva da inclusão escolar 

revela-se uma questão a ser discutida e refletida, devido à falta de preparo dos 

licenciandos, para lidar com as diversidades encontradas no âmbito escolar. 

Acredita-se que parte dessa falta de preparo tenha relação com a pouca abordagem 

da temática nos cursos de licenciatura. 

1.1 OBJETIVOS GERAIS 

Produzir um audiolivro direcionado a alunos do Ensino Fundamental II com 

deficiências visuais, com conteúdo de Educação Ambiental, através de uma história 

lúdica e prazerosa, estimulando discussões de questões ecológicas, sociais, 

econômicas e políticas específicas à temática água. E promover a divulgação do 

audiolivro, produzido, de forma que alunos com deficiências visuais possam ter 

acesso e distribuir a instituições direcionadas a esse público. 
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) assegura aos alunos NEEs 

“professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 2017, p.40).   

Porém, segundo Rodrigues e Lima (2011) a introdução de diversas áreas de 

ensino desafiam os domínios do professor. Dentre eles, encontram-se: a inserção da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com uso de computadores para 

apresentação de conteúdo, pesquisas em sites, compartilhamento de documentos 

entre outras utilidades; e métodos que valorizem e incentivem a aprendizagem por 

investigação. Os professores são convidados a serem habilidoso no trabalho com 

grupos e no uso de estratégias interativas. Além de, adicionalmente, precisarem 

desenvolver todas essas atribuições, apresentadas, em uma perspectiva inclusiva. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de projetos na perspectiva de EI, 

Rodrigues e Lima (2011) ressaltam, ainda, que parte dessas funções, que 

anteriormente eram de domínio exclusivo das escolas especiais ou dos professores 

de Educação Especial, foram “transferidos” para os professores de escolas 

regulares. Recaindo, a partir de então, sobre os professores, regentes de turmas 

regulares, toda a responsabilidade de um grande espectro de problemas, que eram 

de domínio restrito ou especializado. Sendo assim, Rodrigues1 (apud RODRIGUES; 

LIMA, 2011) pontua como um dos principais desafios para o desenvolvimento de 

uma EI a grande defasagem na formação acadêmica dos professores, que até os 

dias atuais não conseguem dar conta de um currículo adequado para atender alunos 

com as mais variadas NEEs. Mostrando-se cada vez mais necessária a inserção de 

disciplinas voltadas para Educação Especial, evitando que a prática docente seja 

preconceituosa e excludente.   

                                                           
1 RODRIGUES, D. Questões preliminares sobre o desenvolvimento de políticas de Educação Inclusiva. Inclusão – 
Revista de Educação Especial, v. 4, n. 1, p. 33-40, 2008. 
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Estudos realizados por Bueno (2002) sobre a formação de professores para 

Educação Especial no Brasil indicam que entre as 58 universidades, pesquisadas, 

23 (39,7%), ofereciam cursos de graduação plena para formação de professores em   

Educação Especial. Os professores, de Educação Especial, preferem estudar a área 

de deficiência intelectual (40,6%) em vez das demais áreas como: deficiência visual 

(6,3%), auditiva (15,6%) e deficiência física (3,1%).  

Bueno (2002), revela, também, o oferecimento de disciplinas de Educação 

Especial em 52% das escolas pesquisadas, das quais 27,7% tem caráter eletivo. 

Sendo assim, a formação de professores com ênfase na aprendizagem para todos, 

independentemente de suas diferenças, no Ensino Superior mostra-se preocupante.  

Com base na LDB modificada em 2017 torna-se obrigatória para atuação no 

Ensino Fundamental II formação no curso de licenciatura plena.  

Art. 62: A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal (BRASIL, 2017, p. 42). 

Sendo assim, para exercer a função de professor de Ciências no Ensino 

Fundamental II os cursos de licenciatura plena exigidos são de Ciência Naturais/da 

Natureza ou Ciências Biológicas. Nas principais Universidades Públicas no Estado 

do Rio de Janeiro que oferecem disciplinas sobre Educação Especial nas 

habilitações do Curso de Ciências Naturais e Ciências Biológicas, podem ser 

observadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Disciplinas sobre Educação Especial oferecidas nos Curso de Ciências Biológicas e 

Ciências Naturais nas principais Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro – 2018. 

 
UNIVERSIDADES 

 
DISCIPLINA 

 
TIPO 

 
HORAS 

UERJ – CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

- - - 

UFF – CIÊNCIAS 
NATURAIS 

Educação Inclusiva Optativa 60 
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UFF – CIÊNCIAS 
BIOLOGICAS 

Tópicos Educacionais para Inclusão 
de Pessoas com Necessidades 

Especiais 
Tópicos em Educação Especial e 

Inclusiva 
Tópicos Especiais em Educação 

Especial 
Educação Inclusiva 

Práticas Educacionais para Alunos 
com Altas Habilidades e superdotação 

 

Optativa 
 
 

Optativa 
 

Optativa  
                                    

Optativa 
Optativa 

60 
 
 

30 
 

60                
 

60 
60 

 
 

UFRJ – CIÊNCIAS 
BIOLOGICAS 

Inclusão em Educação 
 

Optativa 45 

UFRRJ – CIÊNCIAS 
BIOLOGICAS 

- - - 

UNIRIO – CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 

- 
 

- - 

UNIRIO – 
CIÊNCIAS BIOLOGICAS 

Educação Especial Optativa 60 

Fonte: Autoria Própria. 

Pode-se observar, de acordo com a tabela 1, que das sete universidades 

públicas pesquisadas, três não possuem disciplinas optativas direcionadas à 

Educação Especial ou Inclusiva. E em nenhuma das sete encontram-se disciplinas 

obrigatórias além de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) que permitam que os 

docentes em formação adquiram conhecimento sobre o conteúdo em questão.  

A única disciplina, obrigatória, comum a todos os cursos de Licenciatura é a 

LIBRAS, como foi estabelecido pelo Decreto nº 5.626/2005:  

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 
médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, 
o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de 
Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de 
formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 
magistério.  

§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 
cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano 
da publicação deste Decreto (BRASIL, 2005). 

Porém, com base na resolução do Conselho Nacional de Educação na 

Câmara de Educação Básica (CNE/CBE) de 2001, para ser considerado um 

professor capacitado para atuar em classes regulares com alunos que apresentam 
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NEEs devem ser comprovados, em sua formação, conteúdos sobre Educação 

Especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para:   

I – perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar 
a educação inclusiva; II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas 
de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 
aprendizagem; III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo 
para o atendimento de necessidades educacionais especiais; IV - atuar em 
equipe, inclusive com professores especializados em Educação Especial 
(BRASIL, 2001, p. 7). 

Outra opção para ser capacitado a atuar com alunos que apresentam NEEs 

seria através de cursos de pós-graduação em Educação Especial/ Educação 

Inclusiva, oferecidos por algumas universidades como: UFF, UFRJ, UERJ, UFSCar, 

UFMA, UNOPAR, FESL, UNIFRAN, entre outras no Brasil. Sendo grande parte dos 

cursos direcionados a Educação Especial/ Educação Inclusiva generalizada, com 

destaque para um maior número de cursos com ênfase em deficiências intelectuais 

do que deficiências físicas (visual, auditiva ou motora)2.  

 

2.2 EDUCAÇÃO PARA DEFICIENTES VISUAIS 

Em 2013, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU-BR)3, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que no mundo existem 39 milhões 

de cegos e 246 milhões sofrem perda moderada ou severa da visão, sendo, 

aproximadamente, 19 milhões de crianças com problemas de visão. 

Segundo a Fundação Dorina Nowill4, no Brasil 23,9%, que equivale a 45,6 

milhões de pessoas, declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências 

declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, 

ficaram problemas motores (2,3%), intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%). Segundo 

dados do IBGE de 2010, apontados pela Fundação Dorina Nowill, das mais de 6,5 

                                                           
2Dados disponíveis em: http://www.universia.com.br/estudos/pesquisa-avancada. 

3 Disponível em: https://nacoesunidas.org/oms-afirma-que-existem-39-milhoes-de-cegos-no-mundo/ 

4 Dados disponíveis em: https://www.fundacaodorina.org.br/a-fundacao/deficiencia-visual/estatisticas-da-

deficiencia-visual/. 
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milhões de pessoas com alguma deficiência visual 8,13% (528.624 mil) são cegos e 

93,18% (6,05 milhões) possuem baixa visão subnormal. 

A deficiência visual é definida como redução ou perda total da capacidade de 

ver com o melhor olho e após a melhor correção ótica (NOGUEIRA; OLIVEIRA; SÁ, 

2009). E, ainda de acordo com Nogueira, Oliveira e Sá é classificada como:  

 Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no 
melhor olho após correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, 
no maior meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de 
correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira representa a perda total 
ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do método 
Braille como meio de leitura escrita, além de outros recursos didáticos e 
equipamentos especiais para a sua educação; 
 Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após 
correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo que 
permite ao educando ler impressos a tinta, desde que se empreguem 
recursos didáticos e equipamentos especiais (NOGUEIRA; OLIVEIRA; SÁ, 
2009, p. 60). 

A visão é o principal canal entre o indivíduo e o mundo externo assim como a 

audição, que permite organizar as informações obtidas pelos demais órgãos dos 

sentidos. Na escola não é diferente e os materiais acabam por privilegiar os alunos 

videntes, em todas as áreas, devido à grande presença de números, símbolos, 

gráficos, imagens e letras.  

Sendo assim, existem alguns recursos e ferramentas que permitem que os 

alunos com deficiência visual possam vir a ter o mesmo desenvolvimento da 

aprendizagem que os demais educandos. Alguns deles são exemplificados a seguir:  

 Braille (Figura 01): é um sistema de leitura e escrita tátil utilizado por pessoas 

cegas. Pode ser escrito com o auxílio da reglete e punção (Figura 02), ou através de 

uma máquina de escrever em Braille (Figura 03). 
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Figura 1: Alfabeto em Braille 

 Fonte: Sá; Campos; Silva (2007) 
 
 

 
Figura 2: Reglete e punção 

Fonte: Sá; Campos; Silva (2007) 

 

 
Figura 3: Máquina de escrever em Braille 

Fonte: Sá; Campos; Silva (2007) 

 

 

 Sorobã (Figura 04): é um ábaco, adaptado para cegos, utilizado para realização 

de cálculos. 
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Figura 4: Sorobã 
Fonte: Sá; Campos; Silva (2007) 

Para promover a EI é necessário proporcionar um entrosamento entre os 

alunos com deficiência visual e os demais, sendo indispensável que os recursos 

didáticos estimulem todos os sentidos. Os livros didáticos são materiais repletos de 

figuras, ilustrações, cores, gráficos, diagramas e outros recursos inacessíveis para 

alunos com deficiência visual, portanto, é essencial que seja feita a adaptação dos 

mesmos por instituições especializadas, seguindo as normas os critérios 

estabelecidos pela Comissão Brasileira do Braille que diz:  

A transcrição de um texto ou de um livro para o sistema Braille tem 
características específicas em relação ao tamanho, à paginação, à 
representação gráfica, aos mapas e às ilustrações devendo ser fiel ao 
conteúdo (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 32). 

 
Esta realidade acaba por impor ao sistema educacional o desenvolvimento de 

ferramentas, como áudios, materiais grafotáteis (Figura 5) reproduzidos em alto 

relevo, em plástico transparente de policloreto de vinila (PVC), e metodologias que 

efetivamente possibilitem a inclusão dos alunos cegos no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Figura 5: Materiais Grafotáteis 

Fonte: IBC (2016) 
 

 

2.3 USO DE AUDIOLIVRO PARA DEFICIENTES VISUAIS 

De acordo com o Ministério da Educação (MEC) para as pessoas com 

deficiência visuais os principais canais de interação, comunicação e conhecimento 

do meio são os sentidos táteis e auditivos. E a evolução destes, e outros sentidos 

(olfativo e gustativo), “permitem desenvolver a atenção, o interesse na exploração e 

a decodificação dos objetos, eventos ou situações” (BRASIL, 2006, p. 43).  

Santos (2007) pontua que popularmente supõe-se que pessoas com 

deficiência visual possuem a audição mais aguçada que os videntes, porém, de 

acordo com o MEC (BRASIL, 2006) esse argumento não é verdadeiro. Estudos 

realizados por Masini5 (apud SANTOS, 2007) afirmam que a aprendizagem das 

pessoas com deficiência visual possui uma dialética diferente, pois o seu conteúdo 

não é visual, tornando importante o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

valorizem o tato, a audição, o olfato e a cinestesia como meios de acesso para a 

construção do conhecimento. 

                                                           
5 MASINI, Elcie; F. Salzano. Uma Experiência de Inclusão – providências, viabilizações e resultados. Psicologia 
em Estudo, Maringá, V. 8, n. 1, 2003. 
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Ochaita e Rosa6 (apud SANTOS, 2007) ressaltam a importância do tato para 

a aprendizagem de pessoas com deficiência visual, porque é através desse sistema 

sensorial que a pessoa cega utiliza para conhecer o mundo, além de permitir o 

acesso à leitura e escrita através do sistema Braille. Sendo assim, autores como 

Piñero, Quero e Diaz7 (apud SANTOS, 2007) afirmam que a audição é o segundo 

sentido em importância para o deficiente visual, pois é o meio de chegada da 

linguagem e permite que o cego possa diferenciar pessoas, animais e objetos.  

A audição, segundo o MEC (BRASIL, 2006) desempenha um importante 

papel na comunicação, aprendizagem, aquisição de conhecimento e participação 

social. E, autores como Menezes e Franklin (2008) acreditam que as novas 

tecnologias possam ser utilizadas como recursos que proporcionam, ao deficiente 

visual, acesso ao conhecimento, envolvendo seus limites no campo científico, social, 

educacional e político. Além de concordarem que:  

[...] as novas tecnologias podem favorecer a população e permitir uma nova 
etapa na contribuição social, através de seus meios eletrônicos: 
acessibilidade, compartilhamento, agilidade na busca de informação, dentre 
outros fatores, permitem entender que os recursos evoluíram, 
favoravelmente, desde o seu surgimento, e que o fim do papel é meramente 
uma questão utópica (MENEZES; FRANKLIN, 2008, p. 59). 

A primeira tecnologia de ensino direcionada às pessoas com deficiência visual 

foi o sistema Braille, permitindo que estes pudessem conhecer, interpretar, escrever 

e ler, assim como grande parte da população mundial. Outras tecnologias também 

utilizadas são: o sintetizador de voz pelo computador para leitura da tela e o 

audiolivro, no formato digital, que contribuem para facilitar o acesso a informação e 

permitem a assimilação do conhecimento, possibilitando a inserção desses usuários 

no mercado de trabalho, provocando consequentemente um processo de inclusão 

social (VALLEJO, 2015).   

Embora sejam os recursos que mais distanciem o aluno da forma de texto 

escrito, o sintetizador de voz e o audiolivro possibilitam a compreensão e a 

                                                           
6 OCHIATA, Esperanza; ROSA, Alberto. Percepção, Ação, e Conhecimento em Cianças Cegas. In: COOLL, César, 
PALACIOS, Jesus; MERCHESI, Alvaro (Org.). Desenvolvimento Psicológico e Educação: Necessidades Edecativas 
Especiais e Aprendizagem Escolar. Porto Alegre: artes Médicas, 1995, v. 3, p. 183 – 197. 

7 PIÑERO, Dolores Maria Corbacho; QUERO, Fernando Oliva; DÍAZ, Francisco Rodriguez. O sistema Braille. In: 
MARTIN, Manuel Bueno; BUENO, Salvador Toro (Org.). Deficiência Visual: Aspectos Psicoevolutivos e 
Educativos. Santos (SP), 2003, p. 227 – 246. 
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aprendizado através da linguagem oral. Além disso, são recursos de fácil acesso, 

financeiramente falando, pois os audiolivros são distribuídos gratuitamente. 

Instituições filantrópicas transcrevem e gravam livros, periódicos, entre outros, 

buscando oferecer um atendimento especial para o público cego e seus familiares, 

disponibilizados no formato MP3 ou em CD. Softwares sintetizadores de vozes 

também encontram-se disponíveis para download nos sites direcionados a pessoas 

com deficiência visual.  

Os softwares sintetizadores de voz funcionam como leitores de tela e são 

muito utilizados para alteração de textos escritos no computador, em áudios com voz 

humana sintetizada. Porém, de acordo com Vallejo (2015) acredita-se que o 

audiolivro seja um recurso melhor, uma vez que a voz sintetizada não reproduz o 

som com a qualidade de uma voz humana. A naturalidade e a entonação da leitura, 

são atributos que essa tecnologia ainda é incapaz de reproduzir. 

O audiolivro, segundo Menezes e Franklin (2008), auxilia na EI de pessoas 

cegas, pois, resgata ou forma leitores e incentiva a leitura auditiva, o entretenimento 

e a cultura. No Brasil, o audiolivro, surgiu durante a década de 70 e foi muito bem 

aceito pelo mercado educacional visando a redução de livros nas bibliotecas, já que 

um livro ao ser transcrito para o Braille fica maior e precisa ser dividido em partes.  

Sendo assim, foram realizadas buscas por audiolivros que abordassem 

conteúdos de Ciências ou Educação Ambiental (EA) direcionado a crianças na faixa 

de 11 a 15 anos, porém não encontrou-se nenhuma obra. Sendo uma das fontes de 

pesquisa uma lista8, disponibilizada pelo IBC, com pouco mais de 300 títulos, mas 

grande parte deles direcionados ao público adulto. Esse fato justifica a necessidade 

de contemplar a ausência de um material como o audiolivro para a Educação 

Ambiental inclusiva. 

 

                                                           
8Lista disponível em: http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/DTE/DPME/2018/Listagem-de-audiolivros-

2018.pdf.  

http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/DTE/DPME/2018/Listagem-de-audiolivros-2018.pdf
http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/DTE/DPME/2018/Listagem-de-audiolivros-2018.pdf
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2.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) e o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) a importância da ação educativa nas 

questões ambientais foi definida pela primeira vez na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, em 1972, quando foi instituído o Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA) que foi consolidado na Conferência de 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi, em 1977, onde se definiu 

EA como (BRASIL, 2003): 

Uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 
resolução dos problemas concretos do meio ambiente por intermédio de 
enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de 
cada indivíduo e da coletividade (BRASIL, 1997, p. 29). 

Porém, ainda de acordo com os PCN’s, a partir da Conferência Internacional 

sobre Educação e Formação Ambiental, realizada em Moscou no ano de 1987, 

firmou-se a necessidade da EA integrar o sistema educativo dos países participantes 

da mesma (BRASIL, 2012). 

A EA com base no Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 

possui muito objetivos entre eles: 

Promover processos de Educação Ambiental voltados para valores 
humanistas, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que 
contribuam para a participação cidadã na construção de sociedades 
sustentáveis. (...) Promover a Educação Ambiental integrada aos programas 
de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, bem como 
àqueles voltados à prevenção de riscos e danos ambientais e tecnológicos. 
(...)Promover a inclusão digital para dinamizar o acesso a informações 
sobre a temática ambiental, garantindo inclusive a acessibilidade de 
portadores de necessidades especiais. (...) Promover e apoiar a produção e 
a disseminação de materiais didático-pedagógicos e instrucionais (BRASIL, 
2005, p. 39). 

Esses objetivos coincidem com um dos propósitos apresentados pelos PCN’s 

para o Ensino Fundamental, sendo ele a de que o aluno deve ser capaz de se 

identificar como parte, dependente e agente transformador do ambiente, 

reconhecendo seus elementos e as relações entre eles, participando efetivamente 

para a melhoria do meio ambiente.    

No Ensino Fundamental os conteúdos de Ciências Naturais são expostos com 

base em quatro eixos temáticos, sendo eles: Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser 
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Humano e Saúde e Tecnologia e Sociedade. Esses eixos devem se conectar à 

temas transversais e conteúdos que englobem diferentes áreas do conhecimento.  

No ProNEA, também, são traçadas algumas linhas de ação e estratégias a 

comunicação para EA que propõe: 

Estímulo e apoio à veiculação de informações de caráter educativo sobre 
meio ambiente, em linguagem acessível a todos, por intermédio dos meios 
de comunicação em geral. (...) Produção, edição e distribuição, para todos 
os níveis de ensino, de material didático que contemple as questões 
socioambientais locais e regionais. (...) Estímulo à efetiva implementação 
dos projetos em Educação Ambiental construídos pela comunidade escolar, 
especialmente os provenientes da educação infantil e do ensino 
fundamental (BRASIIL, 2005, p. 48) 

Sendo assim buscou-se elaborar um material didático que atendesse aos 

objetivos, princípios e estratégias da EA citados, e que tivesse um tema transversal 

que se conectasse com os eixos temáticos propostos pelos PCN’s de Ciências 

Naturais de Ensino Fundamental.   

 

2.5  VYGOTSKI E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Percebe-se que a questão da educação de pessoas com deficiência visual é 

um ponto no qual Vygotski mostrou-se preocupado, tendo em vista o 

desenvolvimento de textos sobre os princípios gerais da educação de pessoas com 

deficiência (VYGOTSKI9, 1997, apud NUERNBERG, 2008) como naqueles em que 

se dedica especificamente ao problema do desenvolvimento psicológico na 

presença da cegueira (VYGOTSKI10, 1997, apud NUERNBERG, 2008).  

Vygotski foi um dos principais autores a se preocupar com a educação de 

pessoas com deficiência. Segundo Nuernberg (2008), parte de sua produção, 

                                                           
9 Vygotski, L. S. (1997a). Los problemas fundamentales de la defectología contemporánea. En L. S. Vygotski, 
Obras Escogidas V: Fundamentos de defectología (pp. 11-40). Madrid: Visor.  

Vygotski, L. S. (1997b). Principios de la educación de los niños físicamente deficientes. En L. S. Vygotski, Obras 
Escogidas V: Fundamentos de defectología (pp. 59-72). Madrid: Visor 

Vygotski, L. S. (1997d). Fundamentos del trabajo con niños mentalmente retrasados y físicamente deficientes. 
En L. S. Vygotski, Obras Escogidas V: Fundamentos de defectología (pp. 197-202). Madrid: Visor. 

10 Vygotski, L. S. (1997g). El niño ciego. En L. S. Vygotski, Obras Escogidas V: Fundamentos de defectología (pp. 
99-113). Madrid: Visor. 
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referente a deficiências, se realizou na década de 20, sendo um dos motivos as 

condições de vulnerabilidade que milhares de crianças, muitas com deficiência, se 

encontravam no período pós-revolução russa de 1917. Sendo assim Vygotski foi 

convocado pelo Governo Soviético para desenvolver propostas de educação 

coerentes com o contexto político e social da época, originando em 1929 o Instituto 

Experimental de Defectologia, onde foi desenvolvida grande parte de suas 

pesquisas.  

Segundo Nuernberg (2008), Vygotski faz distinção entre deficiência primaria, 

que consiste nos problemas de ordem orgânica, e deficiência secundária, que 

engloba as consequências psicossociais da deficiência. Desse modo as limitações 

secundárias são mediadas socialmente, uma vez que o universo cultural é 

construído em função de um padrão de normalidade que, por sua vez, cria barreiras 

físicas, educacionais e atitudinais para participação social e cultural da pessoa com 

deficiência. 

Para Vygotski11 (apud COELHO; BARROCO; SIERRA 2011), não é a 

diferença biológica o principal fator que implica no desenvolvimento limitado ou não 

desenvolvimento de pessoas com deficiência, física ou mental. O impedimento, que 

pode ser apresentado, é oriundo da relação social, ou seja, depende de como a 

sociedade interpreta a pessoa com tal deficiência. Em suas obras Vygotski afirma 

que o processo de aprendizagem é social e com pessoas deficientes o caminho a 

ser percorrido será o mesmo, ou seja, o desenvolvimento de todo o corpo deve ser 

social. Isso se mostra notório, pois, a limitação de um órgão, por exemplo, provoca 

uma consequência social “é um estado normal não patológico para a criança cega, e 

ele só percebe indiretamente, secundariamente, como resultado do reflexo social 

nele.” (apud COELHO;, BARROCO;  SIERRA, 2011, p. 4).    

Ou seja, sua teoria fundamenta-se no princípio de que o desenvolvimento do 

sujeito se dá através de um processo sócio histórico e cultural, realçando o papel da 

linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento à medida que o sujeito 

interage com seu meio. De acordo com Gauthier e Tardif12 (apud VALLEJO, 2015) 

                                                           
11 VYGOTSKI, L. S. (1997) Obras Escogidas. V – Fundamentos de defectología. Trad. Julio Guillermo Blank. 
Madrid: Visor. 

12 GAUTHIER, C. e TARDIF, M. A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. RJ: Vozes, 2014. 
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Vygotski acredita que o principal instrumento de mediação verbal é a linguagem 

humana, representando o sistema simbólico, fundamental na mediação entre o 

sujeito e o objeto.  

Outro conceito trabalhado por Vygotski foi a mediação. Autores como 

Gauthier e Tardif (apud VALLEJO, 2015), reconhecem que Vygotski defende a 

mediação onde a ação entre o objeto e o sujeito é mediado por um determinado 

elemento. O instrumento, de acordo com Vygotski, é o elemento mediador que age 

entre o sujeito e o objeto do seu trabalho, com a função de ampliar as possibilidades 

de transformação da natureza, ou seja, ele é criado ou usado para se alcançar um 

determinado objetivo (VALLEJO, 2015, p. 36). 

Vygotski nega a compensação biológica do tato e da audição em função da 

cegueira e ressalta o processo de compensação social para o desenvolvimento da 

linguagem e de superar limitações imposta pela impossibilidade do acesso direto a 

visão. Sendo assim, Nuernberg (2008) chama atenção para as reflexões de Vygotski 

sobre a educação da pessoa com deficiência de que: 

Embora tecidas em um contexto histórico e cultural completamente distinto 

do mundo contemporâneo, trazem à tona pistas concretas para a 

implementação de experiências educacionais que favoreçam a autonomia e 

a cidadania das pessoas com deficiência. O atual excesso de leis e 

discursos que sustentam a educação inclusiva não tem elucidado as 

condições para sua consolidação prática (NUERNBERG, 2008, p.314). 

Suas ideias contribuem para uma reforma na Educação Especial, fazendo 

menção do seu compromisso com o coletivo, com a formação do novo homem (com 

ou sem deficiência) através da educação política e social, defendendo que uma 

educação atrelada à transformação social teria papel fundamental na consolidação 

de uma sociedade sem classes antagônicas (COELHO; BARROCO; SIERRA, 2011). 

No Brasil, através da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva em 2008, surgiu o movimento da EI, visando promover uma 

educação de qualidade para todos. Prevendo “acesso à educação básica, matrícula 

na rede pública, ingresso nas classes comuns, oferta de atendimento educacional 

especializado” (BRASIL, 2008, p. 7).  
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Segundo Rodrigues13 (apud PAULA; GUIMARÃES; SILVA, 2016) outros 

fatores, também, dificultam a efetivação da proposta de EI, como o sistema 

educacional e as práticas de formação de professores, em razão de terem sido 

desenvolvidas em uma organização onde as diferenças eram fatores determinantes 

para exclusão das minorias.  

Nesse sentido, para que a EI fosse possível, de acordo com a teoria de 

Vygotski, seria necessário oferecer condições de desenvolvimento e participação 

social para as pessoas com NEEs, fazendo com que elas sejam reconhecidas por 

suas especificidades e não por suas limitações. E baseando-se no conceito da 

mediação os recursos de tecnologia assistiva14 podem ser considerados como 

instrumentos de mediação e utilizados pelos deficientes com objetivo de facilitar o 

processo de inclusão social. 

Portanto, a questão que move o desenvolvimento dessa pesquisa refere-se a: 

produzir um material que promova uma aprendizagem investigativa/reflexiva, 

pautada em temas relacionados ao cotidiano, na perspectiva inclusiva do aluno 

cego, utilizando um recurso de tecnologia assistiva, como o audiolivro.  

 

 

CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

O desenvolvimento do produto dessa dissertação se deu a partir das etapas 

metodológicas que serão apresentadas a seguir:  

                                                           
13 RODRIGUES, D. Desenvolver a Educação Inclusiva: Dimensões do Desenvolvimento Profissional. 

Revista de Educação Especial, Brasília, v.4, n.2, p. 8-16, jul. 2008. 

14 Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou 
mobilidade reduzida, visando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.  
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3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Inicialmente realizou-se uma busca na literatura sobre as proposta 

direcionadas a alunos com NEEs visuais, público alvo do produto escolhido. A 

pesquisa bibliografia teve como ponto de partida os desafios encontrados pelos 

docentes em atuação e formação quando se deparam com a EI no magistério. 

Buscou-se, também na bibliografia trabalhos que abordassem a utilização do 

audiolivro como recurso para alunos com deficiências visuais, e o processo de 

desenvolvimento e produção de um audiolivro.  

Consequentemente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica relacionada ao 

Ensino de Ciências (Química, Física e Biologia) Inclusivo e também os materiais 

didáticos inclusivos direcionados a aulas de Ciências para alunos com NEEs visuais.  

3.2 ESCOLHA DE UM TÍTULO 

Para a escolha do livro foram realizadas buscas de audiolivro que 

abordassem conteúdos de Ciências e/ou Educação Ambiental (EA) direcionado a 

alunos do Ensino Fundamental II, com uma faixa etária de 11 a 15 anos.  

Sendo assim, escolheu-se o livro “Molequinha e o Misterioso Caso da Água 

Desaparecida”15, que faz parte de um projeto, que buscava adaptar o material para 

deficientes visuais e auditivos, desenvolvido por docentes e discentes dos seguintes 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal Fluminense 

(UFF): Ensino de Ciências da Natureza (PPECN) e o de Diversidade e Inclusão 

(CMPDI). Levou-se em consideração a qualidade do livro, a proximidade com as 

autoras, que fazem parte do Programa de Pós Graduação que participo e 

consequentemente a facilidade para conseguir a autorização para o 

desenvolvimento do audiolivro.  

                                                           
15 Autoras: Marcia Narcizo Borges, Maria Bernadete Pinto dos Santos, Isa Costa, Fátima de Paiva Canesin, Eluzir 

Pedrazzi Chacon 
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3.3 ELABORAÇÃO DO AUDIOLIVRO 

Nessa etapa foi realizada a produção do audiolivro de acordo com os tópicos 

a seguir:   

3.3.1 Gravação 

O audiolivro foi gravado com o auxílio de um fone estéreo e um microfone em 

um espaço isolado, para evitar qualquer tipo de interferência ou ruído externo. 

Seguindo-se o roteiro disponível no livro “Molequinha e o misterioso caso da água 

desaparecida”, com as devidas adaptações.  

Um dos capítulos foi desconsiderado, para a gravação, por se tratar de uma 

proposta experimental que exige o uso da visão para verificação do pH da água e 

analisar a acidez da mesma, já que o público alvo do audiolivro é formado por 

alunos com NEEs visuais.  

3.3.2 Edição dos áudios 

As faixas foram editadas no programa “Audacity 2.2.116” (Figura 6), indicado 

pela equipe especializada em produção de audiolivros do IBC.  

 
Figura 6: Audacity - editor de áudio 

                                                           
16 Disponível em: https://www.audacityteam.org/download/ 
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Fonte: Mendonça (2018) 

 

3.3.3 Divulgação do audiolivro 

Uma vezproduzido, o audiolivro será disponibilizado para o IBC, instituição 

direcionada ao público com deficiências visuais e, também, outras escolas que 

atendam esse público. Deseja-se, também, que o mesmo seja divulgado on-line em 

plataformas de educação e direcionado ao público alvo.  

3.4 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

Nessa etapa desenvolveram-se dois questionários avaliativos, que foram 

respondidos tanto por um professor vidente quanto por professor deficiente visual.  

Para o questionário (APENDICE I) respondido pela professora vidente, como 

foi um questionário on-line, proposto em uma rede social e direcionado a um 

profissional que trabalha com NEEs buscou-se colocar perguntas objetivas e que 

fossem voltadas para experiência, deste, com o público alvo no qual o audiolivro 

está direcionado.   

Já o outro questionário (APENDICE II), como foi respondido por um professor 

deficiente visual, as perguntas foram direcionadas a experiências vividas por ele 

durante seu processo de escolarização, formação e sobre a importância do 

audiolivro em sua vida.  

Após a exposição da opinião dos dois avaliadores, nas entrevistas 

respondidas, com relação ao audiolivro os argumentos deles foram contrastados 

entre si e embasados pelos referenciais teóricos propostos na pesquisa.  

Também, levou-se em consideração algumas propostas de alteração no 

material, buscando uma melhor compreensão do público alvo e um aperfeiçoamento 

do produto.   
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 PORQUE UM AUDIOLIVRO? 

Buscando atender a questão que move a pesquisa, que é propor um material 

didático capaz de estimular uma aprendizagem investigativa/reflexiva num contexto 

de Educação Ambiental crítica e inclusiva do aluno cego, é que se elaborou um 

audiolivro. A proposta de produzi-lo também foi fundamentada pela pesquisa 

bibliográfica realizada durante o projeto e visando a produção de um material, que 

atendesse não só pessoas videntes, como o livro impresso, ou apenas deficientes 

visuais, versão impressa em Braille. O audiolivro permite o acesso à informação, ao 

conhecimento e à cultura por parte daqueles que apresentam algum tipo de 

limitação à leitura, como disléxicos, os idosos e pessoas com deficiência do mesmo 

modo que atende aqueles não tem necessidade de Educação Especial.  

O IBC define o audiolivro como:  

Instrumento valioso de inclusão social, pois permite informação imediata 
dos mais variados temas históricos e contemporâneos. Gravado no formato 
mp3 em CD, é de fácil acondicionamento e manuseio, sendo capaz de 
atender um público heterogêneo de ouvintes (IBC, 2017, s/p). 

Originalmente entendido como produto dirigido aos portadores de deficiência 

visual, não-videntes, o audiolivro transpôs esta barreira, despertando o interesse a 

novos públicos. Porém, “existem problemas e soluções que circundam 

possivelmente o audiolivro, que é, intrínseca e extrinsecamente, como o poder das 

palavras, pois estas possuem duas frentes: a verbal-oral e a verbal-escrita” 

(DIONÍSIO, 2011, p. 14). 

Lima e Moura (2016) afirmam que através do audiolivro pessoas com 

deficiência visual, mas sem sensibilidade na ponta dos dedos para ler em Braille ou, 

ainda, aquelas com dificuldades advindas da idade avançada, como o mal de 

Parkinson, venham a ter um contato maior com o universo da literatura, pois, podem 

ter acesso à informação e ao conhecimento, por meio deste formato, utilizando a 

audição como canal de chegado de informação. 
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Outro público que tem se dado importância ao audiolivro são as pessoas que 

vivem nas grandes zonas urbanas, devido ao ritmo de vida acelerado e a rapidez da 

informação, e também nas zonas rurais, pois com “os congestionamentos de 

trânsito, a falta de tempo para ler, muitas pessoas optaram pelos audiolivros para 

poder 'ler' enquanto dirigem, fazem ginástica ou andam de transportes públicos.” 

(PALETTA; WATANABE; PENILHA17, 2012, p. 2; apud LIMA; MOURA, 2016, p 25). 

Dalmolin (2015) aponta a grande diferença entre a forma como se faz a leitura 

do audiolivro em relação ao livro impresso. O autor pontua diversas maneiras de se 

desenvolver o registro do áudio e a interpretação na leitura ou locução de um texto 

literário dando origem a diferentes tipologias e formatos de livros em áudio.  

Portanto, o audiolivro se mostra inclusivo e acessível, podendo ser utilizado 

por deficientes visuais, e também por pessoas com visão normal, com finalidades 

educacionais, para absorção de conhecimento ou apenas como entretenimento. 

4.2 COMO GRAVAR UM AUDIOLIVRO 

Para o desenvolvimento o audiolivro, buscou-se estudar e compreender como 

se dá a produção e gravação desse material. Sendo assim, fez-se um curso de 

Gravação Digital de Textos em Áudio, disponibilizado gratuitamente pelo IBC, que 

possui como objetivo proporcionar conhecimento sobre a produção de um audiolivro 

para utilizar como material de apoio no processo de ensino-aprendizagem. Além de 

capacitar o participante para utilizar o software de gravação digital e os 

procedimentos de edição e revisão. 

O curso possui uma duração de 8 horas e é ministrado por dois profissionais. 

Um trabalha com a gravação, edição, revisão, finalização, triagem e distribuição de 

cópias de audiolivro na Coordenação do Livro Falado do Departamento Técnico – 

Especializado (DTE) do IBC. E a outra, atua como editora e revisora de matrizes em 

áudio na Coordenação do Livro Falado no Departamento Produção de Material 

Especializado (DPME) do IBC. 

                                                           
17 PALETTA, F. A. C.; WATANABE, E. T. Y.; PENILHA, D. F. Audiolivro: inovações tecnológicas, tendências e 

divulgação. Disponível em < http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/pdfs/2625.pdf>. Acesso em: 21 

de fev. 2012. 
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Antes de dar início à aula, os cursistas participam de uma visita ao estúdio 

(Figura 7) onde são feitas as gravações e edições dos audiolivros disponibilizados 

pelo IBC.  

 
Figura 7: Estúdio de gravação de audiolivros 

Fonte: IBC (2017) 

Em seguida, os participantes, são levados para uma sala com computadores, 

onde se inicia o processo técnico do curso e é explicado quais materiais devem ser 

utilizados para a gravação, instalação e configuração do software e hardware. E 

então, se inicia a parte prática do curso, onde são feitas gravações de um texto com 

erros e acertos, disponibilizado por eles, para exercício da leitura e de edição, no 

programa Audacity.  

De acordo com as recomendações disponibilizadas durante o curso, para 

gravar um audiolivro são necessários os equipamentos: 

 Computador: Com memória/velocidade do processador adequados 

para executar tarefas como gravação de até uma hora de duração ou edição de três 

faixas de até 20 minutos, cada. E que tenha placa de som, on-board ou off-board. 

 Fone com Microfone: Um fone que preencha toda a orelha e revestido 

por uma espuma, evitando que o som de retorno da gravação seja captado pelo 

microfone, para evitar ruídos externos na escuta.  
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4.3 ESCOLHA DO LIVRO  

O título escolhido foi “Molequinha e o Misterioso Caso da água Desaparecida” 

(Figura 8), que tem por objetivo abordar a crise de escassez de água em São Paulo, 

no ano de 2014, onde o reservatório Cantareira, maior fornecedor da cidade, esteve 

com nível crítico de água. Levantando, assim, questões relativas à responsabilidade 

política, desenvolvimento econômico desenfreado, desmatamento, e outros fatores 

de forma lúdica e usando uma linguagem jovem, com passagens intrigantes de 

muita aventura e ação.  

 
Figura 8: Capa do livro 

Fonte: Editora CRV (2016). 

O livro foi produzido por membros permanentes (incluindo coordenadores) 

dos seguintes Programas de Pós-Graduação da UFF, a saber - Programa de Pós- 

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza- (PPECN) voltado para a formação 

de professores de Química e Física e Curso de Mestrado Profissional Diversidade e 

Inclusão (CMPDI) com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), em 2014. Material didático criado 
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para estimular o desenvolvimento de metodologias de ensino e/ou pesquisa, na 

versão impressa e em Braille.  

Portanto, buscou-se a produção de uma versão do livro que pudesse ser mais 

acessível e atendesse não só, especificamente, o público vidente ou os deficientes 

visuais, mas aos dois ao menos tempo de forma inclusiva. 

Para desenvolver um audiolivro existem algumas burocracias, pois precisa-se 

da autorização da editora, que ao começar a divulgar seus livros já predefinem 

aqueles que podem ser adaptados para o formato de áudio. Em alguns casos as 

próprias editoras já fazem a versão do livro em áudio.  

O livro trata das aventuras da Molequinha, uma jovem molécula de água 

muito simpática e curiosa, que vive no Rio Amazonas com sua família e sai de férias 

de verão com destino ao Rio de Janeiro.  Durante o percurso da viagem, Molequinha 

e sua família passam por algumas dificuldades devido à falta de água e, também, 

conhecem um grande vilão, chamado Gosmento que ameaça a integridade da 

família. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Molequinha decide contar as aventuras que 

passara em seu trajeto e junto a suas primas decide investigar os mistérios que 

rondam o desaparecimento da água no caminho e na região sudeste, que estava em 

uma situação crítica de seca no ano de 2014. Durante a investigação, de 

Molequinha e suas primas, são levantadas questões como: quais seriam as 

possíveis causas da seca? Quais as consequências? Como evitar?  

O livro propõe também uma reflexão sobre o uso consciente da água a fim de 

evitar futuros desastres ecológicos e novas situações desagradáveis, que põe em 

risco a economia e a qualidade de vida de toda a população, principalmente dos 

seus extratos mais vulneráveis, ou seja, os mais pobres. 

4.4 A GRAVAÇÃO  

Durante o curso uma das dúvidas levantadas foi em relação ao tempo de 

duração de cada faixa de áudio, sendo então informado que a mesma deveria ser de 

até 10 minutos, para o caso de a pessoa precisar parar em uma das faixas não se 

perder ou precisar escutar uma faixa muito longa para encontrar o ponto de onde 
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parou. No entanto, em caso de capítulos relativamente curtos, as faixas deveriam 

ser divididas de acordo com os capítulos do livro.  

Sendo assim, para a gravação do audiolivro, a gravação das faixas foram 

divididas por capítulos, separadamente, como pode ser visto a seguir:  

 Faixa 1: Introdução, onde é possível conhecer o título do livro, a 

apresentação do projeto e a apresentação do livro (1’30’’). 

 Faixa 2: Capítulo I – Responsável por apresentar a personagem 

principal do livro, Molequinha, e fazer um pequeno resumo sobre o enredo da 

história (1’10’’).  

 Faixa 3: Capítulo II – Fala sobre a viagem da Molequinha e sua família, 

do Amazonas para o Rio de Janeiro e relata alguns problemas, de falta de água, 

encontrados pelo caminho (7’52’’).  

 Faixa 4: Capítulo III – Momento em que Molequinha chega ao Rio de 

Janeiro e encontra sua família e começam a surgir os questionamentos sobre a 

escassez da água (14’35’’). 

 Faixa 5: Capítulo IV – Molequinha e suas primas investigam as 

possíveis situações responsáveis pelo problema abordado nos capítulos anteriores 

(6’40’’).  

 Faixa 6: Capítulo V – Apresenta a conclusão na qual molequinha e 

suas primas chegaram sobre a possível causa do desaparecimento da água em 

algumas regiões (7’20’’).   

O capítulo VI do livro, como pode ser visto na distribuição de faixas, não faz 

parte do audiolivro, pois, o mesmo, propõe a realização de um experimento 

completamente visual, um teste de pH com extrato de repolho roxo. Como o produto 

é pensado para ser inclusivo e atender, também alunos com deficiência visual, não 

seria possível ser adaptado.  

Outra questão abordada durante o curso foi a presença de imagens no livro 

impresso e a necessidade de se fazer a audiodescrição, das mesmas, mas fomos 

informados que em caso de a imagem contar parte da história deveria sim ser feita a 

audiodescrição. Porém, no caso do livro gravado não foi necessário fazer, pois as 

imagens, do livro impresso, eram apenas ilustrativas (Figura 9). 
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Figura 9: Imagens do livro de Molequinha, sua família e o Gosmento (vilão) 

Fonte: Editora CRV (2016). 
 

O audiolivro produzido foi disponibilizado inicialmente através de um QR 

CODE18 (Figura 10), do inglês Quick Response, um código de barras que pode ser 

escaneado com a câmera dos telefones celulares direcionando para o endereço de 

URL com os áudios em MP3.   

 
Figura 10: QR Code do audiolivro “Molequinha e o Misterioso Caso da Água Desaparecida" 

Fonte: Mendonça (2018) 

O audiolivro foi apresentado na mostra de produtos do V Encontro Nacional 

de Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente (ENECiências) - 2018, na UFF 

                                                           
18 Criador de QR Code: http://www.e-lemento.com/ 
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(MENDONÇA, 2018), junto as outras duas versões do livro, em texto e Braille. 

Mostrando-se um grande sucesso devido a facilidade encontrada para ouvir o 

audiolivro, uma vez que QR Code estava disponível no banner apresentado no 

evento, conforme mostra a Figura 11. 

 
Figura 11: Pôster apresentado no V ENECiências - 2018 

Para acessar o audiolivro utilizando o QR Code, é necessário fazer o 

download de um leitor de códigos nas lojas de aplicativos dos smartfones abrir o 

aplicativo e fazer a leitura com a câmera do telefone. Em seguida, o mesmo te 

direciona para link onde os capítulos do livro estão disponíveis. Lembrando que 

alguns aparelhos já possuem leitor de QR Code. 

4.5 AVALIAÇÃO DO AUDIOLIVRO 

Inicialmente a ideia era de que o produto pudesse ser avaliado tanto pelo 

público alvo quanto pelos profissionais do IBC, porém devido alguns problemas 

burocráticos e o curto espaço para aplicação redimensionou-se o projeto, para que a 

avaliação do produto fosse feita por professores cegos e/ou que tivessem alunos 

cegos e não mais por estudantes cegos.  
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4.5.1 Avaliação de um professor cego 

Para avaliar o produto, foi feita uma entrevista com um professor cego, que 

iremos chamar de Rafael, buscando mostrar: histórico familiar, o princípio da 

cegueira, como foi o seu processo de escolarização, dificuldades para sua inserção 

no mercado de trabalho e a importância do desenvolvimento da tecnologia no 

processo educacional de pessoas com deficiência.  

Para desenvolvimento dessa pesquisa, junto ao professor e a escola, foi 

realizada uma pré-avaliação e aprovação, do mesmo, pelo Núcleo de Estágio 

(NEST) da Fundação Municipal de Educação da Prefeitura de Niterói. A entrevista 

com o prof. Rafael (Quadro 1) foi realizada na sala de recursos (Figura 12) de uma 

das escolas municipais (Figura 13) que ele atua, localizada no bairro do Fonseca em 

Niterói – Rio de Janeiro. Nesta escola, segundo informações do professor 

entrevistado, estudam 3 crianças com baixa visão e 3 com cegueira.   

 

 
Figura 12: Sala de Recurso 

Fonte: Fundação Municipal de Educação 

(2013) 

 

 
Figura 13: Faixada da Escola Municipal 

Fonte: Júlio Silva (2016) 
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Quadro 1: Entrevista com o Prof. Rafael, atuante na rede pública de Ensino de Niterói.  

Pergunta: Sua cegueira é congênita ou adquirida? 

Rafael: Minha deficiência visual é congênita, porém, a cegueira não. Nasci 

com baixa visão e aos poucos fui perdendo a visão, até que dos 17 para 18 anos 

fiquei cego. 

Pergunta: Mais alguém na família também é deficiente visual? 

Rafael: Minha filha é baixa visão, e minha esposa é cega. 

Pergunta: Como foi o seu processo de escolarização? 

Rafael: Eu conseguiu concluir o Ensino Fundamental, mas em seguida 

precisei parar os estudos para passar pelo processo de reabilitação. Como eu 

morava em Volta Redonda com a perda da visão tive que vir para o Rio de Janeiro e 

então dar início a minha reabilitação, assim, em seguida, pude dar continuidade aos 

meus estudos até conclusão do Ensino Médio. 

Pergunta: Qual a sua formação acadêmica? 

Rafael: Sou formado em Ciências Sociais, e também, tenho mestrado na área 

de Ciências Políticas. 

Pergunta: Quais foram os maiores obstáculos encontrados para se inserir no 

mercado de trabalho? 

Rafael: Consegui me inserir através do sistema de cotas, e a principal 

dificuldade é devido à falta de confiança, do empregador, pois não acreditam nas 

nossas possibilidades. Outro obstáculo encontrado é a falta de acessibilidade nas 

escolas, temos que trazer nossos próprios materiais e equipamentos para trabalhar, 

como: computador, software de voz, entre outros recursos. 

Pergunta: Em quais locais você trabalha? 

Rafael: Trabalho como professor, na sala de recurso, de várias escolas da 

Rede Municipal de Niterói, atendendo não só alunos com deficiência visual, mas 

também todas as outras deficiências, como: auditiva, motora e intelectual.   

Pergunta: Qual a importância do desenvolvimento da tecnologia no aprendizado do 

deficiente visual? 

Rafael: A tecnologia, sem dúvidas, para nós deficientes torna as coisas mais 

possíveis, enquanto para vocês (pessoas normais) é apenas um meio de facilitar a 

vida, para a gente é uma maneira de tornar as coisas mais possíveis. 

Pergunta: O audiolivro é um recurso muito utilizado? 
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Rafael: No mercado, para os deficientes, existem duas formas de ler livros no 

formato de áudio. Podemos fazer uso de audiolivros, como esse que você acabou 

de me apresentar, ou também existem sintetizadores de vozes, que são software 

utilizados nos computadores ou celulares para ler um livro no formato PDF ou DOC. 

O audiolivro ou o formato digital tornam a leitura mais rápida e acessível, uma vez 

que podemos leva-lo no celular ou em gravadores. Já o livro em Braile além de ser 

alto relevo possui um caractere padrão que acaba por deixar os livros ainda maiores, 

sendo assim, a leitura se torna mais lenta até mesmo dos que a versão impressa.  

   

Opinião sobre o audiolivro apresentado:  

Rafael:  A história é contada de maneira lúdica, utilizando-se uma linguagem 

simples, adequada para crianças de 5º a 6º ano, atingindo os objetivos e deixando o 

conteúdo abordado no livro claro para quem está escutando o áudio. Este material 

também pode beneficiar pessoas com dislexia ou até com deficiência intelectual, 

sendo muito importante por abranger um público grande. Mas, o audiolivro não pode 

substituir completamente o Braille, pois ele tira o contato direto com a leitura-escrita, 

então, perde-se a forma de escrita de determinadas palavras por ser um contato 

indireto com a leitura. Sendo assim, o Braille se mostra muito importante por ser 

único meio de desenvolvimento da alfabetização para os alunos com NEEs.  

 

Como pode ser observado na entrevista com o prof. Rafael, buscou-se 

inicialmente conhecer um pouco sobre todo o processo enfrentado por ele desde a 

escolarização até a sua inserção no mercado de trabalho, para que possamos 

entender como mais detalhes as barreiras encontradas e transpostas na vida de 

uma pessoa com deficiência visual. Além de, analisar o audiolivro de um ponto de 

vista não só profissional mais também de alguém que faz parte do público principal 

deste recurso.  

4.5.2 Avaliação de Professor vidente, que atua em turmas com alunos 

cegos. 

Foi disponibilizado em um grupo do Facebook,  por ser uma rede de interação 

que permite expandir nossos contatos e trocar experiências vividas em sala de aula, 
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de professores do Rio de Janeiro, uma solicitação para que os membros ajudassem, 

voluntariamente, na avaliação do audiolivro criado, mostrado no Quadro 2.  

Quadro 2: Postagem feita no grupo do Facebook. 

 

Dentre os membros do grupo apenas uma professora, que iremos chamar de 

Joana, se dispôs a responder as perguntas e avaliar o audiolivro produzido. Sendo 

assim, foi enviado para essa professora o link do questionário.  

A profa. Joana atua na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Rio 

de Janeiro, trabalha há cinco anos com EI, conta que começou a trabalhar com EI 

porque recebeu em sua turma inicialmente um aluno cego e dois autistas. Ao ser 

perguntada sobre os principais obstáculos encontrados quando iniciou seu trabalho 

na área, pontuou a falta de preparo tanto dela quanto da unidade escolar. Outra 

pergunta respondida foi quanto aos principais recursos utilizados com alunos com 

NEEs visuais, sendo citados os audiolivros, livros com texturas e matérias 

produzidos a partir de sucatas.   

Olá,  

Sei que a proposta do grupo não é essa mas gostaria de pedir uma ajuda/favor. 

Sou mestranda do Programa de Pós Graduação de Ensino de Ciências da 

Natureza da UFF e desenvolvi a versão em áudio de um livro paradidático, 

direcionada a alunos cegos ou baixa visão, como produto da minha dissertação 

mas preciso que esse produto seja avaliado. Então gostaria de saber se vocês 

podem me ajudar com essa avaliação. 

OBS1: Para fazer a avaliação preciso que a(o) profissional já tenha trabalho com 

educação inclusiva, de preferências alunos cegos ou baixa visão. 

OBS2: Quem puder me ajudar com essa avaliação, voluntária, é só deixar o e-mail 

nos comentários ou mandar mensagens no meu facebook que estarei enviando o 

link do questionário online (com áudio). 

OBS3: O audiolivro não tem mais do que 30 min de duração e é voltado para 

Educação Ambiental, com tema água. 

Desde já agradeço a atenção de todos. 
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Por fim foi solicitado que a professora fizesse uma avaliação sobre o 

audiolivro que foi disponibilizado na descrição do questionário, e sua opinião é 

mostrada no Quadro 3:  

Quadro 3: Opinião da Profa. Joana, sobre o audiolivro.  

 

Joana: Se fosse para a Educação Infantil, eu diria que precisaria distinguir as 

falas para melhor entendimento das crianças. Agora, para o Ensino Fundamental 

está ótimo, mas acredito que precisaria diferenciar a leitura (fala) com relação às 

notas de rodapé (fala) e dar mais entonação, mais vida na fala (leitura).  

4.5.3 Análise das entrevistas 

 

Como foi relatado o audiolivro passou por duas avaliações, sendo uma delas 

por um professor cego, atuante em salas de recurso junto a alunos com as mais 

variadas NEEs, e uma professora vidente, que trabalha em turmas regulares em 

contato também com alunos com NEEs visuais e intelectuais. 

De acordo com as opiniões expostas pelos dois avaliadores, algo que gerou 

certo incômodo para a profa. Joana foram as notas de rodapé, que encontram-se no 

meio do texto após o fim do parágrafo no qual aparece a palavra que será explicada 

na nota de rodapé. A professora Joana acredita que por virem no meio do texto, as 

notas deveriam ser destacadas com uma entonação diferente do restante do texto.  

Já para o prof. Rafael, que é cego, as notas de rodapé não geraram nenhum 

desconforto, pois durante a narração é indicado o início e o fim da nota. Essa 

divergência pode ter ocorrido devido a frequência que o prof. Rafael faz uso de 

audiolivros, uma vez que faz parte do público alvo na qual essa ferramenta é 

direcionada, apesar de nos últimos anos ter sido utilizado também pelo público 

vidente. Ou devido a diferença de idade do público no qual cada um dos avaliadores 

trabalha, visto que Joana é professora da Educação Infantil e Rafael do Ensino 

Fundamental.  

Outro recurso de leitura no formato de áudio apontado pelo prof. Rafael é o 

sintetizador de voz, que funciona como o um leitor de tela facilitando o acesso dos 

deficientes visuais a informação. Provavelmente esse, ainda, seja um recurso de 

áudio mais utilizado do que audiolivro, já que este faz a leitura de qualquer texto nos 
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formatos PDF e DOC, e não depende de uma empresa, instituição ou pessoa se 

mobilize para seu desenvolvimento, como é o caso do audiolivro. No entanto, para 

Vallejo (2015), o audiolivro mostra-se um recurso digital melhor do que os 

sintetizadores por utilizar a voz humana não computadorizada, dando entonação e 

naturalidade ao texto que está sendo lido.  

Na avaliação da profa. Joana, outra questão em destaque é entonação nas 

falas interpretadas no audiolivro. Com base em sua avaliação a interpretação 

poderia ser mais enfática, vívida, tendo em vista que em um audiolivro o ledor19 deve 

transmitir emoção e sonorização durante a narrativa. O que, também, pode ser 

levado em consideração devido seu trabalho ser direcionado ao público e Educação 

Infantil. Porém,  por ser um livro voltado para o público de Ensino Fundamental II, de 

acordo com as informações obtidas no curso e em pesquisa realizada por Vallejo 

(2015), junto a profissionais responsáveis pela gravação de audiolivros no IBC, deve 

se levar em consideração que para agradar o leitor (ouvinte) os fatores mais 

importantes são: qualidade da gravação, sem interferências; leitura clara; ritmo 

moderado, nem muito lento e nem muito rápido; e deve-se evitar o exagero na 

entonação. Sendo assim, para a produção do audiolivro, preocupou-se mais com a 

clareza e o ritmo com que as palavras eram e ditas, evitando-se dar muita ênfase na 

entonação.       

O prof. Rafael faz uma breve observação quanto à vantagem do audiolivro 

quando comparado ao livro em Braille. Ele acha que o livro na versão em áudio pode 

ser lido com maior rapidez e mostra-se mais acessível, já que pode ser transportado 

um celular ou gravador. E o livro em Braille devido a grafia em alto relevo e os 

caracteres padrões acaba ficando muito maior que o livro impresso, tornando a 

leitura mais lenta, além de ser mais difícil de ser carregado.  

Mas, uma preocupação levantada na avaliação do prof. Rafael, foi para o fato 

de que o audiolivro não pode substituir completamente o Braille para os alunos com 

NEEs, devido a importância desse sistema na determinação da forma escrita de 

cada palavra. Assim como, de acordo com a Secretaria de Educação Especial do 

MEC, o processo de aprendizagem da leitura e da escrita se dá da mesma maneira 

                                                           
19 O ledor é aquele que através da sua voz possibilita a leitura de diferente textos, aos cegos e deficientes 

visuais.  
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para videntes e deficientes visuais. Pois, “trata-se de uma atividade basicamente de 

função conceitual e representativa para interpretar, mediante o tato, os símbolos do 

Sistema Braille que representam as letras” (BRASIL, 2001, p.178).  

Pode-se analisar, com base nas avaliações feitas pelos dois professores, que 

o audiolivro produzido, apesar de precisar de alguns pequenos reajustes, possui 

uma abordagem lúdica para tratar de uma problemática de grande importância na 

sociedade, com uma linguagem simples e de fácil compreensão. Também, mostrou-

se adequado para o público no qual é direcionado, crianças de 5º a 6º anos do 

Ensino Fundamental II, de acordo com as observações feitas pelos professores 

avaliadores. 

De acordo com as pesquisas realizadas para o desenvolvimento do 

audiolivro, pode-se observar a falta de trabalhos envolvendo o uso deste recurso na 

Educação Básica. Então, junto a produção do audiolivro foi desenvolvido uma 

proposta de atividade  (APENDICE IV) com sugestões de como o  produto pode ser 

utilizado em salas de aula para abordar assuntos como tratamento de água, 

problemas ambientais, como fazer uso consciente da água, entre outros.  

Portando, de acordo com o conceito de mediação proposto por Vygotski, o 

audiolivro é capaz de assumir a função de elemento mediador, auxiliando no 

desenvolvimento da aprendizagem de alunos com deficiências visuais e no processo 

de inclusão social. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

O que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa, visando a produção do 

audiolivro, foi a possibilidade de contribuir na aprendizagem de alunos com 

deficiências visuais. Ao produzir um material que pode ser utilizado por alunos não 

só com NEEs visuais, mas também os com NEEs intelectuais e até mesmo os 

videntes, faz com que os mesmos se sintam incluídos nas turmas regulares.   

O audiolivro, produzido, tem como proposta uma abordagem que pode ser 

trabalhada com alunos do 5º e 6º ano, fazendo com os eles, assim como a 

personagem da história busquem, possíveis, soluções de como evitar o incidente 

contado no audiolivro e se conscientizem de como devem fazer o uso correto da 

água, um dos temas propostos nos Parâmetros Curriculares.  

A avaliação com estudantes não pôde ser feita como planejado junto ao IBC, 

devido o problema de atraso na liberação da pesquisa pelo comitê de ética da UFF. 

Mas, de acordo com a avaliação do prof. Rafael (com deficiência visual) da profa. 

Joana (vidente), o conteúdo abordado no audiolivro mostra-se bastante claro, e 

atinge o seu objetivo. Porém, precisa de alguns pequenos ajustes, sugeridos pelos 

avaliadores, como a inserção de algumas notas de rodapé, com a intenção 

esclarecer melhor alguns conceitos para os alunos com deficiência visual.  

Para fazer a distribuição e divulgação do audiolivro, assim como parte do 

material desenvolvido projeto no qual o mesmo faz parte, pretende-se disponibilizar 

a versão em CD para as bibliotecas na qual já foram feitas algumas doações e a 

disponibilização no formato MP3 on-line, através do QR Code criado, em 

plataformas próprias para divulgação de audiolivros e no Portal do Professor.  

O livro da Molequinha insere conteúdos de Educação Ambiental aos alunos 

do Ensino Fundamental II, promovendo discussões sobre questões que impactam 

diretamente a sociedade, já que na maioria das vezes os materiais paradidáticos 

disponíveis para essa faixa etária é direcionado a Literatura.  

Este estudo se mostrou extremamente enriquecedor, para minha formação 

como docente, pois evidencia a relevância do desenvolvimento de recursos, como 
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audiolivro, que contribuem no processo de aprendizagem de pessoas com NEEs 

visuais e intelectuais, funcionando como instrumento de mediação para professores 

com intenção de facilitar o processo de inclusão social e formação cidadã para 

todos.  
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ANEXO I – 

APÊNDICES 

 APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO ONLINE  
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO  

Perguntas:  

1) Sua cegueira é congênita ou adquirida?  

2) Mais alguém na família também é deficiente visual? 

3) Como foi o seu processo de escolarização? 

4) Qual a sua formação acadêmica? 

5) Quais foram os maiores obstáculos encontrados para se inserir no mercado 

de trabalho? 

6) Em quais locais você trabalha? 

7) Qual a importância do desenvolvimento da tecnologia no aprendizado do 

deficiente visual? 

8) O audiolivro é um recurso muito utilizado? 

9) Breve comentário sobre o audiolivro apresentado. 
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APÊNDICE III – TEXTO NARRADO NO AUDIOLIVRO 
 

 Faixa 1: Introdução 

Título: “Molequinha e o misterioso caso da água desaparecida.” 

Esse audiolivro é o produto da dissertação de Caroline Stephanee Mattos Mendonça 

com título “Produção de um audiolivro visando uma Educação Ambiental inclusiva”, 

orientado pela Professora Marcia Narciso Borges.  

Apresentação:   

Olá Pessoal, 

Voltei para curtirmos um pouco mais sobre o que preocupa governantes e 

cidadãos de toda parte do nosso planeta, querida Terra: a falta de água. Tenho um 

valor incalculável porque ninguém pode viver sem mim! Aqui vai uma sequência de 

aventuras e ao mesmo tempo de aprendizagem sobre os problemas e soluções que 

têm aparecido nos últimos tempos por causa da falta que faço para todos e tudo, 

desde os cuidados de higiene pessoal até para garantir o funcionamento de grandes 

indústrias e o abastecimento de energia elétrica. Vocês verão como sou importante 

e quais os desastres que o mau uso e desperdício de mim causam. Aproveitem 

bastante o que está aqui contado para que no futuro vocês não tenham mais os 

problemas gerados pela minha falta! Sejam cidadãos responsáveis e dedicados a 

uma vida saudável para todos: humanos, animais e a natureza em geral. 

Molequinha 

 Faixa 2: Capítulo I – Molequinha 

Olá pessoal, lembram-se de mim? Meu nome é Molequinha e sou uma 

molécula de água. Meus pais são: Oxigepai e Hidrogemãe. Sou uma molécula 

aventureira e na minha primeira história vocês conheceram um pouco da minha 

trajetória, que começou com minhas amigas no rio Amazonas e foi até a Argentina.  



58 

 

Nessa viagem conheci muitos lugares e aprendi sobre o ciclo da água, a 

diferença entre a água dos rios e dos mares. Vi locais muito bonitos, mas outros 

também com águas muito sujas. Conheci uma estação de tratamento de água e 

como se dá o abastecimento de água potável para o consumo. 

Mas de tudo o que vi, o que mais me impressionou foi a diminuição do volume 

de água dos principais reservatórios da região sudeste do Brasil. E aí percebi a falta 

de água na região. Será que os cidadãos e governantes não estão preocupados 

com isso? Então agora, cinco anos depois, vou aproveitar que minha família 

pretende passar as férias no Rio e em São Paulo para investigar o que está 

acontecendo. 

 Faixa 3: Capítulo II – Começa a Viagem  

 Finalmente as férias começaram. Estou bastante ansiosa para encontrar 

meus primos que não vejo há muito tempo. Meus pais disseram que iríamos numa 

nuvem não muito grande, mas bastante confortável para toda a família em um “rio 

voador”. Nota de rodapé: Rio voador - Uma expressão usada para definir uma 

imensa massa de vapor d’água transportada por correntes de ar impulsionadas 

pelos ventos, constantemente acompanhadas por nuvens. O rio voador carrega a 

umidade da bacia amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, 

transformando-se em chuva quando as condições meteorológicas são propícias. Ele 

é de vital importância para a manutenção do clima tropical. Fim da nota de rodapé. 

Estou louca para encontrar os primos e os novos amigos do Rio e São Paulo, 

que fiz através das redes sociais.  

Comecei a viagem muito animada. Meu pai disse que há uns anos atrás, 

quando tinha saído pela primeira vez de nossa amada Amazônia ele passara pela 

região sudeste no mês de janeiro; tinha achado tudo muito bonito. A região tinha um 
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verde deslumbrante e uma variedade grande de colegas da família aquática. Chovia 

tanto e o clima era tão quente e úmido que ele quase nem notava que estava fora de 

sua região natural.  

A nossa viagem iniciou-se e ao longo do caminho fomos percebendo que a 

paisagem ia se modificando. 

Depois de um longo tempo o combustível (vapor d’água) foi diminuindo e 

nossa nuvem ficava cada vez menos espessa. Meu pai ficou preocupado e viu que 

precisávamos parar para reabastecer, tínhamos a esperança de precipitarmos sob a 

forma de chuva e chegarmos ao nosso destino. Assim, antes do amanhecer 

paramos na altura da bacia hidrográfica do rio Muriaé que abrange parte dos 

estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nota de rodapé: Bacia hidrográfica - 

Segundo a Agência Nacional de Águas, bacia hidrográfica é uma região que 

compreende diversos cursos d’água que convergem para um rio principal cujas 

águas são despejadas numa única foz. Fim da nota de rodapé.  

Mas agora, cinco anos depois, estava tudo tão inesperadamente diferente! 

Mesmo ainda estando um pouco escuro percebemos que havia pouca vegetação e 

muitas construções esquisitas próximas às margens dos rios e o principal, a 

quantidade de água do rio era muito menor do que o esperado. Meu pai logo 

percebeu que não chovia há muito tempo. Sem chuva e com pouco vapor de água 

liberado pelo rio, como iríamos abastecer nossa nuvem? E o rio voador, iria 

evaporar? E aí?!!! O que seria de nós?!!!  

Disfarçando minhas preocupações, saí para ver se encontrava outras 

moléculas de água para saber o que andava acontecendo, quando de repente 

encontrei uma criatura muito estranha, muito suja e de aspecto gosmento que me 

perguntou: 
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– Ei, mocinha!! Onde você pensa que vai??? 

– Estou viajando com minha família para o Rio de Janeiro e São Paulo! 

– Quem é você? 

– Há, há, há,há!!!!! Eu sou matéria particulada!!!!!! Há, há, há, há!!!!! Aposto 

que você nem sabe o que é isso!!!! Nota de rodapé: Matéria particulada É uma 

partícula sólida resultante da queima (combustão) incompleta, que pode ser de 

material vegetal e funciona como suporte para deposição de vários poluentes. Fim 

da nota de rodapé.  

– E onde estão os outros? 

– Logo atrás de mim, naquela nuvem ali. É que corri na frente para dar uma 

espiadinha nos rios e na flora e fauna da região. Mas está tudo tão diferente de 

quando estive aqui pela última vez que me sinto perdida. 

– Então volte para a sua família! Aqui não há nada para ver. E se você 

demorar muito tempo parada, com o sol escaldante que logo virá, você irá evaporar 

e ficar longe da sua família de vez.  

Dito isso, o sujeito deu uma risada horrível!! Quase congelei de tanto medo, 

apesar do calor intenso!! Rapidamente obedeci, mas dei mais uma olhadinha para 

trás. Achei tão esquisito que boa parte da vegetação tivesse desaparecido, e o que 

era mais estranho, o volume de água dos rios também estava muito abaixo do que 

se esperava ver. Onde fora parar toda aquela água???? 

– Ih! Tive a nítida impressão de ver alguém me espionando. 

Senti outro calafrio e corri de volta para a nuvem. Aquela imagem e a ameaça 

do “particulado” gosmento não me saíram da cabeça... 

De volta à nuvem, falei com meus pais que precisávamos sair dali com 

urgência, pois estávamos em perigo. 
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– Mamãe!!!! Papai!!! Vamos sair daqui rápido!! Estamos em perigo!!!! 

E a mamãe comentou: 

– Calma filha, o que houve que deixou você tão assustada? 

Contei: 

– Vi um monstro horrível. Ele disse que nós vamos nos separar para sempre. 

E deve ser verdade, porque quase toda a água do rio desapareceu. O que será que 

houve? 

Todo esse barulho acordou as outras moléculas de água que ficaram também 

preocupadas e assustadas. Apesar das ligações de hidrogênio, todas tinham medo 

de se separar e nunca mais se encontrarem. 

Esse desespero durou uns dois dias sem ninguém saber o que fazer, e o 

calor só aumentava. As ligações intermoleculares vibravam cada vez mais, prestes a 

romperem. Além disso, ouvíamos o “particulado” e seus amigos tenebrosos do lado 

de fora, rindo de nossa aflição, nos assustando o tempo todo. Ainda posso ouvir 

seus gritos.  

–AHahahahahahah!!!!!!!!! 

Mas quando tudo parecia perdido, eis que ouvimos um forte barulho de motor. 

Achamos que era o nosso fim. No entanto, era um avião que lançava algo no céu, 

de maneira que as nuvens mais frias acima começaram a se juntar e a cair sobre 

nós!!! Foi uma sensação muito agradável já conhecida. Estávamos precipitando. 

Agora fazíamos parte da chuva. E o mais engraçado é que estávamos salgados, 

parecendo água do mar.  

– Oba!!!! Chegamos no rio, estávamos precisando desse banho!!! Vamos 

aproveitar a correnteza e seguir viagem. 
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Mas ainda ouvimos gritos horríveis. Era o particulado e sua gangue que com 

a chuva haviam caído no rio também. Ele gritava, esperneava e ameaçava a todos 

com as terríveis palavras: 

– Vocês pensam que se livraram de mim????? Eu estarei nesse rio para 

sempre. Vocês sofrerão as consequências!!!!!! Ahahahaha!!!! Esse rio ficará ácido 

para sempre!!! Hahahaha. Nota de rodapé: Chuva ácida - Esse termo é usado para 

definir fenômenos como: precipitação de chuva, de neve e formação de neblina que 

possuem acidez maior do que a natural (sem poluição). Em geral, a principal causa 

do aumento da acidez é a presença, em atmosferas poluídas, de óxido de enxofre e 

de nitrogênio que reagem com moléculas de água produzindo ácidos fortes. A chuva 

ácida traz graves consequências ambientais, econômicas e sociais. Fim da nota de 

rodapé. 

 Faixa 4: Capítulo III: Encontro com a Família. 

 Aquela chuva inesperada encheu a todos de alegria. Seguimos a correnteza 

do rio e durante o caminho fizemos muitas amizades. Foi legal ver pequenas e 

grandes cidades. Eis que de repente percebemos que chegamos em outro grande 

rio. Estava tudo muito bonito! Mas onde estávamos? Como encontrar nossos 

parentes? Precisávamos nos localizar. O nosso aparelho GPS foi perdido durante a 

queda devido à chuva artificial. Nota de rodapé: Chuva artificial - Esse termo é 

usado para definir a precipitação em forma de chuva, causada pela pulverização ou 

semeadura de nuvens por substâncias que propiciam a formação de gotas de chuva. 

Normalmente usa-se o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Fim da 

nota de rodapé. 
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De repente surgiu em nossa frente um lindo peixe com rabo vermelho, que 

nadava em nossa volta, parecia sem rumo, solitário e aparentava estar muito triste. 

Aproximei-me e perguntei pra ele o que estava acontecendo. Como eu poderia 

chamá-lo? Ele me disse que se chamava Lambari do rabo vermelho. Que estava 

muito desolado, não tinha amigos e estava se sentindo muito sozinho, porque sua 

espécie estava em extinção. Todos os seus colegas e amigos desapareceram, 

ficaram muito doentes e alguns morreram por causa de um acidente, que ocorreu 

em 2008, quando 8000 litros do inseticida Endosulfan, um produto químico muito 

tóxico, vazou para o rio contaminando suas águas. 

Fiquei muito sentida com a história de Lambari e tentei confortá-lo. Mas 

Lambari disse que agora tinha um pouco de esperança porque ouviu alguns 

comentários de que o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) ía repovoar o rio com 

Lambaris e outros colegas peixes. Perguntei onde nós estávamos e ele informou 

que ali era o rio Paraíba do Sul, provavelmente nas proximidades de Barra Mansa. 

Fiquei muito feliz com a notícia, pois finalmente estávamos muito próximos do nosso 

destino. Nota de rodapé: O Rio Paraíba do Sul - Esse rio nasce na Serra da Bocaina 

em São Paulo com o nome de Rio Paraitinga. Recebe o nome Paraíba do Sul na 

confluência com o rio Paraibuna, na represa de Paraibuna. Ele faz um percurso total 

de 1137 Km, passando por Minas, até desaguar no Oceano Atlântico na foz em 

Atafona que fica em São João da Barra, no Norte Fluminense. Fim da nota de 

rodapé. 

Ao me despedir do Lambari desejando-lhe muita sorte, fui encontrar com 

minha família dando-lhes a boa nova.  

– Ei pessoal estamos chegando. Precisamos apenas encontrar a casa dos 

nossos primos.  
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De tão feliz, comecei a dançar, fazer piruetas, abraçar e beijar as outras 

moléculas de água.  

Assim, fomos transportados pela correnteza por cerca de meia hora até 

encontrar nossos parentes. Ao encontrá-los, nos levaram para casa, localizada em 

local muito privilegiado do Rio Paraíba. Uma casa grande e belíssima. A casa ficava 

incrustada numa rocha. 

A família Água da Silva é constituída de 4 membros, duas primas chamadas 

Água Cristalina (Cristal) e Água Dourada (Dorinha). A tia se chama Água Dura e o 

tio, Água Nascente. Todos muito simpáticos. A família Água da Silva mora no Rio 

Paraíba do Sul na localidade de Barra do Piraí há muitos anos e é muito querida por 

todos. 

Fomos muito bem recebidos e logo foi servido um delicioso almoço. Em 

seguida, descansando na piscina, contei para toda a família as aventuras da viagem. 

Todos riam muito da forma como eu contava, mas ao mesmo tempo, 

demostravam uma certa preocupação quando falei das maldades do Gosmento, 

principalmente quando ele disse que os membros da minha família se afastariam um 

dos outros se nós não saíssemos rápido daquele lugar. 

Como sou muito observadora percebi que havia algo estranho acontecendo. 

Decidi perguntar às primas o que estava ocorrendo.  

Elas falaram que o Gosmento no fundo tinha razão. A situação não estava 

boa para nós. Já fazia bastante tempo que elas não vinham se sentindo bem, devido 

à temperatura que aumentava muito. Suas ligações vibravam cada vez mais 

intensamente. E quando isso acontecia se refugiavam em casa longe das radiações 

solares e ficavam ansiosos para que logo anoitecesse. Tinham muito medo de 

passar para a fase de vapor e se desligarem completamente da família.  
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Seus pais não sabiam explicar o que estava acontecendo, pois isso para eles 

era também uma novidade. Eles já haviam observado que muitos amigos tinham 

desaparecido e que o volume de água da região diminuía cada vez mais.  

Tanto os noticiários da televisão quanto os pescadores e moradores da região 

comentavam que a água estava acabando e que todos precisavam mudar seus 

hábitos de consumo. Em alguns lugares, por exemplo, como em São Paulo, a 

situação estava muito crítica. Eles falavam de um tal de “volume morto” que estava 

baixando. Diziam também que em vários locais se percebia o solo com aquelas 

rachaduras que aparecem quando há um grande período de estiagem. Nessa hora é 

que se vê a quantidade de coisas que as pessoas jogam nos rios: copinhos de 

plástico, garrafas pet, sofá, colchão... e nos últimos anos, até e-lixo. Nota de rodapé: 

e-lixo - é uma denominação abreviada de lixo eletrônico, significa material de 

equipamentos elétrico e eletrônico que é descartado pelo consumidor. Esse material 

tem uma vida útil cada vez menor, pois é propositadamente programado pelas 

indústrias do setor para que durem menos, ou seja, eles têm uma duração 

programada. Fim da nota de rodapé.  

O dia seguinte amanheceu mais uma vez ensolarado. Nenhuma nuvenzinha 

sequer no céu. Cristal e Dorinha estavam assanhadíssimas me esperando despertar 

para contar as últimas novidades do noticiário: 

– Noooossa! A coisa tá feia mesmo. Disse Cristal ao ler as notícias 

Dorinha torceu o nariz dizendo: 

– Eu não entendo dessas coisas. Aliás, nem sei porque é preciso pagar para 

se consumir água. Estamos em todo lugar, livres na natureza. Prontas para cumprir 

nosso ciclo natural e manter a sobrevivência das espécies vivas do planeta. 

– Uauuuu!!!! Gritou entusiasmada Cristal aplaudindo. 
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– É isso aí!!! Continuou cantarolando. 

– “Não sou de ninguém, pertenço a todo mundo e todo mundo me quer bem 

♫♫”. 

– Calma meninas! Não é bem assim. Na verdade, há um custo para se ter 

água própria para consumo humano e animal, principalmente nas grandes cidades. 

Muitos investimentos são feitos para levar água encanada e limpinha para as 

pessoas. E não estou falando só das residências. Pensem nas atividades de 

comércio, lazer, agricultura, indústria, agropecuária... 

– Molequinha tem razão. Não dá para ter esse serviço sem pagar!!! Falou 

Dorinha triste. 

– Mas não é bem assim!! Água limpa e tratada é um direito de todo ser 

humano e acho que a população além de pagar muito caro por um serviço que 

muitas vezes é deficiente, ainda é sempre considerada culpada, quando alguma 

coisa dá errado. Retrucou Cristal e continuou: 

– E nós também, né? A culpa também é sempre da natureza!!! Estou 

revoltada. Vamos fazer uma greve!!! 

– Isso!! Greve! Greve! 

– Deixem de ser bobas, meninas. Esta é uma situação muito complexa e 

merece ser investigada. Para começar, acho que precisamos nos organizar e 

entender algumas coisas. Por exemplo: quando uma pessoa recebe uma conta de 

água: o que ela realmente paga? Como os valores de consumo são calculados? 

Nota de rodapé: Conta de água - Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

o pagamento da conta de água mensal inclui serviços de esgoto e taxas de serviço, 

que visam a manutenção do sistema de saneamento, além de angariar fundos para 

investimentos em bacias de mananciais. Os recursos arrecadados são transferidos 
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pela Agência Nacional de Águas para a Agência de Água da Bacia. O preço base do 

m³ é definido pelos usuários, sociedade civil e o poder público. Em cada estado há 

concessionárias que definem as tarifas a serem cobradas. Fim da nota de rodapé. 

– Huummm. Agora entendi. Mas continuo não achando justo. Afinal, se a 

água própria para o consumo está cada vez mais escassa, por que não se toma 

medidas mais inteligentes do que simplesmente aumentar o valor da conta? Assim, 

só o pobre será afetado. Os maiores consumidores e mais ricos vão continuar não 

se preocupando e gastando à vontade... 

– Sim. Até porque, será que não faz diferença também saber o que se 

consome de maneira indireta? 

– Não entendi Dorinha. 

– Ué! Eu também não sei explicar direito, mas me disseram que para saber o 

que uma pessoa consome de água não basta saber o que ela realmente usa, mas 

quantificar a água associada na produção de bens e serviços. 

– Para! Para! Para! Que enrolação! Não entendi nada. Parece até político 

falando. Gritou Cristal.  

Eu e Cristal caímos na risada. Menos Dorinha, que ficou emburrada com a 

nossa gozação.  

Aquela algazarra toda havia chamado a atenção do tio Nascente, que ouviu 

as ponderações enroladas de Dorinha. Ele era uma molécula de água muito viajada. 

Já havia feito solvatação de várias outras espécies e participou de muitas redes de 

conexão cristalinas, inclusive em geleiras no sul do continente americano. Hoje, 

estava aposentado, mas continuava sempre alerta e bem informado. Nota e rodapé: 

Solvatação - é o processo de associação das moléculas de um solvente com 

moléculas ou iões de um soluto. Fim da nota de rodapé.  
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– Queridas, acho que Dorinha está querendo falar sobra água virtual. Todas 

ficamos mudas e tomamos um susto porque não havíamos percebido a presença do 

tio Nascente. Após alguns segundos com cara de interrogação, falei vacilante: 

– Tio, você fala de algum tipo de água digital, né ?! 

Ele sorriu bondosamente, devia estar penalizado com minha ignorância e 

prosseguiu: 

– Não querida, não é nada disso. Dorinha está tentando explicar o que 

também é conhecido como água virtual. Vendo um documentário na TV fiquei 

sabendo que a indústria e a agricultura gastam muito mais água do que imaginamos. 

Vocês sabiam que tudo o que as pessoas consomem, como alimentos, roupas, 

livros tem de algum modo água associada? 

– Ohhhhh!!!! 

E continuou: 

– E vocês sabiam que é possível calcular o quanto uma pessoa consome de 

água virtual? 

– Ooohhhh! 

– Agora estou lembrando que na aula de Ciências aprendi que a agricultura e 

a indústria consomem bastante água. Mas, não imaginei que fosse possível 

determinar a quantidade de água num produto. Comentei sentindo um grande 

orgulho de meu tio. 

– Mas é possível sim!!! Imagine que tudo que as pessoas consomem possui 

água. Nos alimentos além da água para irrigação tem a água incorporada nos frutos, 

legumes e carnes. A indústria também utiliza água para a produção de um bem e 

fica uma porcentagem no produto como nos refrigerantes, iogurtes, tintas a base de 

água e muitos outros produtos. Acredita-se que a atividade industrial seja 
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responsável por cerca de 22% do consumo de água doce no mundo. Sabia que 

cada quilo de carne bovina custa pelo menos 15000 litros de água? 

Com as explicações do tio Nascente começamos a nos indagar quais 

poderiam ser os principais motivos que explicariam o fato de que a disponibilidade 

de água está cada vez menor. Assim, perguntei para minhas primas se iríamos ficar 

de braços cruzados só observando a situação piorar. 

Muito emocionada disse para meu tio e minhas primas: 

– Nós somos muito importantes para toda a forma de vida do planeta Terra. 

Se desaparecermos toda a vida acaba. Precisamos buscar entender o que está 

acontecendo. Somente uma investigação cuidadosa pode nos mostrar quais são os 

fatores que estão provocando isso e revelar quais são as possíveis alternativas para 

solucionarmos esse problema. 

– Meninas, por favor, vamos nos mexer!!! Vamos fazer alguma coisa. Não 

quero morar nas nuvens eternamente nem me separar dos meus pais. É isso que 

vocês querem?  A passividade terá um custo muito alto para a humanidade!!!! 

Depois disso, me segurei para não chorar de emoção por causa de medo do 

que vinha pela frente. Mas ao mesmo tempo estava descobrindo uma determinação 

que nunca sentira antes. 

 Faixa 5: Capítulo IV – A investigação. 

 No dia seguinte, eu, Dorinha e Cristal acordamos preocupadas e agitadas. 

Tio Nascente intuiu que a conversa do dia anterior ainda nos incomodava. Para 

aliviar a tensão, resolveu brincar conosco dizendo: 

– Calma mocinhas!!!! Cuidado para não ficarem com estresse hídrico, hein?!!! 

E piscou o olho para nós! Nota de rodapé: Estresse hídrico - ocorre quando a 
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demanda de consumo de água é maior que a capacidade de reposição do corpo 

hídrico. Fim da nota de rodapé. 

Como percebeu que não entendemos o que ele falou, disse: 

– Foi só uma piada. Mas já que vocês estão dispostas a investigar sobre o 

sumiço da água deveriam pesquisar também sobre isso. Vocês sabem o que é 

estresse hídrico? Dizendo isso, saiu nos deixando pensativas. 

Mas logo Dorinha começou a falar com ares de superioridade: 

– Vocês já ouviram falar de uma “parada” chamada “nino”? Dizem que ele 

aumenta o calor e causa o desaparecimento da nossa gente. É óbvio que esse é o 

problema. 

– Que ninho? De qual passarinho? Retrucou Cristal distraída. 

– Não tô falando de ninho de passarinho, sua tonta! Tô falando “nino”, um 

lance da natureza! Gritou Dorinha impaciente. 

– Enquanto vocês falam, já achei aqui no meu tablete o que é. Você tá 

falando é do “El niño”!!! Retruquei sem tirar a cara do tablet e nem dar chance de 

alguém falar. 

– Vou resumir para vocês o que eu achei. Aqui diz que “El niño” é um 

conjunto de fenômenos naturais que ocorrem com duração de 15 a 18 meses devido 

ao aquecimento das águas do oceano Pacífico sul alterando o clima. Ih!!!! A 

explicação é muito grande, mas deu para entender que o El Niño altera o ciclo de 

chuvas, deixando algumas regiões mais secas, sem chuvas, enquanto em outras 

ocorre o contrário, causando vendavais e chuvas fortes. Nota de rodapé: El Niño - A 

expressão "El Niño" em espanhol faz referência ao Niño Jesus (Menino Jesus), isso 

pelo fato de que a ocorrência da ressurgência proporciona o acréscimo de peixe na 
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superfície marítima na costa norte do Peru e do Equador, na época de Natal. Fim da 

nota de rodapé. 

– Nossa Molequinha!!! Você é tão inteligente!!! Disse Cristal admirada. 

Dorinha responde com uma pontinha de inveja: 

– Com um tablet na mão, até eu!!! Então a questão da seca está explicada. A 

culpa é do “El niño” e é um fenômeno natural. Está resolvida a questão e não há 

nada a fazer. Exatamente o que já tinha dito. 

– Isso! Isso! Isso! Mandou bem Dorinha! Diz Cristal. Balancei a cabeça 

decepcionada com a falta de visão de minhas primas e comecei a falar: 

– Vocês não acham que se o fenômeno é previsível, as pessoas não 

deveriam se preparar para diminuir as consequências causadas por ele? 

Acompanhem meu raciocínio: se o El Niño é um fenômeno previsível e se já há tanta 

tecnologia para saber quando ele ocorre, porque aqui na região sudeste chegamos a 

essa situação crítica? Tem mais alguma coisa errada, gente. 

Cristal e Dorinha ficaram mudas pensando nas minhas palavras.... 

choramingando. 

– Somos só pequeninas moléculas de água... 

– Mas aí é que está a vantagem: veja bem, podemos sair por aí e nos ligar a 

várias outras espécies. Interagir de diferentes maneiras, solubilizar, mudar de estado 

físico, enfim, há várias maneiras de ficarmos disfarçadas e irmos em busca do 

conhecimento. Para isso usaremos o método científico de investigação, que nem o 

Sherlock Holmes. Nota de rodapé: Solubilizar - Misturar um soluto em um solvente 

formando uma solução, que se mistura. Fim da nota de rodapé. 

– Queeem??!!! Gritaram Dorinha e Cristal ao mesmo tempo. 
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– Vai me dizer que vocês nunca leram um livro desse famoso detetive que 

resolvia os casos mais complicados usando o método de raciocínio dedutivo, 

juntando pistas, para depois montar uma explicação racional para o problema? É 

claro que há um exagero na literatura, mas precisamos seguir uma linha racional de 

investigação e.... peraí, disse alguma coisa errada??? Vocês estão me olhando com 

cada cara!!! 

– Não, nada não, “magina”. É que você fala muito rápido. – Disse Cristal. 

– Verdade. É que eu e Dorinha não gostamos de ler... eu acho que livro é 

coisa de velho ou criancinha. 

– Ei!!! Fale por você. Eu gosto de ler sim, mas só quando é livro tem bastante 

figuras e letras bem grandes... 

– Que vergonha, vocês duas. Pois saibam, que há muita coisa legal para se 

ler e muitas voltadas para a nossa idade. Aventura, romance, poesias, enfim, além 

de aprender, a gente pode se transportar para qualquer lugar usando a imaginação. 

Mas vamos voltar ao que interessa: vamos criar uma liga de agentes de investigação 

e precisamos de um nome para o grupo. Alguém tem alguma ideia? 

– Eu tenho: Dorinha e as molequetes. Que acham? 

– Horrível. Estou falando sério. Talvez uma sigla juntando os nossos nomes. 

– CMD: a liga da justiça. 

– Nada a ver.... Por que a letra C vem na frente? Não gostei. Falou Dorinha 

aborrecida. 

– Já vi que essa tarefa vai ser difícil. Vamos deixar esse nome para depois, 

ok? Quem sabe algum amigo nos ajuda a escolher um nome para o nosso grupo... 

O importante é começarmos a traçar nossa metodologia de trabalho agora. Não 

temos tempo a perder... Vamos começar fazendo uma pesquisa na internet, para 
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saber o que se tem publicado sobre o assunto para montarmos nossa proposta de 

ação. 

– Vamos fazer uma pausa na brincadeira, meninas? Hora do almoço! Gritou 

minha tia. Minhas primas saíram correndo tão rápido, que tive a impressão de que 

elas haviam desmaterializado. Nota de rodapé: Desmaterializar -  perder a forma, 

desintegrar-se. Fim da nota de rodapé. Sem outra alternativa, fui atrás delas... 

 Faixa 6: Capítulo V – Concluindo o Caso... 

 Ao retornar do almoço voltei à discussão sobre a investigação e fiz a seguinte 

pergunta: Por que os reservatórios de água da região sudeste estão secando? Isso 

poderia ser evitado ou minimizado? 

– Claro! As pessoas não se preocupam. Gastam água a vontade. Lavam 

carro, fazem a mangueira de vassoura para lavar a calçada. A água vai embora. Se 

não chove não tem como repor a água que falta. 

– Concordo com você em parte, Cristal, pois o problema não é tão simples 

assim. Eu li no jornal explicando que a situação de estresse hídrico também é uma 

consequência do aumento da população que demanda mais alimentos e 

desenvolvimento de bens. Há aumento de produção de alimentos com a 

intensificação da agricultura e consequentemente, o uso do solo. Estou vendo aqui 

na Internet que a agricultura é responsável por 70% do consumo de água do mundo. 

A indústria fica em segundo lugar e o restante é usado para abastecimento público, 

matar a sede de animais e geração de energia.  

O site da Agência Nacional de Água (ANA) mostra que o rio Paraíba do Sul, 

que fica numa região onde predominava a Mata Atlântica, abastece 28 municípios 

dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo com uma demanda de 6639 litros/s. 
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E nessa conta não entra o consumo dos municípios da região metropolitana do Rio 

de Janeiro que captam sua água de um de seus afluentes, o Rio Guandu. 

– Bem que você falou Molequinha! Nunca imaginei que pra comer e se vestir 

consumisse tanta água. 

– Claro que sim, fora as outras atividades. Quando a população aumenta, há, 

também, uma tendência das pessoas migrarem para a cidade. Isso leva a uma 

ocupação irregular das encostas acarretando sérios riscos de deslizamentos na 

época de grandes chuvas. O progresso das cidades levou à impermeabilização dos 

solos, impedindo a penetração da água e alimentação natural dos lençóis freáticos. 

– Isso é muita informação!!! Estou ficando confusa. Tudo isso é a causa da 

gente ficar escassa na região sudeste? Além, do tal Ninho? 

– Se liga Cristal! Já falamos que o nome é El Niño. Eu acho que o problema 

da nossa região deve ir além do que a Molequinha acabou de falar. E agora? 

Estamos numa encruzilhada? 

– Parece que sim. Mas eu acho que a gente não está discutindo um ponto 

importante, ou seja, outra situação, que é a participação dos nossos governantes 

nesse problema. O que eles fizeram para evitar isso? Será que a redução do 

consumo de água pela população, como é sugerido por eles e divulgado na mídia, é 

suficiente para resolver o problema? 

– Eu acho que sim. Mas continuo achando que a culpa é da população que 

usa a água sem controle. A responsabilidade é de cada cidadão. Se cada um fizesse 

sua parte não passaríamos por esse problema. 

– Gente eu acho que as autoridades não estão fazendo sua parte. Nas 

minhas pesquisas descobri que existe um tal Comitê de Bacias Hidrográficas 

responsável pela gestão das águas, com foco na garantia da sua qualidade e da 
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quantidade. Alem disso, tem a ANA que regulamenta o uso e a valoração da água. 

Por isso é que acho que o problema não se resolve apenas por atitudes individuais. 

Vocês não acham que eles teriam que ser proativos, ter uma visão do problema e 

buscar medidas de prevenção antes do agravamento da situação? 

– Que sofrimento que nós passamos todo esse tempo. Evaporamos 

rapidamente dos rios. Permanecemos afastados uns dos outros, numa situação 

crítica que poderia ser minimizada pelas autoridades. Retrucou Dorinha. 

– Gente! O que eles tinham que fazer? Vocês criticam, mas não sabem a 

solução. Gritou Cristal. Eu, Cristal e Dorinha pesquisamos, discutimos, brigamos, 

brincamos e depois de alguns dias, no final das nossas férias, chegamos a um 

consenso. Na noite do jantar de despedida, resolvemos mostrar o fruto da nossa 

investigação científica para todos os membros da nossa família. Nós lemos um 

documento que resumia as principais causas do desaparecimento da água, naturais 

ou provocadas pelo homem e depois disso, apontamos algumas soluções. 

Eu falei que os governantes deveriam preparar a população informando a 

situação de escassez e instituir políticas de prevenção para evitar situações críticas. 

Poderiam, por exemplo, apoiar financeiramente projetos que estimulassem o reuso 

da água de chuva, das águas de esgoto doméstico e a captação sustentável de 

águas subterrâneas. 

Já Dorinha, enfatizou que as indústrias deveriam contribuir com produções 

mais limpas e estímulo à redução de captação da água do rio em períodos críticos. 

Cristal, emocionada, disse que através de uma Educação Ambiental de 

crianças, adolescentes, jovens e também adultos é que poderíamos mudar a forma 

como a população encara sua responsabilidade com a natureza e deste modo, 

poderíamos preservar o meio ambiente de modo sustentável. Aí eu completei 
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dizendo, que este tipo de educação transformaria o homem não ser crítico, 

ponderado, cobrando dos governantes a responsabilidade quanto ao 

desenvolvimento econômico, político, social e ambiental. 

Nesse momento, me lembrei do Gosmento e fiquei imaginando a sua cara de 

decepção se tudo se tornasse realidade, nunca mais o temeríamos e aí, nós é que 

iríamos rir da cara dele. 

Após a leitura, nossa família vibrou suas ligações de hidrogênio e nos 

aplaudiram de pé. Papai disse orgulhoso: 

– Meninas, amanhã voltaremos para casa certos de que toda esta experiência 

fez com que vocês aprendessem bastante, principalmente porque usaram o 

conhecimento teórico e prático para chegarem a um novo saber, que deve ser 

compartilhado com seus amigos na escola e quem sabe, multiplicando pelo mundo a 

fora. 

Passaram-se quatro meses desde que voltamos das férias. A viagem de volta 

foi bem mais tranquila. Minhas primas disseram que a chuva voltou e que os rios 

tinham voltado a encher e que a vida cotidiana das pessoas aos poucos estava 

voltando ao que era antes.  

Mas será que é possível continuar contando apenas com a natureza? Até 

quando a humanidade vai fazer tantas interferências na natureza sem se preocupar 

com as consequências? E vocês? O que acham que podem fazer?  

– Até logo amigos e amigas, Molequinha. 
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APÊNDICE IV – PROPOSTA DE ATIVIDADE 
 

I. Plano de Aula:  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola: 

Professor (a): 

Professor (a) estagiário (a): 

Disciplina: 

Série: 

Turma: 

Período: 

III. Tema:  A água como bem precioso 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

- Aplicar uma atividade que permita abordar o conteúdo de água, proposto nos livros 
didáticos e no Currículo Mínimo do Ensino Fundamental II, nas turmas de 6º ano.      

Objetivos específicos:  

- Debater sobre: Para que serve a água?  

- Constar como funciona a captação de águas;  

-  Indicar como é feito o tratamento caseiro da água; 

- Demonstrar o processo de distribuição de água encanada; 

- Propor maneira de se evitar o desperdícios; 

V. Conteúdo: Água  

VI. Desenvolvimento do tema:  

1. Escutar o audiolivro em sala com a turma.  

2. Propor que os alunos tragam suas contas de água permitindo que os alunos se 
conscientizem de como é calculado os gastos mensais de sua família.  

3. Analise de reportagens que abordam a crise hídrica tratada no livro.  

4. Gerar debates que abordem questões como: 

- É possível continuar contando apenas com a natureza?  

- Até quando a humanidade vai fazer tantas interferências na natureza sem se 
preocupar com as consequências?  

- O que pode ser feito? 

VII. Recursos didáticos:  

- QR Code do audiolivro: 



78 

 

 

- Smartphones para fazer a leitura do código;   

- Caixa de som; 

- Reportagens (se possível, também em formato de áudio). 

VIII. Avaliação:  

- Avaliações com base no debate estabelecido em sala;  

- Analise das proposta sugeridas durante a atividade em sala.  

XIX. Bibliografia:  
 

CANTO, E. L. Ciências Naturais – Aprendendo com o Cotidiano. Volume 6. São Paulo: 

Editora Moderna, 2011. 

 

Sugestão de matérias com versão em áudio: 

- Crise hídrica: falta d’água chega ao Sudeste; como tudo começou?, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/481135-CRISE-HIDRICA-FALTA-D%E2%80%99AGUA-CHEGA-AO-SUDESTE-

COMO-TUDO-COMECOU---BLOCO-1.html  

- Crise hídrica: especialistas apresentam soluções, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/481136-CRISE-HIDRICA-ESPECIALISTAS-APRESENTAM-SOLUCOES-

BLOCO-2.html  

- Crise hídrica: leis e propostas legislativas ajudam a enfrentar o problema, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/481137-CRISE-HIDRICA-LEIS-E-PROPOSTAS-LEGISLATIVAS-AJUDAM-A-

ENFRENTAR-O-PROBLEMA-BLOCO-3.html 

- Crise hídrica: o dever de cada um frente ao problema, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/REPORTAGEM-

ESPECIAL/481138-CRISE-HIDRICA-O-DEVER-DE-CADA-UM-FRENTE-AO-PROBLEMA-

BLOCO-4.html 
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