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RESUMO 

 
 
MARCELINO, Amanda. Caminho da água: jogo educativo infantil com a temática 
água. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2018. (Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação.) 
 
 
A educação ambiental (EA) é responsável por formar indivíduos preocupados com 
os problemas do meio ambiente e que busquem sua preservação e sustentabilidade. 
A EA é um assunto contínuo e permanente e que não deve ser limitada apenas nas 
escolas. Contudo, introduzi-la na educação infantil é uma das estratégias para o seu 
desenvolvimento. É fundamental envolver as crianças em questões sobre o meio 
ambiente com criatividade, para que se percebam como integrantes da sociedade e 
quais são suas responsabilidades ambientais, por causa disso, educadores buscam 
novas técnicas para ensinar seus alunos, e a mais utilizada é o lúdico. Através dele 
as crianças se interessam e introduzem o que aprendem no seu dia a dia. Pensando 
nisso, esse projeto buscou auxiliar a educação infantil por intermédio da brincadeira 
para ensinar as crianças sobre o tema água, focando principalmente na sua gestão 
e segurança. Foi desenvolvido um jogo educativo, temático que possa ser utilizado 
na educação formal e não formal das crianças. Para o desenvolvimento do jogo, foi 
realizada uma pesquisa exploratória e ergonômica, juntamente com uma de simila-
res, em seguida, foi produzida uma geração de alternativas para escolher a opção 
mais viável para a proposta do projeto e por último foi executado a criação e desen-
volvimento do produto. 
 
 
Palavras-chaves: educação infantil, jogo educativo, água. 
  



 

  

 

 
ABSTRACT 

 
MARCELINO, Amanda. Caminho da água: jogo educativo infantil com a temática 
água. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2018. (Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação.). 
 
 
Environmental education empowers individuals that want to solve environmental pro-
blems and find new sustainable ways.Environmental education is a continuous and 
permanent issue and should not be limited only in schools. However, introduce it in 
early childhood education is one of the strategies for your development. It is essential 
to involve children in environmental issues with creativity in order to understand how 
members of society and what are their environmental responsibilities Teachers are 
always looking for innovative techniques to use with their students. One of them is 
ludic exercises. They increase kids interest and help them use environmental con-
cepts daily. This project supports educational professionals. Introducing games that 
teach kids about water management and water safety. We developed an educational 
game where water is the main theme. It's possible to use it in formal and informal 
education. For the evolution of the game, was made an exploratory research and er-
gonomic along with a similar, then, a generation of alternatives for choosing the most 
viable option the design proposal and finally was executed the creation and deve-
lopment of the product. 
 
Keywords: child education, educational games, water. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O homem é o único ser capaz de modificar o meio em que está inserido, utili-

zando-se dos recursos naturais para satisfazer suas necessidades sócio econômi-

cas e culturais, porém, a utilização de forma predatória destes recursos, está geran-

do uma degradação ambiental e seus impactos afetam diretamente a vida no plane-

ta.  

          A demanda pelos recursos hídricos é cada vez maior e se não houver um e-

quilíbrio entre produção e consumo o mundo enfrentará um déficit na produção de 

água cada vez mais grave. O consumo hídrico está diretamente relacionado ao 

crescimento da população, da urbanização, das políticas de segurança alimentar e 

energética, e pelos processos macroeconômicos. (WWAP, 2015) De acordo com o 

relatório mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento dos recursos hídri-

cos, em 2050 prevê-se um aumento da demanda hídrica mundial, na ordem de 55%, 

contaminação dos cursos de água por esgoto doméstico e industrial) (ibid) 

A disputa pela água gera conflitos e desigualdade, que impacta na economia 

e no bem estar humano. A pobreza, o acesso desigual ao abastecimento da água e 

saneamento, a falta de financiamento e informação sobre o uso e gerenciamento 

dos recursos hídricos contribuem para o impedimento no avanço de um desenvolvi-

mento sustentável. Além desses pontos, a água tem uma distribuição geográfica he-

terogênea, e com isso países acabam sofrendo por alguns períodos a escassez hí-

drica. Algumas pesquisas demonstraram que dois terços da população mundial, vi-

vem em áreas que sofrem escassez hídrica pelo menos um mês durante o ano (figu-

ra 1), e que grande parte das pessoas que sofrem com essa carência vive na Índia e 

na China. (MEKONNEN; HOEKSTRA,2016) 



 

 20 

 

 

Figura 1. Número de meses por ano em que o volume de águas superficiais e subterrâneas 
que é extraído e não retorna excede 1.0 em 30 x 30 de resolução arc min (1996-2005) * 
Fonte: Mekonnen e Hoekstra (2016, Fig.3.p, 3). 

 Cerca de milhões de habitantes vivem em lugares que o consumo ultrapassa 

a produção dos recursos hídricos do local e essas regiões se tornam vulneráveis e 

dependentes de outras que possuem abundância deste recurso. O Fórum Mundial 

Econômico em 2012 já classificou a crise hídrica como um dos maiores riscos e em 

2015 como risco global mais preocupante para a economia. (WORLD ECONOMIC 

FORUM, 2018, pg 6). 

A alta taxa de urbanização e a utilização acelerada da água para a produção 

de energia, irrigação na agricultura, todo tipo de atividade industrial e outros usos 

promoverão, de forma direta, enormes pressões sobre os recursos hídricos disponí-

veis em escala global. Além desses fatores, a qualidade da água está relacionada 

principalmente ao saneamento básico. No Brasil, por exemplo, o Instituto Trata Bra-

sil (2015) verificou que apenas 50,3% da população têm acesso à coleta de esgoto, 

mais de 3,5 milhões de brasileiros, nas cem maiores cidades do país, despejam es-

goto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras disponíveis. Cerca de 450 mil 

pessoas em 15 municípios paulistas têm disponíveis os serviços de coleta de esgo-

to, porém, despejam seus esgotos de forma inadequada. Estima-se que o deteriora-

ção da qualidade da água será maior nas próximas décadas, e com isso, aumentan-

do as ameaças à saúde humana e ao meio ambiente.(WWAP, 2018)  
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 A ONU pensando na crise hídrica, nos direitos humanos e na economia mun-

dial elaborou em setembro de 2015 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)1. Os ODS têm o intuito de orientar as políticas nacionais e as atividades de 

cooperação internacional, sucedendo e atualizando os Objetivos do Milênio (ODM). 

Através de 169 metas distribuídas entre os 17 objetivos, eles buscam efetivar os di-

reitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero, equilibrando as três di-

mensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, o social e a ambiental. In-

corporado a esses objetivos, existe o ODS de número 62 que é exclusivamente para 

a água potável e saneamento, ele assegura a disponibilidade e gestão sustentável 

da água e saneamento para todas e todos. Esse objetivo é composto por oito metas 

que procura conquistar a eficiência do uso da água em qualquer setor, certificar o 

abastecimento de água potável e segura, levar o acesso ao saneamento e higiene 

adequados a todos, diminuir a poluição e implementar a gestão dos recursos hídri-

cos nas cidades urbanas e principalmente nas comunidades rurais, no qual a gestão 

é feita exclusivamente pelos próprios moradores. 

 Uma das pautas mais importantes que vem se discutindo sobre os recursos 

hídricos atualmente é a importância de se ter uma água segura e acessível a todos, 

o adequamento do saneamento e a gestão hídrica. Os primeiros objetivos do ODS 

em relação á água é sobre esse assunto, a meta 6.1 refere-se ao acesso da água: 

“Até 2030, alcançar o acesso universal equitativo da água potável e segura para to-

dos” (ONU, 2015). Um dos principais fatos que aumentam a deterioração da água é, 

principalmente, a grande quantidade de demanda bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Nitrogênio (N) e Fósforo (F) que é lançada nos rios e lagos junto com a falta ou irre-

gularidade do saneamento. Globalmente, uma em cada oito pessoas estão propen-

sas á poluição da água por parte do DBO, uma em cada seis pessoas corre o risco 

de contaminação. (VEOILA/IFPRI,2015). A contaminação por esses agentes pode 

causar diversos prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, como por exemplo, 

o surgimento da eutrofização e enfermidades como diarréias e metahemoglobinemia 

infantil, que é letal para as crianças. Outras metas estabelecidas pelas ODS  inclui o 

                                            
1 Ver anexo A 
2 Ver anexo B 
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saneamento e a higiene adequado a todos, acabando totalmente com a defecação a 

céu aberto, melhorar a qualidade da água reduzindo a poluição, e valorizar e fortale-

cer a gestão da água e saneamento das cidades, principalmente nas comunidades 

rurais. O fortalecimento da gestão integrada de recursos hídricos é de suma impor-

tância para se ter uma plena implementação de um Plano Nacional de Recursos Hí-

dricos (PNRH), qual visa regular, planejar, fiscalizar e divulgar informação do uso, 

reuso e condições da água. A informação é um instrumento essencial para a tomada 

de decisão e gestão da água, garantindo a disponibilidade em quantidade e qualida-

de adequada ás presentes e futuras gerações (ANA,2017). 

 Na conferência Internacional Rio/92 foi assinado um tratado que reconhece o 

papel fundamental da educação para a construção de um pensamento social e eco-

logicamente equilibrado. Para que uma mudança ocorra é necessário que o indiví-

duo se reconheça como parte integrante do ambiente e se sensibilize com os pro-

blemas (SANTOS, 2001). A melhor maneira de se introduzir esse novo conceito é 

apresentar as questões ambientais desde cedo para as crianças. Deste modo ela 

desenvolve um pensamento crítico e consciente sobre o meio em que vive. De acor-

do com a Lei de Educação Ambiental (1999, art 2°): 

 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da edu-
cação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não for-
mal. 

 A Secretária de Educação Fundamental (1997) esclarece que a educação 

ambiental é um tema trabalhado de forma não linear e diversificada, portanto os alu-

nos têm que compreender a complexidade e a amplitude das questões ambientais e 

para isso é fundamental oferecer-lhes a maior diversidade possível de experiências 

e uma visão abrangente que englobe diversas realidades, e que inclua além do am-

biente físico, suas condições sociais e culturais.   

 Um dos métodos que vem demonstrando resultados satisfatórios  no âmbito 

da educação é o uso do lúdico nas salas de aulas. Através dele a criança desperta o 

interesse pelo conteúdo e o professor torna a aula mais prazerosa. Para Souza 

(1996), utilizar o lúdico aproxima a escola da realidade da criança e proporciona um 
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ambiente mais atrativo, estimulante e significativo. Segundo Munari (2010) no seu 

livro sobre o educador Jean Piaget, ele cita que o psicólogo acreditava que, quando 

a criança brinca ela desenvolve sua percepção, sua inteligência, suas tendências à 

experimentação e seus instintos sociais, todo lugar que consegue transformar um 

aprendizado em brincadeira nota-se que as crianças se apaixonam mais pelos as-

suntos que são  considerados entediantes.  

O desenhista industrial ou designer, através de ferramentas e da criatividade, 

tem a capacidade de desenvolver mecanismos que podem ser utilizados como ins-

trumentos para promover a educação ambiental e a conscientização das crianças 

sobre a importância, qualidade e a gestão dos recursos hídricos, contribuindo atra-

vés de alternativas lúdicas, o avanço da percepção ambiental e a construção de um 

pensamento sustentável.    

1.1. Objetivo 
 Geral :  

 Desenvolver um jogo que motive de forma lúdica o aprendizado formal e não 

formal das crianças do ensino fundamental sobre a temática recursos hídricos.  

 Específicos:  

1- Desenvolver um jogo em versão PDF para envio por internet, permitindo a 

impressão em escolas públicas.  

2- Desenvolver um jogo em versão comercial, contendo pinos, dados, cartas.  

3- Desenvolver a embalagem para a versão comercial do jogo.  

 

1.2. Desenvolvimento histórico 
 Pesquisadores descobriram que a água existente no planeta terra é mais an-

tiga que o Sistema Solar. Entre 30% e 50% de água consumida hoje, é cerca de um 

milhão de anos mais antiga que o Sol. O planeta Terra tem aproximadamente 70% 

da sua superfície coberta por água, no entanto apenas 3% é água doce. A maior 

parte se encontra nas geleiras, restando assim, uma pequena parte de águas super-

ficiais para atividades humanas. (PRESS,2014) 
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  Os recursos hídricos sempre estiveram presentes na vida do homem e sem-

pre foram de grande valia. Desde o início das civilizações, o uso da água foi neces-

sário para o intenso desenvolvimento das cidades e para a saúde da população. Na 

antiguidade, a água tinha um grande valor simbólico para a sociedade da época, 

acreditava-se que entrar na água seria como retornar ao útero materno, e quando 

era retirado das águas representava o nascimento, fazendo assim, uma analogia 

com a origem humana. (ELMO, 1998).  

 Há registros de desenvolvimento de processos de irrigação na Mesopotâmia, 

obras relacionadas a saneamento na Índia, por volta de 3.750 a.C, abastecimento de 

água e drenagem no Vale do Indu em 3.200 a.C e clarificação de água pelos egíp-

cios, em 2.000 a.C, utilizando o sulfato de alumínio. No século IV a.C, os romanos 

construíram grandes obras hidráulicas, os esgotos eram transportados por canaliza-

ção, evitando assim, a contaminação por doenças. Os romanos também desenvol-

veram os dispositivos de regulagem de consumo de água. (ELMO, 1998). 

 Já na Idade Média, o transporte hídrico se torna a principal atividade econô-

mica ocorrendo em paralelo um retrocesso no ponto de vista sanitário. Nos séculos 

X e XI, iniciou-se um grande desenvolvimento de cidades em torno das margens dos 

rios, e com isso grandes áreas de pântanos foram aterradas. No século XII, as aris-

tocracias laica e eclesiástica tinham o maior poder sobre a água potável e os cida-

dãos tinham que comprar água transportada. Para suprir as necessidades domésti-

cas, a população escavava poços no interior das casas, porém, com a presença de 

fossas nas proximidades, era contaminada quase toda a água subterrânea. À medi-

da que a população crescia, as autoridades implantavam sistemas de esgotos, ou 

transferiam certas atividades para as periferias. Em 1388, foi feita a primeira lei bri-

tânica sobre a poluição das águas, na qual proibia-se o lançamento de excrementos, 

lixo e detritos de fossas nos rios e em outras águas. Em 1453, na cidade de Augbur-

go na Alemanha, foram criadas leis de proteção aos mananciais a fim de controlar a 

contaminação dos rios. Apesar das novas regulamentações a população contamina-

va aceleradamente as águas fluviais, os lençóis freáticos e desmatavam cada vez 

mais as áreas florestais, causando assim, a redução das vazões das águas superfi-

ciais e subterrâneas, provocando a primeira grande transformação dos ecossiste-
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mas. Na Idade Média, diferente da antiguidade, os hábitos higiênicos foram deixados 

de lado e a relação com os problemas sanitários foram se tornando de menor impor-

tância. Existiam poucas instalações sanitárias e as vias públicas eram tomadas por 

lixo e restos orgânicos; este período foi marcado por várias epidemias, como a peste 

negra e a varíola. Foi somente no Renascimento Europeu que o Vaticano construiu 

vários equipamentos sanitários. Na França, entre 1639 e 1660, ocorre uma pequena 

revolução na tecnologia hidráulica, que captaria mais água do que antes, fazendo 

com que o governo melhorasse o controle do uso da água. Além disso, com a revo-

lução da termodinâmica e o surgimento da máquina a vapor em 1764, tem início tal-

vez o mais forte impacto sócio econômico e ambiental ocorrido no planeta. (ELMO, 

1998). 

 No Brasil, o período colonial foi marcado pela intensa exploração dos recur-

sos naturais e as monoculturas de mão de obra escrava, afetando diretamente os 

ecossistemas e as populações nativas. Neste período, o abastecimento de água e 

retirada de dejetos e lixo das casas era de responsabilidade individual, pois a admi-

nistração portuguesa alegava que o encargo de distribuição de água era de supervi-

são de cada vila, e o abastecimento público era feito através de chafariz e fontes 

próprias. Na primeira República houve uma grande demanda de infraestrutura urba-

na decorrente do grande crescimento populacional. O Rio de Janeiro foi a quinta ci-

dade do mundo a adotar um sistema de coleta de esgoto modernizado baseado no 

modelo inglês. Este sistema permitiu um aumento do volume de água oferecida para 

a cidade, porém, o crescimento urbano fez com que ocorresse um acelerado desma-

tamento e o comprometimento de distribuição de águas do sistema. (ANA, 2002) 

1.3. Fundamentação teórica  
 A Secretaria da Educação Fundamental, ligada ao Ministério da Educação, 

exige em sua grade de estudos o tema educação ambiental (EA), e dentro dele são 

abordados vários assuntos para conscientizarem as crianças dos problemas e intro-

duzi-las como integrantes da sociedade com um pensamento sustentável, do modo 

que se identifique em todas as áreas da EA: 
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A educação ambiental é a análise das relações políticas, econômicas, soci-
ais e culturais entre a humanidade e a natureza, visando a superação dos 
mecanismos de controle e de dominação que impedem a participação livre, 
consciente e democrática de todos. A educação ambiental está comprome-
tida com a ampliação da cidadania, da liberdade, da autonomia e da inter-
venção direta dos cidadãos e cidadãs na busca de soluções alternativas 
que permitem a convivência digna voltada para o bem comum.  (Reigo-
ta,2017, p. 9)   

De acordo com a lei federal 6938/81 a EA deve ser oferecida em todos os ní-

veis do ensino, inclusive a educação nas comunidades, objetivando e capacitando-a 

para uma atuação ativa na defesa do meio ambiente. De acordo com o Ministério da 

Educação (MEC) nos anos iniciais do ensino fundamental as crianças aprendem a 

importância e a valorização dos seres humanos com a natureza, respeitar todas as 

formas de vida e o desenvolvimento da cidadania ambiental, nos anos finais do en-

sino fundamental a criança deve aprimorar sua cidadania ambiental e ter uma visão 

crítica e transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e 

futuras gerações. Além disso, devem ter compreensão da gênese e da dinâmica da 

natureza e das alterações provocadas pela sociedade. Dentro da EA, existem várias 

vertentes a serem trabalhadas e uma delas é a água. O ensino desse tema deve 

proporcionar a construção de valores e aquisição de conhecimento, atitudes e habi-

lidades voltadas para a participação responsável na gestão integrada dos recursos 

hídricos (PRONEA, 2014). O Plano Nacional de Recursos Hídricos (2017) estabele-

ceu várias ações e metas que servem para orientar, melhorar e ampliar o conheci-

mento, a  gestão e a participação social. As vertentes inclinadas especificamente 

para a educação têm como intenção apoiar o desenvolvimento institucional e a difu-

são de tecnologias sociais para a melhoria da gestão das águas e desenvolver a-

ções educativas para a sociedade (CNRH,2017).  

No ensino infantil o uso do lúdico na educação é indispensável, pois é brin-

cando que a criança se associa a sua realidade e aprende de um modo mais atrati-

vo. O lúdico é uma das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades, 

pois o lazer é algo inerente na criança, é sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o 

mundo que a cerca (DALLABONA, MENDES, 2004). Já o ato da brincadeira nas cri-

anças, desenvolve mais nos seis primeiros anos de vida da evolução humana. Para 

Queiroz, (2016) a brincadeira e o jogo é considerada um espaço de construção de 
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conhecimento pelas crianças, na medida em que os significados que estão ali 

transmitidos são apropriados de forma específica. Em seu trabalho Monatori (2003) 

explica as classificações dos jogos com base no pensamento Piagentista: 

● Fase sensório-motora (do nascimento até os dois anos de idade): é o perí-

odo que a criança brinca sozinha e sem regras. 

● Fase pré-operatória (dos dois aos seis anos): as crianças começam a ter 

noção de regras e começam a jogar uma com as outras. 

● Fase das operações concretas (dos sete aos doze anos): as crianças a-

prendem as regras e jogam em grupo. 

 

 De acordo com Piaget é a partir dos sete anos que as crianças deixam a fase 

dos jogos egocêntricos para os jogos de regras,que integra na criança um caráter 

social. 

A regulamentação por meio de um conjunto sistemático de normas que as-
seguram a reciprocidade dos meios empregados, é o que caracteriza o jogo 
de regras. É uma conduta lúdica que supõe relações sociais ou interindivi-
duais, já que a regra é uma regularidade imposta pelo grupo. Essa forma de 
jogo pressupõe a existência de parceiros, bem como de certas obrigações, 
o que lhe confere um caráter social (ARAÚJO, 2004. p 20). 

 Atualmente os educadores já introduzem o jogo como método de educação. A 

gamificação, como é chamada, é uma ferramenta que vem crescendo cada vez mais 

 nas escolas e trata-se de um conjunto de elementos de jogos que contextualizam o 

cotidiano, tem como objetivo auxiliar as escolas em relação a motivação e engaja-

mento dos alunos. A Gamificação não tem intenção de ensinar através do jogo, mas 

de promover um estímulo aos alunos. Para Seixas (2016) esta técnica tem como 

objetivo extrair os elementos que as tornam agradáveis e divertidos e os adapta para 

serem utilizados no processo de ensino. O jogo, apesar de ter um caráter competiti-

vo, também propícia distração, descontração e fantasia, o que contribui no processo 

de aprendizagem, ele deve trazer prazer e não constrangimento para a criança. O 

autor Luiz (2012) acredita que  quando a criança brinca ela coloca questões e desa-

fios  que vão além do seu comportamento diário na tentativa de entender o que é 

proposto, com isso, elas constroem uma consciência da realidade e ao mesmo tem-

po vivenciam a possibilidade de transformá-la. 
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1.4. Contexto 
 Desde a metade do século XX, o Brasil vem introduzindo cada vez mais o 

assunto de educação ambiental nas escolas, principalmente no ensino fundamental, 

porém, ainda existe uma grande defasagem quando o assunto é recursos hídricos. 

Apesar de o tema ser constantemente abordado nas escolas, é preciso introduzir as 

crianças a sua realidade e mostrar a importância de se ter uma água segura para 

consumo próprio, o porque não podemos desperdiçar, poluir, quais são as etapas do 

tratamento de água e esgoto, o que é a crise hídrica e qual é o papel da sociedade. 

E um dos métodos que cria um efeito positivo para  ajudar a conscientização ambi-

ental nas crianças são os jogos educativos.  

 Desse modo, existem diversos tipos de jogos educativos, porém, sua maioria 

é informatizada e nem todas as escolas ou ONGs possuem acesso a computadores 

ou videotecas, e isso, torna um problema na hora de trabalhar o lúdico com as crian-

ças. Outra dificuldade é quanto aos jogos industriais, são muito caros e impedem as 

escolas de adquirir o produto em grande escala para os alunos. No caso das ONGs, 

a verba costuma ser pequena,  o que inviabiliza a aquisição do produto.  

           Nas comunidades rurais, o ensino e o conhecimento sobre as águas se tor-

nam ainda mais essenciais, pois o abastecimento e gerenciamento são de respon-

sabilidade da população local. Eles necessitam desenvolver seu próprio sistema, 

porém, por questões econômicas e políticas, na maioria das vezes esse acesso é de 

baixa qualidade, diferentemente dos centros urbanos. Nestes casos, para essas co-

munidades, a água se torna muito cara e limitada para uso exclusivo doméstico. 

Dentro desse contexto as crianças precisam entender como funciona esse sistema 

de abastecimento, sua manutenção, tratamento e distribuição para que desenvolvam 

desde pequenas um pensamento sustentável.  

 Além do contratempo em relação a conseguir os materiais lúdicos educativos, 

o tema recursos hídricos é pouco abordado de forma ampla nos jogos e acaba sen-

do limitada a resíduos e poluição. Com isso, o ensino da criança acaba ficando de-

fasado, pois, a amplitude desse recurso natural acaba se restringindo a pontos cha-

ves. Observando esse problema em 2017 foi criado um programa de ações e metas 
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pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), sendo que umas das metas 

é voltada especialmente para a educação sobre a gestão dos recursos hídricos para 

a sociedade.  

 

1.5. Usuário e ambiente  
 O projeto foi desenvolvido principalmente para as crianças do ensino funda-

mental, na idade entre 7 a 10 anos e alfabetizadas. Pode ser utilizado na educação 

formal e não formal. A educação formal (figura 2) são escolas que tem como educa-

dor essencial o professor, já na educação não formal (figura 3), o educador é aquele 

com quem estamos interagindo e são localizados fora do âmbito escolar, onde há 

processos interativos intencionais. 

 
Figura 2. Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, São Gonçalo, RJ 
Fonte: da autora 
 

 
Figura 3. Sala de educação ambiental no centro de triagem de Resíduos Sólidos em 
São Caetano do Sul, SP. 
Fonte:MACHADO,C. 2017 
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2.  CAPÍTULO 1: PROBLEMATIZAÇÃO  
 
 Para entender o processo de aprendizagem das crianças do ensino funda-

mental foram observadas duas escolas. A primeira visita foi a uma sala de aula com 

alunos entre nove e onze anos, na escola municipal Paulo Freire, localizada no mu-

nicípio de São Gonçalo, (RJ) foi notório uma dificuldade no aprendizado infantil, 

principalmente devido à falta de estrutura do ambiente, conversando com a profes-

sora responsável ela comentou que apesar de a escola não possuir recursos sufici-

entes, ela tenta aplicar na sala de aula algum método mais lúdico para atrair mais a 

atenção das crianças, porém, poucas coisas conseguem aplicar em sala. Em rela-

ção ao tema de recursos hídricos ressaltou que ensina o básico, como o ciclo da 

água, sua importância e o porquê não poluir. Já em uma conversa informal com um 

pedagogo, pai de um menino de sete anos, ele cita que a situação se complica 

quando a escola não possui uma infraestrutura e o meio em que ela está localizada, 

ele explica que seu filho está matriculado em uma escola que possui uma boa infra-

estrutura e que ele mesmo se surpreende com algumas atitudes da criança. Mesmo 

sendo mais novo que os alunos da escola que foi feita a primeira visita, o menino já 

realizou vários projetos sobre o tema recursos hídricos. 

 Em uma entrevista com uma professora e uma aluna de engenharia ambien-

tal, que realizou um projeto sobre água e gênero em comunidades rurais, comenta-

ram que é de extrema importância levar a educação e a conscientização sobre os 

recursos hídricos para os moradores das comunidades, pois seu abastecimento é 

todo realizado pelos próprios moradores e eles precisam entender qual o valor que a 

água possui para sua comunidade, apesar da falta de recursos, nessas comunida-

des existem processos que necessitam seguir para se ter uma água segura e aces-

sível a todos. 

É imprescindível que se tenha educação ambiental em todas as escolas, prin-

cipalmente no ensino fundamental, porém, além de ensinar as crianças, é necessá-

rio conscientizar, fazer com que perceba qual é o papel que cada uma delas tem na 

sociedade e como podem viver em um mundo mais sustentável.  
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Conseguir fazer com que o aluno se interesse e aprenda, é uma tarefa com-

plicada quando se trata de crianças, como foi relatado pelos professores e observa-

do durante as visitas nas escolas (figura 4 e 5), pois as crianças são agitadas por 

natureza e perdem o foco rápido se não houver interesse, sempre se distraindo en-

tre brincadeiras ou conversas paralelas. Os professores acabam se desgastando 

fisicamente e psicologicamente tentando fazer com que os alunos deem atenção 

para o que está sendo ensinando, por isso, educadores buscam alternativas lúdicas 

para atrair a atenção dos alunos. Porém, dependendo da infraestrutura da escola 

não há verba suficiente para que essas técnicas lúdicas sejam aplicadas mais cons-

tantemente. 

 

 
Figura 4. Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI/UFF, alunos de 8 e 9 anos de 
idade, Niterói - RJ 
Fonte: Da autora 



 

 32 

 

 
Figura 5. Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, alunos de 9 a 10 anos de idade. 
São Gonçalo, RJ 
Fonte: Da autora 

 

2.1. Problemas ergonômicos  
 São os problemas observados na sala de aula, classificados de acordo com a 

autora Anamaria de Morais (2012).  

● Interfaciais posturais: As crianças passam muito tempo sentadas na sala de 

aula e com isso podem ocorrer dores nas costas e no pescoço. Além disso, 

as professoras passam maior tempo em pé explicando ou chamando a aten-

ção dos alunos.  

● Acionais: As crianças fazem o uso de lápis e canetas, na maior parte da aula 

podendo causar calos nos dedos e dores nos punhos.  

● Cognitivo: Os alunos aprendem várias disciplinas no decorrer do dia e isso 

pode resultar em fadiga, diminuindo desta forma a capacidade de assimilação 

das informações.  

● Operacionais: O ritmo intenso e a monotonia faz com que as crianças se en-

tediem mais rapidamente e se distraiam com atividades superficiais, atrapa-

lhando a aula e chamando a atenção dos colegas em volta. Isso faz com que 

os professores parem toda hora para chamar a atenção e acaba atrasando o 

calendário de ensino.  
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● Psicossocial: A professora não possui nenhum momento de descanso en-

quanto está com os alunos, ela precisa se manter sempre em alerta, tanto pa-

ra possíveis desentendimentos entre alunos como observar quais alunos pos-

suem maior dificuldade no aprendizado e como ela pode ajudar. Além disso, 

ela usa sem descanso sua voz, e isso com o tempo faz com que desenvolva 

algum problema de ordem física. O psicológico dos professores também é a-

fetado devido ao grande excesso de barulho nas salas de aula e da constante 

exigência que os alunos sobrecarregam nos professores. 

 
 As disfunções sistêmicas encontradas (quadro 1) com maior frequência na 

sala de aula se classificam em dois tipos: Em rendimento de trabalho e ambiente 

externo. 

Quadro 1. Disfunções sistêmicas  do sistema homem-tarefa-máquina 

Disfunções Caracterização 

Rendimento 

● Lentidão e paradas no meio do ensi-

no 

● Desmotivação e irritação dos profes-

sores para dar aula 

● Desmotivação dos alunos para a-

prender 

● Deficiência no ensino 

Ambiente externo 

● Classe social 

● Falta de recurso em escolas públicas 

● Instabilidade econômica e política 

FONTE: Da autora 
 

2.2. Parecer ergonômico 
 O parecer ergonômico compreende em uma síntese dos problemas encontra-

dos para determinar quais passos o projeto deverá seguir.  

 A GUT (gravidade, urgência e tendência) tem como objetivo priorizar os pro-

blemas através da pontuação que é atribuída a cada dificuldade encontrada. A GUT 



 

 34 

 

(tabela 1) foi pontuada de 1 a 5, no qual, a nota 1 equivale à gravidade, urgência e 

tendência de menor valor e a nota 5 a de maior valor.  No final das pontuações, a 

gravidade, urgência tendência são multiplicados e os problemas de maiores valores 

são priorizados. 

 

Tabela 1. Tabela GUT 

Categoria Problemas G U T TOTAL 

Interfacial 
Dores na região do pescoço e 
na coluna por ficarem muito 
tempo sentados. 

3 2 2 12 

Acional Calos nos dedos por fazer uso 
constante de lápis. 3 2 2 12 

Cognitivo Dificuldade de aprendizado por 
excesso de informação 4 4 5 80 

Operacional Desestimulo para aprender 4 5 5 100 

Psicossocial Professora irritada por não con-
seguir dar aula 5 5 5 125 

FONTE: Da autora 
  

 O quadro de diagnóstico ergonômico (quadro 2) separa o problema em zo-

nas, limita-o e avalia qual o constrangimento que esta tarefa impõe no indivíduo já 

indicando uma avaliação e uma recomendação. 
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Quadro 2. Quadro de diagnóstico ergonômico 

Classe de 
Zonas/ Sub-

sistema 
Problema 

Exigências e 
Constrangimento 

da Tarefa 

Avaliação e Opini-
ões Recomendações 

Zona cogniti-
va 

Dificuldade no 
aprendizado 
da matéria 
passada pelo 
orientador   

A criança tem que 
aprender várias 
matérias diferentes 
ao longo de um 
período e depois 
realizar exercícios 
de fixação.  

Os alunos necessi-
tam aprender vários 
assuntos ao longo de 
um período e isso 
pode trazer uma 
dificuldade de assi-
milação de conteúdo. 

Dar pausas de 
descanso no ensi-
no de uma matéria 
para outra.  

Zona opera-
cional 

As crianças se 
entediam rapi-
damente na 
sala de aula 
por ser uma 
atividade repe-
titiva, monóto-
na e com um 
ritmo relativa-
mente intenso.  

Os alunos entedia-
dos não prestam a 
atenção na aula e 
exigem que a pro-
fessora fique o 
tempo todo cha-
mando a atenção 
dos alunos.  

Além da aula ser 
uma atividade metó-
dica e pouco atrativa 
para as crianças em 
geral,  elas começam 
a se sentir entedia-
das e se distraem 
facilmente  com as-
suntos aleatórios, 
atrapalhando  a aula, 
o seu desempenho e  
dos colegas. Com 
isso, a professora 
acaba tendo um 
desgaste físico e 
psicológico ao tentar 
manter a sala de 
aula em silêncio e 
produtiva no ensino 

Para manter o inte-
resse das crianças 
é necessário traba-
lhar com o lúdico, 
atraindo a atenção 
e fazendo com que 
elas trabalhem com 
um  grupo. Além 
disso é  um modo 
para os alunos  se 
comunicarem com 
a realidade do meio 
em que  vivem. 
Com as crianças 
envolvidas  na brin-
cadeira o professor 
consequentemente 
fica menos estres-
sado com o traba-
lho e a aula acaba 
ficando mais des-
contraída e diverti-
do para os peque-
nos.   
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Classe de 
Zonas/ Sub-

sistema 
Problema 

Exigências e 
Constrangimento 

da Tarefa 

Avaliação e Opini-
ões Recomendações 

Zona interfa-
cial 

Dores nas 
regiões da 
coluna e pes-
coço.  

As crianças ficam 
sentadas por um 
período de tempo 
muito longo. 

A tarefa exige que os 
alunos fiquem senta-
dos o tempo todo 
prestando a atenção 
na aula. 

Para amenizar as 
dores que a tarefa 
pode trazer é re-
comendado interva-
los de tempo de 
descanso com 
alongamentos do 
corpo. E se possí-
vel a  troca da mo-
bília do ambiente 
para uma ergonô-
mica. 

Zona Acional 
Calos nas 
mãos e dores 
no punho. 

 As crianças pas-
sam um longo perí-
odo de tempo es-
crevendo ou dese-
nhando e isso gera 
dores ou calos nas 
mãos. 

O aluno tem que 
ficar manuseando 
por vários momen-
tos, lápis e canetas e 
por ritmo intenso e 
isso prejudica o seu 
desempenho e sua 
agilidade.  

Para amenizar as 
dores é recomen-
dado a realização 
de pausas em in-
tervalos de tempo, 
alongamentos nos 
dedos e punhos e o 
uso de lápis e ca-
netas  ergonômi-
cas.  

FONTE: Da autora 
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3. CAPÍTULO 2: LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
 

 Através de uma pesquisa foram encontrados alguns similares. Os similares 

indiretos (figuras 6, 7,8 e 9) são os jogos que abordam educação, mas não é traba-

lhado o tema recursos hídricos. Já os similares diretos são jogos educativos que 

possuem o mesmo tema do projeto. 

Análise dos similares indiretos: 

 

Maleta Alfabetização 10 jogos 

educativos em MDF. 

Preço: R$ 287,35 

Material: MDF 

Marca: Carlu Brinquedos  

Idade: A partir de 4 anos. 

Assunto: Alfabetização.  
Figura 6. Maleta de alfabetização.  
Fonte: Extra 
 

 

 

Kit Jogos Ecoteca com 23 jogos.  

Preço: R$ 2.369,00 

Material: MDF, E.V.A e Feltro 

Marca: Carlu 

Idade: A Partir de 4 anos 

Assunto: Ecologia.  
Figura 7. Kit de jogos de ecologia.  
Fonte: Extra 
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Kit Sequencia lógica com 8 jogos  

Preço: R$ 161,59 

Material: MDF e PVC 

Marca: Carlu 

Idade:A partir dos 5 anos 

Assunto: Trânsito  
Figura 8. Kit de lógica sobre o trânsito 
.Fonte: Extra 

 

  

 

Jogo de tabuleiro de educação 

ambiental: trilha do planeta 

Preço: Não informado 

Material: Papel 

Marca: FURG 

Idade: A partir dos 7 anos 

Assunto: Educação Ambiental 

  
Figura 9. Jogo de tabuleiro em educação ambi-
ental. 
Fonte: Sala Verde. 
 

 

Análise dos similares diretos 

 

Jogo S.O.S Água 

Preço: R$ 30,70 

Material: Cartonado e plástico 

Marca: Nig 

Idade: A partir dos 6 anos 

Assunto: Economia de água. 
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Figura 10. Jogo S.O.S Água 
Fonte: Trololó brinquedos educativos 

 

Jogo ecológico de tabuleiro: 

Economia de Água  

Preço: Não informado 

Material: Papel cartão lamina-

do 

Marca: Remind 

Idade: Não informado 

Assunto: Economia de água 
Figura 11. Jogo de tabuleiro sobre economia de 
água. 
Fonte: Remind,2014 

 

  

 

Jogo de tabuleiro: Água e Sa-

úde. 

Preço: Não informado 

Material: Papel 

Marca: Mariana Leite 

Idade: Não informado 

Assunto: Água e saúde.   
Figura 12. Jogo de Tabuleiro sobre água e saúde. 
Fonte: Silveira, 2013  

 

 

 Nota-se que os kits de jogos são feitos de materiais variados, misturando, por 

exemplo, MDF e EVA, esse mix de materiais trazem uma textura diferente aos jogos 

educativos, possibilitando modos alternativos de interação das crianças com a brin-

cadeira. Porém, quanto mais o kit é eclético mais caro ele se torna, dificultando as-

sim a possibilidade das escolas públicas em adquirir o produto. Os produtos feitos 

de materiais mais baratos são mais acessíveis, contudo, se limitam a falar de um 

assunto específico, por exemplo, economia de água ou poluição. 
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 O quadro PNI, mostra os pontos positivos, negativos e interessantes encon-

trados nos concorrentes. 

Quadro 3. Quadro PNI 

Concorrentes P N I 

 

Vários jogos 
educativos 
no mesmo 

kit 

Preço 

A criança de-
mora mais 

para enjoar do 
jogo, pois exis-
tem diversas 
opções de 

jogos. 

 

Vários jogos 
educativos 
no mesmo 

kit. 

Preço 
Uso de mais 
de um tipo de 

material. 

 

Ter mais de 
uma opção 
para se jo-

gar. 

Preço 

Trabalho com 
as ilustrações, 

deixando o 
jogo mais atra-

tivo. 
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Concorrentes P N I 

 

É lúdico e 
atrai as cri-

anças 

Os dados e 
peões do 
jogo são 

improvisa-
dos. 

A jogabildade 
do mesmo 

gera interação 
em grupo e 
com o meio 

em que estão. 

 

É lúdico e 
atrai as cri-

anças 

O jogo é 
focado so-
mente para 
economia 
de água. 

Possui vários 
elementos que 

compõem o 
jogo para dei-

xa-lo mais 
interessante. 

 

É lúdico e 
atrai as cri-

anças. 

O jogo é 
focado so-
mente para 
economia 
de água. 

Todas as pe-
ças são inclu-
sas para se-

rem montadas. 

 

O jogo a-
borda o 

tema água e 
saúde 

Só é feito 
na cartela 

de cores da 
cor verde. 

Poder ser im-
presso por 

qualquer usuá-
rio. 

FONTE: Da autora 
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2.3. Levantamento de dados do usuário 
 Os usuários do projeto são crianças do ensino fundamental, de 6 a 10 anos, 

já alfabetizadas e que não apresentem nenhum grau de dificuldade neurológica alto. 

Além das crianças, o produto também terá como usuário indireto os educadores, 

sendo eles do ensino formal ou não formal, mas que apliquem a matéria de educa-

ção ambiental aos alunos. 

2.4. Levantamento de dados dos materiais  
 Através da busca de similares já produzidos, foi feito uma análise dos materi-

ais (quadro 4) mais utilizados e que poderão ser aplicados no projeto. Os mais usa-

dos são o MDF e o Papel.  

 MDF significa chapa de fibra de madeira de média densidade, ele é equiva-

lente à madeira. Os  painéis são superfícies grandes e homogêneas e sem orienta-

ção das fibras, o que permite cortes em qualquer sentido de superfície lisa e unifor-

me. 

Quadro 4. Vantagens e desvantagens do MDF  
Vantagem Desvantagem 

● Comporta aplicação de todos os ti-
pos de revestimentos, desde pintu-
ra/impressão até papéis impressos 
ou uni colores e lâminas de madei-
ra.  

● É praticamente equivalente à ma-
deira em termos de trabalho. 

● O fato de ser um painel de fibras 
não orientadas permite que seja 
cortado em qualquer sentido.  

● Suas fibras possibilitam trabalhos 
de usinagem muito precisos, fura-
ção e uma ampla gama de acaba-
mentos.  

● Apresenta grande resistência e não 
sofre com a variação de temperatu-
ra.  

● Resistente à abrasão.  
● Ecologicamente correto: produzido 

com madeira reflorestada.  

● Vulnerável a ambientes úmidos. 
● Em tais condições, superfície e 

topo devem ser recobertos ou pro-
tegidos.  

 

FONTE: Da autora 
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 Já o papel é encontrado em diversas aplicações, como por exemplo, em li-

vros, embalagens e sacolas. O papel é feito a partir de troncos de árvores, sua es-

trutura é formada por diversos fiapos de plantas chamados de fibras. Existem vários 

tipos de papel e eles podem variar por peso e espessura. 

Quadro 5. Vantagens e desvantagens do papel 
Vantagem Desvantagem 

● Recicláveis, recuperáveis e bio-

degradáveis.  

● Leves  

● Alguns tipos de papel são bem re-

sistentes  

● Econômicos 

● Manuseáveis e versátil  

● Vulnerável a ambientes úmidos. 
● Dependendo do tipo de papel são 

frágeis e fáceis de rasgar.  

FONTE: Da autora 

 

2.5. Modelagem verbal  
 Após pesquisas e análises foram desenvolvidos alguns parâmetros que o pro-

jeto deve seguir: 

● Baixo custo: O Brasil possui uma grande desigualdade social e econômica e 

devido a isso a maioria das escolas públicas não possuem verbas para adqui-

rir materiais acadêmicos, em sua maioria essas escolas tende a priorizar pro-

blemas estruturais.  

● Lúdico: As crianças se atraem por jogos e brincadeiras em que elas partici-

pem e interagem com os colegas ou com o meio.  

● Produção fácil e acessível: Com a desigualdade financeira, algumas comuni-

dades não possuem acesso a tecnologias de primeira geração dificultando a 

possibilidade de alguns modos de produções industriais.  
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4. CAPÍTULO 3: GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
 
 Foram geradas algumas alternativas de projetos que em seguida houve uma 

classificação na matriz decisória para que através de uma pontuação a melhor op-

ção for escolhida. Foram desenvolvidas três alternativas diferentes (figura 13,14 e 

15) e cada uma abordando de um modo diferencial o tema água. 

 

Figura 13. Material didático para ensinar sobre as Bacias Hidrográficas. 
Fonte: Da autora 
  

 A primeira alternativa consiste de uma maquete de plástico, simulando um rio, 

com esse produto o professor poderia explicar sobre o ciclo da água, sobre a forma-

ção dos rios e lagos e introduzir poluição e racionamento. O produto seria de encai-

xe e poderia se trabalhar com água de verdade. As peças como as árvores e as ca-
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sas mudariam de cor quando acrescentasse corante a água, demonstrando os efei-

tos da poluição dos rios. 

 

Figura 14. Material didático para ensinar a localização das regiões hidrográficas brasi-
leiras 
Fonte: da autora 
 

 A segunda alternativa seria um painel em MDF com o mapa do Brasil em re-

levo, acompanhado de pequenas peças coloridas de encaixe representando as divi-

sões das regiões hidrográficas brasileiras, esse produto trabalharia com os alunos, 

além do tema água, a geografia do Brasil e as divisórias das bacias. Acompanhado 

desse painel teriam os nomes dos rios principais de cada região e seus afluentes. 
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Figura 15. Jogo de tabuleiro 
Fonte: Da autora 
  

 A terceira alternativa é um jogo de tabuleiro com cartões de perguntas para 

que as crianças pudessem responder. O tema poderia ser variado, desde poluição, 

racionamento, saneamento básico, saúde e gestão da água. Seria acompanhado de 

pinos e dados e jogado até quatro pessoas. 

 

4.1. Matriz decisória 
 A educação nas escolas é um ensino metódico, repetitivo e nada atrativo para 

as crianças, principalmente do ensino fundamental. Um dos maiores desafios de 

um professor na sala de aula é fazer com que seus alunos aprendam o conteúdo e 

apliquem na sua realidade, com isso, para os educadores do ensino fundamental 

essa tarefa se complica ainda mais, pois as crianças se distraem mais fácil e se 

desestimulam com o ritmo repetitivo da sala de aula. A partir disso, foram desen-

volvidos requisitos que deverão ser observados e pontuados em cada alternativa 

para que a melhor opção seja escolhida. Os requisitos de projeto são as especifi-

cações que o projeto terá que abordar. São elas: 

● Baixo Custo: Pensando em um produto que possa atender todas as classes 

sociais brasileiras, ele terá que ser de baixo custo para que escolas com ren-

da inferiores consigam adquirir o material em grande quantidade.  

● Lúdico: Como as crianças se distraem rápido, o projeto terá que abordar ca-

racterísticas que tragam o interesse e a interação do aluno com o produto e 

consequentemente com o grupo.  
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● Conteúdo: Apesar de ser um produto que será utilizado pelas crianças o usu-

rário indireto será o professor na tarefa de educar os alunos. Além de o mate-

rial ser atrativo para as crianças ele terá que abordar assuntos educativos 

com o tema nos recursos hídricos e introduzir o pensamento ecológico e sus-

tentável nos alunos. 

● Interatividade e compreensão: Os alunos terão que manusear os produtos 

sozinhos, apesar de ter um adulto mediador no local, as crianças que irão in-

teragir com o material educativo, ler as regras e interpretar o que se pede. Por 

isso o produto tem que ser de fácil manuseio e compreensão dos alunos.  

● Fácil produção: O material didático tem a intenção de ser aplicado em escolas 

e em projetos sociais, por isso, é imprescindível que a sua produção seja de 

baixo custo e fácil produção.  

 Para a elaboração da matriz decisória cada requisito recebeu um peso de a-

cordo com a sua importância, com a maior nota sendo 5 e a mais baixa 1. Em se-

guida as alternativas também foram pontuadas de 1 a 5, no final a pontuação é mul-

tiplicada pelos pesos e é somado, sendo a maior nota escolhida. 

Tabela 2. Matriz decisória  

 Custo Lúdico Conteúdo Interatividade Produção  

Peso 

Alternativa 
5 5 5 3 4 Total 

 
4 5 4 5 3 92 

 
4 5 5 5 5 105 

 

4 4 3 5 4 86 

FONTE: Da autora 

 O produto que acatou melhor todos os requisitos foi o jogo de tabuleiro, pois 

atende melhor às necessidades dos usuários e os objetivos do projeto. 
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5. CAPÍTULO 4: DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
 
 O projeto é um jogo de tabuleiro, que vem acompanhado por dados, pinos e 

de dois tipos de cartas, a primeira contendo perguntas e a segunda interação, pode-

se ser jogado até cinco crianças e tem como tema o percurso da água, passando 

por vários momentos até a utilização da sociedade. O diferencial do jogo é a aplica-

ção da importância da gestão da água, a conscientização do consumo de água tra-

tada para consumo, a necessidade do racionamento e quais as consequências da 

poluição. A ideia é fazer com que as crianças entendam de um modo lúdico seu cus-

to, quanto sua importância para o uso da sociedade. 

 O conteúdo do jogo foi realizado através de uma interação com os alunos de 

engenharia de recursos hídricos e meio ambiente que discutiram sobre o tabuleiro e 

as cartas em diversas fases do desenvolvimento para que não houvesse nenhuma 

discrepância com os diferentes aspectos da área ambiental. A ideia do jogo foi apre-

sentada pela coordenadora do LabGEA às assistentes sociais e engenheiros que 

atuam nos sistemas de abastecimentos de água das comunidades rurais do Ceará, 

desta interação surgiu à necessidade de que os dados e peões fossem de papel, 

uma vez que não estão disponíveis no mercado das pequenas e pobres comunida-

des rurais. 

 Pensando em atender todas as classes sociais o jogo de tabuleiro é produzi-

do de dois modos, o comercial e o disponível em PDF. O jogo comercial é o que é 

feito em alta escala e distribuído com embalagem, já o segundo o tabuleiro, os pe-

ões e os dados é disponível em arquivo PDF para que qualquer pessoa consiga im-

primir em impressoras mais acessíveis. 

 

5.1. Projetação ergonômica 
 Antes de a alternativa começar a ser produzida foi feito um estudo antropo-

métrico das medidas limites que o produto tem que ter, para que não haja dificulda-

des durante o manuseio do jogo. A projetação ergonômica tem como objetivo estipu-

lar os requisitos do projeto através de uma base de dados analisado.  

● Sistema alvo: Educação infantil sobre os recursos hídricos; 
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● Meta do sistema: Ensinar as crianças educação ambiental com a temática em 

água; 

● Componentes do sistema: Mesas, cadeiras, mediador e material didático. 

Os requisitos e necessidades do projeto: 

● Ambiente: Escola ou salas educativas;  

● Estrutura: Ser posicionado sobre a mesa ou no chão; 

● Restrição: Medidas da mesa. 

Os requisitos da tarefa foram determinados pelos seguintes princípios: 

● Princípio de importância: Os componentes mais importantes do sistema de-

vem estar em locais de fácil acesso para os usuários; 

● Princípio de frequência de uso: Os componentes mais frequentes usados de-

vem estar em locais de fácil acesso para os usuários; 

● Princípio funcional: os componentes com funções similares devem ser aloca-

dos juntos; 

● Princípio de sequência de uso: Os componentes que são normalmente utili-

zados em sequência devem estar organizados na ordem em que são utiliza-

dos.  

Quadro 6. Quadro de tomada de informação 

Tomada de informação 

● A criança tem que ter o material didático dentro do seu campo de visão princi-

pal 

Acionamento 

● O material didático tem que ter um fácil manuseio e no alcance das crianças 

FONTE: Da autora 

 

Quadro 7. Quadro de dimensões relevantes 
Tomada de informação Dimensões relevantes 

A criança tem que ter o material didático 
dentro do seu campo de visão principal Campo de visão principal da criança 
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Acionamento Dimensões relevantes 

O material didático tem que ter um fácil 
manuseio e no alcance das crianças 

O jogo deve estar no alcance da menor 
criança com braços esticados  

FONTE: Da autora 

 As dimensões da população usuária são limitadas em crianças de sete a dez 

anos, ambos os sexos de nacionalidade brasileira, sem dificuldades cognitivas gra-

ves, alfabetizados ou em processo de alfabetização.   

 

5.2. Levantamento antropométrico 
 O levantamento antropométrico que melhor se adéqua ao projeto é o de fun-

damentação no autor Dreyfus (2015), chamado "A medida do homem e da mulher, 

fatores humanos em design". Apesar dos estudos serem da população norte ameri-

cana, ela atinge uma grande faixa da população brasileira. 

 Construção dos parâmetros antropométricos na tomada de informação (figura 

16 e 17). 

● Vista sagital / lateral sentado  

  

Figura 16. - Criança de sete anos  
Devido a tarefa houve uma inclinação da 
coluna em 5° e da cabeça em 15°.  
Fonte: Da autora 
  

Figura 17. - Criança de dez anos  
Devido a tarefa houve uma inclinação 
da coluna em 5° e da cabeça em 20° 
Fonte: Da autora  
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 Construção dos parâmetros antropométricos de acionamento (figura 18 e 19). 

● Plano cranial / superior 
 

  

Figura 18. Criança de sete anos 
Fonte: Da autora 
 

Figura 19. Criança de dez anos  
Fonte: Da autora 
 

As restrições que o projeto aderiu foram estipuladas pelos usuários limitantes. 

Quadro 8. Restrições da tomada de informação 
 Tomada de informação  

Requisito da tarefa Dimensão relevante Usuário limitante 

A criança tem que ter o 
material didático dentro do 
seu campo de visão prin-
cipal 

Dentro do campo de visão 
do aluno 

Criança de sete anos na 
compatibilização dos dois 
usuários extremos 

FONTE: Da autora 
 
Quadro 9. Restrições de acionamento 

 Acionamento  

Requisito da tarefa Dimensão relevante Usuário limitante 

O material didático tem 
que estar no alcance das 
crianças 

Altura dos braços estendi-
dos a 30° do plano superi-
or 

Criança de sete anos na 
compatibilização dos dois 
usuários extremos 

FONTE: Da autora 
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 Os parâmetros do projeto se dão através da sobreposição dos bonecos an-

tropométricos (figura 20 e 21). 

 

 

Figura 20. Sobreposição para tomada de informação 
Fonte: Da autora 

 

Figura 21. Sobreposição de acionamento 
Fonte: Da autora 
 

 De acordo com as medidas encontradas com o levantamento dos dados an-

tropométricos, o produto poderá ter entre 300 mm de profundidade para não dificul-
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tar o campo de visão dos alunos e no total 910 mm de largura, para a criança se 

sentir confortável ao manipular o material.  

5.3. Conteúdo do jogo 
 O jogo abordará o tema água como um todo, desde as nascentes dos rios até 

a distribuição para o uso das cidades. O diferencial da brincadeira é a presença de 

assuntos como a gestão da água, tratamento de água e tratamento de esgoto, con-

teúdos que não são muito abordados em jogos educativos para as crianças. 

 Os professores poderão explicar aos alunos, qual é a importância de se ter 

uma água segura para beber e a diferenciar essa água potável com a de uso do dia 

a dia, como nas tarefas domésticas, vasos sanitários e chuveiros. Assunto como po-

luição e racionamento também é abordado, ajudando as crianças a associarem tais 

tarefas com o seu cotidiano e se é benéfica ou não para o meio ambiente.  

 
5.4. Estudo de personagem 

 Inicialmente foi desenvolvido um personagem principal, através de um estudo 

de personagem. Esse método fornece conceitos fundamentais que proporciona dife-

renças e detalhes em cada desenho. Primeiramente foram geradas várias alternati-

vas de personagem, com variações em pontos diferentes no rosto e acessórios (figu-

ra 22). A inspiração foi de uma gota de água.  

 

 
Figura 22. Geração de alternativa de personagem 
Fonte: Da autora 
 Definida a estética do personagem foi feito o teste de luz e sombra, e na es-

cala de tons de cinza (figura 23), em seguida foi feito a avaliação das feições e posi-
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ções que ele poderá assumir no jogo (figura 24). O protagonista do jogo foi batizado 

de Guto, devido à fonética ser parecido com a palavra gota.  

 

 

 
Figura 23. Personagem do jogo. 
Fonte: Da autora  
 

 
Figura 24. Avaliação das feições e posições do personagem 
Fonte: Da autora 
 
 O personagem tem dois modos de ser apresentada no jogo, uma gota limpa, 

sendo colorido em tons de Ciano (figura 25) e ele sujo, representando a poluição das 

águas, nesse caso as cores são em tons de Ciano escuro inclinado para o verde 

(figura 26).  
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Figura 25. Paleta de cores do Guto saudável. 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 26. Paleta de cores do Guto passando mal. 
Fonte: Da autora 

5.6. Estudo do percurso do tabuleiro 
 Para definir o percurso das casas que o jogo tem, foi necessário um estudo 

deste caminho, podendo ser um segmento mais reto, associado à canalização ou 

com um formato mais orgânico lembrando um rio. As primeiras ideias foram feitas 

sem escala (figura 27), e a partir disto, a geração de alternativa já foi introduzida 
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medidas máximas do tabuleiro, números de casas e design do jogo. (figuras 28,29 e 

30)   

 
Figura 27. Estudo do percurso do jogo sem escala 
Fonte: Da autora 
 
        A primeira alternativa do percurso foi inspirada em uma canalização lúdica, 

com curvas já bem mais orgânicas, separado por cores distintas representando as 

regiões brasileiras.  

 
Figura 28. Primeira alternativa de percurso  
Fonte: Da autora 
 
         A segunda alternativa foi inspirada na canalização, porém, com cores mais 

lúdicas para as crianças, também possui curvas orgânicas, mas com menos inten-

sidade que a primeira alternativa. 
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Figura 29. Segunda alternativa de percurso 
Fonte: Da autora 
          

         A terceira e alternativa escolhida, possui um trajeto orgânico para lembrar um 

rio e possui menos poluição visual nas casas do jogo. 
 

 
Figura 30. Terceira alternativa de percurso 
Fonte: Da autora 
 

5.7. Desenvolvimento do tabuleiro 
 O método do design interativo envolve a realização de mockups para testar 

desde a concepção do jogo, sua jogabilidade e layout. Primeiramente para a verifi-

cação do tamanho das casas e do tabuleiro foi feito um rascunho de papel e lápis 

(figura 31), e a partir desse modelo o jogo começou a ser desenvolvido com cores e 

ilustrações (figura 32). 
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Figura 31. Primeiro esboço do tabuleiro 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 32. Primeiro esboço do jogo com acréscimos de cores. 
Fonte: Da autora 
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 Com a primeira verificação o jogo começou a ser vetoriarizado através de 

programas especializados. Em seguida foi testado as cores e papéis alternativos 

(figura 33,34 e 35) e por último em escala de cinza (figura 36).  

 

Figura 33. Jogo em papel sulfite. 
Fonte: Da autora  
 

 

Figura 34. Tabuleiro, primeiro teste de cor em papel couché. 
Fonte: Da autora 
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Figura 35. Tabuleiro, segundo teste de cor em papel fotográfico 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 36. Tabuleiro versão em escalas de cinza em papel sulfite 
Fonte: Da autora 
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 Apesar dos primeiros testes serem feitos em papéis o tabuleiro para o jogo 

comercial foi impresso em lona (figura 37). As vantagens dessa produção é princi-

palmente sua durabilidade, resistência e maleabilidade. Ela pode ser enrolada em 

formato de cilindro e não afeta a imagem impressa, diferente de outros materiais, 

sendo assim, não atrapalha quando as crianças forem utilizar, além de ser um pro-

duto totalmente reciclável.  

 O tamanho do tabuleiro comercial é de 420 x 594 mm (A2), porém, o tabuleiro 

disponível em PDF tem as medidas de 297 x 420 mm (A3), para facilitar os usuários 

de adquirirem o jogo, apesar de ser menor não afeta a jogabilidade e nem nitidez 

das figuras (figura 38).  

 

 
Figura 37. Tabuleiro impresso em lona. 
Fonte: Da autora  
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Figura 38. Tabuleiro impresso em tamanho A3 e folha sulfite. 
Fonte: Da autora  
 

5.8. Elaboração da jogabilidade 
O projeto é um jogo de tabuleiro, com 31 casas. Nesse percurso tem casas 

com desenhos de pontos de interrogação e de exclamação, cada um representa 

uma interatividade diferente que a criança realiza.  

No ponto de interrogação serão cartas com perguntas que o colega adversá-

rio terá que fazer para a criança que se encontra nesta casa, dependendo da res-

posta ela tem uma consequência ou vantagem no jogo.  

O ponto de exclamação são apenas curiosidades ou ações aleatórias, poden-

do ser positivas ou negativas, trabalhando a sorte da criança, dependendo da carta 

também tem uma consequência ou vantagem.  

As cartas com perguntas ajudam as crianças a se informarem e perceberem 

através das alternativas o contraste das respostas com as outras opções, além de 

testar o conhecimento geral. Já as cartas de interação são acontecimentos diários 

que pertencem à realidade humana, com isso, a criança nota se essas atitudes que 

tomam no seu dia a dia é positiva ou negativa para o meio ambiente, principalmente 

no uso da água.   
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A quantidade de carta foi desenvolvida de acordo com o número de casas 

que elas se encontram e a probabilidade de número de jogadores em relação à pos-

sibilidade de cair no mesmo lugar. No total são 30 cartas com perguntas3 e 24 de 

interação4·, acompanhados de dois dados, podendo ser jogado com um ou os dois. 

A quantidade de dados afeta na duração da partida, por ser um produto utilizado 

principalmente por escolas, o tempo de jogo não pode ser alto, no máximo 30 minu-

tos, nesse caso é necessário utilizar os dois dados para jogar.  

 

5.9. Desenvolvimento das cartas 
 O conteúdo das cartas foi baseado em fontes confiáveis, principalmente no 

livro online do curso da Agência Nacional das Águas e revisado por profissionais da 

área. Tanto as perguntas como as interações mantêm um equilíbrio dos assuntos 

abordados (figuras 39 e 40). 

 

 
Figura 39. Gráfico com os temas das perguntas 
Fonte: Da autora 
 
 

                                            
3 Ver apêndice A 
4 Ver apêndice B 
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Figura 40.Gráfico com o tema da interatividade 
Fonte: Da autora 
 

As cartas possuem o tamanho de 9 x 6 cm, no jogo comercial possuem uma 

borda arredondada, porém, na versão PDF não é necessária essa estética, podendo 

ter as beiras retas. No comercial as cartas foram impressas em folha reciclável de 

gramatura de 480g e com uma laminação brilhosa (figura 41). Já a versão PDF pode 

ser impressa em folha sulfite ou couché, dependendo da disponibilidade que o usuá-

rio tem (figura 42). 

51% 42% 

7% 

Interação 

Positivo 

Negativo 

Sem jogar 
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Figura 41. Cartas do jogo comercial 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 42. Cartas do jogo em PDF 
Fonte: Da autora 
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5.10. Desenvolvimento dos peões e dados  
 Os peões são barcos coloridos, no jogo comercial, foi feito de plástico PLA, 

em impressão 3D, o design do barco foi cedida pela Criative tools. Já para o modelo 

em PDF é uma dobradura de barco de papel. As medidas dos dois barcos são de no 

máximo 3,5 cm de largura, para não afetar a proporção do tabuleiro com os peões 

(figura 43 e 44). 

 Os dados medem 1,5 x 1,5 cm, o feito para o comercial são de plásticos e 

apresentam um leve filete para deixar suas bordas arredondadas, já o disponível em 

PDF é uma dobradura sem os cantos filetados, porém, essa característica não afeta 

a funcionalidade do objeto.  

 A coloração dos peões são cores que já estão dentro do contexto do tabuleiro 

e foram escolhidas a partir dos gostos das crianças, no entanto os barquinhos de 

papel possuem cores limitadas devido à disponibilidade das variações de cores de 

papel que existe. 

 

 
Figura 43. peões e dados comercial 
Fonte: Da autora 
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Figura 44. Peões e dados de papel 
Fonte: Da autora 
 

5.12. Desenvolvimento da embalagem 
 A embalagem consiste em uma caixa retangular feita em tecido de jeans cru 

com sua base em papel Paraná, os bolsos são feitos de tecido plástico transparente 

e a pinturas da caixa foram feitas pelo método de estêncil. A embalagem acompa-

nha dois saquinhos plásticos para armazenar as cartas, também produzido em teci-

do de algodão cru. Esses tecidos foram escolhidos por serem ecologicamente corre-

tos e totalmente recicláveis. 
 O tabuleiro disponível para ser impresso, não possui nenhum tipo de embala-

gem, sendo esta somente para o jogo comercial.  
 Primeiro foi feito os moldes de papel que servirão de base da embalagem (fi-

gura 45) e em seguida foi cortado o tecido (figura 46). 
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Figura 45.. Base da embalagem 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 46. Tecido cortado  
Fonte: Da autora 
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           O tecido tem que ser duplo, para a costura, porém, antes de costurar as du-
as partes do tecido, em uma delas foram costuradas os bolsos de plásticos para 
que a costura não apareça na frente da caixa (figura 47). 
 

 
Figura 47. Bolsos costurados no tecido da embalagem. 
Fonte: Da autora 
 
 Depois de colocar os bolsos plásticos, é costurado um dos lados do tecido e 

suas dobras (figura 48), deixando uma parte aberta para encaixar a base de papel 

(figura 49).  

 
Figura 48. Costura da embalagem 
Fonte: Da autora 
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Figura 49. Encaixe da base no tecido. 
Fonte: Da autora 
 
          Com os moldes das laterais da caixa se faz o mesmo processo, depois 

foi acrescentadas ambas as partes para finalizar a mesma (figura 50). 
 

 
Figura 50. Junção das laterais da embalagem 
Fonte: Da autora 
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Figura 51. Caixa da embalagem toda costurada 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 52. Detalhe da costura da embalagem 
Fonte: Da autora 
 
 O acabamento da caixa e o logo foram feitos pelo método do estêncil e suas 

cores foram inspiradas nas cores do logo, as linhas retas verticais na caixa além da 

estética representam a ideia de um caminho, que também está relacionado com a 

temática do jogo. E para fechar a caixa foi colado um pedaço de velcro de 8 cm.  
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Figura 53. Acabamento da embalagem 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 54. Embalagem pronta 
Fonte: Da autora 
 

 Para os saquinhos de armazenamento das cartas, primeiro foi feito o molde 

em tecido (figura 55), com o mesmo sendo duplo, em seguida costurou-se os lados 

deixando apenas um para a abertura (figura 56). 
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Figura 55. Tecido cortado para os saquinhos 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 56. Costura dos saquinhos 
Fonte: Da autora 
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             Para colocar as cordinhas foi necessário fazer um acabamento na borda de 

abertura e fazer um leve rasgo em seguida para passar a corda (figura 57 e 58). 
 

 
Figura 57. Corda sendo colocada no saquinho 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 58. Saquinhos com as cordas  
Fonte: Da autora 
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           Finalizado a costura dos saquinhos, a pintura foi feita em estêncil (figura 59), 

com as imagens de interrogação e exclamação para diferenciar os saquinhos (figura 

60). 
 

 
Figura 59. Acabamento dos saquinhos 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 60. Saquinhos prontos 
Fonte: Da autora 
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 Embalagem pronta, produzida em tecido de algodão cru, totalmente reciclável 

e ecologicamente correto. 
 
 

 
Figura 61. Protótipo pronto da embalagem 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 62. Protótipo pronto da embalagem 
Fonte: Da autora 
 
 



 

 77 

 

6. CAPÍTULO 5: MODELO FINAL 
 
 O projeto consiste em dois protótipos, o jogo comercial e o jogo disponível em 

arquivo PDF, os dois são compostos pelos seguintes componentes: 

• 1 tabuleiro 

• 30 cartas perguntas 

• 20 cartas interação  

• 2 dados  

• 5 barquinhos  

 O jogo comercial tem embalagem, feita de tecido e ambos os jogos vem com 

as regras do jogo5 e uma cartilha ensinando a fazer um filtro de água caseiro6  

 

 
Figura 63. Tabuleiro completo comercial 
Fonte: Da autora 
 

                                            
5 Ver apêndice C 
6 Ver apêndice D 



 

 78 

 

 
Figura 64. Tabuleiro impresso 
Fonte: Da autora 
 
 

 
Figura 65. Protótipo pronto da embalagem 
Fonte: Da autora 
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Figura 66. Protótipo pronto da embalagem 
Fonte: Da autora 
 
 

 
Figura 67. Jogo Caminho da água 
Fonte:Da autora 
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Figura 68. Jogo Caminho da água 
Fonte: Da autora 
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7. CAPÍTULO 6: VALIDAÇÃO 
 
 Primeiro foi feito uma validação antropométrica para verificar se as medidas 

do tabuleiro, cartas e dos barquinhos estão de acordo com as limitações das crian-

ças. Além de testar se o produto está presente dentro do campo de visão, se existe 

alguma dificuldade na leitura das cartas e na legibilidade do tabuleiro (figuras 69 a 

72).  

 

 
Figura 69. Validação antropométrica da distância do tabuleiro 
Fonte: Da autora 
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Figura 70. Validação antropométrica da largura do tabuleiro 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 71.Validação da pega.  
Fonte: da autora 
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Figura 72. Validação da legibilidade 
Fonte: Da autora 
  
 Para a validação da jogabilidade do produto, em uma sala de aula foram fei-

tas equipes de até cinco alunos, cada grupo recebeu um tabuleiro, cinco peões e 

dados. Para testar o tempo de jogo a sala foi divida em grupos que receberem dois 

dados e equipes com um dado. Foi validado com um dos grupos um protótipo em 

modelo de escala menor, para testar se as crianças teriam alguma dificuldade em 

relação ao tamanho do tabuleiro e o uso dos peões em tamanho reduzido.  
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Figura 73. Validação do jogo de tabuleiro 
Fonte: Da autora  
 

 
Figura 74. Validação do jogo de tabuleiro 
Fonte: Da autora 
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Figura 75. Validação do jogo de tabuleiro em escala reduzida 
Fonte: Da autora 
 
 O projeto também foi aprovado por profissionais da área da educação ambi-

ental, sendo distribuído para capacitar crianças nas comunidades rurais do Ceará, 

Bahia, Piauí e também para o Peru. 

 
Figura 76. Validação por profissionais da área 
Fonte: Anna Virgínia Machado, 2018 
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8. CAPÍTULO 7: MANUAL GRÁFICO 
 
 Para o projeto foi desenvolvido um logo para o jogo (figura 77), e foi batizado 

de Caminho da Água. Inspirado em um “splash” de água esparramado e com o título 

centralizado nele (figura 78), ele traz consigo a memória da água, tema principal do 

jogo. 

 
Figura 77. Logo do jogo 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 78. Medidas do logo 
Fonte: Da autora 
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 Suas cores são definidas principalmente em azul e amarelo, o primeiro devido 

à cor das águas e o segundo para caracterizar o lúdico, uma cor quente, alegre, que 

estimula o raciocínio e a criatividade, e ao mesmo tempo contrasta com a outra (figu-

ra 79). A tipografia escolhida chama-se Bubblegun Sans (figura 80), e foi seleciona-

da por ser lúdica, porém, não muito infantilizada, já que o público-alvo é de uma fai-

xa etária maior, a utilização da cor coopera para que seja mais atrativo para as cri-

anças. 

 
Figura 79. Paleta de cor do logo 
Fonte: Da autora 

 
Figura 80. Tipografia do logo 
Fonte: Da autora 
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Além do logo colorido, ele foi desenvolvido na escala em cinza (figura 81) 

 
Figura 81. Logo em escala de cinza 
Fonte: Da autora 
 

 O tabuleiro possui várias figuras ilustrativas que foram referenciadas através 

do método do moodboards (figura 82), que ajuda a buscar inspiração. O tabuleiro 

possui uma lógica na sua construção, começando pela nascente do rio, até o trata-

mento de água. Profissionais da área e alunos de engenharia ambiental deram sua 

contribuição para esse arranjo, para que todo o caminho mantenha um sentido den-

tro do jogo.  
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Figura 82. Moodboard para o tabuleiro 
Fonte: Da autora 
 
 O tabuleiro possui um percurso que imita o caminho de um rio que passa pe-

las regiões brasileiras e várias intervenções feitas pelo ser humano. Nesse trajeto o 

personagem principal interage com os jogadores comentando algumas curiosidades 

das regiões do Brasil (figura 83). A paleta de cor do tabuleiro é vasta, porém as co-

res se mantêm em um padrão e mantendo as mesmas tonalidades para evitar uma 

poluição visual, já que o mesmo encontra com várias figuras ilustrativas. As tipogra-

fias escolhidas são duas, uma para detalhes, que é a mesma que está no logo e ou-

tra básica, para não ter muitos contrastes (figura 84). 
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Figura 83. Tabuleiro do jogo 
Fonte:Da autora 
 
 
 

 
Figura 84. Tipografia do tabuleiro 
Fonte: Da autora  
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Figura 85. Tabuleiro em escala de cinza 
Fonte: Da autora 
 
 As cartas possuem duas cores, vermelho para as cartas de pergunta e ama-

relo para as de interação. As cores foram escolhidas por já fazerem parte da paleta 

de cor do jogo e por serem duas cores chamativas e atrativas (figura 86). O perso-

nagem e a escrita foram centralizados na frente e no verso das cartas (figura 88 e 

89). A tipografia escolhida foi uma básica, sem serifa e com uma família tipográfica 

variada, podendo assim, trabalhar com alternativas diferentes de texto, mas sem 

grande contraste (figura 90). 
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Figura 86. Cartela de cores das cartas  
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 87. Cartas em escala de cinza 
Fonte: Da autora 
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Figura 88. Carta de pergunta 
Fonte: Da autora 

 
Figura 89. Carta de interação 
Fonte: Da autora 
 

 
Figura 90. Tipografia das cartas 
Fonte: Da autora 



 

 94 

 

 
9. CAPÍTULO 8: DESENHO TÉCNICO 
 
 Os desenhos técnicos servem para auxiliar na construção dos produtos feitos 

pela autora, porém, para os peões do jogo, foi utilizado um produto já existente e 

cedido pela Creative, no site http://www.3dbenchy.com/ pode ser feito o download da 

peça pronta para ser utilizada na impressão 3D. O site também demonstra como 

calibrar o produto para ser impresso (figura 91). 

 
Figura 91. Como calibrar o barquinho para imprimir 
Fonte: Creative 
 

 Os desenhos técnicos dos dados e dos peões na versão online são dobradu-

ras para serem feitas manualmente. Para os barquinhos são necessário cinco peda-

ços de papel no tamanho 7,5 x 5,0 cm em cores diferentes e seguir as orientações 

de dobra (figura 92). 
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Figura 92. Dobradura do barquinho 
Fonte: Da autora 
 

 Os dados são oferecidos já prontos para serem impressos e suas medidas 

são de 1,5 x 1,5 cm (figura 93). 

 
Figura 93. Dobradura do dado 
Fonte: Da autora 
 

 Já os demais produtos foram produzidos pela própria autora, seguindo com 

seus respectivos desenhos técnicos.  
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10. CONCLUSÃO 
 Com base nos objetivos do projeto, no referencial teórico e nos dados e resul-

tado obtido foi possível desenvolver um jogo de tabuleiro que contribuiu para a edu-

cação das crianças do ensino fundamental sobre os recursos hídricos de uma forma 

lúdica. As crianças se interessaram com a temática proposta e interagiram de um 

modo divertido e questionaram sobre a gestão da água, a importância de ser ter 

uma água segura para consumo, o seu uso e racionamento. Reconhecerem no jogo 

o seu cotidiano e observaram quais as consequências dos seus atos e o que podem 

fazer para mudar. 

 Para o jogo alcançar o máximo de escolas e ONGs foram projetados duas 

possibilidades de adquirir o jogo, o modo comercial que é distribuído com embala-

gem e o disponível em arquivo PDF, para comunidades rurais e escolas que possu-

em poucos recursos consiga obter o produto.  

 Tanto a embalagem como o jogo foi feito com materiais sustentáveis e reci-

cláveis, através de um estudo ergonômico para adequar ao máximo o produto para o 

usuário.  

 A maior dificuldade do projeto foi em relação ao seu conteúdo e dinâmica, 

para ambos a ajuda e opiniões de especialistas foi essencial, tornando o projeto in-

terdisciplinar, envolvendo profissionais e estudantes da área da educação, design, 

engenharia, design de games e costura. O jogo foi apresentado no projeto de exten-

são da Universidade Federal Fluminense, e ganhou o terceiro lugar do XV Prêmio 

Josué de Castro de Extensão na temática educação ambiental e saúde. Futuramen-

te seu conteúdo será revisado novamente por profissionais da área ambiental e pos-

sivelmente distribuídos para comunidades rurais e escolas. 
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ANEXO A – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 Os Objetivos de de Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos para trans-

formar o mundo, desenvolvido pela Cúpula das Nações Unidas em 2015, obetendo 

metas para serem cumpridas até 2030.  

1. Erradicação da pobreza 

2. Fome zero e agricultura sustentável 

3. Saúde e bem estar 

4. Educação de qualidade 

5. Igualdade de gênero 

6. Água potável e saneamento 

7. Energia limpa e acessível 

8. Trabalho decente e crescimento econômico 

9. Indústria, invação e infraestrutura 

10. Redução das desigualdades 

11.  Cidades e comunidades sustentáveis 

12.  Consumo e produção responsável 

13. Ação contra a mudança global 

14.  Vida na água 

15.  Vida terrestre 

16.  Paz, justiça e instituições eficazes 

17.  Parcerias e meios de implementação  

 
Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. Disponéivel em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-ods. Acessado no dia: 07/03/2018 
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ANEXO B – OBJETIVO 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todas e todos  

6.1. Até 2010, alcançar o acesso universal e quitativo a água potável e segura pa-

ra todos 

6.2. Ate 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitati-

vos para todos, acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção 

para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade. 

6.3. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 

despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigo-

sos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e au-

mentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente 

6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos 

os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água do-

ce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número 

de pessoas que sofrem com a escassez de água 

6.5. Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os 

níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado 

6.6. Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, inclu-

indo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos 

        6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacita-

ção para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacio-

nados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a 

eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tec-

nologias de reuso 

        6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para me-

lhorar a gestão da água e do saneamento 
 

Fonte: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Disponéivel em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-
externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-
desenvolvimento-sustentavel-ods. Acessado no dia: 07/03/2018 
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APÉNDICE A – PERGUNTAS DO JOGO 
1) Qual a quantidade de água que cada brasileiro gasta em média por dia?  

A. 10 litros por pessoa 

B. 5,6 mil litros por pessoa 

C. 40 mil litros por pessoa 

Resposta: B. No Brasil cada pessoa consome 5,6 mil litros em média de água diari-

amente.  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.88. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.)  

 

2) Qual a quantidade de água é necessária para se produzir 1 litro de refrigerante? 

A. 5,5 litros              

B. 100 litros                           

C. 1 litro 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 25. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

3) Qual a quantidade de água é necessária para produzir um quilo de carne de boi? 

A. 5 litros                      

B. 17.000 litros                        

C.  50.000 litros 

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 25. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

4) Qual quantidade de água é necessária para produzir 1 quilo de arroz? 

A. 5 litros                       
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B. b- 2.500 litros                        

C. c- 20 litros  

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 25. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

5) Quantos litros de água é necessário para a produção de 1 xícara de café, da sua 

plantação até o consumo? 

A. 10 Litros                         

B. 130 litros                    

C. 300 litros  

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 24. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

6) Quantos litros de água é necessário para produzir 1 quilo de batata? 

A. 132,5 litros                          

B. 1.000 litros                 

C. 550 litros 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.25. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

7) Em todo o mundo, quais destes setores tem maior consumo de água? 

A.  Doméstico                            

B.  Industrial                       

C.  Agrícola 

Resposta: C  
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(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.48. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

8) Uma escola em São Paulo, com aproximadamente mil alunos, consome quantos 

litros de água em média por dia por aluno? 

A. 25 litros    

B. 50 litros    

C. 5 litros 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 20. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

9) Como a água tratada chega até as casas e escolas? 

A. Através da chuva 

B. Através de navios 

C. Através de tubulações 

Resposta: C  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 55. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

10) Qual das opções corresponde a uma das etapas do tratamento da água? 

A. Filtração  

B. Evaporação 

C. Congelamento 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 55. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 
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11) Para que possamos consumir a água que vem de um rio, é importante que ela 

passe por : 

A. Usina Hidrelétrica 

B. Tratamento de esgoto 

C. Tratamento de água 

Resposta: C  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p. 53. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

12) O esgoto deve ser: 

A. Ser jogado diretamente nos rios 

B. Passar por um tratamento de esgoto 

C. Passar por um tratamento de água 

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.66. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

13) Qual doença podemos ter quando bebemos água contaminada? 

A. Diarréia    

B. Dengue    

C. Zika 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.71. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

14)  Qual desses produtos você gostaria de ter em sua água para consumo  ? 

A. solvente de tinta                    

B. Cloro                     

C. Óleo de motor 
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Resposta: B .  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

2017, p.56. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

15) Com quantas embalagens de leite você consegue encher com a água de um 

banho de cinco minutos? 

A. 5 

B. 15 

C. 100 

Resposta: C.  

 (The Earth Works Group. 50 coisas que as crianças podem fazer para salvar a 
Terra - 10ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990) 

 

16) Se um vazamento de torneira enche uma xícara de café em 10 minutos, qual a 

quantidade de água é desperdiçada em um ano? 

A. Um copo de água 

B. Um banho 

C. 52 banhos  

Resposta: C.  

(The Earth Works Group. 50 coisas que as crianças podem fazer para salvar a 
Terra - 10ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990) 

 

17) Se conseguíssemos economizar mais de 75 mil litros de água por ano, isso seria 

o suficiente para encher: 

A. Um caminhão 

B. Uma lata de refrigerante 

C. Uma piscina 

Resposta: C.  

(The Earth Works Group. 50 coisas que as crianças podem fazer para salvar a 
Terra - 10ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1990) 

18) Qual a melhor maneira de limpar uma calçada? 
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A. Mangueira 

B. Vassoura  

C. Não limpar. 

Resposta: B.  

SABESP. DICAS DE ECONOMIA. Disponível em: 

<http://site.sabesp.com.br/site/sociedademeioambiente/dicas.aspx?secaoId=45>0 >. 

Acesso em: 07 mai. 2018. 

 

19) Qual o melhor modo para lavar o carro? 

A. Balde com pano úmido 

B. Mangueira 

C. Não lavar 

Resposta: A.  

SABESP. DICAS DE ECONOMIA. Disponível em: 

<http://site.sabesp.com.br/site/sociedademeioambiente/dicas.aspx?secaoId=45>0 >. 

Acesso em: 07 mai. 2018. 

 

20) Quantos litros de água é desperdiçado quando escovamos os dentes por cinco 

minutos com a torneira aberta?  

A. 1 litro    

B. 12 litros    

C. 20 litros 

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

p.17, 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

7) Uma das causas de desperdício de água nas cidades é: 

A. O alto volume de chuva 

B. Ligações clandestinas e  vazamentos  

C. Uso da água da chuva 

Resposta: B  
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INBS. Desperdício de água no Brasil. Disponível em:<  https://www.inbs.com.br/o-

desperdicio-de-agua-no-brasil//>. Acesso em: 11 mai. 2018. 

  

21) Qual dessas medidas serve para diminuir a poluição das águas? 

A. Saneamento básico 

B. Derramamento de esgoto nos lagos 

C. Derramamento de óleos no mar 

Resposta: A  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

p.186, 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

22) Qual desses fatores não é responsável pela poluição das águas? 

A. Lixo 

B. Chuva 

C. Agrotóxico 

Resposta: B  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

p. 187. 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

23) O volume de água doce está diminuindo no planeta, por que:  

A. Está evaporando 

B.  Está se transformando em água salgada 

C. está  sendo poluída  

Resposta: C  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. pág 40. Brasil: Agência Nacional das Á-

guas – ANA,. 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

24) A principal Bacia Hidrográfica na região norte do país é: 

11. Amazônica  

https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
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12. Tiête 

13. Não existe rios na região.  

Resposta: A.  

 (ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – A-

NA, p. 138, 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 
25) Qual é a porcentagem de água doce e água salgada que existe no planeta Ter-

ra? 

A. 90% de água doce e 10% de água salgada 

B. 50% de água doce e 50% água salgada 

C. 2,5% de água doce e 97,5% de água salgada 

Resposta: C.  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

p. 34 , 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

26) Deixar a água parada pode ser lugar para a reprodução de  alguns insetos 

transmissores de doenças para os seres humanos. Uma dessas doenças é: 

A. Gripe 

B. Dengue 

C. Catapora 

Resposta: B.  

(ANA, Água em curso-Multiplicadores. Brasil: Agência Nacional das Águas – ANA, 

p. 72, 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

27) Qual é o principal meio de transporte no estado do Amazonas? 

A. Aquaviário (navios) 

B. Terrestres (carros) 

C. Aéreos (avião)  

Resposta: A.  
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(ANA, Água em curso-Multiplicadores. p.138. Brasil: Agência Nacional das Águas 

– ANA, 2017. (Consult. 10 Agosto de 2017). Disponível na Internet<URL: 

https://capacitacao.ead.unesp.br/dspace/handle/ana/93>.) 

 

28) Qual a fonte de energia é renovável? 

A. Solar           

B. Nuclear                   

C. Gás 

Resposta: A  

PORTAL ENERGIA. Fontes de energia renováveis e não renováveis. Disponível 

em:< https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/>. Acesso em: 09 mai. 2018. 

  

 29) A Limpeza da caixa d’água é necessária pois elimina os riscos de doenças, 

verminoses e infecções. De quanto em quanto tempo é preciso para limpar a caixa 

d’água de sua casa? 

A. A cada 2 anos 

B. A cada 6 meses 

C. A cada 1 mês 

Resposta: B.  

SANEPAR. LIMPEZA DA CAIXA D’ÁGUA. Disponível em: 

<http://site.sanepar.com.br/informacoes/limpeza-de-caixa-de-agua>. Acesso em: 07 

mai. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.portal-energia.com/fontes-de-energia/
http://site.sanepar.com.br/informacoes/limpeza-de-caixa-de-agua
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APÉNDICE B –INTERAÇÃO DO JOGO 
 

1. Parabéns! Você fecha a torneira e usa um copo de água para enxaguar a bo-

ca quando escova os dentes.   

2. Ops! Você bebeu água de um rio sem o tratamento adequado, isso pode pre-

judicar sua saúde. 

3. Você desperdiça água escovando os dentes com a torneira ligada. 

4. Você jogou lixo no rio. 

5. Que legal! Você usa água da chuva para regar as plantas. 

6. Caminho interditado! Está rolando uma reforma nos canos para diminuir a 

perda de água. 

7. Caminho interditado! Essa água ainda não foi tratada. Ela ainda está passan-

do pela estação de tratamento de água. 

8. Você economiza água desligando o chuveiro enquanto passa shampoo nos 

cabelos. 

9. Sua casa possui hidrômetro para medir a quantidade de água utilizada. 

10. Você aproveita a água da máquina de lavar roupa para limpar o quintal, para-

béns. 

11. O rio está passando por um período de seca. 

12. Existe um vazamento! Você está desperdiçando água. 

13. Essa água suja ainda não passou pela estação de tratamento de esgoto. 

14. A água já passou pela estação de tratamento de água e já pode ser consumi-

da de um modo seguro. 

15. A água suja já passou pela estação de tratamento de esgoto e já pode ser 

devolvida aos rios. 

16. Você jogou agrotóxico no rio, isso prejudica a saúde dos peixes e das pesso-

as que poderão usar essa água. 

17. A água do rio está tão poluída que a maioria dos peixes morreu 

18. Sua fábrica joga o esgoto diretamente nos rios. 

19. Sua fábrica realiza um tratamento na água suja antes de jogar nos rios nova-

mente. 
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20. Você sabia que economizando água você também está economizando ener-

gia? 

21. Você participa do comitê de gestão da água da sua cidade ou comunidade. 

Ajudando as pessoas a terem uma água segura e acessível a todos. 

22. Você não quis participar da reunião na associação da água, sua ajuda seria 

muito importante. 

23. Está rolando um racionamento de água porque o rio está com pouca água. 

24. O hidrômetro mostrou que houve um grande aumento do consumo de água 

na sua casa. Verifique se existe algum vazamento. 
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APÉNDICE C – REGRAS DO JOGO 
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APÉNDICE D – FAÇA VOCÊ MESMO 
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