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INTRODUÇÃO

Os ecossistemas aquáticos têm sido alterados 
de forma significativa em função de múltiplos 
impactos ambientais, gerando preocupação em 
relação à disponibilidade e qualidade das águas 
(VÖRÖSMARTY et al., 2010). As características 
ambientais dos rios e suas comunidades 
biológicas, são afetadas por ações antrópicas, 
resultando em alterações físicas, químicas e 
biológicas (GICHANA et al., 2015). Nos últimos 
anos, houve aumento no número de estudos que 
utilizam macroinvertebrados bentônicos para 
monitorar a qualidade da água (BAPTISTA, 2008; 
RIBEIRO et al., 2009; DIAS-SILVA et al., 2013), 
devido à sua importância como bioindicador. 
Segundo Candau (1999), as oficinas pedagógicas 
são importantes para a troca de experiências, 
baseada na construção coletiva do saber. Diante 
disso, o objetivo do projeto é sensibilizar as 
crianças que farão parte das próximas gerações 
sobre a importância da preservação da qualidade 
das águas dos rios e dos macroinvertebrados como 
bioindicadores de poluição.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa, foram utilizadas 
3 turmas (3°, 4° e 5° ano) do Ensino Fundamental 
I da Escola Municipal Alto da Boa Vista no 
município de Duque de Caxias/RJ, no dia 17 de 
junho de 2019. Foi realizada uma oficina sobre 
biomonitoramento utilizando macroinvertebrados 
bentônicos, baseada no Índice Biológico para 
Voluntário (IBVOL) (BUSS, 2008), onde também 
discutiu-se a importância do trabalho científico 
realizado pela comunidade, da preservação de 
ecossistemas aquáticos e do papel desempenhado 
por alguns destes macroinvertebrados em suas 
comunidades, sempre buscando inserir a realidade 

dos alunos nas discussões. Durante a oficina, 
exemplares de macroinvertebrados (fixados em 
álcool 70%) foram apresentados aos alunos para 
contextualização dos assuntos abordados. Após 
a oficina, foi realizada uma atividade lúdica e 
avaliativa onde os alunos simulavam ser agentes 
ativos no processo de monitoramento ambiental 
e através da escala do IBVOL, avaliavam a 
qualidade de um rio hipotético. Essas atividades 
permitiram analisar a percepção dos alunos acerca 
dos processos abordados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a realização da oficina, muitos 
alunos relataram a existência de rios poluídos, 
popularmente conhecidos como “Valões”, 
próximos de suas residências, o que os permitiu 
(re) observarem suas realidades e despertarem uma 
criticidade sobre seu entorno. Essas observações 
do cotidiano somadas às análises realizadas nas 
atividades lúdicas, permitiram a reflexão sobre 
a responsabilidade da sociedade na preservação 
ambiental e na qualidade dos recursos hídricos. 
Através da atividade lúdica, foi possível observar 
que o IBVOL e o uso de macroinvertebrados 
aquáticos para análise da qualidade da água 
dos rios são importantes ferramentas de 
conscientização ambiental, visto que grande 
parte dos alunos conseguiu realizar as atividades 
de identificação dos organismos apresentados 
e gerar “diagnósticos ambientais” sem grandes 
dificuldades. Vale destacar que a atividade possuiu 
importante retorno nas turmas de 4° e 5° ano, mas 
a turma de 3° ano apresentou certa dificuldade 
na realização da atividade, em especial, pelo não 
domínio da leitura e escrita de muitos alunos, 
sendo este um desafio para trabalhos futuros, onde 
há a necessidade de se adequar os materiais para 
públicos mais diversos. Apesar deste fato, pôde-se 
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perceber grande entusiasmo por parte dos alunos 
desta turma durante as discussões e observações 
dos organismos. Conforme Candau (1999) reforça 
em suas discussões, a experiência do método 
científico e o primeiro contato com este novo 
universo são um importante aprendizado.  Estes 
resultados da junção do ensino teórico e lúdico, 
que englobam a articulação de conceitos, 
pressupostos e noções, com ações concretas 
vividas pelos alunos e a apropriação ou construção 
coletiva de saberes (PAVIANI; FONTANA, 
2009), demonstraram que a oficina pedagógica, 
utilizando os macroinvertebrados bentônicos, é 
eficaz para análise e construção do conhecimento 
na preservação dos recursos hídricos.

CONCLUSÃO

A oficina pedagógica nas escolas, unindo os 
aspectos teórico e lúdico, mostrou-se uma 
ferramenta útil para a construção do conhecimento 
com foco na ação. Ações de sensibilização 
sobre a degradação dos recursos hídricos como 
consequência das atividades antrópicas podem 
utilizar os macroinvertebrados como ferramenta 
biológica para as crianças analisarem a qualidade 
de recursos hídricos.
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