
EDUCAR PARA PREVINIR DOENÇAS CAUSADAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI:

CONTRIBUIÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DOS ANOS INICIAIS

ANGELA MARIA FERREIRA BELÉM

LILIANE OLIVEIRA DE BRITO

LIDIANY BEZERRA SILVA

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO

O presente trabalho é um estudo
bibliográfico na abordagem da
pesquisa qualitativa e tem como
objetivo socializar a experiência de
uma sequência didática trabalhada em
um primeiro ano do Ensino
Fundamental. A referida sequência foi
planejada sob os aportes teóricos da
alfabetização científica e visou agir
diretamente na realidade social dos
alunos de modo a lhes propiciar
conhecimentos essencias à defesa das
doenças causadas pelo mosquito
Aedes aegypti. A ideia de trabalhar a
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temática surgiu pelo fato de ter havido
um crescente número de pessoas, na
comunidade escolar, acometidas pelos
principais vírus transmitidos pelo
mosquito: Dengue, Chicungunha e
Zika. Assim, procurando fazer valer a
função social da escola, buscamos nos
argumentos teóricos da Alfabetização
Científica, bem como nos postulados
práticos enfocados nas formações do
Pacto Nacional pela alfabetização na
idade Certa fundamentos que
contribuíssem na tarefa de conduzir os
alunos a mudanças de atitudes por
meio da compreensão e significação
do fenômeno em estudo em sua
realidade social.

Palavras – chave: dengue, cidadania,
prevenção

ABSTRACT

This work is a bibliographic study on
the qualitative research approach and
aims to socialize the experience of a
didactic sequence worked in the first
year of elementary school. That
sequence was planned under the
theoretical framework of scientific
literacy and aimed to act directly in
the social reality of the students in
order to provide them scents
knowledge to the defense of disease
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caused by the mosquito Aedes aegypti.
The idea of working the issue arose
because there have been a growing
number of people in the school
community, affected by major virus
transmitted by the mosquito Dengue,
chikungunya and Zika. Thus, seeking
to enforce the school's social function,
we seek the theoretical arguments of
Scientific Literacy and the practical
postulates focused on training the
National Pact for literacy at age
Certain foundations to contribute to
the task of driving students to change
attitudes through understanding and
significance of the phenomenon under
study in their social reality.

Key - words: dengue, citizenship,
prevention

INTRODUÇÃO

O Aedes aegypti é um mosquito
bastante conhecido pela população
brasileira como vetor causador da
dengue. Porém, recentemente, a
sociedade foi surpreendida com a
informação de que esse mesmo
mosquito é transmissor da febre
chikungunya e do Zika vírus. Deixando
a população ainda mais desolada, em
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matéria publicada no g1 [1]no dia
02/12/2015 o ministério da Saúde
confirmou a suspeita de que a
microcefalia, má-formação no cérebro
de bebês, está relacionada ao Zika
vírus, tendo já confirmado esse ano
1248 casos em 14 Estados. De acordo
com a mesma matéria publicada no
g1, o maior número de casos das
doenças causadas pelo mosquito
Aedes aegypti esta concentrada no
nordeste.

Diante dessa situação, foi pensado em
uma mobilização social no entorno de
uma comunidade escolar no intento de
conscientizar os alunos da
necessidade das ações necessárias à
prevenção das doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes aegypti. Para
tanto, foi buscado nos postulados da
Alfabetização científica e nos
referenciais práticos do tratamento da
informação, conteúdo esse bastante
trabalhado nas formações do Pacto
Nacional pela alfabetização na idade
certa – PNAIC, mecanismos para tal
finalidade.

Escolhemos a alfabetização Científica
justamente por ser um processo que
objetiva conduzir o aluno a
compreender assuntos de ciências de
forma a interpretá-los em seu uso
social. (BRITO; FIREMAN 2015). Essa
dinâmica contribui para que o aluno
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perceba criticamente as causas e
consequências das doenças causadas
pelo mosquito Aedes aegypti em sua
realidade.

De acordo com o livro ludicidade na
sala de aula do Pacto Nacional pela
Alfabetização na idade certa (2012), o
tratamento da informação é um dos
quatro campos que compõem o ensino
da matemática e, de uma forma geral,
tem como objetivo conduzir os alunos
a ler de forma compreensiva
informações advindas do meio social
por meio de gráficos, tabelas, anúncios
e propagandas, bem como possibilitar
aos alunos formular informações
advindas da sua realidade por meio da
construção de diferentes
representações estatísticas.

Assim, por possuir esses objetivos,
optamos trabalhar em algumas
atividades sugeridas na sequência
didática, aqui apresentada, com o
tratamento da informação como
mecanismo prático para alcançarmos
nosso objetivo didático: Possibilitar
aos alunos conhecimentos que os
permitam combater em seu entorno
social o mosquito Aedes aegypti, pois
acreditamos que educar ainda é o
melhor remédio.
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CONTRIBUIÇÕES DA ALFABETIZAÇÃO
CIENTÍFICA PARA OS OBJETIVOS
PROPOSTOS NA SEQUÊNCIA
DIDÁTICA: EDUCAR PARA PREVINIR
DOENÇAS CAUSADAS PELO MOSQUITO
AEDES AEGYPTI

BRITO; FIREMAN 2015 afirmam que a alfabetização científica é um paradigma proposto para o ensino

de Ciências que tem como objetivo desenvolver habilidades nos alunos que os tornem capazes de

utilizar os conhecimentos de Ciências como instrumento de interpretação e compreensão do mundo. De

tal modo, a ideia e que o aluno compreenda assuntos de ciências de forma a assumir melhores hábitos

de vida, bem como participe criticamente de assuntos que envolvem a ciência, a tecnologia e a

sociedade. Shen (1975) apud Lorenzet e Delizoicov (2000) afirma existirem três noções de

alfabetização científica: prática, cívica e cultural. A Alfabetização Científica prática está relacionada

diretamente à qualidade no padrão de vida, objetiva desenvolver capacidades científicas e técnicas para

que as pessoas possam tomar decisões nos assuntos referentes às necessidades humanas básicas:

saúde, alimentação e saneamento básico. Essa noção de Alfabetização Científica é movida por um forte

sentimento de conduzir as pessoas a mudarem seus hábitos no sentindo de zelar pela qualidade de

vida. Por objetivar o trabalho com necessidades humanas básicas, Lorenzetti e Delizoicov (2000)

afirmam que o Ensino Fundamental deve, prioritariamente, trabalhar a Alfabetização Científica prática.

No que se refere à Alfabetização Científica cívica, podemos dizer que objetiva conduzir o indivíduo a

desenvolver conhecimentos para participar e opinar em assuntos polêmicos relativos à Ciência, como:

Alimentos transgênicos, clonagens e produção de armas nucleares. Não obstante, Shen (1975) apud

Lorenzetti e Delizoicov (2000) salienta que para se promover um mínimo dessa noção de alfabetização

se faz necessária a efetivação de pelos menos duas ações: maior divulgação de assuntos relacionados à

Ciência, bem como a ampliação das discussões polêmicas que marcam muitos assuntos científicos. A

Alfabetização Científica cultural é desenvolvida em pessoas que se interessam em aprofundar seus

conhecimentos nos assuntos relacionados à Ciência. Esse tipo de alfabetização se caracteriza como

espécie de hobby, pois as pessoas, quando motivadas a saber mais sobre Ciências, passam a assinar

revistas especializadas, a visitar planetários, laboratórios, bem como a ler jornais que informam acerca

da evolução científico-tecnológica. Essa noção de Alfabetização Científica não resolve nenhum problema

prático imediato, mas é um meio para que os indivíduos enriqueçam sua cultura, por meio da

compreensão da evolução da Ciência, bem como pelo entendimento racional dos fenômenos ocorrentes

no universo, no meio ambiente e em seu corpo. Contudo, a Alfabetização Científica cultural está ao

alcance de uma pequena fração da população. Por esse motivo, existe a necessidade premente de que

essa noção de Alfabetização Científica seja incentivada em todas as etapas da vida do cidadão. Com tal
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intento, revistas como Super Interessante, Galileu e Ciência Hoje para as crianças devem ser

popularizadas, isto é, divulgadas e trabalhadas adequadamente nos espaços formais e não formais de

ensino. (LORENZET; DELIZOICOV, 2000) Apesar de haver essa separação das noções da Alfabetização

Científica, acreditamos que as mesmas se complementam, pois mesmo possuindo peculiaridades

acabam convergindo para o objetivo de propiciar aos sujeitos um maior entendimento da Ciência. Esse

entendimento é almejado para que os cidadãos possuam capacidades que os permitam, desde a ter um

entendimento do mundo mais consciente (desprovido de mitos e superstições) até tomar decisões

utilitárias que tragam uma melhor qualidade de vida. Sob esse entendimento, acreditamos que a

sequência didática aqui socializada teve como objetivo desenvolver as três funções da alfabetização

científica: prática, cívica e cultural, pois as atividades tiveram os seguintes objetivos: conduzir o aluno a

conhecer as ações necessárias a prevenção das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti de

forma a melhorar sua qualidade de vida (alfabetização científica prática); Oportunizar debates acerca

das ações humanas causadoras das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti com espaço para

participação dos alunos (alfabetização científica cívica); Ampliar o conhecimento de mundo e de vida do

aluno (alfabetização científica cultural).

BREVES PROPOSIÇÕES ACERCA DA
SEQUÊNCIA DIDÁTICA “EDUCAR PARA
PREVINIR DOENÇAS CAUSADAS PELO
MOSQUITO AEDES AEGYPTI”

A sequência didática se constitui como uma modalidade de planejamento que apresenta as atividades

propostas em etapas de ensino. Cada etapa é organizada para um período de tempo e estruturada de

modo, que diferentes conteúdos sejam abordados para o estudo de um único tema. Nessa linha de

argumentação, afirma Dubeux e Souza (2012, p. 27):

[...] a sequência didática consiste em um procedimento de ensino, em que um

conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais

eficiente o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a sequência didática

permite o estudo nas várias áreas de conhecimento do ensino, de forma

interdisciplinar.

A sequência didática “Educar para
previnir doenças causadas pelo
mosquito Aedes Aegypti” teve como
objetivo geral promover na
comunidade escolar a conscientização
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social necessária ao combate do
mosquito Aedes aegypti. No que se
refere aos objetivos específicos foram
estruturados os seguintes: coleta de
dados junto à comunidade escolar que
permitissem um estudo sistemático
relacionado aos vírus: Dengue,
Chikungunha e Zika; organização,
ordenação, categorização e tabulação
de dados em gráficos e tabelas de
modo a gerar dados quantitativos e
qualitativos; interpretação de dados
tabulados em tabelas e gráficos
aferindo uma significação social às
informações levantadas.

Ainda foram propostos os seguintes
objetivos específicos: compreensão de
dados quantitativos elaborados em
gráficos, tabelas e propagandas;
sugestão de alternativas para o
combate ao mosquito Aedes aegypti;
Palestras sobre o mosquito Aedes
aegypti com profissionais em saúde e
construção de um mosquetérico na
escola.

A sequência didática foi proposta em
cinco etapas, foram elas: Atividade
com o vídeo sapo brothers; atividades
com gravuras da turma da Mônica;
atividade com um cartaz educativo
publicado pela Secretaria de Saúde do
município; Palestra com uma
assistente social; atividade de
pesquisa com a utilização do
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tratamento da informação proposto
nas formações do PNAIC.

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
UTILIZADOS NA PESQUISA

O cenário do estudo foi uma escola
localizada no Município de Palmeira
dos Índios-AL. A mesma surgiu de
pedidos de uma comunidade que se
encontrava à margem da sociedade,
literalmente em risco social.
Atualmente possuí 250 alunos
devidamente matriculados na
Educação Básica, especificamente
atendendo: Educação infantil, Ensino
Fundamental I e a Modalidade de
Jovens e Adultos.

A sala em que a experiência foi
realizada possui vinte alunos, sendo
que nem todos participaram das
atividades. A experiência da sequência
didática “Educar para previnir doenças
causadas pelo mosquito Aedes
Aegypti” foi desenvolvida durante
duas semanas.

Para fundamentar a temática
trabalhada no relato de experiência,
utilizamos a pesquisa bibliográfica na
abordagem qualitativa. De acordo com
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Severino 2007, a pesquisa
bibliográfica é a busca por parte do
pesquisador de fontes e registros que
dêem suporte a temática investigada.
Já a pesquisa qualitativa “[...] tem por
objetivo expressar o sentido dos
fenômenos do mundo social” (NEVES,
2007, p. 01). Nessa abordagem de
pesquisa, se faz necessário utilizar um
conjunto de técnicas interpretativas
que ajudem ao pesquisador a
descrever e decodificar o significado
da situação estudada.

Nesses termos, como forma de
investigação fizemos o uso direto da
observação dos argumentos e ações
dos alunos em cada etapa da
sequência didática, já como técnica de
análise dos dados utilizamos a análise
de conteúdo relatando o sentido do
fenômeno estudado.

DISCUTINDO OS RESULTADOS DA
EXPERIÊNCIA

A aula foi iniciada com a apresentação do mosquito Aedes aegypti por meio de um vídeo infantil “Sapo

Brothers contra a Dengue[2]”. Esse vídeo foi utilizado com o intuito de chamar a atenção dos alunos

para essa temática de forma lúdica. O vídeo “sapo Brothers contra a Dengue” é um desenho animado

que relata a história de dois sapos que têm a missão de exterminar da população o mosquito

transmissor da dengue. Dessa forma, o desenho animado traz de forma bastante clara a caracterização

física do Aedes aegypti, bem como as formas de sua transmissão. As crianças ficaram bastante

envolvidas com o vídeo, tal fato foi notório em virtude de terem ficado muito atentas, principalmente, a

parte que mostrou a fase de desenvolvimento do mosquito. Vale destacar que as crianças chamavam os

ovos do mosquito de cabeça de prego e o vídeo mostrou que cientificamente as larvas dos ovos é
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chamado de pupa. Ao término da exposição do vídeo foi solicitado que os alunos recontassem a história

por meio de desenhos e o resultado foi bastante propositivo, tendo em vista que os mesmos em suas

produções chamaram a atenção para os mecanismos de prevenção do mosquito Aedes aegypti. Ficou

nítido através das produções dos alunos que houve a assimilação da temática em estudo. Dando

continuidade a sequência didática, os alunos de forma espontânea relataram que comunicaram aos pais

o que deveriam fazer para erradicar o mosquito Aedes aegypti. Tal ação foi bastante satisfatória, pois

revelou que os alunos agiram como agentes multiplicadores de prevenção das doenças causadas pelo

mosquito. Nesse sentido, alguns alunos relataram que pediram as mães para fechar as garrafas

utilizadas para armazenar água. Segundo os alunos essas garrafas estavam sem tampas. Cabe ainda

relatra que um dos alunos veio contar com euforia que encontrou na piscina de plásticos de sua casa

larvas do mosquito e falou que esvaziou a piscina porque aprendeu na aula que essas larvas são

perigosas e podia nascer o mosquito da dengue. Outra criança relatou que encontrou larvas do

mosquito em casa, nesse caso, estava numa planta e a mesma disse que para se livrar dessas larvas

jogou o vaso com a planta fora. Os alunos foram parabenizados pelas atitudes corretas, e nesse

momento, foi apresentada para a criança, que se desfez da planta, que não era necessário joga o vaso

fora, era apenas preciso eliminar as larvas e por areia no recipiente da planta como forma de evitar o

acúmulo de água. Após os relatos das crianças iniciamos uma atividade com gravuras da turma da

Mônica contra a dengue. Nessa atividade os discentes assinalaram os criatórios do mosquito Aedes

aegypti. Os alunos realizaram essa tarefa sem dificuldades e com autonomia identificando todos os

criatórios do mosquito presentes na atividade. Por meio dessa atividade foi observado que a turma

assimilou as situações de riscos para a proliferação desse mosquito. No terceiro momento, a aula foi

iniciada com a apresentação de um cartaz educativo da Secretaria de Educação o qual apresentava a

caracterização do mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele, como: Dengue,

Chikungunya, Zika. O estudo do cartaz foi feito por meio do uso do tratamento da informação, que é um

dos componentes curriculares da disciplina matemática do PNAIC. Assim, as mensagens do cartaz foram

organizadas em gráficos e tabelas de modo a possibilitar uma nova forma de leitura desse material. No

desenrolar do trabalho com o cartaz surgiram as seguintes descrições do mosquito: “Ele é caneludo é

preto com manchinhas brancas”; O homem ta com o corpo cheio de mancinhas vermelhas é assim

quando a gente fica com dengue”; As garrafas de água não podem ficar abertas, se não os mosquitos

deixam os ovos dele... os ovos viram larvas e se transformam em mosquitos que podem picar e passar

a doença”. Após alguns relatos, foi notório que as crianças foram capazes de identificar o vetor da

doença por meio da interpretação de imagens. Esse momento foi finalizado com o registro no caderno

dos sintomas das doenças transmitidas pelo mosquito. O quarto momento foi realizado uma palestra na

escola, a mesma foi ministrada por uma assistente social da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) do

município. A Assistente Social realizou alguns questionamentos sobre a temática com os alunos. Foi um

momento para as crianças discutirem de forma coletiva todos os conhecimentos adquiridos ao longo das
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aulas. No quinto momento, foi realizada uma pesquisa com os alunos. Nesse sentido, foi levantado com

os alunos, bem como ajuda dos pais dos alunos a estatística dos discentes que foram acometidos por

algumas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para realização da pesquisa, foi

entregue aos alunos e aos seus pais um questionário contendo perguntas relativas ao acometimento,

por parte do aluno, por alguma das doenças transmitidas pelo mosquito, bem como perguntas relativas

aos sintomas que sentiram. Após ter respondido os questionários, foi realizado junto com os alunos uma

atividade de tabulação dos dados em gráficos, ou seja, as informações contidas nos questionários foram

organizadas em dados quantitativos como forma de facilitar a leitura da situação estudada. Nesses

termos, no total de quinze alunos que estavam presentes e participaram no preenchimento do

questionário, apenas três não foram acometidos com alguma das doenças transmitidas pelo mosquito. A

construção desse gráfico aponta que houve um grande índice de infecção dos alunos, tendo em vista

que apenas três dos participantes não foram acometidos com algum tipo desses vírus. Esse momento

foi finalizado com a entrega de um estudo dirigido para casa com o intuito de levantar estatística das

famílias dos alunos, pais, irmãos, avós, que foram acometidas com alguns desses vírus tendo como

vetor o Aedes aegypti. No sexto momento distribui a turma em quatro grupos para iniciarmos a

tabulação dos dados do estudo dirigido que foi mandado para casa. Cabe destacar que foram

distribuídos vinte questionários e somente dezesseis alunos devolveram respondidos. Elaborei um tabela

para facilitar a catalogação dos dados pelas crianças , assim distribuir quatro questionários preenchidos

para cada grupo e uma tabela onde um membro da equipe ficou responsável para o preenchimento da

mesma . Os alunos foram instruídos a preencherem a tabela identificando as doenças pelas letras

iniciais, tendo em vista que estão em processo de alfabetização. Em cada doença assinalada no

questionário, os alunos marcavam uma bolinha para doença na tabela. Ao término do preenchimento da

tabela cada equipe foi solicitada para transpor suas informações no gráfico de barras. Essa pesquisa

revelou que dos dezesseis questionários preenchidos, apenas uma família não foi infectada com nenhum

tipo de vírus e as demais assinalaram mais um tipo de vírus. Outro dado que a pesquisa revelou é que,

como forma para tratamento das doenças causadas pelo mosquito essas famílias fizeram o uso de

automedicação. CONSIDERAÇÕES FINAIS A escola é um ambiente social, e como tal, não está alheia

as questões vivenciadas na sociedade. A escola por ser um espaço que pretende forma os alunos para a

cidadania deve trazer para sala de aula os problemas sociais para serem discutidos, pois essa é uma

forma de educar os discentes para serem agentes de transformação da sociedade. Muito se tem falado

em uma sociedade deseducada com assuntos que vão desde questões ambientais, até questões

referentes à própria saúde. As pessoas que entoam esse discurso esquecem que esses sujeitos

deseducados com tais questões estão, ou estiveram nos bancos da escola e que boa parte da sua vida

escolar se dedicaram a estudo de assuntos que, ao longe, faziam sentido para suas vidas. Por esse

motivo, acreditamos que atividades como as feitas na sequência didática socializada nesse trabalho

devam ser praticada mais vezes na escola, pois se trata de uma forma de conduzir os alunos a
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significarem os conteúdos estudados na escola de modo a progredirem como cidadãos capazes de

adotar melhores hábitos de vida e melhores posturas diante do meio ambiente.
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Disponível em:

http://

g1.globo.com

/bemestar/noticia/2015/11/virus-zika-e-principal-hipotese-para-aumento-de-microcefalia-diz-saude.htm

l

[2] Ver esse filme em: https://www.

youtube.com

/watch?

v=YbhcuZvYrgk
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