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RESUMO

É possível perceber que a preocupação com a dengue não é uma questão restrita apenas ao âmbito da saúde, e sim
a toda a sociedade. Dessa forma, as questões socioambientais têm papel essencial na problemática em questão e
surgem com intuito de sensibilizar os envolvidos em relação à importância de cuidar do meio onde vivemos. Partindo
desse princípio, foi realizada uma oficina de “estudo do meio” com discentes do 7º ano, objetivando analisar qual a
percepção dos discentes frente ao espaço escolar e estimulá-la, despertando o senso de pertencimento e de
responsabilidade. Diante dos resultados obtidos, percebemos que houve grande envolvimento dos discentes com as
questões socioambientais, pois eles contextualizaram e mostraram alternativas para o combate da dengue,
percebendo que é essencial a necessidade da mobilização social.
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ABSTRACT

It is possible to perceive that the concern with dengue is not restricted only to the scope of health, but to the whole of
society. In this way, the socio-environmental issues play an essential role in the problematic in question and arise in
order to sensitize those involved in relation to the importance of caring for the environment in which we live. Based on
this principle, a "study of the environment" workshop was held with students from the 7th year, aiming to analyze the
students&39; perception of the school space and stimulate it, awakening a sense of belonging and responsibility. In
view of the results obtained, we noticed that there was a great involvement of the students with the social and
environmental issues, since they contextualized and showed alternatives for the fight against dengue, realizing that the
need for social mobilization is essential.

Keywords: Dengue. Education. Socio-Environmental Issues

1 INTRODUÇÃO

A dengue representa um problema de saúde pública. No Brasil, a sua proliferação se deve ao clima favorável,
principalmente pela grande quantidade de resíduos sólidos que acumulam água, possibilitando que o agente
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transmissor se desenvolva (RANGEL,2008).

Visando ao controle dessa epidemia, o Ministério da Saúde implantou ações permanentes de combate à doença,
desenvolveu campanhas de informação e mobilização social, fortaleceu a vigilância epidemiológica e entomológica
para detectar antecipadamente surtos da doença e a utilização de instrumentos mais eficazes de acompanhamento e
supervisão das ações desenvolvidas. Porém, a dengue não deve ser tratada como uma batalha exclusiva dos
governos, dos secretários de saúde do Estado e dos Municípios e dos médicos. É um problema socioambiental, e
todos são responsáveis para o controle dele (BRASIL,2016).

Diante do exposto, é possível perceber que o problema da dengue não é uma questão restrita apenas ao âmbito da
saúde, e sim a toda a sociedade. Dessa forma, a Educação Ambiental (EA) tem papel essencial e surge com intuito de
sensibilizar a sociedade em relação à importância de cuidar do meio onde vivemos.

De acordo com Moradillo (2004), é visível a necessidade de mudança de mentalidade para a efetivação de novos
valores socioambientais. Nesse sentido, a importância da práxis educacional é fundamental. No Brasil, o trabalho com
EA tem encontrado várias dificuldades para efetivar sua devida importância e implementação nos níveis formais e
não-formais de ensino.

Inserida no cenário educacional através de propostas e programas internacionais, a
Educação Ambiental passa a servir de suporte teórico e técnico para as atividades que se
desenvolvem nesta área não só para os países desenvolvidos, de onde a intenção brota,
mas também no Brasil sem maiores questionamentos, sobretudo quanto aos seus
pressupostos teóricos (RAMOS 2001, p. 202).

No âmbito escolar, essas ações visam à sensibilização das futuras gerações, objetivando a formação de valores e
atitudes que contribuam para um meio ambiente equilibrado. De acordo com Guimarães (2007), é preciso que o
educador trabalhe intensamente a integração entre ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser humano é
parte integrante da natureza.

Contudo, o ensino de Ciências nas escolas, baseado em um currículo organizado em conteúdos a serem trabalhados,
foge à realidade dos(as) estudantes, tornando esse conhecimento distante do cotidiano vivenciado pelos mesmos.
Dessa forma, torna-se necessária uma remodelação para tornar significativa a aprendizagem de conceitos, valores e
atitudes.

Diante dos problemas ambientais enfrentados pela população, resultado de um crescimento desenfreado e sem
preocupações com os impactos causados ao meio ambiente, surgiu um movimento que objetivou refletir sobre a
relação ciência, tecnologia e sociedade (CTS). Para Santos (2007), o ensino de CTS na Educação Básica visa à
promoção da educação científica dos cidadãos, propiciando a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores para
a vida em sociedade.

Na perspectiva CTS, a educação tem um papel fundamental. De acordo com Cavalcanti (2012), educar envolvendo a
CTS é uma forma de aproximar a ciência da vida social, inserindo-as em contextos críticos e argumentativos
relacionados à intervenção da ciência e da tecnologia em nossa vida. O ensino CTS desenvolve nos(as) discentes a
aquisição de valores éticos, capacidade de argumentação e criticidade, permitindo que eles(elas) busquem possíveis
soluções para os problemas enfrentados em nosso cotidiano.

De acordo com Ricardo (2007), na escola não há uma formação para a ciência e a tecnologia que vá além da
informação e de relações superficiais entre esses campos, havendo, assim, uma deficiência nesse campo de ensino.
Por isso, a educação CTSA é importante, porque ela vai estabelecer uma relação entre as quatro vertentes (ciência,
tecnologia, sociedade e ambiente), incorporando-as nas disciplinas existentes e estimulando, assim, a tomada de
atitudes pelo(a) aluno(a).

Para Nascimento (2006), há uma articulação entre o enfoque CTS e as ideias de Paulo Freire, em que ambos visam
ao ensino na formação de educadores capazes de atuar conscientemente na sociedade em que vivem. Nessa
direção, Freire (1996) enfatiza que:
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A educação deve ir além da transmissão dos conteúdos, proporcionando ao educando o
desenvolvimento de sua criticidade, contribuindo para o surgimento de novos conceitos e
valores voltados para a reconstrução da sociedade e do mundo, sendo necessário para
isso, uma transformação das práticas pedagógicas.

Portanto, o objetivo geral deste artigo foi analisar e estimular a percepção socioambiental dos(as) estudantes a
respeito do tema Dengue e a Questão Socioambiental.

2 METODOLOGIA

2.1 DESENVOLVIMENTO DA OFICINA: ESTUDO DO MEIO

A oficina foi realizada em um colégio de rede particular de ensino, localizado no Bairro Santos Dumont, Aracaju (SE),
com a turma do 7º Ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã. Essa oficina aconteceu no dia 11 de abril de
2016, contando com um total de 17 discentes.

Na oficina, abordamos o estudo do meio, que pode ser compreendido como um método de ensino interdisciplinar,
buscando uma aproximação entre os(as) estudantes(as) e suas realidades, em qualquer meio que se decida estudar.
Esse método permite explicar as ciências não somente pela relação do homem com o meio em que vive, mas também
pelas relações sociais existentes. Segundo Boscolo (2007), o estudo do meio é um método globalizado, pois a
construção do conhecimento é obtida a partir da observação direta da realidade que o aluno conhece na dimensão
prática, relacionando-a com o cotidiano.

Essa oficina teve como base o Manual de Metodologias Participativas para o Desenvolvimento Comunitário,
desenvolvido pelo Instituto Ecoar/ Petrobrás, cujos objetivos foram adaptados para o presente trabalho. Seu principal
objetivo foi estimular a percepção dos(as) discentes frente ao ambiente em que vivem, com intuito de despertar o
senso de pertencimento e de responsabilidade com o local. A oficina assume assim um papel significativo, pois ela
abrange os conhecimentos científicos, tecnológicos e o mundo social, inspirando os(as) estudantes a tomarem suas
próprias decisões frente aos problemas sociais. É nesse contexto que a ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e
suas aplicações têm sido alvo de debates e atenção.

Foram utilizados para o acontecimento da oficina matérias de livre acessibilidade, tais como: quadro, giz, folhas de
papel A4, tesouras, lápis de cor, cartolinas, piloto, giz de cera e pinceis.

No primeiro momento, foi feita uma dinâmica “quebra-gelo” com a turma, em que todos(as) discentes colocaram um
objeto que os representasse em um envelope, com o intuito de conhecer melhor a turma antes de começar as
atividades. Logo após, os(as) colegas tentavam adivinhar de quem era aquele pertence, e a pessoa falava seu nome e
o que esperava da oficina que seria realizada.

No segundo momento, colocamos no quadro o tema “Dengue: uma questão socioambiental preocupante” e demos
início ao debate. Os(as) estudantes interagiram bastante e fizeram muitas perguntas sobre o tema e outros conteúdos
considerados relevantes. Dessa forma, abordamos no debate temas como: microcefalia, zika vírus, chikungunha,
febre amarela, meio ambiente, resíduos sólidos, vacinas, entre outros.

Logo após, solicitamos que os(as) estudantes escrevessem possíveis soluções para os problema abordados e as
lessem para a turma. As respostas obtidas e sua análise encontram-se no tópico seguinte, referente aos resultados e
discussões.

Dando continuidade, os(as) discentes foram divididos em 3 grupos e circularam em espaços específicos do próprio
colégio, para a observação direta de todos os recursos naturais e não-naturais existentes no local, identificando os
problemas relacionados à dengue.

Diante da constatação (feita pelos estudantes) do comportamento inadequado da comunidade, o qual oferece risco de
contaminação e disseminação da dengue, foi solicitado que eles (em dupla, ou trio) elaborassem um material
informativo (cartazes, panfletos, paródias, peças de teatro, maquetes), ficando a critério do grupo escolher qual melhor
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método para proceder, com o objetivo de encontrar soluções para os problemas identificados. Dessa forma, a turma
entrou em consenso em relação à necessidade de alertar os(as) discentes daquela escola a respeito dos problemas
dos resíduos sólidos e possíveis locais para a proliferação da dengue, uma questão socioambiental.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro momento, com a dinâmica quebra-gelo, houve comentários pertinentes sobre o que os discentes
esperavam da oficina:

“Espero que não seja chata e não só copie no quadro”

Percebemos que o estudante autor desse comentário necessita de aulas com metodologia prática, como afirma
Loureiro (2010), o método dialético que proporciona a percepção dos contextos das relações existentes na realidade,
muito utilizado com êxito nas práticas em EA.

Logo após, as atividades trabalhadas no colégio tiveram um caráter introdutório e incluíram basicamente a exposição
de vídeos e pesquisas na internet, contextualizando o combate ao Aedes aegypti, já que muitos discentes
desconheciam algumas informações de como combatê-lo. Essas atividades tinham o objetivo de apresentar as
informações necessárias.

Nesse ínterim, foi solicitado, em uma atividade seguinte, que os discentes pautassem soluções para o problema
abordado, algumas das quais estão transcritas a seguir:

“Não deixando água parada, usando o fumacê, manter os recipientes tampados, usar repelente, primeiramente
precisamos está em sociedade unida”.

“Manter a tampa do lixo fechada, não deixar água parada, não jogar o lixo nas ruas”.

“Não deixar agua parada em pneus, vasos, garrafas, e etc, porque isso transmite várias doenças, que pode matar
pessoas inocentes, temos que alertar a sociedade”.

“Não jogar lixo nas ruas, virar as garrafas para baixo, usar repelente”.

A partir dessas respostas, podemos perceber que os alunos relacionam contundentemente a comunidade e o combate
à dengue, afirmando a necessária mobilização de todos e sensibilizando para uma consciência compartilhada em
relação à problemática do mosquito e às questões socioambientais.

À luz da EA Crítica, torna-se importante refletir sobre práticas politicas do exercício da
cidadania e da gestão democrática, cuja participação, conceito polissêmico, muito dito e
pouco praticado em sua plenitude. Pensar a participação como exercício da autonomia,
com responsabilidade juntamente com a alteridade, com a convicção de que a
individualidade se completa na relação com o outro e no mundo, em que a liberdade
individual perpassa a coletiva, tem implicações profundas da EA (OLIVEIRA, 2012, p. 41).

Já no terceiro momento, os(as) estudantes voltaram do passeio pela escola com muitos relatos sobre o
comportamento da comunidade escolar em relação à quantidade de resíduos sólidos no pátio durante e após o
intervalo do lanche. Foi relatado que, apesar de existirem diversas lixeiras espalhadas em todos os locais da escola,
muitos(as) discentes não estavam preocupados em jogar os resíduos no local destinado.

A apresentação do material produzido no momento final permitiu uma socialização e discussão entre os grupos.
Todos(as) estavam bastante entusiasmados e foram bastante criativos na elaboração de seus materiais informativos.
Isso, aliado à distribuição do material pela escola, é de extrema importância, pois possibilita, após a tomada de
consciência, a ação e mobilização em prol do combate ao problema.

Para Carvalho (2008, p.26), a EA:
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Incide sobre as relações indivíduo sociedade e, neste sentido, indivíduo e coletividade só
fazem sentido se pensados em relação. As pessoas se constituem em relação com o
mundo em que vivem com os outros e pelo qual são responsáveis juntamente com os
outros. Na Educação Ambiental crítica esta tomada de posição de responsabilidade pelo
mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, com os outros e com o ambiente, sem
dicotomizar e/ou hierarquizar estas dimensões da ação humana.

Dessa forma, a EA e a sociedade interligam-se a uma perspectiva emancipatória, para uma percepção e
problematização completa do mundo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mosquito Aedes aegypti é hoje, provavelmente, o mais grave disseminador do problema de saúde no Brasil, a
dengue, uma doença que vem crescendo fortemente em nossa sociedade e vem preocupando a população com suas
consequências devastadoras. É no ambiente escolar, um espaço privilegiado de construção do saber e de
disseminação de informação sobre o assunto, que se devem discutir essas questões, para poder sensibilizar toda a
comunidade. Os vários métodos abordados de prevenção e informação sobre a doença levam o ensino de Ciências e
Biologia a ter grande responsabilidade e importância para tal aprendizado dos jovens, a fim de tentar combater essa
epidemia. Desse modo, podemos colocar o CTS no ensino de Ciências em uma perspectiva diferenciada,
relacionando os temas trabalhados com os seus problemas sociais.

Esse movimento CTS procura estimular a tomada de atitudes pelos discentes, buscando alternativas na aplicação da
ciência e tecnologia (AMORIM, 1998) e , assim, tornando-os cidadãos mais críticos e pensantes.

A partir dos dados obtidos, percebemos e compreendemos que a concepção que os discentes tinham antes da
realização da oficina a respeito das questões socioambientais envolvendo o tema “dengue” era limitada a ações
pontuais e de responsabilidade de órgãos à parte de seus poderes como cidadãos atuantes e críticos viventes em
sociedade.

Dessa maneira, pode-se afirmar que a oficina contribuiu de maneira significativa para ampliar o olhar dos(as)
envolvidos(as) a respeito da problemática socioambiental, buscando agir não apenas individualmente, mas também
coletivamente para solucionar os problemas enfrentados nos dias atuais.
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