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RESUMO 

 

 

Os mosquitos do gênero Aedes aegypti e Aedes albopictus são os protagonistas na difusão de 

arbovírus em todo o mundo. Dentre as arboviroses mais frequentes no Brasil, destacam-se Zika, 

Chikungunya, Febre Amarela e a mais notificada, Dengue. As campanhas desenvolvidas, 

principalmente por órgãos públicos, são focadas no controle do vetor, centralizando nas 

questões médicas e excluindo fatores políticos, sociais, econômicos e ambientais que favorecem 

o desencadeamento de surtos epidemiológicos. O ensino tem um papel fundamental na 

discussão dessas problemáticas dentro do ambiente escolar. A Educação para a 

Sustentabilidade possibilita que os discentes visualizem os problemas que rondam a sociedade 

a partir de uma abordagem holística. Com o intuito de contribuir com o ensino de arboviroses 

em aulas de ciências e biologia, esta pesquisa se propôs a saber como essa temática é trabalhada 

nas publicações da área de ensino de ciências. Também buscamos conhecer as abordagens, 

métodos avaliativos e objetos educacionais utilizados pelos docentes, para desenvolver a 

temática de arboviroses, em escolas públicas do município de Currais Novos, interior do Rio 

Grande do Norte. A metodologia da pesquisa é de natureza quali-quantitativa de caráter 

exploratório. Como resultados, observamos um ensino direcionado às questões médicas da 

doença e excluindo fatores socioambientais diretamente relacionados com a expansão dos 

surtos epidemiológicos. Além disso, percebemos uma necessidade de formação continuada dos 

docentes, tendo em vista o nível de conhecimento insatisfatório, sobretudo para arboviroses 

recentemente notificadas no Brasil – Zika e Chikungunya. Sugerimos a introdução da Educação 

para a Sustentabilidade, inserida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a fim de 

trabalhar as arboviroses de maneira mais ampla, contemplando aspectos sociais, econômicos e 

ambientais, para com isso, desenvolver uma educação crítica e cidadã. 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Arboviroses; Sustentabilidade; Formação de Professores.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Mosquitoes of the genus Aedes aegypti and Aedes albopictus are the protagonists in the spread 

of arboviruses throughout the world. Among the most frequent arboviruses in Brazil, Zika, 

Chikungunya, Yellow Fever and the most reported, Dengue, stand out. The campaigns 

developed, mainly by public bodies, are focused on eradicating the vector, centering on medical 

issues and excluding political, social, economic and environmental factors that favor the 

triggering of epidemiological outbreaks. Teaching has a fundamental role in the discussion of 

these issues within the school environment. Education for Sustainability allows students to 

visualize the problems that surround society from a holistic approach. In order to contribute to 

the teaching of arboviruses in science and biology classes, this research aimed to raise how this 

theme is worked on in publications in the field of science education. We also surveyed the 

knowledge, approaches, evaluation methods and educational objects used by teachers to 

develop the theme of arboviruses in public schools in the city of Currais Novos, in the interior 

of Rio Grande do Norte. The research methodology is qualitative and exploratory in nature. As 

a result, we observed a teaching directed to the medical issues of the disease and excluding 

social and environmental factors directly related to the expansion of epidemiological outbreaks. 

Furthermore, we perceive a need for continuing education for teachers, given the unsatisfactory 

level of knowledge, especially for arboviruses recently reported in Brazil – Zika and 

Chikungunya. We suggest the introduction of Education for Sustainability, inserted in the 

Sustainable Development Goals, in order to work with arboviruses in a broader way, 

contemplating social, economic and environmental aspects, in order to develop critical and 

citizen education. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As arboviroses são um dos grandes desafios da saúde na contemporaneidade. A 

capacidade de executar o ciclo de vida em territórios urbanizados é uma das explicações do 

sucesso do mosquito do gênero Aedes – maior protagonista na transmissão dos arbovírus – além 

da habilidade de se reproduzir em ambientes artificiais, ao invés de pântanos e poças de lama 

por exemplo.   

Entende-se por arbovirose doenças que são transmitidas por mosquitos, os quais levam 

vírus através da saliva contaminada. Além da complexidade apresentada pelo grupo dos vírus, 

esses microrganismos apresentam grande mutualidade e plasticidade genética, seguida de altas 

taxas de mutações, o que, consequentemente, possibilita que esses organismos se hospedem 

tanto em animais vertebrados quanto invertebrados (AVELINO-SILVA; RAMOS, 2017; 

DONALISIO; FREITAS; VON ZUBEN, 2017) 

Alguns artrópodes são capazes de levar microrganismos que são maléficos para os 

humanos e, por possuírem tamanha habilidade, são chamados de vetores. Essa transmissão pode 

ser feita de forma mecânica ou biológica, como é o caso Febre Amarela (YFV), Dengue 

(DENV), Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV). No caso da Dengue, é possível encontrar 

quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), os quais são responsáveis pelos 

surtos e epidemias causadas pela doença. As cinco famílias virais que causam doenças em 

humanos e animais de sangue quente são: Bunyaviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae 

e Rhabdoviridae. Em média, é estimado que existam 545 espécies de arbovírus, dos quais, 150 

podem transmitir doenças para os humanos (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014; 

DONALISIO; FREITAS; VON ZUBEN, 2017; CÂMARA, 2014).   

Considerado um mosquito cosmopolita, o Aedes ocorre em vários lugares do mundo. O 

mosquito evoluiu de forma que suas larvas conseguem se desenvolver em locais com presença 

humana. A capacidade de executar o ciclo de vida em territórios urbanizados é uma das 

explicações do sucesso do A. aegypti., além da habilidade de se reproduzir em ambientes 

artificiais, ao invés de pântanos e poças de lama (LOPES; SILVA, 2019), por exemplo, e a 

possibilidade de morder vários humanos em um espaço de tempo curto, favorece o sucesso da 

espécie e consequente transmissão e circulação do vírus na sociedade. Em relação ao A. 

albopictus, apesar de não ter proximidade com humanos – preferindo por cães e gatos – sua 

capacidade de sobreviver em ambientes frios, é maior, tornando o vetor uma ameaça em países 
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não tropicais (PATTERSON, SAMMON, GARG; 2016). Os estudos de Beserra e 

colaboradores (2010; 2009) mostraram que o mosquito consegue se desenvolver em ambientes 

com altos níveis de poluição, como esgotos, configurando ao artrópode adaptações evolutivas 

significantes para o sucesso de sua espécie.  

O avanço das doenças tropicais está interligado com multifatores que assolam o mundo 

moderno, dentre eles: desigualdade social, falta de saneamento básico, desmatamento, mau 

gerenciamento dos resíduos sólidos, secas extremas e abastecimento de água ineficaz.   

1.2 Febre Amarela  

O arbovírus responsável pela Febre Amarela é o Flavivirus da família Flaviviridae e a 

doença é transmitida através da picada do mosquito fêmea. Até o momento, são conhecidos 

dois tipos de circulação do vírus. No primeiro, o fluxo da doença é feito através da interação 

homem-mosquito-homem, e é mais urbanizado.  O mosquito A. aegypt é o principal vetor da 

doença nas Américas, mas além dele, outros mosquitos da família Culicidae, como 

Haemagogus e Sabethes também podem transmitir a doença. No ciclo silvestre, além de 

encontrarmos a presença de mais de um mosquito, como os citados acima, alguns primatas do 

gênero Allouata, Cebus, Atelles e Callithrix também são infectados (CAVALCANTE; TAUIL, 

2016; 2010).  

A primeira epidemia de Febre Amarela no Brasil é datada ainda no período colonial — 

1685 — na cidade do Recife. A FA urbana foi erradicada em meados dos anos 40 por meio de 

campanhas lideradas pelo médico Oswaldo Cruz (TAUIL, 2010).  

O último surto da doença no país ocorreu em meados do fim de 2016 e início de 2017, 

e muitas notícias falsas se disseminaram em relação à doença. Uma delas foi sobre a transmissão 

ser feita por primatas não humanos. Essa informação é errônea. Os macacos são indicadores da 

FA, pois, se em um determinado local começar a apresentar mortalidade destes primatas em 

decorrência da doença, é possível detectar que está ocorrendo um surto do vírus. Os macacos 

são tão vítimas quanto os humanos.   

Em relação ao controle da doença, é possível encontrar vacinas contra a FA nos postos 

públicos de saúde, a mesma, desde 2020, passa a ser ofertada no calendário vacinal de crianças 

a partir dos 9 meses de idade em todo o país, ademais, tão necessário quanto a vacinação, é o 

controle dos vetores da doença (FRANCO, 1969; FIOCRUZ, 2017).  

1.3 Zika 
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Em 2015 o Brasil, especialmente a região nordeste, deparou-se com o desafio de um 

vírus que vinha trazendo complicações, não somente para indivíduos adultos, mas também para 

recém-nascidos. Posteriormente, exames laboratoriais identificaram a presença do Zika vírus 

(ZIKV), que até então, não ocorria no país. Os primeiros relatos desse vírus são de 1947, em 

macacos na floresta Zika, na Uganda. O ZIKV pertence ao gênero Flavivírus, família 

Flaviviridae, que, além de ser transmitido pela picada de artrópodes – principalmente do gênero 

Aedes –, pode ser perpassado por transfusão sanguínea, de forma congênita, perinatal e sexual 

(LESSER; KITRON, 2016; LUZ; SANTOS; VIEIRA, 2015; MELO et al., 2016; BESNARD 

et al., 2014; FOY et al., 2011; MUSSO et al., 2015).  

Quatorze estados brasileiros foram afetados pelo ZIKV. Excepcionalmente, nas zonas 

que tiverem circulação do vírus, foi observado um aumento no número de recém-nascidos 

portadores de microcefalia. Apesar de algumas regiões terem apresentado números mais 

elevados de infectados por ZIKV, a região nordeste foi a que mais apresentou casos (88,4%) de 

microcefalia, o que sugere que nesta região, além do vírus, outros fatores colaboraram para que 

crianças nascessem com a malformação congênita (SONG et al., 2017; OLIVER; RIBEIRO, 

2020). 

Uma das sequelas observadas, não só em pacientes brasileiros, mas também da 

Colômbia, El Salvador, Suriname, Venezuela e Polinésia Francesa foi a síndrome de Guillain-

Barré (AGUMADU; RAMPHUL, 2018), doença autoimune que afeta o sistema nervoso. Até 

o momento não existe tratamento ou vacinação contra o ZIVK e os sintomas da doença são 

bastante parecidos com os da Dengue e Chikungunya, o que dificulta o diagnóstico. É 

necessário investimento em pesquisas e no controle dos vetores.  

O ZIVK se diferencia da Dengue (arbovirose mais notificada no Brasil) por, pelo menos 

3 razões: 

"i. total de pessoas afetadas e velocidade de disseminação do vírus;  

ii. gravidade das manifestações possivelmente associadas ao vírus, incluindo a 

microcefalia nos filhos de mães acometidas durante a gravidez e o desenvolvimento 

de sequelas neurológicas em parte das pessoas que adoeceram; e  

iii. epidemia de (des)informação, disseminada tão -ou mais- rapidamente que a própria 

situação de Saúde Pública" (VALLE; PIMENTA; AGUIAR, 2016, p. 1). 

 

O Zika se tornou um indicador das desigualdades sociais e levantou debates que 

ultrapassam questões propriamente de saúde. Isso se dá em decorrência da maior incidência de 

casos acometerem mulheres em idade reprodutiva, em sua maioria negras, pobres, periféricas, 
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indígenas, desempregadas, nordestinas, com baixa escolaridade e dependentes de programas 

sociais (WERNECK, 2016; OLIVEIRA, 2020; DINIZ, 2017). Na época do surto da doença 

alguns médicos recomendavam que as mulheres adiassem o projeto de gravidez. O que levantou 

reflexões sobre direitos sexuais e reprodutivos destas meninas e mulheres acometidas pelo 

vírus. 

Com o intuito de frear o avanço da doença, no ano de 2016 o governo brasileiro editou 

a Lei nº 13.301, com determinações de combate à epidemia, o que não se mostrou tão eficaz 

devido não considerarem o recorte de gênero, raça e classe e, sobretudo, não elaborarem um 

plano a longo prazo, o que tornou essas medidas paliativas.  

     A epidemia de Zika é uma crise de saúde e, como tal, a previsão é que exacerbe a 

pobreza, amplie as desigualdades de gênero, nomeadamente por meio de 

responsabilidades adicionais, impostas às mulheres e meninas, de cuidar de crianças 

e da redução da participação da mulher no mercado de trabalho, e tenha impacto no 

bem-estar psicológico das pessoas afetadas. (PNUD, 2017, p. 38)  

Segundo Diniz (2017, p. 68) “as grandes epidemias já foram descritas como ‘armadilhas 

da pobreza’”, diante disso, para o combate ao vírus é necessário, além de políticas de saúde, 

ações públicas que englobem problemáticas ambientais e sociais. 

 

1.4 Chikungunya  

No mesmo período o país se deparou com casos de Chikungunya que, apesar das 

similaridades dos sintomas com a Dengue e Zika, pessoas acometidas com o CHIKV, são 

muitas vezes assintomáticas. O período de incubação do vírus geralmente varia de 1 a 12 dias 

e há relatos de artralgia que podem persistir por anos, além de complicações neurológicas 

(PATTERSON; SAMMON; GARG, 2016). 

Os primeiros relatos do vírus CHIKV infectando pessoas é em meados dos anos 60 no 

continente Asiático, mas acredita-se que o vírus circula entre animas não humanos, mais 

especificamente primatas, desde o século XVIII na floresta da Tanzânia (África Oriental). Sua 

primeira aparição nas Américas é documentada em 2013, no Caribe (MEHTA et al., 2018).  

O CHIKV pertence ao gênero Alphavírus e à família Togaviridae, e pode ser transmitido 

pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus. No continente africano o ciclo de vida é intercalado 

entre mamíferos – como morcegos – e mosquitos. No ano de 2013 a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) publicou um alerta epidemiológico que relatava sobre os 

primeiros casos autóctones da doença no Brasil. Fatores locais contribuíram para a dispersão 
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do vírus como temperatura adequada e falta de saneamento básico. Até o momento não há 

vacina para prevenção da doença e mesmo com as orientações disponibilizadas pelo Ministério 

da Saúde, há muitas incertezas e dúvidas a serem sanadas, o que é normal quando se trata de 

doenças recentes e emergentes (TAUIL, 2014; NEVES, 2021). 

1.5 Dengue 

Atualmente a Dengue aparece como sendo a principal arbovirose no Brasil. A doença 

em questão é presente, em média, em 112 país tropicais e subtropicais.  Nos últimos três séculos 

a Dengue foi responsável por pandemias e epidemias nas Américas, África, Ásia, Europa e 

Austrália. A Antártica é o único continente onde as arboviroses não são endêmicas. Até o 

momento, o ano de 2015 foi o mais letal para o Brasil onde, estima-se que 1,5 milhão de pessoas 

foram infectadas pelo vírus e 793 chegaram a óbito (CÂMARA, 2014; GALATI et. al., 2015; 

TEIXEIRA; BARRETO, 1996; LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014).  

No país a infecção pode ocorrer por meio do A. albopictus e do Aedes aegypti. Sendo o 

primeiro menos encontrado e com antropofilia menos intensa que o A. aegypti que, além disso, 

apresenta hábitos domésticos e que preferencialmente se alimenta durante o dia (TAUIL, 2001). 

Fares (et. al., 2015) enfatiza que os constantes surtos foram primordiais para que o vírus 

aumentasse sua diversidade genética. Hoje no Brasil há circulação de quatro sorotipos (DENV-

1; DENV-2; DENV-3; DENV-4) diferentes com grande variedade genética (Quadro 1): 

Quadro 1 - Genótipo dos vírus DENV circulantes no Brasil 
Sorotipo DENV Genótipo circulando no Brasil 

DENV-1 Genótipo V 

DENV-2 Sudeste Asiático / Americano 

DENV-3 Genótipos I e III 

DENV-4 Genótipos I e II 
Fonte: FARES (et. al., 2015; adaptado) 

O diagnóstico, quando realizado precocemente e corretamente, é primordial para 

diminuir os níveis de mortalidade da doença. Apesar de haver protótipo de vacina, o controle 

dos vetores continua sendo a ação mais eficaz no combate ao avanço da doença.   

Durante os períodos chuvosos, que no Brasil ocorre entre dezembro e maio, há maiores 

incidências do DENV circulando, devido as condições favoráveis. Entre 2002 e 2007, 60% dos 

casos notificados no mundo, foram em território brasileiro. Aspectos socioeconômicos também 

precisam ser considerados para se entender a distribuição espacial da dengue. Locais que 
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apresentam maior vulnerabilidade social não recebem atenção de ações de promoção à saúde 

de maneira satisfatória (CARVALHO; MAGALHÃES; MEDRONHO, 2017). 

1.6 Arboviroses, Sustentabilidade e Ensino de Ciências   

Desde meados do século XVIII é possível observar os primeiros relatos do mosquito da 

família Culicidae, período que coincide com a chegada dos navios negreiros no país. A 

umidade, aglomerado de pessoas, calor e barris armazenando água fizeram destes navios 

ambientes ideais para os mosquitos (TERRA et. al., 2017; MCNEILL, 2010). 

Construções precárias de moradia, como as encontradas em favelas, foram palco de 

epidemias causadas por Aedes, principalmente no período colonial quando a situação era ainda 

mais precária se comparada com os dias atuais. Essas residências são, na maior parte das vezes, 

habitadas por pessoas com baixo poder aquisitivo. Nestes espaços, quem reina é a desigualdade 

social. Escassez de escolas e lazer, unidades de saúde em péssimo estado e inexistência de 

saneamento básico (MACHADO, SALDANHA, TAVARES; 2014). Todos esses fatores são o 

resultado da má distribuição de renda que assola este país e que contribui para a incidência de 

epidemias, sejam elas causadas por arboviroses, ou não. 

A Organização das Nações Unidas (2013) estima que mais de 70% das doenças 

humanas são originadas em animais. Situações como estas acabam sendo mais recorrentes 

devido ao estreitamento da população em relação aos animais silvestres, estreitamente este que 

é ocasionado pelo desmatamento. 

As mudanças climáticas também são responsáveis pela proliferação destes patógenos. 

Galati (et. al., 2015) disserta que a temperatura é um fator primordial para o desenvolvimento 

das larvas do Aedes, tendo em vista que quanto mais alta for, mais rápido será o ciclo, o que, 

paralelamente, aumenta a população de mosquitos, além disso, o aumento da temperatura 

diminui o período de incubação dos mosquitos, os quais, ainda jovens, poderão transmitir a 

doença e por um tempo maior.  

As ações educativas desempenham um papel fundamental, sobretudo para o 

entendimento da população em relação a arboviroses. O mosquito é um dos protagonistas dessa 

batalha epidemiológica, mas é necessária uma visão holística do problema. As Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), visam a construção de um modelo 

educacional crítico, em que o aluno receba uma educação ética e desenvolva autonomia de 

pensamento, afim de interpretar e sugerir soluções para as problemáticas na comunidade que 
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está inserido. Trabalhar educação e saúde dentro dos espaços escolares é uma grande 

oportunidade de despertar nos alunos práticas de vida saudáveis e compartilhamentos de saberes 

sobre os mais diversos assuntos (COSTA, 2008).  

Tendo sido acordada pelos 194 Estados-membros da ONU, a agenda 2030, consiste de 

uma Declaração formada por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas 

associadas. Os ODS aprovados foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de maneira a completar o trabalho deles e responder 

a novos desafios. Os objetivos propostos na Agenda são integrados e indivisíveis, e 

mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental.  

Deve-se estar atento, portanto, para não mensurar a sustentabilidade a partir de 

observações isoladas, mas considerar a integração de um número considerável de informações 

presentes no documento que perpassam por uma pluralidade de dimensões e áreas de 

conhecimento. 

Na esfera educacional, a sustentabilidade é tratada como tema interdisciplinar, fazendo 

parte dos currículos das mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando a inserção de 

temas que objetivam a aplicação de conceitos dentro da realidade em que os sujeitos envolvidos 

se inserem, colaborando em suas tomadas de decisões de uma maneira equitativa, crítica, 

participativa e ética. Assim, é importante contextualizar o conhecimento, de maneira 

que seja possível trabalhar os problemas específicos de cada grupo social, estabelecendo 

conexões entre as suas necessidades, seus interesses, e a percepção qualitativa que apresentam 

dos problemas globais. 

Para uma transformação efetiva nas sociedades, é preciso que as camadas sociais mais 

fragilizadas tenham voz diante das decisões tomadas pelo Estado, mas para que sejam ouvidos 

necessitam de uma mudança de postura, que será conquistada a partir de uma conscientização 

a respeito do papel que cada um exerce e dos direitos que possui na tentativa de encontrar 

soluções para os obstáculos e possibilidades para melhoria da qualidade 

de vida. É nesse contexto que as temáticas relativas ao conhecimento cientifico, e 

especificamente as arboviroses se relacionam com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável.  

O presente estudo é parte de um projeto mais amplo aprovado na CHAMADA 

MCTI/FNDCT-CNPQ/MEC-CAPES/MS-DECIT NO. 14/2016 - PREVENÇÃO E 

COMBATE AO VÍRUS ZIKA. Neste sentido, elencamos os objetivos desta pesquisa a seguir.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.2 Objetivo Geral 

 

Contribuir para o ensino de arboviroses no contexto de aulas de ciências e biologia, 

especialmente em escolas da região do semiárido potiguar, com consequente redução de 

dificuldades de ensino e aprendizagem sobre essa temática. 

 

2.3 Objetivos Específicos: 

• Caracterizar como são tratadas as questões relacionadas ao ensino de microbiologia e 

arboviroses com base nas publicações de importantes revistas da área de ensino de ciências, 

no período de 2016 a 2020;  

• Identificar as estratégias, objetos educacionais e formas de avaliação sobre arboviroses, 

utilizadas pelos docentes participantes da pesquisa, em sala de aula; 

• Conhecer as abordagens para o ensino de Arboviroses em contexto de região semiárida;  

• Estabelecer as relações entre arboviroses e os objetivos de desenvolvimento sustentável 

como modo de contribuir com a formação docente sobre o tema.  
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CAPÍTULO I 

ABORDAGEM DAS ARBOVIROSES NA LITERATURA PUBLICADA EM 

PERIÓDICOS DA ÁREA DE ENSINO DE CIÊNCIAS (2016 - 2020) 

 

INTRODUÇÃO 

O principal vetor das Arboviroses (doenças transmitidas por arbovírus) no país são os 

mosquitos do gênero Aedes, excepcionalmente o Aedes aegypti e Aedes albopictus. Dentre as 

principais arboviroses observadas no Brasil, destacamos a presença da Febre Amarela (FA), 

Zika (ZIKV), Dengue (DENV) e Chikungunya (CHIKV).  

Os dados epidemiológicos apresentam uma incidência significativa de casos de 

arboviroses no estado do Rio Grande do Norte. Entre as semanas 1 e 52 do ano de 2020, foram 

confirmados 3.023 casos de Dengue; 3.239 casos de Chikungunya e por fim, 282 casos de Zika 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2020).  

As campanhas desenvolvidas pelas esferas do governo visam a retirada de circulação 

do vetor, seja eliminando os possíveis criadouros do mosquito ou interrompendo o ciclo de 

vida. Entretanto, é necessário avaliar a problemática das arboviroses a partir de uma visão 

holística. O desencadeamento de surtos epidemiológicos está diretamente relacionado com 

fatores ambientais, políticos, sociais e econômicos.  

A problemática das arboviroses destaca-se em países subtropicais, pois estes apresentam 

condições climáticas perfeitas para a proliferação dos vetores. Além disto, é imprescindível 

destacarmos fatores que acentuam essa problemática, como a urbanização desordenada, a 

industrialização, a migração, a falta de saneamento básico na maior parte do país, o aumento da 

densidade populacional e a dificuldade no controle efetivo do vetor da doença (ALMEIDA; 

COTA; RODRIGUES, 2020). 

Casseb (et. al., 2013), relata sobre a grande diversidade de dípteros hematófagos –

mosquito, flebotomíneo, carrapato, maruim – na floresta Amazônica, assim como de arbovírus 

que são conhecidos por usarem estes invertebrados na perpetuação dos vírus. Só no Brasil foram 
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isolados 210 tipos, a maioria também na floresta Amazônica, o que não excluiu a circulação 

deles em outras partes do país. A maioria dos arbovírus se mantem na natureza a partir de ciclos 

silvestres. Quando os humanos e animais domésticos são hospedeiros, é de forma acidental. Os 

animais silvestres que participam do ciclo de perpetuação do vírus, na maioria das vezes, não 

adoecem. Em países de clima tropical, como o Brasil, esses arbovírus encontram condições 

perfeitas para reprodução e manutenção dos vírus.  

É urgente a luta pela preservação das florestas, o desmatamento está diretamente ligado 

com a incidência de surtos epidemiológicos. A derrubada das florestas, seja para o agronegócio 

ou expansão imobiliária, por exemplo, aproxima esses vírus da população humana, o que acaba 

desencadeando epidemias como a de COVID-19, vivida hodiernamente. 

Outra problemática alertada por pesquisadores, é o uso indiscriminado de inseticidas e 

larvicidas, os quais tendem a deixar os mosquitos mais resistentes, além de afetar negativamente 

a potabilidade da água, o que acaba consequentemente, levando doenças para a população que 

faz uso desse recurso hídrico (Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, 2015).  

Os multifatores que envolvem as questões de saúde devem ser estudados a partir de uma 

abordagem socioecológica que, de acordo com Martins (2011), não exclui questões biológicas, 

mas analisa o contexto em que aquela enfermidade está inserida, provocando nos indivíduos 

reflexões sobre a conjuntura do problema, para que assim, exerçam seu papel político na 

mudança do quadro, a fim de entender que a saúde é um bem coletivo e ambiental (TORRES, 

2018).  

Problemas de saúde estão relacionados, também, com as condições de vida que àquela 

determinada população vive, portanto, o educar deve englobar o contexto dos indivíduos, 

acompanhado de ações desfaçam alguns comportamentos errados que acabam sendo 

perpetuados, muitas vezes, pela falta de informação.  

A abordagem educacional em saúde deve incluir, não apenas a biologia da doença, mas 

questões políticas, históricas, culturais, ambientais e sociais. Neste último, deve-se refletir o 

difícil acesso de determinadas populações a tecnologias, como por exemplo, o diagnóstico de 

doenças, como as mais recentes detectadas no país – exemplo de Zika e Chikungunya. As 

hierarquias sociais também predominam na saúde, dificultando o acesso de populações 

desfavorecidas economicamente e descriminadas racialmente e/ou sexualmente, como é o caso 

das mulheres negras que foram as mais prejudicadas durante a epidemia de ZIKV (WERNECK, 

2016). Com isso, Torres (2018, p. 42) endossa esse pensamento defendendo que:  
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“Uma educação libertadora pressupõe um levante, um ativismo social, contra a 

condição vigente de iniquidade de acesso à saúde e a outros bens e serviços que direta 

ou indiretamente atuam na condição de saúde dos povos, os expondo a riscos 

evitáveis”. 

A primeira proposta de educacional que discutia questões de saúde é da década de 70, 

que visava higiene, nutrição e dieta. A obrigatoriedade surgiu após a Lei 5.692/71 com a 

implementação do Programa da Saúde, o qual também tinha seus objetivos fincados em 

questões de higiene pessoal e alimentação, e que promovia a saúde como sendo algo 

exclusivamente pessoal, dando uma visão reducionista ao assunto (BRASIL, 1971; 1998). 

O ensino tem um papel fundamental na problematização dessas e outras questões dentro 

da sala de aula, o que, segundo Freire (1987), pode despertar no aluno motivações para aprender 

sobre o assunto em questão. Frente a isso, Morel, Pereira e Lopes (2020) enfatizam a 

importância dos materiais didáticos na construção do conhecimento. Tendo em vista que 

instrumentos de ensino, como os livros didáticos, por exemplo, não contextualizam a questão 

das arboviroses, considerando o meio em que o indivíduo está inserido, ao contrário disso, 

individualizam uma responsabilidade que é coletiva e que envolve, também, questões culturais. 

A Organização Mundial da Saúde recomenda que a problemática envolvendo a doença Dengue, 

arbovirose mais notificada no país, seja inserida nos currículos escolares, para que o 

empoderamento à frente destes problemas mobilizem a população em geral (OMS, 2009). 

Massarini e Schnek (2015) defendem que a abordagem educacional, principalmente sobre 

temas tão relevantes, deve estar pautada em uma estratégica multidisciplinar integrativa, 

multicultural, ética e política. 

É dentro da sala de aula que o aluno expande sua visão para os mais diversos assuntos, 

assim como levanta as possíveis soluções para as mais variadas problemáticas. É 

importantíssimo a estimulação do senso crítico dos discentes, para que os mesmos sejam 

capazes de opinar, questionar e exigir por mudanças, independente do espaço em que estejam 

inseridos.  

A escola é um espaço de construção de saber, e já nos primeiros anos de ensino que se 

começa a construção da cidadania dos discentes ali imersos. É nesse ambiente que as ideias 

apresentam grande potencial de serem propagadas, e os estudantes são os principais agentes 

para levarem essas informações nas comunidades em que estão inseridos. Diante disso, dentre 

as capacidades esperadas pelos alunos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

destacamos:  
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• compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e 

coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes; 

• formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; (Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 1988, p. 33)  

Dentro dos PCNs existem os temas transversais, que possibilitam a execução de uma 

educação cidadã e igualitária. Dentre esses temas, aparece a discussão sobre saúde, o que, na 

maioria das vezes, acaba sendo trabalhado exclusivamente nas disciplinas de ciências e 

biologia, o que acaba por focar apenas na etiologia e fisiopatologia das doenças. 

Ações educativas que visem a conscientização da população são indispensáveis para 

sanar essa problemática das arboviroses que assola, sobretudo, países tropicais e 

subdesenvolvidos.  Beserra (et al., 2010, p.3), defende que a “educação é um importante 

instrumento para as ações de intervenção na saúde ambiental, e são fundamentais ações 

educativas que reflitam sobre os problemas ambientais existentes”. Entretanto, Ferreira (2017) 

relata que o tema em questão ainda não é trabalhado de forma aprofundada dentro do ambiente 

escolar e cita o exemplo da precariedade de materiais didáticos que abordem questões 

relacionadas a Dengue, assim como Zika e Chikungunya, que aparecem bem menos.  

Esse agravante se expande para as publicações científicas na área de Ensino de Ciências 

e acabam refletindo a realidade dos modelos educacionais vigentes (KRASILCHIK, 2004). 

Apesar do número significativo de publicações científicas sobre arboviroses, é observado que 

a maior se detém as revistas da área médica, o que acaba dando enfoque, excepcionalmente, 

biológico das doenças aqui discutidas.  

Diante disso, tem-se como objetivo deste estudo entender como a literatura publicada 

em revistas científicas, em um período de 5 anos, especificamente na área de Ensino de 

Ciências, tem apresentado as temáticas relacionadas ao ensino das arboviroses, face à 

importância dessas doenças no contexto da saúde pública.   

METODOLOGIA 

3 Natureza da pesquisa 

Este estudo se caracteriza como sendo uma pesquisa bibliográfica e documental, quali-

quantitativa de caráter exploratório. Esse tipo de pesquisa é fundamental para que o cientista 

tenha noção sobre o que já foi publicado anteriormente em relação a temática estudada. 

Organizar temporalmente esses conhecimentos é de extrema importância, sobretudo na ciência, 

para que se entendam as diferentes interpretações sobre determinado assunto, assim como as 



21 

 

 

 

possíveis contradições (SOARES, 1989).   Os resultados da revisão bibliográfica encaminham 

melhor o pesquisador para as possíveis hipóteses a serem construídas (FERREIRA, 2002). 

Marconi e Lakatos (p. 57, 2017): salientam que a pesquisa bibliográfica não é mera repetição 

do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.  

A elaboração da pesquisa envolve descobertas e construções, além disso, é um processo 

com sucessivas tentativas de aperfeiçoamento. A partir da revisão da literatura se constrói o 

estado da arte, consequentemente, contribui para o delineamento da pesquisa, assim como 

determinação de hipóteses e objetivos. Após a escolha dos instrumentos que analisarão os 

dados, é iniciada a coleta seguida de intepretação dos resultados obtidos. O pesquisador segue 

revisando a literatura e comparando os dados apurados com resultados de pesquisas publicadas 

anteriormente (MATTAR; RAMOS, 2021). 

A partir da pesquisa qualitativa é possível pontuar aspectos que não são observados na 

experimentação. Além do mais, a estreita relação entre o pesquisador e o objeto estudado, 

ressalta a natureza social do estudo, assim como possíveis limitações (DENZIN; LINCOLN, 

2006). Este método apresenta grande flexibilidade e adaptabilidade (GÜNTHER, 2006), dando 

ao investigador mais liberdade e opções de interpretação dos dados. Cresweell (2014) classifica 

este método de pesquisa com as seguintes características: a) Ambiente ou habitat natural; b) O 

pesquisador como instrumento-chave; c) Múltiplos métodos; d) Raciocínio complexo por meio 

da lógica indutiva e dedutiva; e) significados dos documentos; f) Projeto emergente; g) 

Reflexão ou interpretação; e por fim h) relatório holístico.  

As abordagens qualitativas e quantitativas não são fechadas em seus conceitos, ao contrário 

disso, pesquisas quantitativas não são necessariamente positivistas e pesquisas qualitativas nem 

sempre são interpretativas, sendo assim, as abordagens quantitativas também podem e são 

usadas para captura de opiniões e percepções, por exemplo. Assim como, as pesquisas 

qualitativas podem ser usadas em experimentos (COHEN; MANION; MORRISON, 2018). 

Quando nos debruçamos sobre nas pesquisas da área da educação, as investigações 

apresentam importância significativa na formação de professores, tendo em vista que as 

habilidades e competências do pesquisador podem contribuir para uma prática docente mais 

reflexiva e eficaz. O contato do professor com os resultados dessas pesquisas, pode servir como 

subsídio para a solução de problemáticas surgidas no ambiente escolar (MATTAR; RAMOS, 

2021). 
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Além disso, entre as competências docentes estabelecidas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial de Professores, destacamos a de número dois:  

“Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a 

criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e 

planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas.” 

(BRASIL, 2019) 

 

4 Percurso metodológico 

Em pesquisas de revisão sistemática, as perguntas norteadoras são imprescindíveis no 

direcionamento do estudo. Para isso, cinco etapas são propostas: 1) Pergunta da revisão; 2) 

Pesquisas na literatura; 3) Avaliação crítica; 4) Extração de dados; 5) Síntese dos dados (LEITE, 

2018). Esta revisão foi norteada pelo seguinte questionamento: “Como a literatura científica 

aborda questões relacionadas a arboviroses e ensino de ciências entre os anos de 2016 – 

2020?”  

Para início das buscas, foram selecionadas palavras-chaves que serviram como critérios 

de inclusão e exclusão, as quais foram utilizadas nos idiomas português, inglês e espanhol, além 

da combinação de descritores, para que assim houvesse uma maior possibilidade de encontrar 

possíveis pesquisas na área de estudo. Os termos foram usados de forma individual. Nove 

descritores foram utilizados para a busca dos artigos (Figura 1): 

 

Figura 1 - Termos usados para a identificação dos artigos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Após escolha dos descritores, foram listadas as principais revistas da área de ensino de 

ciência (Quadro 2), totalizando em 24 periódicos. 

 

Quadro 2 - Lista de periódicos consultados 
1 Enseñanza de las Ciencias 13 Indagatio Didactica 

2 ENPEC 14 Science Education International 

3 AIA CTS 15 Alambique: Didáctica de las ciencias 

experimentales 

4 Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências 16 Revista Ciência & Ensino 

5 Ciência & Educação 17 Experiências em Ensino de Ciências 

6 Journal of Research in Science Teaching 18 Revista de Educación en Biología 

7 International Journal of Science Education 19 Revista Iberoamericana de Educación 

8 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação 

em Ciências 

20 Química Nova na Escola (QNEsc) 

9 Investigações em Ensino de Ciências 21 Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias 

10 Revista Electrónica de Investigación en 

Educación en Ciencias 

22 Science & Education 

11 Ensino & Pesquisa 23 Science & Education 

12 Research in science education 24 Ciência em Tela 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a coleta de dados, foi realizada uma primeira leitura dos artigos, detida apenas aos 

resumos, o que proporcionou uma posterior categorização das temáticas (Quadro 3) a fim de 

facilitar a organização dos dados. Para interpretar as concepções dos professores sobre 

desenvolvimento sustentável, foram aplicados questionários uniformizados. Já que se tratavam 

de questões discursivas, essas foram analisadas com base na Técnica de Elaboração e Análise 

de Unidades de Significado, proposta por Moreira, Simões e Porto (2005). As etapas envolvem 

a análise do Relato ingênuo, que corresponde, neste caso, à leitura dos artigos, seguida da 

Identificação de atitudes em que se procura ter uma visão do todo, separando-se as unidades 

mais significativas para a criação de indicadores e categorias que referenciem a interpretação 

e, por fim, a Interpretação, que se dá após estar montado o quadro geral das ideias de artigo, 

bem como as convergências e divergências identificadas, com a criação de categorias.  
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Quadro 3 - Categorização das temáticas 
CATEGORIAS 

Estratégias didáticas sobre o tema 

Preocupação com o nível de ensino 

O tema de microbiologia e arboviroses na formação de professores  

Divulgação científica 

Concepção de alunos e professores sobre o tema 

O tema arboviroses nos currículos de ciências e biologia 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise dos resultados engloba a compreensão das categorias, assim como o 

referencial escolhido pelo pesquisador, o qual norteou a pesquisa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do mapeamento sistemático, foi observado que, das 24 revistas analisadas, 9 

não apresentaram nenhum artigo fazendo referência ao tema investigado e 15 revistas 

continham menções a ele. 

Tabela 1 - Quantificação de artigos encontrados 
Ano Quantidade de artigos encontradas 

2016 4 

2017 11 

2018 6 

2019 12 

2020 8 

Total 41 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

De acordo com as categorias estabelecidas, apuramos que 24 dos artigos faziam menção 

à “Estratégias didáticas sobre o tema”, 5 estavam alinhados à “Preocupação com o nível de 

ensino”, 3 pertenciam ao “O tema de microbiologia e arboviroses na formação de 

professores”, 2 à “Divulgação científica”, 11 à “Concepção de alunos e professores sobre o 

tema” e, por fim, 3 à “O tema arboviroses nos currículos de ciências e biologia” (Figura 2). 

Alguns artigos se enquadraram em mais de uma categoria. 
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Figura 2 - Quantidade de artigos de acordo com as categorias 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A seguir, discutiremos cada uma das categorias que emergiram da análise dos artigos 

encontrados, destacando como a abordagem trazido por eles constitui a categoria.  

1. Estratégias didáticas sobre o tema: 

 A maior parte dos artigos se enquadrou nessa categoria, a qual se refere às estratégias 

de ensino que se caracterizam como instrumentos essenciais no rompimento de uma educação 

bancária, criticada por Freire (1987). O processo de aprendizagem não se restringe apenas ao 

conhecimento. O sucesso da prática docente está pautado, também, na escolha adequada de uma 

metodologia que atenda às necessidades da turma em questão.  

 Dentre as estratégias pedagógicas encontradas está a literatura de cordel (Morais et. al., 

2017). No trabalho intitulado “Utilização de material didático regional: Sensibilizando a 

população para profilaxia de doenças emergentes”, os autores argumentam ser esse um 

instrumento de comunicação áudio visual compacto, ilustrativo e conhecido pela população 

local em questão (Sul da Bahia). O trabalho buscava abordar a temática de doenças emergentes 

através de uma atividade lúdica e que fosse desenvolvida pelos alunos.  
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Mourão e Gobara (2017), utilizaram a Lousa Digital Interativa (LDI) como recurso 

pedagógico e os autores tinham como intuito facilitar o processo de ensino e aprendizado acerca 

do estudo de microrganismos em uma turma de 6º ano de uma escola pública.  

 As sequências didáticas (SD) aparecem como um dos instrumentos de ensino mais 

utilizados entre os autores (Silva e Maciel, 2017; Morais, Pereira e Zequi, 2019). Zabala (1998, 

p. 18) conceitua essa ferramenta como sendo um “conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos”.  

Silva e Maciel (2017) desenvolveram uma SD com alunos do ensino médio, a proposta 

tinha enfoque Natureza da Ciência e Tecnologia e Ciência, Tecnologia e Sociedade, visando 

temas de microbiologia. Os autores defendem que, de acordo com essa abordagem, é possível 

inserir temas importantes como, transgênicos, biofábricas e controle biológico de pragas, dentro 

do ambiente de sala de aula, possibilitando um processo de aprendizagem mais dinâmico. 

Usando a mesma estratégia didática, Morais, Pereira e Zequi (2019) elaboraram uma 

SD usando imagens de ovos do mosquito Aedes aegypti, para aulas de ciências no ensino 

fundamental. Os autores defendem que esta metodologia pode ser empregada para o ensino de 

educação para a saúde e meio ambiente, assim como em aulas de zoologia.    

O desenvolvimento e uso de jogos também foi uma estratégia marcante nas pesquisas. 

Borges, Araújo e Machado (2019) desenvolveram um jogo usando a plataforma Scratch, nele 

era trabalhado o ciclo de vida e controle do Aedes aegypti na disciplina de biologia dos anos 

finais do ensino fundamental. Segundo os autores, a utilização dessa plataforma possibilitou 

uma aprendizagem mais significativa do assunto. Torres (et al., 2020) também fez uso dessa 

ferramenta, mas enfatizando o ensino de microbiologia com intuito de mudança de hábitos dos 

estudantes em relação aos seres microscópicos. O jogo era contextualizado e trazia exemplos 

do cotidiano dos alunos.  

 Seja qual for o do nível de ensino, essa estratégica pedagógica tende a ter resultados 

positivos, tendo em vista que relações entre aluno e professor podem se estreitar, fazendo o 

processo de aprendizado mais prazeroso, além de despertar habilidades cognitivas importantes 

(NETA; CASTRO, 2017). Além disso, os jogos podem servir de auxílio para os professores 

para que entendam a percepção dos alunos em relação a determinados temas, como os da 

arboviroses, que já são trabalhos dentro do ambiente escolar. Essas ferramentas tendem a deixar 
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o processo – aprendizado mais dinâmico, além de auxiliar o docente em detectar as possíveis 

dificuldades dos estudantes sobre determinados assuntos e conceitos. 

Destacamos a proposta de ensino desenvolvida por Dionor (et al., 2017), a qual é 

baseada em Questões Sociocientíficas (QSC), que são imprescindíveis para a construção de 

uma educação cidadã. A proposta do autor trabalhou questões de saúde a partir de uma 

perspectiva socioecológica no contexto da Dengue, Zika e Chikungunya. A análise da proposta 

foi feita por professores de Biologia, sendo, por eles, considerada uma estratégia viável de 

ensino, onde é possível trabalhar questões do currículo, como o ensino de vírus, temas 

relevantes de saúde, assim como abordar questões sociais, econômicas e ambientais que estão 

correlacionadas com a incidência de arboviroses.   

É necessário o rompimento da visão que a ciência é estática e imutável, ao contrário 

disto, as abordagens usadas dentro do ambiente escolar, precisam ser capazes de despertar o 

raciocínio crítico do estudante, sobretudo para problemáticas sociais, ambientais, éticas, 

culturais e políticas. Portanto, hodiernamente o ensino de ciências excede o mero aprendizado 

de conceitos e leis, é necessário, que os discentes associem o que é estudado em sala de aula e 

se motivem para serem agentes transformadores no contexto onde estão inseridos 

(MARTÍNEZ, 2012; PEDRETTI, 2003). Além disso, Genovese (et al., 2019) salienta que “é 

preciso que os professores sejam formados para a autonomia crítica, isto é, que tenham uma 

verdadeira formação, já que as questões sociocientíficas não estão prontas, elas são construídas 

em sala de aula”.  

A definição de um ou mais modelos educacionais, podem ajudar na construção de uma 

boa aula. Por isso, instrumentos didáticos, quando usados de maneira correta, tendem por 

romper o modelo de educação – presente em grande parte das instituições de ensino – 

unidirecional, onde o professor é sempre o provedor do conhecimento, e o aluno o receptor de 

um amontado de informações. Segundo Freire (1996): “Ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.” 

A implementação de estratégias didáticas ainda é um desafio para a classe dos 

professores, tendo em vista que aulas mais elaboradas levam mais tempo de preparação e, 

levando em consideração a carga horária excessiva e baixa remuneração desses profissionais 

(GATTI et al., 2014), muitas vezes, a ideia de uma aula mais dinâmica, fica apenas na teoria.  

Cada ambiente escolar requer estratégias pedagógicas específicas. Cabe ao professor visualizar 

qual metodologia melhor se aplica àquela turma. Em muitos casos, o ensino compartilhado de 
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métodos tende a trazer resultados significativos. O professor não deve hesitar em apostar o que 

melhor se adequa a sua realidade. 

O tema das arboviroses é sempre recorrente na vida da população brasileira, 

principalmente nos períodos mais chuvosos do ano, quando os índices da doença aumentam em 

decorrência da água acumulada em casas, ruas ou terrenos abandonados e, na maioria das vezes, 

em locais onde a coleta de resíduos é ineficiente. Portanto, assuntos como esses necessitam 

fazer parte da pauta escolar e, necessariamente, serem trabalhados com ferramentas que 

dinamizem esse ensino. Algumas das estratégias aqui citadas foram comprovadas pelos autores 

como eficazes no processo de ensino, e por isso a importância de cada vez mais estarem 

inseridas na sala de aula.  

2. Preocupação com o nível de ensino: 

Diferentes níveis de ensino trazem encaminhamentos distintos sobre determinado 

assunto, mesmo que a temática trabalhada seja a mesma. Por isso a necessidade de adaptar, 

tendo em visto o pluralismo de ideias que se encontra quando várias faixas de idade são 

trabalhadas.  

Dentre os artigos que se encaixaram nesta categoria, destacamos a pesquisa dos autores 

Ballesteros, Paños e Ruiz-Gallardo (2017) e Garelli, Cordero e Dumrauf (2016). O primeiro 

artigo trabalhou com alunos na faixa etária de 8 a 11 anos (ensino fundamental). O autor buscou 

levantar a importância dos microrganismos, com isso, analisou a percepção de alunos na faixa 

etária de 8 a 11 anos (ensino fundamental), através de desenhos construídos por esses 

estudantes. Os resultados mostraram que os alunos não conseguem relacionar os 

microrganismos com atividades simbióticas importantes desenvolvidas por esses organismos, 

ao contrário disso, sempre associam a doenças e sujeira.  

Apesar da importância que os microrganismos apresentam na vida humana, os alunos 

muitas vezes não conseguem enxergar os benefícios que esses seres apresentam, seja por serem 

abstratos, portanto, difícil visualização ou por influência da mídia que, muitas vezes, enfatiza 

os malefícios que esses organismos desencadeiam na vida humana. Byrne (2011) disserta como 

é importante que os currículos atuais expandam a visão dos alunos sobre os microrganismos, 

sobretudo mostrando sua aplicabilidade na medicina, biotecnologia e agricultura, por exemplo.   

Garelli, Cordero e Dumrauf (2016) acompanhou a implementação de uma SD sobre 

Dengue em um grupo de estudantes universitários, futuros professores de ciências. O trabalho 
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foi reconhecido como uma pesquisa-ação devido aos ciclos – planejamento, implementação, 

análise e reflexão – que foram desenvolvidos durante a pesquisa. A SD estava em primeira 

pessoa, o que, segundo o autor, possibilitou aos discentes uma maior proximidade com o tema 

em questão.  

3. O tema de microbiologia e arboviroses na formação de professores: 

O professor é um ator importante na construção do conhecimento dentro da sala de aula, 

a sua intervenção, quando pautada em um ensino crítico, contribui para uma aprendizagem 

significativa. Para isso, é necessário que o mesmo se capacite e aperfeiçoe constantemente seus 

conhecimentos sobre as temáticas que são trabalhadas no ambiente escolar.  

Esta categoria está relacionada com o tema de microbiologia e arboviroses na formação 

continuada de professores. A microbiologia é um dos assuntos que mais despertam interesse 

nos alunos, principalmente por estarem correlacionadas com problemáticas do cotidiano, apesar 

da conotação sempre negativa dada a estes organismos. O ensino deste tema é dificultado por 

serem organismos muito pequenos e, em sua maioria, só podem ser vistos com o uso de 

microscópio, instrumento inexistente na maior parte das escolas públicas do país.  

As concepções alternativas podem surgir de aulas ministradas por profissionais 

inabilitados. Nessa perspectiva, o trabalho de Moresco (et al., 2017) propôs investigar a 

importância da formação continuada no contexto das aulas de microbiologia e obteve resultados 

que fortaleceram a ideia que esses profissionais necessitam estar em constante aprimoramento 

o que foi fortalecido pela pesquisa Marcos-Merino, Gallego e Alda (2019), que trabalhou com 

a mesma temática, usando atividades práticas com professores ainda em formação. O autor 

observou resultados positivos em relação a técnica adotada.  

Ainda nesta categoria se enquadrou o trabalho desenvolvido por Garelli (et. al., 2017), 

intitulado: “Representaciones sociales sobre dengue en docentes de Argentina en dos contextos 

epidemiológicos: aportes para la formación docente”. O autor trabalhou em dois contextos 

epidemiológicos diferentes. Na primeira província os índices de dengue eram baixos, e na 

segunda os índicos eram altos. A pesquisa tinha como objetivo analisar a abordagem didática 

dos docentes em relação as arboviroses em ambos contextos. O autor observou que 

independente dos números de casos, os professores, em sua maioria, faziam sempre uma 

abordagem médica em relação ao assunto, desconsiderando o contexto social, assim como as 

questões ambientais que rondam essa problemática. O autor sugere uma abordagem 

educacional mais crítica e formadora. 
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Uma formação crítica destes profissionais possibilita que assuntos relevantes, como o 

ensino de microbiologia e o ensino de arboviroses, seja trabalhado de maneira holística, 

respeitando a cultura dos alunos, entendendo o contexto em que estão inseridos, levantando 

questionamentos sobre as desigualdades sociais e empoderando esses estudantes para serem 

agentes de mudanças em suas comunidades. O docente não deve ser passivo às demandas que 

chegam na sala de aula, ao contrário disso, deve agir com criticidade e discernimento.  

O processo de formação continuada dos docentes, seja na área experimental ou com as 

questões mais teóricas, possibilita estabelecer competências insubstituíveis para a consolidação 

de um ensino de ciências investigativo, democrático, dinâmico e inovador (AZEVEDO et. al., 

2020).  

4. Divulgação científica: 

Quanto a esta categoria, foram enquadrados os trabalhos realizados por Goñi (2020) e 

Paredes, Ramirez-Padilla e Moreira (2020); ambos fizeram uso de divulgação científica que, 

segundo Bueno (p.162, 2009) compreende a “[…] utilização de recursos, técnicas, processos e 

produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou 

associadas a inovações ao público leigo”.  

Essa metodologia é importante, sobretudo, para a democratização da ciência, 

possibilitando que pessoas leigas possam entender as novas descobertas científicas, com isso, 

popularizando o conhecimento produzido nas instituições de pesquisa e formando cidadãos 

capazes de opinar em discussões polêmicas – células troncos, uso de agrotóxicos, 

descrimalização de drogas, por exemplo – ou não. A junção de ciência e sociedade possibilita 

a tomada de decisões mais eficientes e democráticas (DELGADO, 2010).  

Não necessariamente a divulgação científica está ligada com as grandes mídias, todavia 

a propagação de informações pode acontecer através de livros didáticos, histórias em 

quadrinhos, textos em revistas ou palestras, por exemplo (BUENO, 2009). Essa comunicação 

é feita através dos cientistas. Para Grillo (2008), a divulgação científica dialoga com discurso 

científico do pesquisador, que detém o conhecimento em questão, e o cidadão leigo no assunto. 

Para que se crie uma cultura científica, é necessário que essa comunicação seja acessível e clara, 

assim, possibilitando que um maior número pessoas possam ter acesso. 

A divulgação científica em relação a arboviroses é realizada há anos, principalmente 

por instituições públicas, como Ministério da Saúde (MS). É bem sabido que o enfoque maior 
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é dado a Dengue, por ser uma doença mais antiga e frequente, quando comparado a Zika, 

Chikungunya e Febre Amarela. Entretanto, o enfoque é relacionado a questões de saúde e 

responsabilizando os indivíduos pela circulação do vírus, mais uma vez excluindo os diversos 

fatores que estão relacionados com a problemática em questão.  

5. Concepção de alunos e professores sobre o tema: 

Dentre os estudos que compuseram esta categoria se destacaram os trabalhos de Castro 

e Bejarano (2017) e Freitas (et al., 2020). O primeiro buscou entender a compreensão dos alunos 

acerca da estrutura e funcionalidade dos microrganismos. Para isso os pesquisadores fizeram 

uso do microscópio e, posteriormente, os alunos fizeram desenhos sobre os organismos 

observados. Os resultados obtidos mostraram que a maioria dos estudantes da pesquisa em 

questão, associam organismos microscópicos a questões negativas como doenças ou comidas 

estragadas, por exemplo.  

Nessa mesma perspectiva, Freitas et al. (2020) buscaram entender a concepção dos 

alunos sobre seres microscópicos entre discentes do ensino médio e usando como estratégia 

didática mapas conceituais. De acordo com Torres, Forte e Bertolozzi (2010, p. 9), o mapa 

conceitual “serve como instrumento ou recurso para facilitar o aprendizado dos conteúdos e 

amplia a sua significação para a pessoa que o utiliza”.  

Na pesquisa de Freitas (et al., 2020), os mapas foram usados antes e após explanação 

do professor sobre conceitos relacionados aos microrganismos. Foi observado que no primeiro 

mapa, os estudantes correlacionavam os microrganismos como seres abstratos e com viés 

negativo. Em contra partida, os mapas construídos após a intervenção docente, tiveram ausência 

da palavra doença e um olhar, mais positivo dos alunos em relação ao tema, mostrando um 

possível amadurecimento conceitual por partes dos estudantes. 

A nossa tendência é associar esses pequenos organismos apenas a infecções 

incômodas, a transtornos comuns, como alimentos deteriorados, ou a outras doenças 

mais severas, como a Aids. No entanto, a maioria dos microrganismos, na verdade, 

auxilia na manutenção do equilíbrio da vida no nosso meio ambiente (TORTORA; 

FUNKE; CASE, p. 940, 2017).   

Os alunos precisam entender que a maior parte dos microrganismos não causam doenças 

ou qualquer outro malefício, ao contrário, desempenham papel fundamental na indústria 

farmacêutica, reciclagem de nutrientes e fermentação de alimentos, por exemplo 

(JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2009).  
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Moresco (et al., 2017) também realizou um trabalho que se enquadra nessa categoria, 

mas com grupo de professores de ciências de escolas públicas em uma cidade no sul do Brasil. 

Os autores fizeram uso de um questionário para levantar a concepção desses professores sobre 

alguns assuntos da prática docente e, entre as indagações estavam: “As principais dificuldades 

encontradas para realização de uma aula prática de microbiologia”.  

Apesar da grande parte dos professores do estudo apresentarem conhecimentos sobre os 

conteúdos da área microbiológica, falta aprofundamento nos assuntos, sobretudo em relação a 

aspectos históricos; indispensáveis para a construção do saber em questão. 

6. O tema arboviroses nos currículos de ciências e biologia: 

Na última categoria se encaixaram os artigos de Ferreira (et al., 2019) e Assis e Araujo-

Jorge (2018). O primeiro, através de revisão bibliográfica, buscou levantar como a Febre 

Amarela é trabalhada no contexto da educação formal e informal. O autor comenta sobre o 

número irrisório de artigos encontrados e explica esse fenômeno devido a Febre Amarela, por 

anos, ter sido considerada uma doença controlada no Brasil. Segundo o autor, nenhum dos 

trabalhos discutiu os determinantes e/ ou condicionantes que ajudam na proliferação do vetor, 

o que limita uma discussão que envolve outras esferas. 

A pesquisa de Assis e Araujo-Jorge (2018) propôs uma análise de como as doenças 

negligenciadas são trabalhadas nas propostas curriculares na disciplina de Ciências (6º ao 9º 

ano do ensino fundamental) dos estados brasileiros (exceção de Amazonas, Pará e Rio Grande 

do Norte). A pesquisa concluiu que, quando a temática em questão é tratada no currículo, aborda 

propriamente questões biológicas, ausentando a discussão de educação como promotora da 

autonomia e cidadania.  

A saúde se apresenta como um fenômeno multicasual. É necessário sensibilização em 

massa, construção de conhecimento dentro dos espaços acadêmicos, mas, principalmente nas 

escolas e comunidades marginalizadas. A educação cidadã se atenta aos anseios da população 

e é construída em conjunto com os atores da sociedade. Não invisibilizando os saberes dos 

estudantes. 

 

 

  



33 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho permitiu identificar como os principais periódicos de ensino de ciências 

têm trabalhado com a temática das arboviroses nos últimos cinco anos. Os resultados apontam 

para um número irrisório de artigos publicados no espaço de tempo aqui delimitado (2016 – 

2020), que tratassem sobre a temática em questão. Esperávamos um número maior de artigos, 

excepcionalmente em decorrência dos surtos ocorridos no país por Dengue, Zika, Chikungunya 

e Febre Amarela no intervalo de tempo determinado para a busca da pesquisa.   

Grande parte dos artigos fazia menção à Dengue e o que explica este fenômeno é, 

provavelmente, alta incidência de infecção por essa doença, o que faz dessa arbovirose a mais 

notificada no país, há anos. Isso é o contrário do que ocorre com a Febre Amarela, para a qual 

há vacina, e é uma doença controlada no país, o que nos leva a crer ter sido essa a razão de ela 

ter sido menos citada nos artigos. Zika e Chikungunya também apareceram em frequências 

menores, em decorrência de ambas terem sido notificadas no Brasil, pela primeira vez, há 

poucos anos. Além disso, na maior parte dos artigos as arboviroses eram trabalhadas a partir da 

visão biológica da doença, enfatizando, também, o controle dos vetores. Na maior parte dos 

casos a temática foi tratada nas aulas de ciências ou biologia.  

A partir desta pesquisa, percebe-se a necessidade da expansão de trabalhos que tratem 

a temática aqui discutida, sobretudo nas enfermidades mais recentes, como Zika e Chikungunya 

as quais, apesar de estarem fora dos noticiários atualmente, ainda são doenças que assolam a 

sociedade brasileira e que deixam sequelas nos pacientes e famílias envolvidas. Investimento 

em pesquisas e políticas públicas de acolhimento dos doentes são imperativos nestes casos.   

Especificamente sobre as arboviroses no ensino, é urgente que a abordagem desse 

conteúdo no ambiente escolar seja desenvolvida de maneira ampla, contemplando os mais 

diversos fatores que desencadeiam os surtos epidemiológicos. Ressaltamos a necessidade da 

formação continuada dos docentes sobre a temática das arboviroses, não só com os professores 

de ciências e biologia, mas todas as áreas de ensino, por ser um tema de interesse geral.  

Os professores desempenham um papel fundamental no empoderamento dos discentes 

que necessitam se enxergarem como agentes de transformação no ambiente em que estão 

inseridos, e a prática docente deve levar o estudante a pensar em soluções locais para problemas 

de níveis globais. Ao mesmo tempo, é preciso fomentar a consciência crítica do aluno, deixando 

explícita a importância da temática estudada, assim como seu papel cidadão na busca por 

soluções ou sua mitigação.   
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CAPÍTULO II 

ENSINO DE ARBOVIROSES: CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

USADAS EM AULAS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA CIDADE DE CURRAIS 

NOVOS/RN 

 

INTRODUÇÃO 

Desde o final do século XIX, quando surgiram os primeiros registros da dengue no Brasil, 

o mosquito Aedes aegypti tem sido um desafio para a saúde pública brasileira que antes lidava 

apenas com as epidemias de dengue e febre amarela. Atualmente, o mosquito desponta como 

um desafio ainda maior ao trazer à tona outras duas doenças sérias – Chikungunya e Zika – que 

têm preocupado autoridades sanitárias de todo o país e do mundo, por serem responsáveis por 

sérios riscos à saúde da população. 

As arboviroses são causadas por insetos hematófagos que, no Brasil, são favorecidos pela 

diversidade climática e por grandes questões sociais, ambientais e econômicas (HONÓRIO et 

al., 2015). A dengue é considerada uma das mais importantes arboviroses que afetam o homem 

e constitui sério problema de saúde pública no mundo, especialmente nos países tropicais 

(MIYAZAKI et al., 2009). É caracterizada como sendo uma doença viral e, devido às condições 

climáticas favoráveis, e atinge, principalmente, país tropicais e subtropicais. Segundo o boletim 

epidemiológico do Ministério da Saúde, foram notificados 1.544.987 casos prováveis de 

dengue no país no ano de 2019 (BRASIL, 2020). 

No que se refere ao ensino de Biologia, pesquisas na área de ensino de ciências mostram 

que temas relacionados a seres microscópicos constituem-se em dificuldades de aprendizagem 

para os alunos (PROKOP et. al 2007), por se tratar de um conhecimento abstrato, já que são 

invisíveis ao olho humano que só podem ser vistos com auxílio de um microscópio 

(SANTIAGO; ARAÚJO, 2017). Quando se tratam de vírus, nem mesmo um microscópio ótico 

resolve, pois essas entidades biológicas só conseguem ser visualizadas por microscopia 

eletrônica, dificultando ainda mais seu ensino.  

Os documentos oficiais para o ensino de biologia apontam como essencial que o aluno 

conheça os seres vivos e sua diversidade, como abordam as Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (Ciências da Natureza e suas Tecnologias). Outro aspecto de importância 

crucial é que a abordagem da diversidade tenha um enfoque centrado – mas não exclusivo – na 
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realidade brasileira. Cada vez mais decisões de cunho político e econômico devem ter estreita 

relação com o domínio do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira. Na condição de 

cidadãos deste país, todos devemos estar instruídos sobre esse assunto (OCN, Ensino Médio, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 2006, p.23) e ainda termos atitudes sustentáveis que 

impliquem na proteção e manutenção dessa biodiversidade.  

O ensino à luz do Desenvolvimento Sustentável é capaz de despertar no aluno a consciência 

crítica de estudar os surtos epidemiológicos, além das abordagens médicas que são dadas ao 

assunto. Na esfera educacional, a sustentabilidade é tratada como tema interdisciplinar, fazendo 

parte dos currículos das mais diversas áreas do conhecimento, possibilitando a inserção de 

temas que objetivam a aplicação de conceitos dentro da realidade em que os sujeitos envolvidos 

se inserem, colaborando em suas tomadas de decisões de uma maneira equitativa, crítica, 

participativa e ética (PRAIA et al., 2007). 

Assim, é importante contextualizar o conhecimento, de maneira que seja possível trabalhar 

os problemas específicos de cada grupo social, estabelecendo conexões entre as suas 

necessidades, seus interesses, e a percepção qualitativa que apresentam dos problemas globais. 

Para uma transformação efetiva nas sociedades, é preciso que as camadas sociais mais 

fragilizadas tenham voz, diante das decisões tomadas pelo Estado, mas para que sejam ouvidos 

necessitam de uma mudança de postura, que será conquistada a partir de uma conscientização 

a respeito do papel que cada um exerce e dos direitos que possuem na tentativa de encontrar 

soluções para os obstáculos e possibilidades para melhoria da qualidade de vida (ARAÚJO; 

PEDROSA, 2014). 

Vilches e Gil-Pérez (2016) ressaltam a necessidade de construção de uma nova ciência que 

deve ser interdisciplinar e transdisciplinar, que forme cidadãos que sejam capazes de tomar 

decisões críticas, ultrapassando as dimensões acadêmicas e tornando-os agentes de mudança na 

sociedade. Ainda temos muito o que avançar, entretanto, a preocupação que tem surgido – 

mesmo de forma lenta – nesta nova geração pelas questões ambientais, é um avanço na 

mentalidade de uma sociedade que há pouco tempo colocava os interesses pessoais acima de 

qualquer impacto ambiental (GIL-PÉREZ et al., 2011). 

Portanto, este estudo tem como objetivo levantar o conhecimento dos docentes acerca das 

arboviroses, assim como as abordagens, objetivos educacionais e instrumentos avaliativos 

usados nas aulas de ciências/biologia em relação a temática em questão. Parte-se do princípio 
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que o ensino não deve focar apenas nos aspectos biomédicos da doença, ao contrário disso, a 

abordagem do assunto deve englobar aspectos sociais, econômicos e políticos que envolvem as 

arboviroses, considerando que muitos deles são causadores de doenças, o que leva à 

necessidade de controle, apoio e participação da sociedade como um todo e, principalmente do 

poder público. 

METODOLOGIA 

1. Contexto e Sujeitos da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no município de Currais Novos, localizado a 172 km da capital 

potiguar, Natal. O município está inserido na microrregião do Seridó Oriental do estado do Rio 

Grande do Norte (6° 15' 47'' S e 36° 31' 4'' O) (Figura 3).  Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a cidade conta com uma população estimada de 45.022 

habitantes, uma área territorial de 864,349km² e o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,691, que, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), é médio. 

Figura 3 - Localização geográfica de Currais Novos 

 

Fonte: Oliveira, Cestaro (2018).   

Em decorrência do período pandêmico, o contato com os docentes ocorreu por meio de 

contato telefônico ou e-mail. Contactamos 5 escolas e um total de 8 professores que lecionam 
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as disciplinas de ciências ou biologia no município. Saliente-se que, possivelmente, o número 

de professores da área que trabalham na cidade é maior, entretanto, apenas docentes do serviço 

público foram entrevistados, correspondendo à totalidade dos docentes nessa esfera. 

2. Percurso Metodológico 

Como instrumento de levantamento dos dados, foi elaborado um questionário aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN, 

parecer n. 4189737), e validado pelo no grupo de pesquisa ao qual este trabalho está integrado.  

O instrumento em questão tinha como objetivo levantar os conhecimentos e abordagens usadas, 

pelos professores, no contexto das arboviroses.  

Usamos a plataforma Google Forms como ferramenta para a aplicação do questionário. Ao 

abrir o aplicativo, os professores tinham o detalhamento da pesquisa seguido do termo de 

consentimento livre esclarecido.     

         Por fim, serão sugeridas ações educativas e de formação continuada para professores, 

para aplicação de materiais desenvolvidos (sobre o tema água e sustentabilidade no semiárido 

e as doenças veiculadas pelo Aedes aegypti) com estratégias didáticas que venham facilitar o 

ensino e aprendizagem em um contexto de desenvolvimento sustentável local.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Professores de ciências precisam estar em constante formação para a garantia de sua 

atualização sobre os conteúdos. Em termos dos conhecimentos sobre novas doenças que 

emergem, isso se torna fundamental, pois a literatura à qual o docente tem acesso e utiliza com 

frequência como livros didáticos não são atualizados com a frequência necessária para isso. 

Partimos do princípio de que é preciso não apenas conhecer o grupo dos vírus, mas também 

abordar a contextualização epidemiológica das arboviroses para podermos intervir em 

comunidade de maneira cidadã, contribuindo para as soluções que podem ser pensadas.  

Dentre os profissionais que responderam o questionário, o tempo de docência variava entre 

4 e 27 anos, atuando em sala de aula, e todos integram a rede pública de ensino.  

A primeira pergunta do questionário aplicado com os professores abordava a classificação 

do mosquito Aedes (Figura 4). Os resultados mostram que 62% dos docentes tinham 

conhecimento sobre ele, ao responderem à alterativa: “Pertencem a ordem Diptera, são alados 
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na fase adulta e possuem aparelho bucal picador-sugador”, enquanto 25% dos entrevistados 

responderam erroneamente que o mosquito “Pertence a ordem Isoptera, têm asas durante a 

cópula e possuem aparelho bucal mastigador”. Mesmo devendo ser uma temática recorrente 

em sala de aula, 13% dos docentes responderam não recordar ou que não sabiam a ordem em 

que o Aedes se enquadra. 

Figura 4 - Classificação dos mosquitos Aedes aegypti 

 

Fonte: Este estudo 

 

O segundo questionamento tratava do ciclo reprodutivo do mosquito (Figura 5). A ele, 

75% dos docentes entrevistados responderam corretamente que, “as fêmeas põem os ovos em 

água limpa ou suja paradas, fenômeno chamado de oviposição.” Em contra partida, a outra 

parte dos professores (25%) responderam que as fêmeas colocam os ovos apenas em água 

limpa, o que aponta para informações que são geralmente divulgadas em folhetos informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

62%

13%

0% 0%

SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO MOSQUITO Aedes aegypti

PODE-SE AFIRMAR:

Não sei/Não me recordo

Pertencem a ordem Diptera, são alados na

fase adulta e possuem aparelho bucal

picador-sugador.

Pertencem a ordem Hemiptera, são

ápteros na fase adulta e possuem aparelho

bucal picador-sugador.

Pertencem a ordem Phthiraptera, são

ápteros e possuem aparelho bucal

picador-sugador

Pertencem a ordem Isoptera, têm asas

durante a cópula e possuem aparelho

bucal mastigador.
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Figura 5 - Ciclo reprodutivo do Aedes aegypti 

 

Fonte: Este estudo 

 

Essa questão aponta para a existência de erros sobre o ciclo de vida do Aedes, gerando uma 

desinformação que pode ser resultado das campanhas realizadas durante anos, em que se 

prioriza alertar sobre o controle dos vetores assim como os possíveis criadouros de larvas, o 

que consequentemente constrói uma percepção unicasual do problema (RANGEL, 2008). O 

conhecimento sobre o ciclo de vida do Aedes possibilita a geração de informação sobre a doença 

seguido da efetividade de campanhas que visem o controle dos vetores.  

Ao estudar quais seriam os problemas relativos às práticas de educação, comunicação e 

participação comunitárias no controle do dengue, Rangel (2008) encontrou resultados que 

apontam para o fato de que a comunicação sobre as questões relacionadas à Dengue não difere 

das realizadas nas demais áreas do campo da saúde pública no país, sendo, portanto, uma 

comunicação majoritariamente vertical, centralizada e unidirecional. A autora enfatiza que a 

comunicação acerca da doença deveria ser pauta dos noticiários durante todo o ano, não apenas 

nos meses mais chuvosos, quando o índice de pessoas contaminadas com a doença é maior. 

Essa comunicação falha acaba chegando ao ambiente escolar e as informações são, na maioria 

das vezes, disseminadas de maneira pontual e descontínua. Andrade (2018) pesquisou a 

abordagem didática de professores em dois municípios diferentes do país e, em ambas as 

situações, os professores só trabalham a temática das arboviroses nos meses mais chuvosos do 

ano, reafirmando essa falha na abordagem.  

0%

75%

0%

25%

SOBRE O CICLO REPRODUTIVO DO Aedes aegypti, PODE-SE 

AFIRMAR:

Os machos põem os ovos em água limpa

parada, fenômeno chamado de oviposição;

As fêmeas põem os ovos em água limpa ou

suja paradas, fenômeno chamado de

oviposição;

Os machos põem os ovos em água limpa ou

suja paradas, fenômeno chamado de

oviposição;

As fêmeas põem os ovos em água limpa,

fenômeno chamado de oviposição;
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Em contra partida, Chiaravalloti (et al., 2002) relata a saturação de informação como sendo 

um fator importante na problemática da Dengue. O excesso de informação relacionada à doença 

causa um efeito de banalização do problema, tendo em vista que o indivíduo acredita já saber 

o suficiente sobre o assunto. Esse fator não deve servir como pressuposto para a não realização 

de campanhas sanitárias envolvendo a doença, todavia, incita a necessidade de reformulação 

das abordagens realizadas até o momento. 

Quando questionados sobre as formas de transmissão da Dengue (Figura 6), 87% dos 

entrevistados escolheu a resposta “a fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o vírus na 

saliva”, enquanto 13% dos professores responderam não saber ou recordar sobre essa questão. 

Figura 6 - Formas de transmissão da Dengue 

 
Fonte: Este estudo 

 

Em estudos realizados Assis, Pimenta e Schall (2013) e Santos, Cabral e Augusto (2011) os 

resultados aqui observados foram também constatados, mostrando que grande parte dos 

entrevistados – professores e profissionais da saúde – também não sabia ou não tinha certeza 

sobre a transmissão do vírus. No caso do presente estudo, a situação deve levar em conta o fato 

de que se tratam de docentes atuantes em sala de aula que acabam disseminando concepções 

equivocadas sobre o tema.  

0% 0%

87%

0% 13%

SOBRE AS FORMAS DE TRANSMISSÃO DA DENGUE, 

PODE-SE AFIRMAR:

Apenas o macho do mosquito que transmite o

vírus;

Qualquer picada do mosquito transmite a

doença;

A fêmea pica o hospedeiro infectado e leva o

vírus na saliva;

Além da transmissão pela picada da fêmea do

Aedes aegypti, estudos científicos estão sendo

realizados sobre outras possíveis formas de

transmissão, como pelo leite materno.

Não sei/Não me recordo;
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Quando questionados sobre a sintomatologia da Dengue (Figura 7), encontramos que 50% 

optaram pela alternativa que relatava ser “Febre alta de início súbito, moleza e dores no corpo 

são sintomas da doença”, seguida de 37% dos professores que responderam que “A infecção 

por dengue pode ser leve (dengue clássica) ou grave (dengue hemorrágica)”, e por fim, 13% 

“Febre alta com início súbito, moleza no corpo e diarreia são sintomas da doença”.  

Figura 7 - Sintomas da Dengue 

 
Fonte: Este estudo 

 

Percebe-se que não há um consenso entre os professores no que se refere aos sintomas da 

doença. Segundo a OMS (2009), os sintomas da Dengue estão correlacionados, também, com 

as individualidades dos pacientes, como preexistência de doenças crônicas e idade. A incerteza 

dos docentes ocasiona que essa temática seja tratada em sala de aula a partir de suas 

experiencias pessoais, fator intensificado pela escassez de informações científicas e carência na 

formação continuada desses profissionais (ASSIS, PIMENTA, SCHALL; 2013). 

A desinformação também é consequência da abordagem simplista dada ao assunto que 

acaba por gerar informações errôneas e vagas não apenas na população em geral, mas em 

professores e profissionais da saúde (ASSIS, PIMENTA e SCHALL (2013). As ações 

realizadas pelos municípios para o controle dos vetores, muitas vezes, pautadas no Programa 

Nacional de Controle da Dengue (PNCD), idealizado na década de 20. Rodrigues (2017) 

argumenta que a persistência no uso dessa política – que foi reafirmada em 1990 pelo Plano de 

Erradicação do Aedes aegypti (PEAa) – é uma das limitações na erradicação da doença no país, 

tendo em vista ser um programa que visa a mesma estratégia para todo o território nacional, 
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37%

13%

50%

0%

SOBRE OS SINTOMAS DA DENGUE, PODE-SE AFIRMAR:

A infecção por dengue é sempre assintomática;

A infecção por dengue pode ser leve (dengue

clássica) ou grave (dengue hemorrágica);

Febre alta com início súbito, moleza no corpo e

diarreia são sintomas da doença;

Febre alta de início súbito, moleza e dores no corpo

são sintomas da doença;

Não sei/Não me recordo .
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excluindo as peculiaridades de cada região. Exemplo de estratégia utilizada é o evento intitulado 

“dia D contra a dengue” que é apontado como estratégia limitante, tendo em vista mensagens 

educativas descontextualizas (SALES, 2008).   

Estendendo a discussão para as outras arboviroses, foi perguntado aos professores sobre as 

formas de transmissão da Chikungunya. As respostas (Figura 8) mostram que 50% dos 

professores optaram pela alternativa “a febre Chikungunya é transmitida pela fêmea das 

espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus”, enquanto 25% afirmaram não saber ou não se 

recordar, seguido de 13% que afirmaram que “o macho pica o hospedeiro infectado e leva o 

vírus na saliva”, e por fim, 12% que optaram pela alternativa que dizia ser “apenas o macho 

do mosquito transmite o vírus”. 

Figura 8 - Formas de transmissão da Chikungunya 

 

Fonte: Este estudo 

Apenas a fêmea é capaz de transmitir o vírus, assim como na DENV e ZIKV. É curioso 

que apenas 50% dos entrevistados tenham assinalado a informação correta. Possivelmente, a 

dúvida ocorreu devido a presença do A. albopictus como transmissor do vírus. Geralmente o 

mais difundido na mídia e contido nos livros didáticos é a transmissão pelo A. aegypti.  

As pessoas podem ser infectadas com o CHIKV através da picada dos mosquitos Aedes 

aegypti ou Aedes albopictus. O A. albopictus apresenta distribuição geográfica ainda maior que 

12%

50%

13%
0%

25%

SOBRE AS FORMAS DE TRANSMISSÃO DA 

CHIKUNGUNYA, PODE-SE AFIRMAR:

Apenas o macho do mosquito transmite o vírus;

A febre Chikungunya é transmitida pela fêmea das

espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus;

 O macho pica o hospedeiro infectado e leva o vírus

na saliva;

Além da transmissão pela picada da fêmea do

mosquito Aedes albopictus, estudos científicos estão

sendo realizados em outras possíveis formas de

transmissão;
Não sei/Não me recordo.
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o A. aegypti e acredita-se que o sucesso do vírus nas Américas e na Ásia tenha ocorrido devido 

a presença desta espécie (VU; JUNGKIND; LABEAUD, 2017).  

Anjos et al. (2020), em pesquisa desenvolvida em uma comunidade carente na cidade de 

Salvador, capital baiana, relatou uma maior incidência de pessoas acometidas pelo CHIKV em 

ruas não pavimentadas do bairro. Além disso, residências de madeiras, ou qualquer outro 

material que não seja tijolo, assim como zonas onde a coleta de lixo é irregular ou não existe, 

mostraram-se associadas a infecção prévia do vírus. A vulnerabilidade socioeconômica é 

catalisadora de doenças como a Chikungunya (KRYSTOSIK et al., 2017). Nestes termos, 

muitos professores não estão atualizados sobre as espécies envolvidas na transmissão e sobre 

as circunstâncias que implicam na sua transmissão.  

Em relação à sintomatologia da doença (Figura 9), 88% dos docentes responderam ser 

“Febre alta com início súbito e dores intensas nas articulações que podem perdurar por meses 

são sintomas comuns da doença”, enquanto 12% acreditavam ser sintomas da doença “Febre 

alta com início súbito, moleza no corpo e vômitos são sintomas da doença”.  

Figura 9 - Sintomas da Chikungunya 

 

Fonte: Este estudo 

 

Os indivíduos acometidos pelo CHIKV desencadeiam dor articular intensa assim como dor 

muscular (mialgia), febre alta de início súbito e cefaleia por exemplo. Sintomaticamente, a 

CHIKV assemelha-se a Dengue, o que dificulta o diagnóstico principalmente nas áreas mais 

carentes do país. Apesar da baixa letalidade, pessoas acometidas pelo vírus podem sofrer com 

0% 0%

12%

88%

0%

SOBRE OS SINTOMAS DA CHIKUNGUNYA, PODE-SE 

AFIRMAR:

A febre Chikungunya pode se manifestar mais de

uma vez no mesmo indivíduo;

Febre alta com início súbito, moleza no corpo e

diarreia são sintomas da doença;

Febre alta com início súbito, moleza no corpo e

vômitos são sintomas da doença;

Febre alta com início súbito e dores intensas nas

articulações que podem perdurar por meses são

sintomas comuns da doença;

Não sei/Não me recordo.
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as consequências da doença durante anos, principalmente em relação a dores nas articulações, 

afetando na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento econômico de comunidades 

(SILVA, DERMODY; 2017).  

A dor nas articulações é uma das características mais marcantes dos indivíduos que foram 

acometidos pela Chikungunya, isso explica a predominância dos professores entrevistados em 

optarem pela alternativa que fazia referência às dores articulares.  

Quando perguntados sobre as formas de transmissão da febre Zika (Figura 10), 50% dos 

docentes afirmaram que “além da transmissão pela picada da fêmea do mosquito Aedes 

aegypti, estudos científicos estão sendo realizados sobre outras possíveis formas de 

transmissão”; 50% escolheram a opção ser que a febre “é transmitida pela fêmea das espécies 

Aedes aegypti e Aedes albopictus”.  

Figura 10 - Formas de transmissão da Zika 

 
Fonte: Este estudo 

 

Estudos apontam que além da transmissão por picada de mosquito (transmissão 

vetorial), a perpetuação do vírus pode acontecer por meio de relação sexual (transmissão por 

fluidos) e também transmissão congênita que acontece quando a mãe tem o vírus e acaba 

passando para o feto através da placenta no útero, o que desmitifica o que é propagado no Brasil 

que a transmissão ocorre apenas pela picada do mosquito (REIS-CASTRO, NOGUEIRA, 

2020). A deficiência de informações é resultado de uma divulgação científica ainda muito 

seletiva e elitista. Estudos de Rodrigues (2018) revelaram que apenas 12,5% das gestantes 

entrevistadas em suas pesquisas tinham ciência sobre a transmissão sexual do vírus.  
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Ainda há muito o que ser descoberto sobre a Zika, por isso o trabalho dos cientistas em 

entender, desde a transmissão do vírus, até a sintomatologia e sequelas da doença torna-se 

fundamental. As respostas dos professores não apresentaram um padrão, o que mostra que não 

há uma prevalência sobre o que eles entendem em relação à transmissão da doença. Isso também 

revela uma carência de conhecimento científico e, portanto, a necessidade de formação 

continuada desses profissionais. Os resultados já obtidos pela comunidade acadêmica precisam 

chegar aos espaços escolares, incluindo a educação básica e, sobretudo, nas regiões longínquas 

dos grandes centros urbanos no país.  

 Sobre a sintomatologia da Zika (Figura 11), 75% dos professores responderam ser 

“febre baixa, dores leves nas articulações e manchas vermelhas na pele são sintomas da 

doença”; 13% responderam não saber ou não recordar, e por fim, 12% assinalaram a opção “no 

geral, a evolução da doença e seus sintomas no organismo podem perdurar por meses”. 

 

Figura 11 - Sintomas da Zika 

 

Fonte: Este estudo 

Apesar de haver um número significativo de pessoas que não apresentam sintomas 

quando estão acometidos pelo vírus, os pacientes que apresentam sinais clínicos relatam: dor 

de cabeça, febre leve, mialgia, artralgia, febre aguda, inchaço nas mãos e pés, podendo durar 

por 4 a 7 dias. A doença apresenta baixa letalidade seguida de baixos índices de internação 

(SINGH et al., 2016). Atualmente não existe vacina para deter a expansão do vírus, sendo a 

prevenção e controle do vetor as únicas formas de impedir o avanço da doença. De acordo com 

as respostas apresentam pelos professores entrevistados, percebe-se um conhecimento 
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satisfatório em relação aos sintomas da febre ZIKV, resultado provável das experiências 

pessoais e comunitárias com as quais devem ter convivido.    

Reis-Castro e Nogueira (2020) dissertam sobre como as políticas públicas, na época do 

surto epidemiológico pela febre Zika no país, detiveram-se, quase exclusivamente, a ações que 

visavam no controle do vetor, focadas no público feminino. As autoras discutem sobre a 

antropologia da doença, o que também é defendido por outros autores, que as discussões de 

transmissões de doenças são pautadas em questões sociais, raciais e econômicas. Com o intuito 

de culpabilizar os acometidos pela doença, as campanhas sanitárias focam em “problemas 

culturais” para justificar altos índices de determinadas enfermidades (ENTON; 

SANGARAMOORTHY; KALOFONOS, 2017), seguindo a lógica do pensamento em questão, 

no caso da febre Zika, as responsáveis foram as mulheres que não se protegeram 

adequadamente, o que é um pensamento errôneo, extremamente sexista e machista.  

A febre Zika incitou debates que ultrapassam conceitos exclusivamente da biologia da 

doença. É necessário que os professores se apropriem do debate social e racial que envolve a 

doença e leve para dentro do espaço escolar, com o intuito de levantar questionamentos e 

consequente desenvolvimento de senso crítico dos discentes para questões como essas.  

Por meio de uma pergunta aberta, os professores também foram questionados sobre a 

diferença entre vetor e agente etiológico. As respostas mostraram que exceto uma resposta 

equivocada, os demais professores souberam diferenciar prontamente essa diferença, deixando 

claro que o vetor é o organismo responsável pela transmissão da doença, no caso das 

arboviroses mais notificadas no país, o mosquito do gênero Aedes. Em relação ao agente 

etiológico, é o vírus causador da doença, que neste caso pode ser um dos vírus já citados 

anteriormente (ZIKV, CHIKV e DENV). 

 

Quando questionados sobre as formas de combate ao Aedes, predominantemente, as 

respostas fazem menção aos meios de combate já conhecidos pela população, fartamente 

propagados pela mídia, como pode ser visto nos exemplos a seguir: 

Ex 1 - Não deixar água parada limpa em depósitos abertos, ou pneus em 

locais que podem acumular água, colocar telas nas janelas, deixar o agente de 

endemias olhar os seus depósitos de água, deixar as caixas de água bem vedadas. 

Ex. 2 - O principal é evitar deixar água parada em reservatórios, em especial água 

limpa. 

Ex. 3 - Evitar água parada; limpar os reservatórios; manter os recipientes que 

possam acumular água de cabeça para baixo. 
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 Percebe-se que nenhum dos professores ampliou a discussão para as questões mais 

gerais que envolvem as emergências epidemiológicas, como por exemplo, o desequilíbrio 

ambiental, o que consideramos fundamental.  

Os impactos ambientais estão diretamente relacionamentos com a incidência de surtos 

epidemiológicos como revelam Moreno (et al., 2021), em estudo que buscou elucidar a relação 

entre a perda de vegetação nativa por meio de queimadas e incêndios e a ocorrência de 

arboviroses no sul da Bahia. Os autores também indicam outros fatores, como a monocultura, 

expansão imobiliária, urbanização desordenada e desigualdade social como aspectos que 

potencializam a incidência de surtos epidemiológicos, não apenas a de arbovírus como as de 

COVID-19, vivida atualmente no mundo todo; e ainda apresentam dados que confirmam que o 

maior índice de queimadas e arboviroses foi em 2019, o que coincide também com o atual 

desmonte de políticas ambientais no nosso país.   

Assim, o esperado era que os docentes conseguissem fazer a conexão entre saúde, meio 

ambiente e políticas públicas para a mitigação dessas problemáticas, o que não foi identificado 

neste estudo. Para o grupo de professores entrevistados por Assis, Pimenta e Schall (2013), há 

uma tendência de que as pessoas que não contraíram a doença, ou que não tiveram nenhum ente 

próximo acometido pelo vírus, apresentem maior resistência em tomar cuidados básicos. 

Rangel (2008) corrobora esse pensamento enfatizando que a população em geral não acredita 

que um “mosquitinho” possa trazer tantos malefícios.  

As pessoas também acreditam que ambientes limpos estão livres dos vetores. Essa é 

uma ideia higienista difundida em meados do século XIX que se perpetua até os dias atuais. 

Além disso, há uma visão que a maior parte dos criadouros está fora de casa, quando, na 

verdade, é o contrário. Essas desinformações devem ser levadas em consideração na montagem 

de instrumentos de comunicação sobre dengue e arboviroses no geral e, em especial em cursos 

de atualização docente para o Ensino de Ciências. É necessário levantar as concepções da 

população em geral e dos alunos, sobre a temática, conhecendo o contexto e ideias difundidas, 

para que, assim, as intervenções sejam realmente efetivas (REIS, 2006; MCNAUGHTON et 

al., 2010).  

A figura 12 revela as estratégias de ensino usadas pelos docentes quando desenvolvem 

o tema das arboviroses em suas aulas. A metade deles (50%) respondeu que optam por aulas 
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expositivas dialogadas, enquanto 38% responderam que utilizam práticas demonstrativas, 

seguidos de 12% que preferem aulas expositivas.  

Figura 12 - Estratégias de ensino usadas pelos professores 

 

Fonte: Este estudo 

 

As estratégias didáticas, quando bem utilizadas, oportunizam a quebra de um modelo 

reducionista. No caso das arboviroses, é imprescindível que estas abordagens considerem, além 

do ciclo de vida, a fisiologia da doença. Antes de tudo, é necessário que o aluno se veja como 

ator principal na busca por soluções, pois, estando conectado com a temática, ele consegue 

associar o que é estudado dentro de sala de aula, com o que vive em seu cotidiano. A partir 

disso, é possível pensar as possíveis causas e soluções para o problema em questão.  

Santos (2005) sugere um modelo educacional de participação ativa, não apenas para o 

público escolar, mas comunidade em geral, como por exemplo, a coleta de larvas feita pelos 

estudantes, promovendo a participação ativa do aluno no processo de construção de 

conhecimento.  

A condução introdutória do tema arboviroses pelos docentes, em aulas sobre as 

arboviroses, mostrou-se bastante variada (Quadro 4). Alguns optaram pelo uso de aulas 

práticas, o que é uma excelente metodologia de ensino, tendo em vista que, quando bem 

planejada e elaborada, envolve os alunos e deixa o processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico.  
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Quadro 4 - Comentários dos professores sobre como conduziriam uma aula introdutória sobre 

arboviroses 
1 Perguntando aos alunos o que eles sabem sobre a doença e depois explicar em mais detalhes. 

2 A prática é pautada na observação dos ambientes da cidade e da incidência de mosquitos em 

cada ambiente. Após essa observação os alunos buscam relacionar a transmissão da doença 

com o ambiente o ciclo de vida dos mosquitos 

3 Através da análise em grupo, de manchetes, reportagens e boletins médicos sobre a doença. 

4 Perguntaria quais os conhecimentos que eles já possuem, e o que eles fariam para evitar a 

doença. 

5 Aulas práticas tem uma aprendizagem significativa, e fazer parceria com a secretaria de saúde, 

para trazer agentes de combate às endemias para demonstra todo o processo da evolução do 

mosquito, além das palestras e ações de buscas e limpeza de possíveis criadouros do mosquito 

do pátio da escola 

6 Neste caso poderia organizar um espaço onde colocaria várias opções onde o mosquito poderia 

se reproduzir como pneus, latas vidros etc. A partir da aula prática o professor conduziria a 

forma correta de descarte e manuseio desses futuros meios de reprodução do mosquito. 

7 Com cartazes e imagens relacionadas ao tema. 

8 Com um diálogo com os alunos sobre tais doenças infecciosas. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Lima e Garcia (2011) investigaram a importância das aulas práticas em um contexto de 

quatro escolas no sul do país, levantando a concepção de alunos e docentes sobre essa 

metodologia. Observou que os alunos consideram este método de ensino significativo no 

processo de aprendizagem, pois os colocam na posição de investigador. Os professores 

destacaram algumas vantagens de aulas experimentais no processo de ensino, dentre elas: 

“Facilitar a compreensão do aluno” e “tornar a Biologia mais prazerosa e interessante”. Em 

contra partida, apontaram problemáticas que dificultam a implementação de aulas 

experimentais como, a ausência de laboratórios de biologia nas escolas e o desinteresse de 

alguns alunos em participar dessas atividades. As autoras ressaltam que a dinamização do 

ensino não precisa necessariamente de um espaço exclusivo, mas que outros ambientes da 

escola poderiam ser utilizados para o desenvolvimento dessas atividades.  

O entendimento de estudantes e professores sobre arboviroses é fundamental para um 

maior conhecimento da doença e seu combate. Maia (2017) levantou o entendimento dos alunos 

do ensino fundamental II acerca da problemática das arboviroses, questionando, em uma das 

perguntas, se os alunos sabiam o que era arbovirose. Alguns discentes responderam serem 
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doenças transmitidas por árvores, e um dos alunos respondeu ser uma enfermidade transmitida 

pelo ar e nenhum deles conseguiu exemplificar uma arbovirose. A maior parte dos alunos 

acreditava que o Aedes só poderia se reproduzir em ambientes com água limpa, além de não 

conseguirem associar os insetos a fatores positivos, como a polinização das plantas. A pesquisa 

também apontou conhecimento satisfatório quando questionados sobre vetor da doença, formas 

de combate e sintomas da enfermidade.  

Percebe-se, com isso, que há uma lacuna em relação à temática das arboviroses que 

necessita ser preenchida. Os alunos parecem adquirir conhecimentos gerais a partir de seus 

professores e, principalmente sobre as questões mais focadas pela mídia (vetor, combate e 

sintomas), mas os relatos mostram que o ensino de arboviroses ainda é superficial, tornando 

necessária a abordagem da temática para maior elucidação de concepções equivocadas sobre 

esse assunto.  

Em relação aos objetos educacionais (Figura 13), os docentes destacaram os livros 

didáticos e slides como sendo mais usados em suas aulas. Benites (2021) fez a análise de 

famosos livros de ciências e como eles tratavam a temática dos vírus e concluiu que a 

abordagem é predominante biomolecular e existe uma deficiência na correlação do tema com 

problemas socioculturais, o que implica dizer que essas estratégias não dão conta da 

necessidade para o ensino de vírus em seu contexto mais ambiental e no modo como eles podem 

interferir na humanidade, como temos visto com o caso da Covid-19, ocasionada pelo sars-cov 

2.    

Figura 13 - Objetos educacionais mais utilizados ao trabalhar a temática de vírus e doenças 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Assis, Pimenta e Schall (2013) analisaram livros didáticos focando na temática da 

dengue, em livros indicados pelos Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio 

(PNLEM/2009) e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/2008 e 2011), totalizando um 

total de trinta livros. O centro da análise eram conteúdos e imagens que faziam referência à 

Dengue. Em relação à sintomatologia, as autoras relatam uma abordagem predominantemente 

biomédica, além da ausência do histórico da doença, que, para elas, é imprescindível no 

entendimento contextualizado da doença que envolve também fatores socioeconômicas e 

culturais. Enfatizaram também que a padronização adotada pelos livros acaba perpetuando uma 

abordagem simplista sobre o tema, além da reprodução de erros. 

É óbvia a importância do livro didático, principalmente em regiões onde o acesso a 

informação é escasso, e esse acaba sendo o instrumento mais acessível, até mesmo na formação 

docente. Entretanto, cabe ao professor fazer uma análise crítica do conteúdo ali trabalhado, 

contextualizando para o meio em que os alunos estão inseridos, o que se torna fundamental no 

caso do estudo das arboviroses, por sua atualidade e importância para a saúde pública.    

Dentre as formas avaliativas usadas pelos professores apareceram: seminário, 

participação em sala, prova, debate e projeto (Figura 14). O que observamos na maioria das 

vezes é um processo avaliativo sistemático que não é elaborado com o intuito de saber se o 

aluno aprendeu ou não sobre determinado assunto, mas sim, feito para o aluno errar. Questões 

mau elaboradas, testes que cobram o que não foi dado em sala de aula e prevalência de 

“pegadinhas” que são feitas para o aluno atrapalhar-se. Por isso a necessidade de reinventar os 

instrumentos de avaliação em todos os níveis de ensino. 
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Figura 14 - Formas de avaliação mais utilizadas ao trabalhar a temática de vírus e doenças 

 

Fonte: Este estudo 

 

Ferreira (2017) propôs a elaboração de uma estratégia avaliativa com alunos do 7º e 8º 

anos do Ensino Fundamental II. A proposta era um jogo, intitulado “Caça Mosquito” 

etiologia/epidemiologia, sinais e sintomas, prevenção e transmissão da Dengue, Zika e 

Chikungunya. A autora disserta que a metodologia escolhida para a avaliação dos alunos teve 

resultado significativamente positivo, e ressaltou que os alunos apresentavam maior 

conhecimento sobre DEN e ZIKV.  

O reinventar dos instrumentos didáticos no processo de construção de conhecimento, 

também engloba as formas avaliativas utilizadas pelos docentes. O uso da gamificação é um 

exemplo de método avaliativo dinâmico que pode ser adotado quando se desenvolve a temática 

das arboviroses.  

Percebeu-se, entre os professores entrevistados, uma prevalência pelas mesmas 

ferramentas já usadas há anos – seminário, prova e participação em sala de aula. Não 

necessariamente essas metodologias necessitam ser abandonadas, mas é preciso identificar a 

particularidade de cada turma, o aproveitamento e participação dos alunos durante as aulas para, 

assim, utilizá-las de forma eficiente, sem precisar cobrar do discente que ele decore, por 

exemplo, sintomatologia e transmissão da doença. O importante é ele conseguir aplicar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, no seu cotidiano.  A inserção de atividade lúdicas 

no processo avaliativo pode se mostrar uma oportunidade de dinamização do ensino. Fazer uso 

dessas metodologias, sobretudo com temáticas já tão debatidas no ambiente escolar e cotidiano 
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do ano, pode trazer o aluno para um processo de construção em uma área de conhecimento 

sobre a qual ainda há muito o que se entender. 

 

CONCLUSÃO 

Devido às problemáticas socioambientais que devastam o país, é muito provável que as 

arboviroses continuem por anos sendo notificadas no território nacional. As doenças tropicais 

encontram no Brasil um ambiente favorável para sua perpetuação, devido às condições 

climáticas convenientes e problemas sociais oportunos. As arboviroses aqui discutidas já são 

conhecidas pela população brasileira e necessitam ser enfatizadas, durante o ano inteiro, dentro 

do ambiente escolar. Os professores são imprescindíveis no empoderamento do cidadão que 

luta contra a normalização desses e outros males que assolam o Brasil.  

Os resultados aqui alcançados são significativos, sobretudo, pelas informações obtidas 

em relação ao conhecimento docente sobre as arboviroses mais recorrentes no país. 

Identificamos que os professores possuem conhecimento satisfatório sobre as formas de 

transmissão da Dengue, entretanto, ficou claro que eles ainda não conseguem relacionar as 

outras doenças, mais recentes e menos conhecidas, com seus modos de transmissão. No caso 

da Zika, outras formas de transmissão da doença, como a sexual, não pareceu evidente para 

eles, o que pode constituir uma perda importante para seus jovens estudantes. Estes, já à beira 

do início da vida sexual, necessitam ter responsabilidade com seus corpos e com o de seus 

parceiros, e o conhecimento adequado sobre as viroses contribui para isso. Apesar de a 

camisinha, instrumento que previne a contaminação por Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), ser distribuída nos postos públicos de saúde, o Ministério da Saúde (2018) alerta que 

apenas 56,6% de adolescentes entre a idade de 15 a 24 anos se previne e, portanto, começar 

esse processo de conscientização dentro do ambiente escolar é de extrema relevância.   

Era esperado um maior conhecimento sobre a Dengue, devido a sua prevalência no país 

e importância dada pelas redes de comunicação, principalmente nos períodos mais chuvosos do 

ano. Há uma prevalência nas respostas sobre transmissão e ciclo reprodutivo, entretanto, não 

há conhecimento satisfatório sobre a classificação do vetor, um conhecimento básico da 

biologia que é enfatizado, também, nos livros didáticos do ensino fundamental e médio.  

A forma como os professores abordam as questões das arboviroses em sala de aula 

revelam um ensino ainda simplista e reducionista do problema. Essa questão se estende aos 

objetos educacionais e métodos avaliativos utilizados pelos docentes. Percebe-se uma 
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constância no uso dos mesmos instrumentos de ensino, como os livros didáticos, por exemplo 

e, na condução das aulas, os professores ainda tendem a focar no controle do vetor e dos 

possíveis criadouros. Não há uma abordagem histórico e social, assim como não fizeram 

nenhuma relação da incidência das arboviroses com mudanças climáticas, saneamento básico, 

desmatamento e desigualdade social, revelando uma carência na abordagem socioambiental e 

uma deficiência na abordagem política que rondam as arboviroses. Com grande probabilidade, 

essa carência pode se estender para as outras temáticas trabalhadas nas aulas de ciências e 

biologia.  

É evidente que o docente só é capaz de trabalhar à luz das problemáticas 

socioambientais se ele entender a relação entre os dois aspectos em questão e se inquietar com 

as demandas surgidas na sociedade para que assim, possa empoderar seus alunos.   

Os resultados revelam, também, que o conhecimento desenvolvido dentro dos grandes 

centros de pesquisa não está chegando como deveria, aos espaços de educação básica – o chão 

da escola - e que, além disso, a formação docente continuada, que muitas vezes é desenvolvida 

pelas secretarias de educação dos municípios, não está sendo realizada de maneira satisfatória. 

Alguns docentes não conseguem voltar para o ambiente universitário para a realização 

de especializações ou cursos de aprimoramento, com isso, esses professores dependem, quase 

que exclusivamente, das redes de ensino às quais estão ligados para continuar se atualizando 

sobre sua área profissional. No contexto das arboviroses essa problemática se perpetua, como 

percebemos, neste estudo, com os conhecimentos sobre Zika e Chikungunya, os quais 

aparentam possíveis dúvidas sobre as doenças. 

Os resultados desta pesquisa revelaram lacunas no ensino de arboviroses que precisam 

ser preenchidas. A introdução da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), à luz 

dos ODS, pode ser uma alternativa promissora, tendo em vista que a base metodológica dessa 

abordagem é o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, além de englobar, nas temáticas 

trabalhadas em sala de aula, os mais diversos enfoques dados ao Desenvolvimento Sustentável, 

como o ambiental, social e econômico. Isso só é possível com o envolvimento dos dirigentes 

políticos juntamente com os docentes, considerando os conhecimentos atuais e a necessidade 

da educação para a sustentabilidade para uma saúde cidadã.  
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CAPÍTULO III 

ARBOVIROSES E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 

LEITURA NECESSÁRIA 

 

1. Perspectiva histórica sobre os ODS 

A discussão pelo desenvolvimento de um meio ambiente mais saudável surge da 

necessidade de mitigar problemáticas ambientais vigentes e evitar algumas já anunciadas pela 

comunidade científica. A consciência de que recursos naturais são finitos, assim como as 

opressões sofridas, a partir de um sistema exacerbado de consumo, sobretudo sobre as classes 

marginalizadas, impele a ideia que precisamos pensar hoje sobre um futuro sustentável.  

Os movimentos ambientalistas surgiram em meados dos anos 60 e, ainda que 

desorganizados, foram ponto de partida para ideias futuras envolvendo o debate do respeito ao 

meio ambiente. O livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, publicado na mesma década, 

foi um marco, pela coragem da ambientalista em denunciar os malefícios causados pelo uso 

descontrolado dos agrotóxicos, e também pela introdução do debate ambiental na sociedade.  

Com o intuito de expandir a discussão sobre as ideias ambientalistas, acontece a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, também conhecida como 

Conferência de Estocolmo, em 1972 sendo a principiante no debate ambiental à luz dos direitos 

humanos. Dela se origina a “Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente”, o que 

possibilita o surgimento de futuras agendas políticas que discutiam impacto antrópico sobre o 

meio ambiente (GURSKI; GONZAGA; TENDOLINI, 2012).  

Posteriormente, em 1987, foi lançado, a partir da iniciativa da Comissão Mundial para 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o relatório Nosso futuro comum, ou relatório de 

Brundtland. Esse documento foi fundamental para a introdução do conceito de sustentabilidade. 

Até hoje, a definição trazida por ele é a mais difundida e usada pelos pesquisadores: 

“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das 

gerações vindouras satisfazerem as suas próprias necessidades” (MONTENEGRO, 2018).  

Mais adiante, em 1992, acontece no Brasil a Rio 92 ou Eco-92, que foi primordial na 

construção de um entendimento de desenvolvimento sustentável, que vinha sendo implantado 

desde 1972, na Conferência de Estocolmo, mas agora pautada em uma visão geopolítica e com 

massiva participação de ONGs e integrantes da sociedade civil. A Rio 92 resultou no 



56 

 

 

 

desenvolvimento da Agenda 21, elaborada com a participação de 179 países e que visava 

conciliar o respeito ao meio ambiente assim como a garantia de justiça social e eficiência 

econômica (BASTOS; SOUSA 2013).  

Oito anos após a elaboração da Agenda 21, acontece em Nova York a Cúpula do Milênio 

com a intenção de elencar os desafios, assim como as soluções para as problemáticas trazidas 

pelos 191 países ali representados. Desse evento surgiu a Declaração do Milênio da ONU 

(United Nations Millennium Declaration), documento que contava com 8 objetivos (Figura 15), 

22 metas e 48 indicadores (BRASIL, 2012).  

Figura 15 - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 

Fonte: ONU, 2015. 

É importante destacarmos o desempenho do Brasil pelo alcance desses objetivos, 

principalmente do primeiro, que propunha “Erradicar a extrema pobreza e a fome”. Dados 

estimam que à época, 800 milhões de pessoas passavam fome no mundo todo (FAO, 2000). A 

organização enfatiza que “a fome não apenas encurta a vida e as esperanças dos indivíduos, 

mas também prejudica a paz e a prosperidade das nações”. No Brasil a realidade não era 

diferente, e é possível encontrar relatos de pessoas que descreviam como era viver 

cotidianamente na busca pela alimentação básica para si e sua a família.  

A escritora Carolina Maria de Jesus, conhecida como primeira escritora negra do país, 

foi uma das responsáveis em denunciar, em meados dos anos 60, esse estado de pobreza que 

assolava o Brasil através de sua obra intitulada Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada. 

Carolina era catadora de papel e morava na favela do Canindé na capital paulista. Em seus 

escritos a autora denunciava que a miséria era real e que os políticos não tinham noção disso, 
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portanto a necessidade que o país tinha de ser governado por alguém que já tivesse passado 

fome.  

As políticas sociais estabelecidas, de modo excepcional, pelos governos de esquerda do 

Brasil, foram fundamentais para a retirada do país do quadro da fome em que se encontrava e, 

nesse contexto, O Programa Fome Zero foi fundamental para o alcance do objetivo 1 dos ODM. 

Posteriormente, o Programa Bolsa Família, que é exemplo de política pública eficaz no combate 

à pobreza e elogiada por dirigentes no mundo inteiro, deu continuidade às políticas públicas de 

inclusão social. Costa, Mousinho e Marín (2019) discutem como esse programa social trouxe 

prestígio e respeito para o Brasil, principalmente pela solução de uma problemática que 

assolava o país desde o período colonial.  

O desmantelamento dessas e outras políticas sociais ganharam forças após 2016, em 

decorrência do golpe de Estado, e uma das consequências foi a recente extinção do Programa 

Bolsa Família, concretizada pelo governo em vigência no país. Nesta perspectiva, Neri (2019) 

revela que:  

Desde o fim de 2014 até o segundo trimestre de 2019, a renda dos 

50% mais pobres da população caiu 17% e a dos 1% mais ricos cresceu 10%. 

Até 2014, o bem-estar social crescia a 6,5% ao ano (porque a renda crescia a 

e a desigualdade caia). Contudo, em apenas dois anos (2014-2016) estes 

índices passaram a cair quase os mesmos 6,5% anualmente, o que demonstra, 

que mais do que uma longa recessão seguida de lenta retomada, o país passou 

do crescimento inclusivo à recessão excludente. A desigualdade ajuda a 

entender a dramaticidade e a duração do quadro. 

  

Todas essas políticas socais se entrelaçam com o desejo de um desenvolvimento 

sustentável. Garantir qualidade de vida das pessoas é um dos pilares de uma sociedade 

igualitária e não se protege o meio ambiente enquanto se passa fome. Não se pode estudar com 

fome; não se pratica esporte com fome; não se luta pela igualdade de gênero enquanto se tem 

fome. É imperioso solucionar as necessidades básicas da população, para poder priorizar o 

ambiente, e a alimentação saudável é uma delas.  

Após quinze anos da criação dos ODMs, foi necessária uma reavaliação das metas ali 

estabelecidas nos anos 2000. Portanto, com uma proposta mais ousada, democrática e 

duradoura, a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável se reuniu em 

Nova York, em 2015, para adotar formalmente uma nova agenda de desenvolvimento 

sustentável intitulada como: “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” — ODS (Figura 15). A agenda entrou em vigor no dia 1 de 
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janeiro de 2016 e seus objetivos e metas serão desenvolvidos de maneira contínua, com prazos 

para serem alcançados até o ano de 2030. Tendo sido acordada pelos 194 Estados-membros da 

ONU, A agenda 2030, consiste de uma Declaração formada por 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (Figura 16) e 169 metas associadas.  

Figura 16 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU, 2016.  

Assim, os ODS aprovados foram construídos sobre as bases estabelecidas pelos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de maneira a completar o trabalho deles e 

responder a novos desafios. Os objetivos propostos na Agenda são integrados e indivisíveis, e 

mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

Devemos estar atentos para não mensurarmos a sustentabilidade a partir de observações 

isoladas, mas levar em conta a integração de um número considerável de informações presentes 

no documento que perpassam por uma pluralidade de dimensões e áreas de conhecimento. 

Na esfera educacional, a sustentabilidade é tratada como tema interdisciplinar, fazendo 

parte dos currículos das mais diversas áreas do conhecimento e possibilitando a inserção de 

temas que objetivam a aplicação de conceitos dentro da realidade em que os sujeitos envolvidos 

se inserem, colaborando em suas tomadas de decisões de uma maneira equitativa, crítica, 

participativa e ética. Assim, é importante contextualizar o conhecimento, de maneira que seja 

possível trabalhar os problemas específicos de cada grupo social, estabelecendo conexões entre 

as suas necessidades, seus interesses, e a percepção qualitativa que apresentam dos problemas 
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globais. Para uma transformação efetiva nas sociedades, é preciso que as camadas sociais mais 

fragilizadas, tenham voz diante das decisões tomadas pelo Estado, mas para que sejam ouvidos 

necessitam de uma mudança de postura, que será conquistada a partir de uma conscientização 

a respeito do papel que cada um exerce e dos direitos que possui na tentativa de encontrar 

soluções para os obstáculos e possibilidades para melhoria da qualidade de vida. 

2. Arboviroses e ODS 

As arboviroses despertam a preocupação da comunidade científica de todo o mundo. O 

avanço das doenças tropicais está diretamente relacionado com os desiquilíbrios ambientais. 

Fatores como falta de políticas públicas, desmatamento, condições climáticas favoráveis, mau 

gerenciamento dos resíduos, abastecimento de água ineficaz, secas extremas e saneamento 

básico inexistente na maior parte do país, potencializam a proliferação do Aedes. Portanto, para 

o combate do mosquito, é preciso pensar nos múltiplos fatores que envolvem a ocorrência das 

arboviroses.  

Dentre os temas tratados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão a Saúde, a 

Educação e o Meio Ambiente (3: Saúde e bem-estar; 4: Educação de qualidade; 6: Água limpa 

e saneamento; 11: Cidades e comunidades sustentáveis; 13: Ação contra a mudança global do 

clima; 14: Vida na água; 15: Vida terrestre). Nesse sentido, é possível pensar no combate às 

arboviroses articulando com esses objetivos e outros que venham a ser identificados como 

necessários, para se desenvolvam olhares e ações eficazes no controle das doenças envolvidas. 

A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é um instrumento contido nos ODS 

visando capacitar os estudantes a adotarem comportamentos responsáveis diante das 

problemáticas socioambientais, sobretudo, diante da atual Crise Planetária que é vivida 

hodiernamente e denunciada por Vilches e Perez (2009). A perda de biodiversidade, secas 

extremas, inundações, derretimento das geladeiras, contaminação marinha, incêndios, altas 

temperaturas e degradação do solo são algumas das denúncias feitas pela comunidade cientifica.  

Tão necessário quanto entendermos que existe uma Crise Planetária em curso, é 

aproximarmos esse problema para nossa realidade. Quais são as problemáticas socioambientais 

da região onde vivemos? O que tem sido feito para a sua mitigação? O que podemos fazer, 

como cidadãos que se comprometem com o futuro sustentável de sua cidade?  
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O município de Currais Novos, lócus desta pesquisa, está inserido em uma região semiárida 

que tem sofrido com os desiquilíbrios ambientais, os quais se relacionam com a propagação das 

arboviroses. Como dito anteriormente, é preciso entender os mais diversos fatores que agravam 

a proliferação do Aedes, para que assim, ações de combate possam ser realmente efetivas.  

Dentre os problemas denunciados pela comunidade científica, destacamos o avanço da 

desertificação e seus efeitos destrutivos na caatinga, bioma predominante na região. A perda 

desse bioma está diretamente relacionada com diminuição da entomofauna e a expansão de 

doenças sensíveis ao clima. As florestas são importantes, também, para manter a permanência 

de animais patogênicos em seus habitats naturais. Esses ambientes garantem o equilíbrio 

ecológico, conservando a riqueza de espécies, e mantendo a relação ecológica entre presa e 

predador. A perda da biodiversidade desequilibra a distribuição das espécies e, 

consequentemente, aproxima-as dos seres humanos.  

As queimadas e incêndios, também colaboram para o desequilíbrio ambiental dos biomas 

em geral (MORENO et al., 2021) além de outros crimes ambientais como os ocorridos em 

Minas Gerais – Brumadinho e Mariana - em 2015 e 2019, respectivamente. Os estudos de Souza 

et al. (2021) revelam um aumento evidente no número de pessoas infectadas por Dengue, Zika, 

Febre Amarela e Chikungunya após o rompimento da barragem. A lama interferiu diretamente 

no habitat do Aedes, devido à quebra na cadeia alimentar, seja pela extinção dos seus 

predadores naturais, seja pela migração do mosquito em busca de alimentação. 

As altas temperaturas influenciam na população dos mosquitos. O aquecimento global 

intensifica a temperatura em zonas que já são naturalmente quentes, como as observadas nos 

trópicos. Esse fenômeno favorece o ciclo do mosquito, tendo em vista que diminui o tempo de 

desenvolvimento das larvas (LIMA-CAMARA, 2016). Esses fatores aumentam a população da 

espécie em questão, assim como a sua taxa de dispersão, os adaptando a novos ambientes.  

É indispensável a adoção de estratégias a nível global capazes de deter os avanços de 

desequilíbrios ambientais que acarretam na disseminação dos vetores. Estar inserido em um 

grupo de países desenvolvidos não exclui a possibilidade de sofrer com epidemias, longe disso, 

estilos de vida vistos como modernos – viagens, produção exacerbada de resíduos – podem 

amplificar a incidência dessas anomalias ambientais. 

A conta pelo sucateamento dos recursos naturais chega para todos, sejam os mais 

abastados, ou os não privilegiados pelo sistema. Entretanto, Campos (2012) revela que pessoas 
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com maior poder aquisito acabam produzindo maior impacto ambiental em decorrência do 

consumo exacerbado. Diante disso, o impacto mesmo que chegue para todos, é sentido de 

maneira diferente em cada grupo social.  

É necessária uma conscientização global dos indivíduos e da sociedade em relação à 

valorização de todos, sobretudo de grupos marginalizados. A educação é uma ferramenta 

indispensável, quiçá principal, para a tão almejada justiça social. A atuação de indivíduos 

dotados de senso crítico é fundamental para a criação de uma comunidade solidária e 

sustentável que usa os recursos naturais de maneira inteligente, não respeitando apenas a sua 

espécie, mas todos os seres vivos e não vivos do planeta. 

Os ODS propõem metas socioambientais que visam a mitigação dessas e outras 

problemáticas que estão direta ou indiretamente relacionadas com a expansão de doenças 

tropicas em todo o mundo. É necessária a mudança nesse estilo de vida que se conceitua como 

moderno, mas que, na realidade, é ultrapassado e altamente agressor ao meio ambiente e 

desrespeitoso com os direitos humanos. 

Diante disso, destacamos algumas metas estabelecidas pela ONU (Figura 17) que devem 

ser cumpridas até o ano de 2030, que se coadunam com os resultados obtidos nesta pesquisa, e 

que são indispensáveis para o combate do avanço de doenças tropicais em todo o mundo. 

Figura 17 - Objetivos e metas relacionadas com os desafios presentes no semiárido 

 

• 3.3 - Até 2030, acabar com as 

epidemias de AIDS, tuberculose, 

malária e doenças tropicais 

negligenciadas, e combater a hepatite, 

doenças transmitidas pela água, e 

outras doenças transmissíveis;  

• 3.8 - Atingir a cobertura universal de 

saúde, incluindo a proteção do risco 

financeiro, o acesso a serviços de saúde 

essenciais de qualidade e o acesso a 

medicamentos e vacinas essenciais 

seguros, eficazes, de qualidade e a 

preços acessíveis para todos; 
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• 4.1 - Até 2030, garantir que todas as 

meninas e meninos completem o 

ensino primário e secundário gratuito, 

equitativo e de qualidade, que conduza 

a resultados de aprendizagem 

relevantes e eficazes; 

• 4.7 - Até 2030, garantir que todos os 

alunos adquiram conhecimentos e 

habilidades necessárias para promover 

o desenvolvimento sustentável, 

inclusive, entre outros, por meio da 

educação para o desenvolvimento 

sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de gênero, promoção de uma 

cultura de paz e não violência, 

cidadania global e valorização da 

diversidade cultural e da contribuição 

da cultura para o desenvolvimento 

sustentável; 

• 4.c - Até 2030, substancialmente 

aumentar o contingente de professores 

qualificados, inclusive por meio da 

cooperação internacional para a 

formação de professores, nos países em 

desenvolvimento, especialmente os 

países menos desenvolvidos e 

pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento; 

 

• 5.c - Adotar e fortalecer políticas 

sólidas e legislação aplicável para a 

promoção da igualdade de gênero e o 

empoderamento de todas as mulheres e 

meninas em todos os níveis; 
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• 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 doce para enfrentar a escassez 

de água, e reduzir substancialmente o 

número de pessoas que sofrem com a 

escassez de água; 

• 6.a - Até 2030, ampliar a cooperação 

internacional e o apoio à capacitação 

para os países em desenvolvimento em 

atividades e programas relacionados 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 tecnologias 

de reuso; 

• 6.b - Apoiar e fortalecer a participação 

das comunidades locais, para melhorar 

a gestão da água e do saneamento; 

 

• 10.1 - Até 2030, progressivamente 

alcançar e sustentar o crescimento da 

renda dos 40% da população mais 

pobre a uma taxa maior que a média 

nacional 

• 10.2 - Até 2030, empoderar e promover 

a inclusão social, econômica e política 

de todos, independentemente da idade, 

gênero, deficiência, raça, etnia, origem, 

religião, condição econômica ou outra 

 

• 11.1 - Até 2030, garantir o acesso de 

todos à habitação segura, adequada e a 

preço acessível, e aos serviços básicos 

e urbanizar as favelas; 

• 11.6 - Até 2030, reduzir o impacto 

ambiental negativo per capita das 

cidades, inclusive prestando especial 

atenção à qualidade do ar, gestão de 

resíduos municipais e outros; 
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• 13.2 - Integrar medidas da mudança do 

clima nas políticas, estratégias e 

planejamentos nacionais; 

• 13.3 - Melhorar a educação, aumentar a 

conscientização e a capacidade humana 

e institucional sobre mitigação, 

adaptação, redução de impacto e alerta 

precoce da mudança do clima; 

 

 

• 14.1 - Conservação e uso sustentável 

dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento 

sustentável; 

• 14.2 - Até 2020, gerir de forma 

sustentável e proteger os ecossistemas 

marinhos e costeiros para evitar 

impactos adversos significativos, 

inclusive por meio do reforço da sua 

capacidade de resiliência, e tomar 

medidas para a sua restauração, a fim de 

assegurar oceanos saudáveis e 

produtivos; 

 

• 15.1 - Até 2020, assegurar a 

conservação, recuperação e uso 

sustentável de ecossistemas terrestres e 

de água doce interiores e seus serviços, 

em especial florestas, zonas úmidas, 

montanhas e terras áridas, em 

conformidade com as obrigações 

decorrentes dos acordos internacionais; 

• 15.2 - Até 2020, promover a 

implementação da gestão sustentável 

de todos os tipos de florestas, deter o 

desmatamento, restaurar florestas 

degradadas e aumentar 

substancialmente o florestamento e o 

reflorestamento globalmente; 

• 15.3 - Até 2030, combater a 

desertificação, restaurar a terra e o solo 

degradado, incluindo terrenos afetados 

pela desertificação, secas e inundações, 

e lutar para alcançar um mundo neutro 

em termos de degradação do solo; 
Fonte: ONU, 2015 

As metas estabelecidas pela ONU englobam questões econômicas, sociais e ambientais, 

as quais, para sua efetivação, necessitam da junção das instituições públicas, privadas e, 

principalmente, participação da sociedade civil, como sugere o ODS 17. Todas essas iniciativas 
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são possíveis, desde que os governantes entendam a necessidade e urgência na implementação 

dessas metas.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, enfatiza que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é direito de todo cidadão, portanto, é primordial a elaboração de 

políticas públicas que garantam a qualidade de vida dos indivíduos, seja formulando estratégias 

que mitiguem os impactos ambientais, ou acolhendo os grupos menos favorecidos 

economicamente, que por vezes, acabam sendo os mais atingidos durante as ocorrências 

sanitárias.  

Sobre os resultados aqui obtidos, percebemos uma carência nas publicações da área de 

ensino que correlacionem as arboviroses com as questões socioambientais. A abordagem na 

maioria das vezes enfatiza os quesitos médicos. É indiscutível a importância dessa esfera para 

o entendimento sobre as formas de transmissão, sintomas e possíveis meios de tratamento, 

entretanto, é necessário levantar o debate sobre como o desequilíbrio ambiental potencializa os 

surtos epidemiológicos, como os ocorridos pelos arbovírus. Problemáticas aqui denunciadas – 

secas, desertificação, desmatamento – indicam que não havendo retrocesso nas calamidades 

ambientais, outros surtos epidemiológicos podem ocorrer nos próximos anos. 

Esses resultados refletem nas abordagens usadas em sala de aula. Para que se tenha uma 

discussão mais ampla sobre a correlação das arboviroses com as problemáticas 

socioambientais, é necessária a reformulação do atual modelo de ensino. A formação docente 

é o ponto de partida para a entrada dessas e outras questões dentro do ambiente escolar. A 

discussão das mais variadas enfermidades a partir da ótica ambiental e social precisa ser base 

das pautas escolares. É urgente o empoderamento da sociedade, a fim de se enxergarem como 

parte da solução do problema.  

A abordagem dada pela mídia também necessita de reformulação, sobretudo por 

levarem informação nas áreas mais remotas do país. É bem sabido que as abordagens simplistas 

dadas as questões socioambientais pelos meios de comunicação, envolve interesses 

econômicos. Por isso, a urgência que os conhecimentos obtidos nas academias cheguem para a 

população de forma rápida e prática. Ressaltamos a importância da educação na disseminação 

desses e outros saberes. 

A prevenção de doenças, como as transmitidas por artrópodes, é dada a partir da relação 

que é estabelecida entre meio ambiente, saúde e educação, tendo em vista que, não apenas o 

controle do vetor ocasionará resultados eficientes, mas também a elaboração de políticas 
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públicas e intervenções desenvolvidas juntamente a população. Estas ações devem, sobretudo, 

abraçar a sociedade como um todo, respeitando suas particularidades e singularidades.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As arboviroses levantam debates nas mais diversas esferas na sociedade. O histórico da 

Febre Amarela e Dengue, assim como as recentemente notificadas, Zika e Chikungunya, 

revelam uma fragilidade nos mais diversos setores do nosso país. 

A normalização dada ao avanço dos desiquilíbrios ambientais acarreta desastrastes já 

anunciados pela comunidade científica. Todos os problemas ambientais aqui denunciados 

precisam fazer parte do debate político em todas as esferas. Apesar da Agenda 2030 ter sido 

adotada pelo Brasil, o que vemos na prática, é um desinteresse seguido de desmantelamento de 

leis ambientais, muitas já estabelecidas e bem avaliadas há anos. Pensar no combate das 

arboviroses, requer uma reflexão ampla sobre os mais diversos fatores envolvidos nessa 

problemática. Governantes verdadeiramente preocupados com o avanço de seu país, abraçam 

as causas ambientais por saberem a tamanha importância da conservação da biodiversidade e 

sua relação com a qualidade de vida das pessoas.  

 O combate ao avanço das arboviroses deve estar diretamente relacionado com a 

derrubada das desigualdades sociais. Populações marginalizadas acabam sendo mais 

prejudicadas durante os surtos epidemiológicos, por isso, a necessidade de se implantar políticas 

públicas que façam um recorte social, racial e de gênero, respeitando a singularidade e 

particularidade das comunidades, principalmente em um país tão diverso como o Brasil.  

O debate socioambiental precisa adentrar nos espaços escolares, na formação dos 

professores e nas comunidades. É imprescindível a reformulação de um modelo de ensino que 

atualmente é reducionista e apaziguador, ao contrário disso, é urgente estimular a inquietação 

dos discentes sobre as demandas surgidas na sociedade.  A formação política, através da 

Educação para Sustentabilidade é uma alternativa promissora no debate envolvendo saúde, 

meio ambiente e educação.   
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ANEXO 

 

TABELA COM OS PERÍODICOS PESQUISADOS 

REVISTAS 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Enseñanza de las Ciencias - - 1 - - 

2 ENPEC - 6 - 5 - 

3 AIA CTS - - - - 1 

4 Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências - - - - 1 

5 CIÊNCIA & EDUCAÇÃO 1 -  1 - - 

6 Journal of Research in Science Teaching - - - - - 

7 International Journal of Science Education ? ? ? ? ? 

8 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências - - - - - 

9 Investigações em Ensino de Ciências - - - - 1 

10 Revista Electrónica de Investigación en Educación en 

Ciencias 

- - - - - 

11 Ensino & Pesquisa ? ? ? ? ? 

12 Research in science education - - - - - 

13 Indagatio Didactica 1 - - - - 

14 Science Education International - - - - - 

15 Alambique: Didáctica de las ciencias experimentales 1  - 1  1 2 

16 Revista Ciência & Ensino ? ? ? ? ? 

17 Experiências em Ensino de Ciências 1 1 2 2 3 

18 Revista de Educación en Biología - - - - 2 

19 Revista Iberoamericana de Educación - - 1 - - 

20 Química Nova na Escola (QNEsc) - - - - - 

21 Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las 

Ciencias 

- 2 - 2 - 

22 Science & Education - - - - - 

23 Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) - 1 - - - 

24 Ciência em Tela - 1 - - ? 

 


