
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

CIÊNCIAS NATURAIS - LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE COUTINHO CARNEIRO FREITAS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

E ALUNOS DE QUATRO CURSOS DE LICENCIATURA SOBRE O 

MOSQUITO Aedes aegypti E AS ARBOVIROSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAROLINE COUTINHO CARNEIRO FREITAS DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

E ALUNOS DE QUATRO CURSOS DE LICENCIATURA SOBRE O 

MOSQUITO Aedes aegypti E AS ARBOVIROSES 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais, como requisito parcial 

para Conclusão do Curso. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Nocelle de Almeida 

 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2020 



CAROLINE COUTINHO CARNEIRO FREITAS DOS REIS 

 

 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

E ALUNOS DE QUATRO CURSOS DE LICENCIATURA SOBRE O 

MOSQUITO Aedes aegypti E AS ARBOVIROSES 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais, como requisito parcial 

para Conclusão do Curso. 

 

 

Aprovada em 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Santo Antônio de Pádua 

2020 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Deus, por permitir que superasse esse obstáculo.  

Ao meu marido, que esteve sempre ao meu lado me dando apoio e incentivo para 

prosseguir, com muito amor e paciência. 

À minha família, por todos os momentos de apoio e carinho, me deixando seguir meu 

sonho. 

Às minhas amigas que me aguentaram por toda a graduação, dentro e fora da faculdade, 

me dando apoio, comida e casa para ficar sempre que precisei, mesmo com a distância 

estiveram ao meu lado.  

Ao meu orientador/professor Marcelo que confiou e esperou muito nas minhas 

capacidades. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus por toda graça alcançada, por me permitir realizar mais um 

sonho e colocar pessoas maravilhosas no meu caminho, que me ajudaram e me 

motivaram a seguir em frente.  

Ao meu marido, Vinícius, que esteve sempre ao meu lado com muita paciência e 

amor me ajudando a seguir em frente mesmo quando estava desanimada. 

Aos meus pais, Rogério e Maria José, por sempre me incentivar, apoiar e ajudar 

de todas as formas possíveis nos momentos que necessito deles. 

As amigas, Bianca, Ana Carla, Beatriz, Yanna, Patrícia Borges, Patrícia Elias e 

Edyenis, que de longe ou perto, direta ou indiretamente, auxiliaram de alguma forma, 

sendo essenciais nesse processo. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Marcelo Nocelle de Almeida, pelo 

comprometimento e pela presença, tornando possível a realização desse sonho, por ser 

mais que um orientador, ser um amigo e um exemplo profissional a ser seguido. 

À escola e à universidade que aceitaram participar da pesquisa deste trabalho, 

apoiando a iniciativa e permitindo a execução do mesmo. 

E àqueles, que de forma direta ou indireta, contribuíram para a elaboração deste 

trabalho. 

À todos, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se pode falar de educação sem amor. 

Paulo Freire 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


RESUMO 

 

As arboviroses são consideradas um grave problema de saúde pública que vem 

aumentando no Brasil a cada ano, tendo a necessidade de realização do controle desse 

vetor num processo contínuo e vigilante. Campanhas governamentais têm sido 

realizadas, porém o conhecimento sobre essas doenças é passado de forma superficial, 

sendo esse conhecimento de extrema importância, pois o agravamento das doenças pode 

levar ao óbito. O presente estudo tem como objetivo investigar o conhecimento prévio 

dos alunos do 7° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública em Miracema/RJ e 

a representação social de alunos de quatro cursos de Licenciatura do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior/UFF em Santo Antônio de Pádua/RJ, no 

que diz respeito às arboviroses e seu principal vetor, o mosquito Aedes aegypti. Na 

Educação Básica utilizou a confecção de desenhos como metodologia para a obtenção 

do conhecimento prévio dos alunos, enquanto que no Ensino Superior utilizou-se a 

evocação livre de palavras. Os resultados indicaram que na Educação Básica há 

necessidade de enfocar o comportamento do vetor para que as campanhas de controle e 

prevenção sejam mais efetivas. Na Educação Superior, os dados demonstraram que os 

licenciandos em Ciências Naturais e Física têm a água parada como principal 

representação da dengue, enquanto que os licenciandos em Pedagogia e Matemática têm 

como principais representações questões relativas a doença. Na Educação Superior 

deve-se estruturar projetos de extensão visando abordar diversas questões como 

criadouros do mosquito vetor e sintomas e consequências das arboviroses. 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti. Arboviroses. Criadouros. Representação Social. 

Evocação Livre de Palavras. Desenhos. Educação em Saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Arboviroses are considered a serious public health problem that has been increasing in 

Brazil every year, with the need to control this vector in a continuous and vigilant 

process. Government campaigns have been carried out, but the knowledge about these 

diseases is passed in a superficial way, being this knowledge of extreme importance, 

because the worsening of the diseases can lead to death. The present study aims to 

investigate the previous knowledge of 7th grade students of a public school in 

Miracema/RJ and the social representation of students from four undergraduate courses 

of the Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior/UFF in Santo Antônio de 

Pádua/RJ, regarding arboviroses and its main vector, the Aedes aegypti mosquito. In 

Basic Education it used the making of drawings as a methodology to obtain the previous 

knowledge of the students, while in Higher Education it was used the free evocation of 

words. The results indicated that in Basic Education there is a need to focus on vector 

behavior so that control and prevention campaigns are more effective. In the Higher 

Education, the data demonstrated that the students in Natural Sciences and Physics they 

have the water stopped like main representation of dengue, whereas the students in 

Pedagogy and Mathematics take questions relative to disease as main representations. In 

Higher Education, extension projects should be structured to address several issues such 

as vector mosquito breeding and symptoms and consequences of arbovirosis. 

 

Key words: Aedes aegypti. Arboviroses. Nurseries. Social Representation. Free 

evocation of words. Drawings. Health Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Arboviroses são doenças causadas por vírus do grupo Arbovírus. As principais 

arboviroses presentes no Brasil são dengue, febre amarela, síndrome de Guillain-Barré, 

febre zika e Chikungunya. O principal vetor dessas arboviroses é o mosquito Aedes 

aegypti (Linnaeus, 1762). As arboviroses são doenças que já vem há anos sendo 

estudadas, dentre elas principalmente a dengue, pois ela ainda predomina nos dias 

atuais, com um número elevado de pessoas contaminadas com o vírus no Brasil 

(BRASIL, 2015). 

A primeira grande epidemia por Dengue no Brasil foi relatada em 1845 no estado 

do Rio de Janeiro (MORAES, 2003). Porém, só no próximo século que os casos de 

dengue se espalharam pelo país chegando a um total de 4.243.049 casos notificados 

(NOGUEIRA et al., 2007). Já nos anos de 2015 a 2017, além das epidemias de dengue, 

houve o aparecimento de arboviroses como a febre Chikungunya e febre Zika 

(NOGUEIRA et al., 2007). Em 2015, a explosão de casos de Chikungunya chegou a 

38.499 casos notificados e Zika a 214.418 casos notificados em todo o território 

nacional (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2018). 

A cocirculação de diversos arbovírus no Brasil tem dificultado o diagnóstico 

clínico, resultando no aumento de casos de complicações como síndromes febris 

neurológicas, hemorragias e doenças autoimunes. 

A Mesorregião Noroeste Fluminense apresentou uma das mais elevadas 

incidências de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro, sobretudo o município de 

Miracema, que registrou, respectivamente, um, 299 e 37 casos prováveis de dengue nos 

anos de 2014, 2015 e 2016 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 012/2015; BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO 008/2016). 

Com isso, a associação de políticas públicas de prevenção, controle de vetores, 

avanço de vacinas são as alternativas para prevenir a população contra essas doenças, 

com consequente diminuição de casos de arboviroses no Brasil. Associado a essas 

alternativas, temos a educação em saúde pública, tão importante quanto a prevenção e 

controle, para chegarem a uma solução definitiva (NARDI e ALMEIDA, 2007). 

Nas diretrizes de prevenção e controle, as ações de educação em saúde realizadas 

de forma conjunta com diversas esferas sociais são de extrema importância, pois a 

escola, como instituição social, apresenta o potencial de não só oportunizar o ensino de 

disciplinas de cunho científico, como também de auxiliar na difusão de conhecimentos 
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acadêmicos, integrando-os à sociedade e possibilitando sua crítica ou seu uso mais 

consciente (NARDI e ALMEIDA, 2007). 

Nas disciplinas de Ciências vemos esse cenário possível da construção de 

conhecimentos relacionados à saúde (SELLES e FERREIRA, 2005). O seu estudo no 

ambiente escolar é de suma importância para que sejam desenvolvidas ações de controle 

e prevenção do ciclo biológico, diminuindo a proliferação das doenças citadas 

anteriormente. 

Com isso, os esforços entre a disciplina de ciências e os serviços de saúde 

adquirem especial destaque. Diversos estudos têm sido realizados com o intuito de 

contribuir para a discussão das atividades educativas com relação à concepção e 

prevenção as arboviroses por diferentes públicos (SHIMADA et al., 2015; ASSIS et al., 

2013a/b). 

Uma situação comum na maioria das escolas é a abordagem de certos temas em 

épocas específicas do ano. Essa metodologia não agrega importância ao ensino, uma vez 

que, transmite para os alunos que os temas estão e são fragmentados ao longo do ano e 

das séries. Por outro lado, no caso específico do tema arboviroses, a abordagem deveria 

ser contínua, pois, o vetor está presente ao longo do ano, nos obrigando a realizar o 

controle dos criadouros também de forma contínua (BRASSOLATTI e ANDRADE, 

2002; TEIXEIRA, 2008; JARDIM e SHALL, 2009). 

Assim, no atual cenário de surtos de arboviroses este estudo torna-se relevante no 

sentido de contribuir para o ensino relevante e significativo de tais doenças, bem como 

do seu transmissor para os alunos do 7° ano e universitários em licenciatura. Por meio 

dos conhecimentos prévios dos alunos será possível conhecer o que eles sabem sobre a 

ecologia do vetor e como os mesmos se protegem contra estas doenças nos dias de hoje. 

As sociedades são as mais afetadas com estas doenças, devendo ser esta o 

principal agente para combatê-las. Se essas sociedades tiverem essa compreensão, 

percepção e conhecimento poderão colaborar para que as atividades desenvolvidas, em 

separado ou em conjunto, disseminem conceitos corretos. 

Os aspectos abordados acima tornam esta pesquisa importante, uma vez que os 

jovens de hoje serão os responsáveis de amanhã. Dessa forma, é importante investigar 

seus conhecimentos prévios, e discutir de forma clara e objetiva quais os fatores que 

contribuem ainda hoje para a proliferação do vetor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O aparecimento do mosquito A. aegypti no Brasil, as primeiras suspeitas, ocorreu 

em meados do século XVIII, época em que se fazia o comércio de pessoas africanas e 

escravizadas através das longas viagens de navios. Onde não havia cuidados tal como 

tampar bem as reservas de água e não deixar água se acumular em recipientes, pois é 

ambiente propícia a proliferação desse mosquito (CONSOLI e OLIVEIRA, 1998). 

Porém, somente no final do século XIX, que cientistas passaram a estudar 

detalhadamente o mosquito, descobrindo além de doenças que este provocava e formas 

de combatê-lo (CONSOLI e OLIVEIRA, 1998). 

O combate ao A. aegypti foi intensificado no século XX, tendo como objetivo 

combater a febre amarela urbana, que naquela época arrasava a população com 

inúmeras mortes. O combate ocorreu através da eliminação mecânica de criadouros e o 

uso de larvicidas (COSTA, 2010). Conseguindo, entre 1958 a 1973, a erradicação desse 

mosquito, porém todo esse esforço veio a se torna em vão, aproximadamente em 1976, 

onde o mosquito foi reintroduzido nos pais, devido ao acelerado crescimento da 

população, a urbanização descontrolada e falhas na vigilância epidemiológica 

(MACIEL et al., 2008). 

No estado do Rio de Janeiro, aproximadamente em 1845, ocorreu a primeira 

grande epidemia de dengue, seguida por epidemias relatadas em outros estados entre os 

anos de 1851 a 1923. Porém só no ano de1981, com a epidemia no estado de Roraima 

foi possível identificar, pela primeira vez no país e através de análises laboratoriais os 

sorotipos circulantes na região, sendo eles Dengue vírus-1 e Dengue vírus-4 

(MARZOCHI, 1994). Atualmente, são descritos 4 sorotipos do vírus da Dengue 

(Dengue vírus-1, 2, 3 e 4). 

Entre os anos de 1981 a 2006, o número de casos de Dengue se espalhou pelos 

estados do Brasil chegando a um total de 4.243.049 notificados, com 5.817 casos de 

dengue hemorrágica e 338 casos de morte (NOGUEIRA et al., 2007). Já nos anos de 

2015 a 2017, o Brasil sofreu com o aparecimento e uma explosão de casos, das 

arboviroses, febre Chikungunya e febre Zika, também transmitidas pelas fêmeas do 

mosquito A. aegypti. 

Atualmente, o mosquito A. aegypti transmissor da dengue, zika, febre amarela e 

chikungunya se encontra presente em todo território brasileiro, onde o ambiente urbano 

favorece sua disseminação, pois é fácil de serem encontrados em recipientes como 
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copos, tampinhas, sacolas entre outros abandonados a céu aberto onde a água parada 

torna-se um local propicio para seu criadouro (CONSOLI e OLIVEIRA, 1998).  

Com isso, se torna um desafio o controle do vetor e se faz necessário, e muito 

urgente, conhecer os pontos chaves dos criadouros bem como delinear estratégias para 

seu combate, de forma a favorecer as ações de vigilância. 

Para essa finalidade, as representações sociais, ajudam saber onde pecam os 

conhecimentos prévios desses alunos. Pois, as representações sociais podem ser 

entendidas como um conjunto organizado de opiniões, de crenças e de informações 

referentes a um objeto ou a uma situação (ABRIC 2001, p. 156). Segundo Doise (1986, 

p. 85), um dos principais fatores determinantes na formação das representações sociais é 

a posição ou inserção social dos indivíduos e grupos. 

Baseado nesse entrelaçamento entre as dinâmicas relacionais e as representativas, 

define as representações sociais como “princípios geradores de tomadas de posição 

ligados às inserções específicas em um conjunto de relações sociais, e que organizam os 

processos simbólicos intervenientes nessas relações” (DOISE, 1986, p.85). 

Diversos estudos realizados utilizam as representações sociais como um ponto 

inicial para avaliação do conhecimento do mesmo. Como a oficina educativa sobre a 

dengue com estudantes do Instituto Benjamin Constant em Manaus, que foi realizada 

durante a Semana de Meio Ambiente em 2015, identificando os conhecimentos prévios 

dos estudantes através de questionários sobre conhecimento da dengue, mosquito 

transmissor e medidas preventivas, após foram realizadas atividades como palestra, 

visualização no microscópio do ciclo biológico do A. aegypti e filme (SHIMADA et al., 

2015.  

As informações coletadas indicavam que os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre o tema ainda gera duvidas, principalmente ao falar das especificidades do 

mosquito e que falta mais sensibilização e conscientização por parte dos mesmos para 

ajudar no combate ao mosquito transmissor, chegando a considerar necessário trabalhar 

com mais intensidade a divulgação científica sobre esta temática nas escolas 

(SHIMADA et al., 2015). 

Outro estudo cita os materiais impressos sobre dengue, tendo como objetivo a 

análise crítica e opiniões de 16 profissionais de saúde e sete docentes em educação 

biológica sobre tais materiais com base nos critérios de estrutura e formatação, 

conteúdo, linguagem e ilustrações, a partir de perspectiva pedagógica construtivista. Os 

entrevistados avaliaram os impressos como de boa qualidade gráfica e linguagem 
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compreensível, porém há conceitos científicos simplificados e de uma avaliação geral 

do meio ambiente. Há também ausência de informações sobre etiologia, sintomatologia, 

tratamento da doença e seus determinantes sociais, com isso, citam a necessidade de 

inclusão de tópicos relacionados à epidemiologia e maior contextualização do conteúdo 

com a realidade local (ASSIS et al., 2013a). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização do público-alvo 

 

Este trabalho foi realizado com alunos da Educação Básica e da Educação 

Superior. 

Na Educação Básica, participaram 26 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 2º 

segmento, da Escola Municipalizada Prudente de Moraes localizada no município de 

Miracema, Mesorregião Noroeste Fluminense. 

Na Educação Superior, participaram 60 alunos de Graduação – Licenciatura em 

Matemática, Física, Pedagogia e Ciências Naturais, do Instituto do Noroeste Fluminense 

de Educação Superior/Universidade Federal Fluminense, localizado em Santo Antônio 

de Pádua, Noroeste Fluminense. 

 

3.2. Instrumento de coleta de dados na Educação Básica 

 

Na Educação Básica, os dados foram coletados por meio de desenhos livres. Foi 

pedido aos alunos do 7º ano que representassem em desenhos livres os criadouros do 

mosquito A. aegypti.  

A análise dos desenhos foi feita observando-se individualmente os detalhes 

presentes em cada desenho, e por fim o desenho como um todo. Esta metodologia 

possibilitou uma melhor compreensão da representação dos criadouros sob a forma de 

desenhos livres. 

A análise qualitativa dos desenhos foi feita, inicialmente, classificando os 

criadouros em internos (dentro de residências) e externos (fora de residências). Em 

seguida, foram observados qualitativamente e quantitativamente os tipos de criadouros 

de mosquitos. Na análise quantitativa foi feita a contagem de vezes que os criadouros 

foram ilustrados nos desenhos.  

 

3.3. Instrumento de coleta de dados na Educação Superior 

 

Foi selecionada uma amostra aleatória de alunos de quatro cursos de Licenciatura: 

Matemática: 13 alunos; Física: 17 alunos; Pedagogia: 14 alunos e Ciências Naturais: 14 

alunos, que participaram da coleta de dados por meio da evocação livre de palavras, 
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conforme Ferreira et al. (2005), Cortes Jr. et al. (2009) e Magalhães Jr. e Tomanik 

(2012, 2013). 

Foi entregue uma folha (Figura 1) para cada aluno onde solicitou-se que 

escrevessem as cinco primeiras palavras que viesse a mente quando o assunto era o 

mosquito Aedes aegypti e doença Dengue. Em seguida, foi pedido que classificassem as 

palavras escritas anteriormente, assinalando (1) para a palavra considerada de maior 

importância, (2) para a segunda palavra mais importante, e assim por diante, até a 

menos importante ficando com a quinta posição. 

 

 

Figura 1: Modelo para evocação livre de palavras utilizado com alunos dos 

Cursos de Graduação – Licenciatura em Matemática, Física, Pedagogia e 

Ciências Naturais. 

 

A análise das palavras evocadas foi realizada em três etapas: 1) organização das 

palavras em grupos semânticos; 2) cálculo da frequência de ocorrência dos grupos 

semânticos; e 3) cálculo da ordem média de evocação (OME). 

O agrupamento de palavras evocadas em grupos semânticos objetiva evitar que 

termos e expressões semelhantes sejam considerados como diferentes (FERREIRA et 

al., 2005). As palavras que apareceram apenas uma única vez – frequência unitária – nas 

evocações foram desconsideradas. 
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A frequência dos grupos semânticos (FGS) foi calculada somando-se o número de 

vezes em que a palavra foi citada, e a ordem média de evocação (OME) foi calculada a 

partir do número de vezes que a palavra foi citada e a posição em que foi citada, 

conforme fórmula citada por Ferreira et al. (2005), e ilustrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Cálculo da frequência e da ordem média de evocação do grupo 

semântico “prevenção” para o curso de Ciências Naturais. 

Exemplo: grupo semântico “animais” 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 1º lugar: 4 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 2º lugar: 0 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 3º lugar: 0 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 4º lugar: 1 

Número de vezes que foi evocada e hierarquizada em 5º lugar: 2 

Frequência total:  4 + 0 + 0 + 1 + 2 = 7 

Cálculo da OME: [(4 x 1) + (0 x 2) + (0 x 3) + (1 x 4) + (2 x 5)]/7 = 2,5 

Fonte: Adaptado de Ferreira et al. (2005) 

 

Por último, utilizando-se os dados da frequência de ocorrência dos grupos 

semânticos e da ordem média de evocação (OME), os dados foram organizados e 

dispostos em quatro quadrantes, onde o 1º quadrante é composto pelos elementos do 

núcleo central, no 2º e 3º quadrante estão às palavras consideradas como grupo 

intermediário de importância, e o 4º quadrante é o núcleo periférico das representações 

sociais (FERREIRA et al., 2005). 

Por último, cabe ressaltar que a participação dos alunos, tanto da Educação Básica 

como Superior, foi voluntária, anônima e não constituiu qualquer tipo de avaliação e 

não atribui nota aos alunos em nenhuma disciplina regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Educação Básica: desenhos livres 

 

Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental produziram 26 desenhos onde foram 

representados 12 tipos de criadouros de mosquitos, cujas frequências estão ilustradas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Frequência de criadouros ilustrados nos desenhos dos alunos da turma 

701, na Escola Municipalizada Prudente de Moraes. 

Criadouros Interno Externo Total 

Pneu 0 20 20 

Prato de planta 1 17 18 

Caixa d’água 0 9 9 

Garrafa 0 9 9 

Balde 1 0 1 

Caixote com água 0 1 1 

Calha 0 1 1 

Lixo 0 1 1 

Poça d’água 0 1 1 

Tampa de garrafa 0 1 1 

Sacola 0 1 1 

Sucata 0 1 1 

Total 2 62 64 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos desenhos continha criadouros sem contextualização, isto é, apenas 

o recipiente com possibilidade de acumular água, sem qualquer outra ilustração que 

pudéssemos identificar o ambiente em que o criadouro se encontrava (Figura 2). 

Conforme Assis et al. (2013a), as representações visuais dos potenciais criadouros do 

mosquito em materiais impressos são centradas nos recipientes propriamente ditos e 

sem a analogia com o meio circundante. De acordo com os autores o ambiente urbano é 

unificado e homogêneo nesses impressos, porém, isso não corresponde ao mundo real, 
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uma vez que cada local é constituído por realidades distintas. Corroborando essa 

questão anterior, Assis et al. (2013b), a partir da leitura de diversos autores, afirmaram 

que grande parte das imagens utilizadas em livros didáticos e materiais impressos sobre 

a dengue são referências ao discurso incluso no material, sendo ainda acrítico. Ainda 

segundo a revisão dos autores acima, as imagens devem provocar questionamentos 

sociais, éticos e estéticos. 

Essas questões abordadas acima corroboram também os dados obtidos nesse 

trabalho, como dito anteriormente, a maioria dos desenhos foi constituída apenas pelos 

possíveis criadouros, sem a devida contextualização da realidade local onde os alunos 

estão inseridos. 

Apenas um aluno desenhou criadouros do mosquito em ambiente interno de uma 

edificação (Figura 3). Dentro da residência foram ilustrados um balde e um vaso de 

planta. De acordo com dados obtidos por Barata et al. (2001), a coleta de fêmeas de A. 

aegypti ocorre no intradomicílio, visto que as fêmeas ficam próximas à fonte alimentar, 

usando para repouso o interior das casas, como cantos escuros, em baixo de camas, atrás 

de armários, sob pias de cozinhas e no interior de banheiros (NATAL, 2002). Nesse 

aspecto, há necessidade de fazer um trabalho com esses alunos objetivando abordar a 

biologia e o comportamento do A. aegypti, para que medidas de controle de suas 

populações sejam mais efetivas, o que irá acarretar em medidas de prevenção mais 

eficientes. 

Em seis desenhos havia a ilustração de uma edificação e os criadouros ilustrados 

em seu entorno (Figura 4). Silva et al. (2006) realizaram um trabalho no bairo de 

Campo Grande, município do Rio de Janeiro, e encontraram 83,9% de imóveis positivos 

do tipo residência, enquanto que os terrenos baldios representaram 6,4%. Dentre os 

recipientes com maiores índices de infestação estavam os ralos (26,3%), vaso com 

planta (25,3%), garrafas, latas, plásticos (16,2%), caixas d’água (7,0%) e pneus 4,4%. 

No presente trabalho esses criadouros também foram representados nos desenhos. 

Destaca-se o fato de que em nenhum desenho foi ilustrado ralos, diferentemente da 

pesquisa de Silva et al. (2006), onde os pneus tiveram uma baixa freqüência de 

positividade para larvas de A. aegypti, em nosso trabalho observamos esse criadouro 

como o mais frequente nos desenhos. Por outro lado, Leão et al. (2016), encontraram, 

em Divinópolis/MG, os pneus como os principais criadouros. 
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Figura 2: Desenhos de alunos ilustrando criadouros do mosquito Aedes aegypti: vasos de 

plantas (A/B), caixa d’água, pneu, garrafas, caixote e vaso de planta (C) e pneu, 

tampinha de garrafa, lata de lixo e poça d’água (D). 
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Figura 3: Desenho de um aluno ilustrando criadouros do mosquito Aedes aegypti em 

ambientes interno e externo de uma edificação. 

 

Cabe destacar na Figura 4, os desenhos 4A e 4F, onde foram ilustrados uma calha e 

um ferro velho, respectivamente, como criadouros de A. aegypti. Esses dois desenhos 

associados aos dados citados acima corroboram as questões levantadas por Assis et al 

(2013a/b), em que os materiais de divulgação para campanhas de controle de prevenção 

de A. aegypti necessitam ser contextualizadas e refletirem a realidade local. 

Por fim, Souza et al. (2017) realizaram atividades de educação em saúde no 

município de Divinópolis/MG, que incluía palestra, vídeo, atividade de desenho e entrega 

de panfletos informativos. Após assistirem uma palestra e um vídeo foi realizada uma 

atividade de desenho por parte dos alunos. Segundo os autores, essa atividade gerou 

muita empolgação em todas as turmas onde foi realizada. Alguns alunos fizeram 

ilustrações muito semelhantes àquelas obtidas nesse trabalho, como criadouros de 

mosquito no entorno de residências. 
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Figura 4: Desenhos de alunos ilustrando criadouros do mosquito Aedes aegypti no 

entorno de edificações. 

 

4.2. Educação Superior: evocação livre de palavras 

Foram evocadas 78 palavras no total, porém, 42 palavras foram evocações únicas, e 

por essa razão foram descartadas. Participaram da análise 36 palavras diferentes, as 

quais foram reunidas em 12 grupos semânticos (Tabela 2). A ordem média de 

evocações desses grupos semânticos está ilustrada na Tabela 3. 
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Tabela 2: Frequência de evocação dos grupos semânticos nos Cursos de Ciências 

Naturais, Pedagogia, Física e Matemática do Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior/Universidade Federal Fluminense. 

Grupos semânticos Frequência de evocação 

de palavras Ciências Naturais Pedagogia Física Matemática Total 

Prevenção 12 07 10 11 40 

Dor 08 11 12 05 36 

Água parada 07 06 15 04 32 

Febre 07 06 10 08 31 

Sintomas 09 16 03 01 29 

Criadouros 06 02 14 03 25 

Doença 05 03 06 06 20 

Perigo 06 03 02 07 18 

Epidemia 07 - 03 04 14 

Mosquito 01 06 03 03 13 

Arboviroses - 01 04 03 08 

Larva - - 01 01 02 

Total 68 61 83 56 268 

Média 6,8 6,1 6,9 4,6 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da frequência dos grupos semânticos e da ordem média de evocações 

(OME) desses grupos semânticos foi possível estabelecer os elementos centrais, 

intermediários e periféricos. Os grupos semânticos classificados no primeiro quadrante 

possuem alta frequência e baixa ordem de evocação, e são aquelas que trazem maior 

interesse para a análise do núcleo central das representações sociais (WACHELKE e 

WOLTER, 2011). Dispostos no primeiro quadrante, e por isso mais relevantes, foram 

analisados seguindo alguns critérios como: possuírem frequência superior à frequência 

média de evocação; possuir OME inferior a OME média, ou seja, estar entre os termos 

que foram mais prontamente evocados; e as palavras que foram consideradas com maior 

grau de importância em mais de 50% das vezes que foram citados. 
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Tabela 3: Ordem média de evocações nos Cursos de Ciências Naturais, Pedagogia, 

Física e Matemática do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior/UFF. 

Grupos semânticos Ordem Média de Evocações 

de palavras Ciências Naturais Pedagogia Física Matemática 

Prevenção 2,41 3,0 2,9 2,63 

Dor 3,25 3,18 3,75 3,4 

Água parada 2,57 2,17 2,27 2,25 

Febre 3,71 2,67 3,7 3,75 

Sintomas 3,89 3,43 4,67 4,0 

Criadouros 2,33 3,5 3,28 4,67 

Doença 3,4 2,67 2,5 2,83 

Perigo 2,33 2,67 2,5 2,28 

Epidemia 3,14 - 2,0 3,5 

Mosquito 2,0 2,5 3,33 3,0 

Arboviroses - 5,0 1,5 3,0 

Larva - - 2,0 2,0 

Total 29,03 30,79 34,4 37,31 

Média 2,9 3,08 2,87 3,11 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os dados pode-se constatar diferenças entre os elementos centrais, 

intermediários e periféricos entre os alunos das Licenciaturas em questão. Os 

licenciandos em Ciências Naturais e Física tiveram em comum, como elemento central, 

o grupo semântico “água parada”, enquanto que para os licenciandos em Pedagogia e 

Matemática os elementos centrais foram mais voltados para as doenças e seus sintomas. 

O curso de Ciências Naturais tem em sua grade curricular disciplinas que abordam 

os vírus como causadores de doenças e artrópodes como transmissores de tais viroses. 

Para Ferreira et al. (2005), os elementos centrais são constituídos pelas significações 

fundamentais da representação. Possivelmente, a grade curricular do Curso de Ciências 

Naturais pode ter influenciado as evocações dos licenciandos desse curso, e por isso, 

prevenção e água parada foram os elementos centrais nas evocações livre de palavras. O 

conhecimento tanto os ciclos virais quanto o ciclo de vida dos insetos podem ter sido 

decisivos para os resultados das evocações livres de palavras dos licenciandos desse 
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curso. Esses resultados, conforme ressaltou Gatti (2003), são em decorrência do 

conhecimento enraizado na vida social, o qual estrutura a identidade social entre aqueles 

que os que dele partilham. Corroborando os nossos resultados e a afirmação de Gatti 

(2003), Silva et al. (2014) também encontraram diferentes representações sociais sobre 

meio ambiente entre alunos dos cursos de Ciências Naturais/Biologia, Ciências 

Naturais/Química, Educação Física e Matemática, na Universidade Estadual do Pará. 

Segundo os autores, as representações dos elementos centrais do Curso de Ciências 

Naturais/Biologia foram influenciadas pelas temáticas abordadas nas disciplinas em 

aulas teóricas e práticas. Água parada está muito presente em materiais impressos para 

campanhas contra a dengue (ASSIS et al., 2013b), e talvez por essa razão esse grupo 

semântico ocupou o núcleo central para os licenciandos do Curso de Física. 

Cabe destacar ainda o grupo semântico “prevenção” como elemento central 

evocado apenas pelos alunos do Curso de Ciências Naturais. Entende-se que alunos 

sabem e consideram a prática preventiva como importante atitude para o controle dos 

focos do mosquito transmissor das arboviroses. O grupo semântico “prevenção” teve a 

maior frequência (40 vezes) é referente a uma das medidas mais difundida nos meios de 

impressos de campanhas contra as arboviroses (Assis et al., 2013a). 

Os elementos centrais identificados para os licenciandos em Pedagogia e 

Matemática demonstram representações mais voltadas para o âmbito antropocênctrico, 

já que foram mais voltados para as doenças e seus sintomas. Os mesmos autores citados 

anteriormente, Silva et al. (2014), também observaram essa situação entre os dados dos 

Cursos de Ciências Naturais/Biologia e Educação Física quando comparados com os 

dados dos Cursos de Ciências Naturais/Química e Matemática, uma vez que esses 

últimos tiveram como elementos centrais problemas ambientais e questões legislativas, 

as quais foram consideradas como antropocêntricas. 

Um grupo semântico bastante destacado como elemento central para os 

licenciandos de Matemática foi “perigo”. Lefèvre et al. (2007) também destacaram esse 

termo quando investigaram as representações sobre dengue e seu vetor por moradores 

do Município de São Sebastião, Litoral Norte do Estado de São Paulo. Segundo os 

autores, há uma percepção muito exacerbada acerca da dengue e suas consequências, 

sendo a principal delas, a morte. Dessa forma, compreende-se que os alunos, sobretudo 

de Matemática, acreditam que essa doença é muito grave. 
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Quadro 2: Composição do núcleo central, elementos intermediários e periféricos das 

representações sociais do Curso de Ciências Naturais/INFES/UFF. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 6,8 

 

OME < 2,9 Frequência Média > 6,8 OME ≥ 2,9 

Freq. OME Freq. OME 

Prevenção 12 2,41 Sintomas 09 3,89 

Água parada 07 2,57 Dor 08 3,25 

- - - Epidemia 07 3,14 

- - - Febre 07 3,71 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 6,8 OME < 2,9 Frequência Média < 6,8 OME ≥ 2,9 

 Freq. OME  Freq. OME 

Criadouros 06 2,33 Doença 05 3,4 

Perigo 06 2,33 - - - 

Mosquito 01 2,0 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 3 Composição do núcleo central, elementos intermediários e periféricos das 

representações sociais do Curso de Física/INFES/UFF. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 6,9 

 

OME < 2,87 Frequência Média > 6,9 OME ≥ 2,87 

Freq. OME Freq. OME 

Água parada 15 2,27 Criadouros 14 3,28 

- - - Dor 12 3,75 

- - - Febre 10 3,7 

- - - Prevenção 10 2,9 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 6,9 OME < 2,87 Frequência Média < 6,9 OME ≥ 2,87 

 Freq. OME  Freq. OME 

Doença 06 2,5 Mosquito 03 3,33 

Arboviroses 04 1,5 Sintomas 02 4,67 

Epidemia 03 2,0 - - - 

Perigo 02 2,5 - - - 

Larva 01 2,0 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 4: Composição do núcleo central, elementos intermediários e periféricos das 

representações sociais do Curso de Pedagogia/INFES/UFF. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 6,1 

 

OME < 3,08 Frequência Média > 6,1 OME ≥ 3,08 

Freq. OME Freq. OME 

Sintomas 16 3,43 - - - 

Dor 11 3,18 - - - 

Prevenção 07 3,0 - - - 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 6,1 OME < 3,08 Frequência Média < 6,1 OME ≥ 3,08 

 Freq. OME  Freq. OME 

Água parada 06 2,17 Criadouros 02 3,5 

Febre 06 2,67 Arboviroses 01 5,0 

Mosquito 06 2,5 - - - 

Doença 03 2,67 - - - 

Perigo 03 2,67 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 5: Composição do núcleo central, elementos intermediários e periféricos das 

representações sociais do Curso de Matemática/INFES/UFF. 

Elementos Centrais – 1º Quadrante Elementos Intermediários – 2º Quadrante 

Frequência Média ≥ 4,6 

 

OME < 3,11 Frequência Média > 4,6 OME ≥ 3,11 

Freq. OME Freq. OME 

Perigo 07 2,28 Febre 08 3,75 

Doença 06 2,83 Dor 05 3,4 

Dor 05 3,4 - - - 

Elementos Intermediários – 3º Quadrante Elementos Periféricos – 4º Quadrante 

Frequência Média < 4,6 OME < 3,11 Frequência Média < 4,6 OME ≥ 3,11 

 Freq. OME  Freq. OME 

Água parada 04 2,25 Epidemia 04 3,5 

Arboviroses 03 3,0 Criadouros 03 4,67 

Mosquito 03 3,0 Sintomas 01 4,0 

Larva 01 2,0 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O segundo e quarto grupos semânticos mais frequentes estão relacionados aos 

principais sintomas das arboviroses, dor e febre, respectivamente. Acredita-se que 

diversos alunos, seus familiares e amigos já foram acometidos por alguma arbovirose, e, 

as principais queixas dos doentes são a dor e a febre, e possivelmente por isso fez com 

que fossem grupos semânticos muito frequentes. A importância do grupo semântico dor 

se fundamenta, não só pela sua frequência, mas, pela posição em foi hierarquizada, uma 

vez que, esteve presente em posições superiores em todos os cursos, o que a torna uma 

importante representação. 

Como elementos intermediários do segundo quadrante houve semelhança entre os 

cursos, pois, em todos os elementos “dor” e “febre” estiveram presentes. Esses 

elementos periféricos estão em consonância com as funções do sistema periférico 

definidas por Abric (1998 apud Mazzotti, 2002), que afirmou que o sistema periférico 

permite a elaboração de representações relacionadas à história e às experiências 

pessoais dos sujeitos. Esses sintomas (febre, dor) são muito frequentes entre aquelas 

pessoas que já foram acometidas pelas arboviroses, refletindo os inúmeros casos, 

principalmente de dengue na Mesorregião Noroeste Fluminense, e por isso ocuparam o 

segundo quadrante, como elementos secundários de importância para os licenciandos 

dos quatro cursos. 

Os elementos do terceiro quadrante, também denominados de elementos 

intermediários, enquadraram aqueles grupos semânticos que se tornam consequências 

dos elementos centrais. A ausência de prevenção permite o acúmulo de água, e ambos 

se tornam criadouros e perigo para a proliferação do mosquito. O elemento periférico 

nada mais é do que a consequência dos elementos centrais e intermediários. Estão 

envolvidas nesse quadrante as mesmas questões discutidas no quadrante anterior. 

Observou-se que os grupos semânticos “arboviroses”, “mosquito” e “epidemia” 

possuem pequena representação social, sendo elementos periféricos (4º quadrante), que 

foram evocados poucas vezes e em posições inferiores. 

Os dados para o grupo semântico “criadouro” foram controversos, pois aparece 

em diferentes quadrantes entre os cursos, a saber, como elemento intermediário, 2º e 3º 

quadrantes para os cursos de Física e Ciências Naturais, respectivamente, e, como 

elemento periférico (4º quadrante) para os cursos de Pedagogia e Matemática. 

Questiona-se aqui se os licenciandos associam água parada com criadouros de 

mosquitos, já que o grupo semântico “água parada” esteve posicionado como elemento 

central, principalmente entre os Cursos de Ciências Naturais e Física, mas o grupo 
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semântico “criadouros” não teve a mesma posição nas evocações. Essa é uma questão 

importante, uma vez que a eliminação de possíveis criadouros é a principal medida de 

prevenção contra a proliferação dos mosquitos. Mas, deve-se questionar aqui se os 

licenciandos associam água parada com criadouro de mosquito? Como não temos essa 

resposta é importante que ações de ensino façam essa associação. 

A avaliação do conhecimento prévio constitui-se em uma matéria indispensável 

para a implantação de projetos pedagógicos, orientando as ações que promoverão a 

aprendizagem. Planejar sem o conhecimento prévio que trazem, é planejar sobre o 

vazio, num mar de incertezas, contudo, se ao planejar se sabe onde se está, mais 

promissor fica da aonde se quer chegar. 

A representação social é uma ligação que os indivíduos produzem sobre 

determinado conteúdo em sua vida, respeitando as experiências e bagagens culturais de 

cada um, sendo influenciadas por suas culturas e/ou crenças. Tendo como intuito 

investigar o que pensam, por que pensam e como pensam sobre um determinado 

assunto, gerando assim, um importante alicerce teórico (ALMEIDA, 2005). 

Cortes Jr. et al. (2009) consideraram importante caracterizar as representações 

sociais dos estudantes do curso de química ambiental para realização de um trabalho de 

conscientização ambiental com bases locais, partindo da realidade do público-alvo. De 

forma semelhante a esses autores, acreditamos que a caracterização das representações 

sociais dos alunos de graduação do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior foi fundamental, não só para a diagnose inicial, mas, principalmente para 

direcionar práticas e projetos futuros para esse Instituto. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como base a teoria das representações sociais que considera como 

verdadeiro o conhecimento do senso comum. Permitir ao sujeito de forma mais simples 

e natural se comunicar, se expressar e interpretar o mundo. Com isso, temos a escola 

como um local onde circulam diversas representações, que interferem tanto na pratica 

pedagógica como na vida dos alunos. 

O conhecimento das representações sociais dos alunos se faz necessário, pois é 

preciso observar o conhecimento prévio dos mesmos para que possam ser traçadas 

estratégias que envolvam e estimulem os alunos nas suas devidas realidades.  

As representações obtidas por meio da evocação livre de palavras e desenhos 

livres demonstraram que os alunos possuíam vários conhecimentos, de modo geral 

sobre o tema “Mosquito - Aedes aegypti”, tais como criadouros, arboviroses e 

prevenção. Podendo observar ainda que os alunos possuem conhecimentos que são 

amplamente divulgadas pela mídia e campanhas de saúde, tais como criadouros em 

pneus, pratos de planta e garrafas, e sintomas como febre e dor durante o acometimento 

das arboviroses. 

Há importância diretamente na questão básica de conhecer o problema, que cresce 

mais a cada ano em nosso país, e saber lidar de forma definitiva e segura, sem 

prejudicar ainda mais a vida no ambiente. Pense universalmente e haja primeiramente 

em sua própria zona de conforto. Tendo o ensino como principal instrumento para a 

melhoria da situação. Por fim, esse trabalho contribuiu para modificar o foco 

essencialmente descritivo e mecânico que a ciência tem didaticamente para um foco 

vivenciado pelo cotidiano dos alunos. 

Contudo, pode-se concluir que há algumas questões que necessitam de maior 

enfoque na abordagem para os alunos da Educação Básica de aspectos como locais de 

criadouros e comportamento dos mosquitos. Na Educação Superior deve-se estruturar 

projetos de extensão visando abordar diversas questões como criadouros do mosquito 

vetor e sintomas e consequências das arboviroses. 
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