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Aedes é um genérico de artrópodes vetores de vírus que podem provocar 
doenças em humanos, três desses vírus estão em circulação de maneira muito 
atuante no Brasil. Dentre os mosquitos desse gênero, se destaca o Aedes 
aegypti, transmissor do vírus da Dengue, da febre Chikungunya o do vírus Zika. 
Esses insetos são encontrados principalmente em áreas urbanizadas, devido à 
grande quantidade de criadouros. É fundamental a eliminação desses focos de 
desenvolvimento dos mosquitos, para isso, é de suma importância a 
conscientização da população. Levar esse conhecimento para a comunidade 
escolar é uma das formas de se conseguir um resultado satisfatório na 
minimização do problema, uma vez que os estudantes possuem o desejo de 
transformação e contribuição para busca de resolução de problemas sociais. 
Devido à importância do tema, o projeto teve como objetivo promover a 
conscientização da população estudantil de Maceió, Alagoas, sobre os perigos do 
Aedes aegypti e incentivar a prevenção das doenças transmitas por esse vetor. O 
projeto foi desenvolvido junto às escolas públicas de Maceió, sendo em duas 
etapas, a primeira com uma palestra e vídeo sobre a biologia, história e 
adaptação dos mosquitos e, uma segunda etapa, agraciada de um momento onde 
foi possível realizar uma mostra desses insetos em todas as suas fases (ovos, 
larvas, pupas e mosquito adulto), com auxílio de lupas e microscópios ópticos. 
Esse segundo momento mostrou a importância da prática para a melhor 
compreensão dos fatos, com a perspectiva de tamanho e metamorfose que esses 
animais sofrem no processo de desenvolvimento além do tempo que leva pra 
acontecer. O trabalho possibilitou aos estudantes novos conhecimentos sobre os 
vírus em questão e assim, tentar diminuir os casos de infecções causadas por 
esses micro-organismos. Percebeu, ao longo do trabalho, que os estudantes 
tornaram-se disseminadores do perigo dessas viroses e da importância de sua 
prevenção.  
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