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 a rima melódica do
"rap da arbo"

ajudando a tornar
conhecidas as
arboviroses.



Em uma escola
de uma região
metropolitana...



Eli, um adolescente
engajado, procura

uma forma de ajudar
os amigos a

descobrirem o que é
arbovirose. 

Arboviroses



depois de muito pensar,
surge uma ideia!

criar uma rima para
ajudar a entender o que é
a arbovirose. e é Assim que

surge o "Rap da Arbo":



Se liga, meu mano, no que
eu vou te dizer!

Mas presta atenção pra
me compreender.

Tem um nome esquisito
"arboviroses"

Mas pra passar a visão
unimos vozes!



Arbo, arbo,
arbo o quê?
Arboviroses!



O profe falou e eu vou
mais além.

Porque O mestre mandou,
mandou muito bem:

"São doenças causadas
pelo arbovírus."



Aí, a coisa deu ruim e
começou a complicar.

Agora, meu mano,
vamos ter que

explanar!



Arbo, arbo,
arbo o quê?
Arboviroses!



Vem de um inseto
sinistro, pode ser

letal.
Então, Aprende
esse rap pra
informar pra

geral!



Se todo mundo se
unir, dando moral,
Vamos espalhar
que ele vive num
lugar tropical. 



A doença é transmitida
pelo mosquito urbano.

Então se liga nessa aí,
meu mano!

Tem um nome bugado
até pra decorar:

"Aedes Aegypti", tento
nem soletrar.



Preste bem atenção
no que eu vou dizer:

Arbo o quê?
Arboviroses! 



Arbo, arbo,
arbo o quê?
Arboviroses! 



 Aprendeu a
música? agora é a
sua vez de cantar
um rap maneiro! 



Faça a leitura do 
QR CODE E OUÇA 
O rap da arbo: 
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©Meri Gerlin via Canva.com (2022). Todos os direitos de texto e imagem
reservados, de acordo com a Lei de Direitos Autorais do Brasil
(L9.610/1998), nesta obra disponibilizada, gratuitamente, pelo Projeto
Arbocontrol sob a coordenação do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da
Universidade de Brasília. 



Produção

Fique por dento de mais uma questão da "Coleção Perguntas da
Arbo": O som da linguagem sonora ritmada encontrada no "Rap" que é
um gênero musical novo surgido no século XX, fornece elementos
para a constituição desta obra. A estrutura poética com rimas,
herdada da cultura "hip hop", contribui com a tradução do
conhecimento sobre as arboviroses. Para ouvir o "Rap da Arbo" basta
selecioná-lo entre os produtos da REC ARBO, ao acessar o Canal do
Youtube da REC UFES.


