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RESUMO 

 

Pouco sabemos sobre o cotidiano escolar dos alunos e alunas com aids. Visando 

investigar essa realidade, a presente pesquisa tem como principal objetivo 

identificar quais os modelos organizadores aplicados por uma amostra de docentes 

na resolução de situações do cotidiano escolar, envolvendo alunos e alunas 

portadores do HIV/aids e quais são os valores presentes em tais modelos.  

Adotamos como referencial teórico-metodológico a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento, uma abordagem sobre o funcionamento psicológico. 

Participaram desse estudo 83 professores/as de escolas públicas e privadas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental dos municípios de São Paulo e Cajamar. 

Realizamos um levantamento exploratório das situações vivenciadas por 23 desses 

profissionais para a elaboração do instrumento definitivo de pesquisa. Destacamos, 

através desse procedimento, as seguintes temáticas relacionadas ao cotidiano 

escolar dos alunos e alunas com aids na ótica dos educadores: o risco de 

transmissão do HIV/aids, as dificuldades de aprendizagem dos alunos com aids e a 

inclusão deles na escola. Elaboramos três questionários com sete questões sobre 

estes temas que foram respondidos por 60 sujeitos. Para chegar aos modelos 

organizadores elaborados por esses sujeitos, analisamos os pensamentos e ações 

descritas, caracterizados pela integração de elementos abstraídos e retidos pelo 

sujeito, significados atribuídos e implicações estabelecidas a partir das situações 

apresentadas. Verificamos uma variedade de representações nos modelos 

elaborados, que permite avançar nas discussões sobre o cotidiano escolar dos 

alunos e alunas com aids em particular e sobre as práticas escolares em geral.   
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ABSTRACT 

 
Little is known regarding AIDS infected students´ everyday school life. Aiming at 

investigating this reality, the present research considers its main purpose to 

identify which organizing models applied to a sample of teachers in the resolution 

of everyday school situations, comprehending HIV/AIDS infected students and what 

the present values in these models are. We have adopted as theoretical-

methodological referential, the Theory of Organizing Models of the Thought, an 

approach about the psychic operation. Eighty-three teachers, from public and 

private schools (Kindergarten and Primary) in the municipal district of São Paulo 

and Cajamar, have taken part in this study. We have accomplished an exploration 

survey of lived situations by 23 of these professionals to the elaboration of the 

definitive tools of the research. We have pointed out through this procedure, the 

following thematic situations related to the everyday school life of the AIDS 

students in the view of the educators: the HIV/AIDS transmission risk, the 

difficulties of AIDS students’ learning, and the inclusion of students in schools. We 

have elaborated three questionnaires with seven questions about these topics that 

were answered by 60 individuals. To come to the elaborated organizing models by 

these people, we have analyzed the reported thoughts and actions, characterized 

by the integration of abstracted and retained elements by the person, assigned 

meanings and established plots from the presented situations. We have checked a 

variety of representations in the elaborated models that allow developing in the 

discussions about everyday school life with AIDS infected students in particular and 

school practices in general. 
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A escolha de um tema de pesquisa não é aleatória e raramente um acaso. 

Em nosso caso é uma causa! Essa dissertação é resultado de uma trajetória de 

militância no movimento de luta contra a aids durante os anos 90, período no qual 

atuamos nas trincheiras da assistência, prevenção e ativismo político.  

Desejando aprimorar esse exercício de responsabilidade social, caracterizado 

até então por uma grande motivação afetiva e compromisso político, sentimos a 

necessidade de qualificar tecnicamente nossa ação. O primeiro passo para isso 

resultou numa publicação produzida por um grupo multi-profissional de que 

fizemos parte. O livro “Daniel e Letícia: Falando sobre aids...” tornou-se referência 

no assunto sendo, até hoje, recomendado pelo Ministério da Saúde. Nele, são 

discutidas questões como sexualidade, adesão ao tratamento, morte, 

institucionalização e escola, parte que coube a nós devido à experiência e inserção 

profissional na área.  

Desenvolvendo essa articulação entre o engajamento social com os 

portadores do HIV/aids e minha escolha profissional, ligada à educação, é que 

surgiu o interesse de dedicação à pesquisa que resulta, agora, na apresentação 

deste trabalho que gira em torno dos temas aids e escola. 

Com a escola, em geral, todos nós já estamos familiarizados. Afinal, se 

estamos lendo é porque passamos parte de nossa vida tendo aulas. Porém, sobre a 

aids, nem todas as pessoas a conhecem... 

No início dos anos 80 algumas pessoas, nos Estados Unidos, começaram a 

convalescer afetadas por uma enfermidade desconhecida. Como essas pessoas, em 

geral, eram homossexuais, a moléstia foi inicialmente chamada pelos médicos de 

GRID (Gay Related Immuno-deficiency), o que foi popularmente traduzido por 

 



 16

“Peste gay”, uma expressão pejorativa que integrava às características de 

desconhecimento, incurabilidade e letalidade, preconceitos e estigmas sociais. Isso 

foi suficiente para transformar a AIDS (Acquired Immuno Deficiency Síndrome) num 

motivo para a marginalização e segregação social. 

Uma das principais trincheiras da luta contra a aids1 é, justamente, o 

enfrentamento dos preconceitos e da discriminação social que é aplicada à pessoa 

soropositiva, independente de idade, sexo, naturalidade, etc. Uma situação 

ilustrativa disso foi vivenciada pela garotinha Sheila, em 1992. Ela foi rejeitada por 

uma escola de São Paulo porque tinha aids. O caso obteve muita repercussão e 

resultou numa Portaria Interministerial recomendando normas e procedimentos 

para evitar a discriminação de portadores do HIV/aids nas escolas. 

Desde então, quase nada sabemos sobre o cotidiano escolar dos alunos e 

alunas portadores do HIV/aids que freqüentam as escolas brasileiras. É com este  

intuito que desenvolveremos a apresentação da seguinte pesquisa cuja pretensão é  

contribuir para o avanço das discussões sobre o cotidiano escolar desses alunos e 

sobre as práticas educativas em geral.  

                                            
1 “Já se escreveu a palavra que dá nome à doença causada pelo vírus HIV das mais diversas formas: 
‘AIDS’, ‘Aids’, ‘aids’, ‘SIDA’, ‘Sida’, ‘sida’. A aids foi inicialmente chamada de síndrome, como habitual 
na Medicina, por se desconhecer sua etiologia e não haver meios específicos para diagnóstico, além 
de o quadro clínico ser mal definido na época, ou seja, no início da década de 80. Naquele tempo, 
havia justificativa de escrever “AIDS”, como abreviação de Acquired Immuno Deficiency Síndrome, ou 
Aids, maneira que alguns jornais escrevem siglas com 4 ou mais letras que podem ser pronunciáveis. 
Contudo, em 1983, identificou-se seu agente etiológico e, a partir de 85, começaram a surgir 
inúmeras técnicas para diagnóstico laboratorial. O conhecimento científico acumulado já era 
suficiente para, no âmbito do saber médico, tratar a aids como uma doença (vide classificação 
Internacional de Doenças, 10ª edição/CID-10). A palavra ‘aids’ passou a ser, do ponto de vista 
gramatical, equivalente  à ‘sífilis’, ‘coqueluche’, ‘conjuntivite’. Nomes de doenças são substantivos 
comuns, grafados com inicial minúscula. (...) Baseado nessas considerações e no fato de que a 
palavra ‘aids’ vem sofrendo o mesmo processo de evolução lingüística da palavra ‘laser’ (sigla de light 
amplification by stimulated emition of radiation), entre tantos outros anglicismos incorporados pela 
língua portuguesa no Brasil, não parece haver razão para grafá-la com maiúscula, a não ser quando 
corresponder a nomes próprios de entidades (como Coordenação Nacional de DST e Aids) ou siglas 
que incorporem a palavra (como CN-DST/AIDS)” (Castilho, 1997 apud Esher, 1999). 
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Trata-se de uma investigação baseada em pressupostos teóricos sobre o 

funcionamento psicológico. Portanto, não podemos assegurar com a pesquisa como 

é o cotidiano escolar de alunos e alunas com aids, pois trabalharemos com as 

representações dos professores e professoras que convivem com tais alunos e 

alunas.  

Nosso objetivo principal é identificar os Modelos Organizadores do 

Pensamento aplicados pelos educadores na resolução de situações do cotidiano 

escolar envolvendo alunos e alunas portadores do HIV/aids, visando, 

especificamente, identificar os valores presentes nessas representações. 

Acreditamos que as representações dos sujeitos participantes da pesquisa poderão 

subsidiar análises e discussões educacionais que contribuam para o aprimoramento 

de relações escolares pautadas por princípios éticos.  

Primeiramente apresentaremos um cenário da aids com os principais 

aspectos relacionados à epidemia visando familiarizar o/a leitor/a com o assunto, 

contextualizando nossa temática de pesquisa. No segundo capítulo, descreveremos 

o referencial teórico-metodológico que adotamos, a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento, um prolongamento das idéias piagetianas sobre o 

funcionamento psíquico que visa integrar os conteúdos e os aspectos estruturais do 

pensamento. 

No capítulo III, descreveremos o plano de investigação da pesquisa. 

Detalharemos a amostra de sujeitos e os procedimentos para coleta de dados. 

Primeiramente, apresentaremos os resultados de um levantamento exploratório 

feito para conhecer as temáticas mais comuns associadas ao cotidiano dos alunos e 

alunas com aids na ótica dos educadores, que resultou em três questionários 
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distintos que foram aplicados para a coleta de dados. Também definiremos os 

procedimentos de análise dos dados, articulando-os com a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento. 

Os resultados da pesquisa são apresentados no capítulo IV com a 

identificação dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na resolução das 

situações apresentadas a eles. No mesmo capítulo apresentamos, ainda, uma 

discussão preliminar sobre os resultados obtidos. 

No capítulo V, faremos a discussão dos resultados dividindo-os de acordo 

com a temática de cada um dos três diferentes questionários. Procuramos 

evidenciar os valores presentes nos modelos identificados e apresentar uma 

comparação entre os modelos aplicados por sujeitos de escolas públicas com os 

aplicados por sujeitos de escolas particulares. 

Nas considerações finais (capítulo VI), destacaremos os avanços e limites de 

nossa investigação, apresentando temas promissores para outros estudos, bem 

como algumas idéias sobre a abordagem e aplicabilidade escolar dos resultados 

obtidos. 
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1.1) A aids chega à escola 

 

A visibilidade e repercussão pública de uma notícia veiculada pela mídia 

pode ser proporcional ao grau de polêmica que ela traz. Apesar de muitas vezes ser 

tendenciosa e carregada de sensacionalismo, chega a mobilizar a opinião dos 

leitores e provocar mudanças. 

Foi o que ocorreu com o “Caso Sheila”, uma garotinha de cinco anos que 

teve a matrícula recusada numa escola de São Paulo porque tinha aids (Jornais 

Folha de São Paulo e Folha da Tarde de 01/05/92). A divulgação desse fato teve um 

impacto social muito grande. Vários jornais de grande circulação repercutiram a 

temática em suas manchetes, revelando a reprodução do acontecimento em 

diferentes localidades: “Menina com aids luta para ir ao colégio” (Folha da 

Tarde/SP – 01/05/92), “Suspeita de AIDS afasta criança de creche no Paraná” 

(Estado de São Paulo – 26/05/92), “Escolas decidem rejeitar portadores do HIV” (O 

Globo – 08/05/92).  

A opinião pública brasileira ficou indignada e a polêmica se consolidou com o 

posicionamento crítico a esse tipo de discriminação. Entidades como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se 

posicionaram veementemente contra o veto das escolas às crianças com aids. 

Apesar de não ser o primeiro caso de crianças com aids nas escolas 

brasileiras, devido às enormes repercussões em todo o país, o “Caso Sheila” 

permitiu que a questão fosse discutida publicamente e resultasse numa resposta 

formal dos Ministérios da Saúde e da Educação que emitiram a Portaria 

Interministerial 796 de 29/05/92, ressaltando e determinando entre outras coisas 

que: a educação é um direito constitucionalmente definido; exigências sorológicas 
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eram injustificadas; a divulgação de diagnósticos não deveriam ser feitos; proibição 

da existência de classes especiais ou escolas específicas para infectados pelo HIV.2

As manchetes sobre o caso voltaram a ocupar as primeiras páginas dos 

jornais. Mas, dessa vez, noticiando a mudança: “Justiça garante volta de Sheila à 

Ursa Maior” (Folha da Tarde – 15/05/92); “Sheila, feliz na escola nova” (Jornal da 

Tarde – 19/05/92). E, desde então, sobretudo pela força da Lei (mas também, por 

que não dizer?), pela repercussão da mídia e da opinião pública, todas as crianças 

com aids, no Brasil, freqüentam escolas de ensino regular, públicas ou 

particulares.3

Como pudemos constatar, a inclusão das crianças com aids no cotidiano 

escolar já está legalizada há mais de dez anos. Acontece que, de lá para cá, 

notamos em nosso levantamento bibliográfico a quase inexistência de reportagens 

na mídia, bem como estudos acadêmicos, considerando aspectos da rotina escolar 

desses alunos que estão freqüentando cotidianamente os espaços escolares.  

As publicações relacionadas ao assunto, em geral, limitam-se a informar 

sobre a aids, meios de transmissão, modos de prevenção, tópicos de orientação 

sexual e esclarecimento de dúvidas4. Sendo assim, um aspecto do cotidiano 

                                            
2 Ministério da Educação. Portaria Interministerial n.º 796, de 29 de maio de 1992. 
3 Apesar da repercussão nacional do “Caso Sheila” disparada pela mídia, a aids já havia chegado às 
escolas paulistas há mais tempo. Nas escolas da rede pública já haviam sido integrados 20 ou mais 
casos (conhecidos) de pessoas com HIV/Aids. Os casos de rejeição a estas pessoas haviam sido 
superados e todas elas, professores, funcionários e aluno, continuavam a participar normalmente da 
rotina escolar. É que naquela época já havia no município de São Paulo o Projeto Aids, implementado 
pela Secretaria Municipal de Educação. Em dois anos de existência já tinha treinado mais de 700 
professores da rede que passaram mais tarde a atuar como multiplicadores e ajudavam professores e 
alunos a resolver os problemas que a questão da aids e da prevenção à epidemia traziam para dentro 
das escolas. 
4 Em relação a isso, destacamos aqui algumas publicações: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS, A AIDS e a escola: nem indiferença, 
nem discriminação; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/SP, A prevenção na escola: Relatos 
de experiências, 1999; P.E. DST/AIDS-SP; NEPAIDS; GTPOS, Fala garoto! Fala garota!, 2000; 
Terezinha PINTO; Izabel da Silva TELLES (ORGs.),  AIDS e escola: reflexões e propostas do 
EDUCAIDS, 2000. 
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escolar, como por exemplo, as práticas educativas considerando a presença de 

alunos com aids, constitui um saber em gestação a partir do entrelaçamento 

relacional e das representações construídas dentro dos muros da escola, mais 

precisamente, das quatro paredes da sala de aula. 

Naturalmente, quem lê esta dissertação, pode se perguntar sobre a 

importância e, até mesmo, se há pertinência nesta questão, pois trata-se de algo 

que parece demandar respostas muito óbvias, como por exemplo, a idéia de que o 

cotidiano escolar dos alunos com aids há de ser como o dos alunos com outras 

doenças como diabetes, hepatite, hemofilia, etc. A diferença poderia consistir 

apenas em algumas peculiaridades como consultas médicas, remédios e 

intercorrências, aspectos esses que não chegam a ter grandes implicações. 

Entretanto, partimos do pressuposto de que a aids se apresenta como um fenômeno 

mundial, ameaçador e complexo que requer uma visão abrangente e integradora, 

que extrapola os aspectos biológicos. É o momento de sabermos um pouco mais 

sobre o que estamos falando. 

 

1.2) A peste gay 

Camargo (1994) nos lembra que no início dos anos 80 nossa sociedade 

acreditava que dispunha do controle de todas as moléstias infecciosas devido aos 

avanços da biologia molecular, das implicações genéticas das descobertas 

relacionadas ao DNA-RNA e dos promissores transplantes de órgãos. Naquela época, 

imaginava-se que a preocupação limitava-se a alguns tipos de câncer e cardiopatias 

de origem comportamental. 

Entretanto, justamente na mesma época, médicos americanos começaram a 

constatar a manifestação de uma doença aparentemente nova, que não se 
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enquadrava nos modelos patológicos e epidemiológicos das infecções descritas até 

então. Os primeiros pacientes eram, em geral, jovens homossexuais masculinos 

provenientes de grandes cidades norte americanas (Nova Iorque, Los Angeles e São 

Francisco).  

Em 3 de julho de 1981 o jornal The New York Times publicou na sessão de 

medicina o artigo intitulado “Câncer raro observado entre 41 homossexuais” 

baseado em dados oficiais da agência federal de epidemiologia americana - CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention). Foi o início oficial da doença calcado 

numa representação factual que não podemos deixar passar desapercebida e a qual 

voltaremos mais à frente: uma doença desconhecida surgida entre gays. Fato é que 

estavam assim esboçados e tornados públicos os principais elementos da moléstia que iria 
abalar as relações sociais do final do século. Um microorganismo novo, cuja reprodução, 
transmissão e controle eram desconhecidos dos meios científicos e que se manifestava 
preferencialmente em hospedeiros humanos, marginalizados pela sociedade 
contemporânea. Foi o início do que seria a epidemia da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida – AIDS. (CAMARGO, 1994, p. 105). 

Há quem defenda a idéia de que a epidemia teria se iniciado mais cedo. 

Shilts (1997) relata o óbito, em 1977, de uma médica e pesquisadora dinamarquesa 

que havia estado na África. A causa da morte dessa médica estava relacionada a 

um determinado tipo de pneumonia, doença comum entre homossexuais da costa 

norte americana atingidos pela aids. Porém, na época em que a dinamarquesa teve 

tal doença, ninguém morria de pneumonia. Associando esses dados, Shilts (1997) 

acredita que talvez a médica e pesquisadora seja, historicamente, o primeiro caso 

descrito de morte por decorrência da aids.  

Tendo a mídia divulgado os primeiros casos com a especificidade da 

orientação sexual dos primeiros pacientes, começou a circular a idéia de que se 

tratava de uma “peste gay” por que atacava os homossexuais, que não tinha cura, 
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podia ser fatal e que não se sabia ao certo onde tinha surgido. Para Daniel (1989) a 

difusão do conceito de “peste gay”, pela mídia, aconteceu em razão de uma 

designação médica dada à doença nos momentos iniciais de seu descobrimento: 

Grid – Gay Related Immuno-deficiency. 

Até hoje não se sabe ao certo nem onde e nem como a doença surgiu. No 

imaginário popular as representações a esse respeito sempre variaram bastante e 

foram difundidas idéias mistificadas de que se tratava de castigo divino aos 

desencaminhados até de que era um produto de criação laboratorial (CAMARGO, 

1994). 

As investigações iniciadas relativas à doença obtiveram um importante 

resultado em 1984. Embalada por uma guerra de vaidades entre dois chefes de 

grupos de diferentes centros de pesquisa, foi anunciado o isolamento do vírus 

responsável pelos sintomas da aids, denominado em 1986 de Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV).5

 

 

 

 

                                            
5 Os dois pesquisadores são Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris e, Robert Gallo, do 
Instituto Nacional do Câncer de Bethesda nos EUA. Os dois grupos investigavam há anos correlações 
vírus – doença e estavam capacitados e próximos de chegar a um resultado. O grupo de Montagnier 
conseguiu cultivar um retrovírus (grupo ao qual pertence o HIV) em laboratório e enviou o material 
para o laboratório de Gallo, para que confirmasse o achado. Com base nesse material, Gallo divulgou 
a descoberta como se fosse sua, vindo a retratar-se somente no início da década de 90. Gallo é um 
importante virologista, e já havia identificado outros dois retrovírus, o HTLV – 1 e o HTLV – 2 e, por 
isso, divulgou o agente etiológico da aids com a designação de HTLV – 3. Na França ele foi 
reconhecido como LAV. Depois das disputas da comunidade científica serem devidamente 
esclarecidas, chegou-se ao consenso de unir as duas denominações e designá-lo HIV. 
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A literatura descreve uma grande semelhança genética grande entre o HIV e 

o vírus que provoca a imunodeficiência em símios (SIV). Assim tem sido defendida a 

hipótese de que o agente etiológico causador da aids pode ter se originado da 

floresta africana. Considerando, de um lado, que o vírus HIV é transmitido através 

de líquidos do corpo, principalmente sangue, esperma e leite, e de outro lado, 

alguns costumes e rituais tribais africanos, pensa-se que por aí o vírus dos símios 

(SIV) pode ter passado para humanos e, lentamente, adaptando-se a esse novo 

hospedeiro, foi adquirindo as características do HIV.  

Das tribos, teria passado para vilas e... 

Os movimentos políticos de libertação de ex-colônias africanas, nos últimos 30 anos, 
trouxeram como conseqüência a construção de estradas, crescimento de cidades e, ainda, 
guerras e guerrilhas colocaram em contato o mundo ocidental com tribos africanas, isoladas 
nas selvas. Nos grandes centros populacionais do terceiro mundo, o vírus encontrou no 
homem contemporâneo, fazendo comércio e turismo internacional, o veículo ideal que o 
transportaria para os EUA. Uma vez contaminado com o vírus, o homem do primeiro mundo 
dispõe de uma alta facilidade de locomoção que permite transmiti-lo, em poucas horas, a 
várias populações de todo o mundo, tranportando-o e disseminando-o a jato. (CAMARGO, 
1994, p. 110)  

De acordo com a UNAIDS (o programa das nações unidas para o combate à 

aids), cerca de 38 milhões de pessoas vivem atualmente no mundo infectadas pelo 

HIV. Dessas, 1,6 milhão na América Latina. No Brasil a estimativa é de 660 mil 

pessoas infectadas pelo HIV.  

Desde o primeiro diagnóstico em 1981, 20 milhões de pessoas morreram 

devido a ação do vírus. Somente em 2003, 5 milhões de pessoas foram infectadas 

pelo vírus. Estatisticamente, esse dado equivale a uma pessoa a cada 6 segundos. O 

último relatório mundial (2004) faz um alerta sobre este dado: “A cifra mais alta de 

infecções em um só ano desde o começo da epidemia.”6  

                                            
6 UNAIDS. Informe sobre la epidemia mundial de sida, 2004. http://www.unaids.org 
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Peter Piot, diretor-executivo da UNAIDS estima que, se a resposta mundial 

contra a epidemia não for intensificada, 68 milhões de pessoas vão morrer com aids 

até 2020. 

 

1.3) Aids e representação 

Apesar dos números alarmantes relacionados à epidemia de aids, há outras 

questões associadas a ela que requerem reflexão. A identificação inicial dessa 

doença em pacientes homossexuais, somada a aspectos como desconhecimento e 

fatalidade, já se configuram como fatores suficientes para dar a aids o status de 

complexidade que permeia o próprio conceito de doença.7

Atingindo primeiro a comunidade homossexual, a aids resgatou com toda a 

força a crença muito antiga que associa doença e pecado. Sontag (1989, p. 54) diz 

que “a idéia da doença como um castigo é a mais antiga explicação da causa das 

doenças”. A partir daí, uma das primeiras representações consolidada foi a de que 

contrair a doença equivaleria precisamente a denunciar-se como fazendo parte de 

                                            
7 Estudos recentes mostram que o conceito de doença não tem consenso entre os diferentes campos 
do saber (Almeida Filho, 2001; Czeresnia, 1999 apud Caprara, 2003), existindo ainda muita discussão 
teórica sobre qual seria sua melhor definição. Hipócrates, em seu tratado Medicina Antiga, afirmou 
que os homens doentes não gozavam e não gozam do mesmo regime dos homens saudáveis (apud 
Rosen, 1979: 50). Dessa maneira, o “Pai da Medicina” atribuiu à doença um status diferenciador entre 
as pessoas. Lakatos e Brutscher (2000) afirmam que a doença é tão antiga quanto a presença da 
vida na Terra e que no decorrer da história o conceito sobre ela foi mudando. Primitivamente estava 
associada a entidades sobrenaturais e mais tarde, na Grécia antiga, passou a ser concebida como 
‘desequilíbrio dos humores do corpo’.  Com o cristianismo, surge a concepção dualista de doença 
como ‘castigo divino’ e ‘oportunidade de salvação da alma’. A partir do Renascimento, a doença sai 
da esfera do sagrado e volta a ser percebida como de origens naturais, passando a ser objeto de 
estudos médicos. Lakatos e Brutsher (2000) citam que em meados do século XIX, determinados 
autores, como Virchow, Newmann, Villermé e outros, intuíram que certas doenças estavam 
associadas a condições socioeconômicas, defendo uma complexidade do conceito de doença que vai 
além de uma simples relação causa-efeito entre microorganismo e disfunções. Para Rosen (1979:51), 
a doença é um fenômeno social que deve ser estudado enquanto tal e enquanto fenômeno só 
completamente inteligível em um contexto biossocial. “Atualmente, a explicação biologista coexiste 
com explicações que enfatizam os aspectos econômico-sociais na etiologia das enfermidades.” (Silva, 
1986: 50 apud Lakatos e Brutsher, 2000). A Organização Mundial de Saúde considera que a doença 
está em unidade dialética com a saúde, que expressa o nível de desenvolvimento físico, mental e 
social do indivíduo e da coletividade em cada momento histórico do desenvolvimento da sociedade.  
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um determinado “grupo de risco”. 

A doença expõe uma identidade que poderia ter permanecido oculta dos vizinhos, colegas 
de trabalho, familiares e amigos. Ao mesmo tempo, confirma uma identidade, e, no grupo 
de risco mais atingido nos Estados Unidos num primeiro momento, o dos homossexuais 
masculinos, chegou a dar origem a uma comunidade, bem como a uma experiência que isola 
e expõe os doentes a discriminações e perseguições. (SONTAG, 1989, p. 30). 

A aids também passou a ser compreendida por muitos como uma peste sem 

precedentes. Sontag (1989) afirma que as doenças mais temidas, as que não são 

simplesmente fatais, mas transformam o corpo em algo repulsivo, como a lepra, a 

sífilis, a cólera e (na imaginação de muitos) o câncer, são as que parecem mais 

suscetíveis a ser promovidas à condição de “peste”. A autora explica que “a peste 

(o termo vem do latim pestis, “flagelo”, “calamidade”) é há muito tempo utilizada 

como metáfora do que pode haver de pior em termos de calamidade e males 

coletivos” (SONTAG, 1989, p.53). Chega até a ser curioso o fato de que até o 

surgimento da aids, o câncer era considerado a enfermidade mais abominável 

devido a uma série de metáforas pejorativas e às suas características (fatalidade, 

sofrimento, etc.). Porém, com o advento da aids, o câncer deixou de ser a única 

doença assustadora.  

Dessa forma, devido a algumas representações que foram paulatinamente 

criadas estabelecendo formas de encará-la e de vivenciá-la, a aids pode ser 

comparável a  sífilis e a lepra. 

Por ser transmitida sexualmente como a sífilis, a aids herdou desta a carga 

de vergonha, culpa e castigo, acentuada não só pela característica de 

promiscuidade, mas por estar relacionada a uma prática sexual não convencional. 

Não é só mais uma doença, mas uma “peste gay”, a principal representação da aids 

no início da epidemia.  
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Tal como a sífilis, a aids é uma doença concebida como um mal que afeta um grupo perigoso 
de pessoas “diferentes” e que por elas é transmitida, e que ataca os já estigmatizados numa 
proporção ainda maior do que ocorria no caso da sífilis. No entanto, a sífilis não era 
identificada com a morte certa, uma morte precedida por uma agonia prolongada, tal como 
ocorria com o câncer e ocorre agora com a aids. (SONTAG, 1989, p. 34). 

Este conjunto de fatores: pecado, culpa, castigo, doença, proscritos e 

morte, compõe um rol que dá à aids o status de moléstia comparável à lepra. 

Pacientes com a doença sempre foram estigmatizados socialmente devido a 

desfiguração causada por ela e à idéia de que estava associada à impureza. É o que 

pode ser constatado na literatura bíblica: “O leproso portador dessa enfermidade 

trará suas vestes rasgadas e seus cabelos desgrenhados; cobrirá o bigode e 

clamará: “Impuro! Impuro!” Enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro e, 

estando impuro, morará à parte: sua habitação será fora do acampamento.”8

O que estamos tentando demonstrar é que a aids tem seu histórico marcado 

por uma série de representações que favoreceram a reprodução e acentuação de 

preconceitos e estigmas. Como se não bastasse a noção de que a doença pode ser 

um castigo tributado ao pecador, a aids se institucionalizou com características 

associadas a outras doenças, mas inflacionadas pelos estereótipos e pela 

marginalização social. 

No decorrer da epidemia, constatamos que a aids foi rompendo suas próprias 

barreiras. Depois dos homossexuais, passou a atingir outras pessoas, talvez como 

resultado da própria noção equivocada de que era a doença de um determinado 

grupo de pessoas. Passou a infectar as pessoas viciadas em drogas injetáveis que 

compartilhavam suas seringas, atropelou os hemofílicos e, finalmente, atingiu 

heterossexuais e os filhos que viriam a ter. Na atualidade a maior preocupação das 

ações de prevenção está voltada para os heterossexuais enquanto que as crianças 

                                            
8 BÍBLIA SAGRADA. Livro do Levítico 13, 45-46. 
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representam o grupo sobre o qual tem se conquistado mais avanços. É bem 

provável que em pouco tempo não haja mais crianças com aids devido à 

transmissão vertical (de mãe para filho). 

Essas mudanças permitiram a revisão de alguns conceitos que tinham sido 

criados no início da doença, como é o caso da idéia de “grupo de risco”. Com a 

doença atingindo outros grupos de pessoas, primeiro se passou a perceber que a 

infecção dependia muito mais de um “comportamento de risco” como ignorar o uso 

de meios recomendáveis de prevenção (camisinha e seringas descartáveis, por 

exemplo). 

Com o aumento considerável da aids entre heterossexuais nos anos 90, 

também esse conceito foi revisto e passou-se, então, a falar de vulnerabilidade. 

Isto é, notou-se que há fatores sociais envolvidos na disseminação do HIV, como o 

acesso ou não à informação e a serviços e programas de saúde. Foi a partir daí que 

começaram a se intensificar as campanhas para o uso de preservativos e de 

seringas descartáveis. 

Em relação ao conceito de vulnerabilidade, queremos destacar a diferença 

que faz o acesso ou não à informação. Entendemos que, do ponto de vista da 

representação que se faz da aids, o número de informações que a pessoa já possui 

ou não sobre ela influencia em suas atitudes. É o que vem ocorrendo atualmente, 

por exemplo, em relação ao advento dos novos tratamentos anti-aids. A eficácia de 

novos medicamentos permitiu a muitos doentes baixar a sua carga viral, o que 

passou a dar a aids o status de uma doença crônica. Este fator influenciou na 

construção da representação no imaginário público de que embora ainda não haja 

cura, a aids tornou-se mais controlável. Conseqüentemente, verifica-se um descaso 
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nas práticas preventivas (uso do preservativo, seringas descartáveis, etc.), que 

visam evitar a proliferação da epidemia.   

É interessante, também, destacar os resultados da pesquisa realizada por 

Roth (1994) sobre a representação social que crianças de pré e primeira série têm 

da aids. Esta autora destaca o receio das professoras em falar sobre aids com as 

crianças. O motivo, de acordo com a pesquisa, está ligado ao medo de não saber 

responder às perguntas que podem surgir do debate, o que reflete uma postura de 

que o professor tem que saber tudo, ou seja, é ele que tem o poder total sobre o 

controle da situação pedagógica. A partir disso, podemos nos perguntar então, 

quais seriam os pensamentos, sentimentos e ações das professoras ao falar sobre o 

assunto, tendo como interlocutores alunos que têm aids? A falta de informação da 

professora seria motivo de fragilidade profissional diante da aids? 

Encontramos nas conclusões de uma outra pesquisa, realizada com CRIANÇAS 

com aids, elementos que corroboram com a importância da ampliação do debate 

do assunto aids com a população infantil. Trata-se da pesquisa de Baricca (1998) 

que, na tentativa de uma maior aproximação às experiências vividas por crianças 

com aids, afirma que elas não só demonstram ter a percepção da gravidade da 

doença como também da forma como se contaminaram; reconhecem a doença 

como limitante e que leva à morte. Esta autora diz, ainda, que tais crianças 

demonstraram a necessidade de falar sobre o que acontece com seu corpo, sobre 

seus medos, angústias, desejos e sonhos; enfim sobre o seu existir, o existir com 

aids. Questões também presentes nas salas de aula que possuem alunos 

soropositivos e que, em nossa opinião, não podem ser ignoradas pela escola. 
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Em nossa opinião, o elenco de fatores relacionados à aids apresentados até 

aqui contribuem para o esclarecimento de que estamos refletindo sobre algo que 

extrapola os limites biológicos de uma enfermidade. Ressaltamos que o contexto do 

aparecimento da aids a estruturou como uma doença envolvida por muitos aspectos 

que resultaram no medo e preconceito, entre outros fatores, a ponto da 

Organização Mundial da Saúde chamar de “Terceira Epidemia de Aids”: a epidemia 

dos preconceitos, conforme ilustra o pensamento do autor abaixo: 

Pode-se dizer, sem recorrer a qualquer metáfora, que a nossa sociedade está doente de 
aids. Doente de pânico, de desinformação, de preconceitos, de imobilismo diante da doença 
real. Medidas eficazes contra a epidemia de HIV passam por medidas concretas no combate 
ao vírus ideológico. Isto significa: informação correta, ações eficientes, desmistificação do 
medo, esvaziamento dos preconceitos, exercício permanente da solidariedade. (DANIEL, 
1994, p. 21) 

Assim, pensamos que ao falar do cotidiano escolar dos alunos com aids, 

estamos nos referindo a uma condição específica de agravo de saúde vivida por um 

grupo de pessoas e que deve ser considerada na ótica de complexidade que 

permeia o que chamamos de doença, como vimos anteriormente.  

Diante de considerações como as apresentadas acima e de outras que 

passaremos a apresentar podemos constatar que ainda não é possível vislumbrar 

horizontes de placidez em relação a essa epidemia. Um outro tema evocado pela 

aids e que aumenta o desafio de enfrentá-la é o fato de ter sido associada à morte 

eminente.      
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1.4) Aids: Presságio de morte? 
 
 Doente, a gente fica. Morrer, toda a 

gente vai. 
Herbert Daniel 
Fundador do Grupo Pela Vidda - RJ 

 

A aids também surgiu anunciada como um presságio terrível de morte, como 

se morrer não fizesse parte do desenvolvimento humano desde a mais tenra idade. 

Popularmente a morte é considerada como a única certeza da vida e foi 

tradicionalmente caracterizada como interrupção completa e definitiva das funções 

vitais de um organismo vivo.  

Cada ser vivo, ao seu tempo e modo, morre. Além disso, é possível que a 

morte seja uma das mais antigas experiências humanas. Kovács (1992) diz que 

desde o tempo dos homens das cavernas há inúmeros registros sobre a morte. Nas 

mitologias, primeiras formas de significação humana da realidade, são inúmeros os 

relatos relacionados à morte, ora desejando-a, como o Centauro, ora abominando-

a, como Prometeu. 

O sentido de todas as grandes religiões depende dessa eventualidade humana 

como momento de passagem do mundo natural para o sobrenatural o que justifica 

a necessidade do religare.   

Segundo Morin (1970) é nas atitudes e crenças diante da morte que o homem exprime o que 
a vida tem de mais fundamental. A sociedade funciona apesar da morte, contra ela, mas só 
existe, enquanto organizada pela morte, com a morte e na morte. Para a espécie humana, a 
morte está presente durante a vida toda e se faz acompanhar de ritos. Desde o homem de 
Neanderthal são dadas sepulturas aos mortos. A morte faz parte do cotidiano, é concreta e 
fundamental. Qualquer grupo, mesmo os mais primitivos, não abandonam os seus mortos. A 
crença na imortalidade sempre acompanhou o homem. (KOVÁCS, 1992, p. 28) 

Apesar dessa ancestralidade da morte, nem sempre o ser humano lidou com 

ela da mesma maneira. Houve um tempo em que a morte era um evento 
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presenciado por todas as pessoas naturalmente. A morte não era um acontecimento 

estranho a ninguém. Era assumido da forma que é: parte integrante da vida. 

Entretanto, hoje vemos um comportamento diferente.9  

Carvalho (1996) observa que na atualidade evita-se falar no assunto, deseja-

se que aconteça fora do ambiente familiar, preferencialmente em hospitais ou 

clínicas. A pessoa morta é algo profundamente incômodo e como tal é tratada por 

trazer à consciência a idéia de nossa própria finitude. 

A tentativa de nos debruçarmos sobre o assunto morte e o morrer é freqüentemente tomada 
como algo mórbido e de mau gosto. Todos nós temos a experiência de termos ouvido, 
incontáveis vezes, pessoas declararem que a morte ideal é aquela acontecida durante o 
sono, sem que estivesse sequer doente, sendo a pessoa vitimada por algum mal súbito. Isto 
é o que a nossa cultura atualmente propõe: a morte como surpresa, sem que nos dê tempo 
de que a percebamos, de que soframos qualquer angústia em função do morrer. E aqui não 
me refiro à dor física, mas ao sofrimento oriundo do medo. (CARVALHO, 1996, p.31) 

Diante disso, Carvalho (1996) defende a tese de que é necessário que o 

assunto morte e morrer devam ser tratados de uma forma diferente. Reconhecer a 

intrincada relação da vida com a experiência da morte é uma oportunidade fortuita 

e transformadora no que diz respeito ao modo como vivemos, dificilmente 

deixando de realizar um processo de ressignificação de nossa existência, dando a 

ela um status mais qualitativo. 

                                            
9 O historiador francês Phillipe Áries (1977) dedicou-se a escrever duas obras fundamentais sobre a 
história da morte: A história da morte no Ocidente e O homem diante da morte. Nessas obras são 
apresentadas atitudes e representações humanas diante da morte em diferentes culturas e épocas. 
Na Idade Média, a morte tinha uma característica familiar e era esperada no leito cercada de 
parentes, amigos, vizinhos e crianças. Com o passar do tempo, o ser humano começou a se 
preocupar com o que acontece após a morte e com isso a idéia de condenação ou salvação eterna 
se consolidou. Diante do pavor da condenação, em geral o falecido doava seus bens por testamento 
como penitência derradeira e os vivos, evitavam ver o corpo do morto que evocava o insuportável 
juízo condenatório. É a morte que passa a ser percebida como algo macabro. No início da 
modernidade (séc XVIII) surgem os velórios e cerimônias de luto que resultaram de uma confusão 
característica dessa época que consistia no medo de ser enterrado vivo. A partir do séc XIX a morte 
passa a ser considerada bela, sublime, possibilidade de reencontro com o ser amado. A morte passa 
até a ser desejada. Nessa época emerge o espiritismo com Alan Kardec e a possibilidade de 
comunicação com os mortos, intermediação mediúnica, etc. No século XX a morte passa a ser 
escondida, concebida como algo vergonhoso. A partir disso, Kovács (1992) chama a atenção para a 
inversão de concepção da morte ocorrida no decorrer da história. “A boa morte atual é a que era mais 
temida na Antiguidade, a morte repentina, não percebida. A morte ‘boa’ é aquela em que não se sabe 
se o sujeito morreu ou não.” (p.38) 
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Constatamos historicamente uma mudança na forma como a humanidade 

tem lidado com a morte o que revela que, do ponto de vista psicológico e cultural, 

trata-se de algo que conta com as mais variadas representações. Kovács (1992), 

defende a opinião de que o medo é a representação psicológica mais comum diante 

da morte. 

Segundo Feifel e Nagy (1981) apud Kovács (1992), nenhum ser humano está 

livre do medo da morte, e todos os medos que temos estão, de alguma forma, 

relacionados a ele. 

Kovács (1992) explica que ao pensar sobre sua morte, cada pessoa pode 

relacioná-la a um dos seguintes aspectos: medo de morrer; medo do que vem após 

a morte; medo de extinção. 

Estudando essa interrelação do medo com a morte, Kastenbaum (1983) apud 

Kovács (1992), relacionou algumas variáveis segundo as quais se deve estudar o 

medo da morte: 

1. Tempo: Quando está prevista a ocorrência da morte, se está próxima ou 

distante temporalmente? 

2. Espaço: O perigo da morte é encarado como ameaça interna, ou como 

algo projetado do ambiente externo. 

3. Probabilidade: A pessoa percebe que tem alta probabilidade de morrer 

real ou simbolicamente. 

4. Gênese: Onde se pode buscar o início desse medo? 

5. Manifestação: Os sintomas mais comuns relacionados com o medo da 

morte podem ser: insônia, preocupações excessivas com algum aspecto da vida 
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como família, trabalho ou saúde, estado de ânimo depressivo, sintomas 

psicossomáticos, entre outros. 

6. Patologia: Até que ponto o medo da morte pode ser considerado normal? 

7. Diferenças individuais: O medo da morte está ligado a características 

pessoais e circunstanciais da vida e não pode ser considerado separadamente da 

personalidade do sujeito. 

8. Função: Trata-se de um fator de proteção da vida ou apresenta contornos 

patológicos, levando a uma restrição vital? 

O esclarecimento a respeito das variáveis acima contribui para o 

aprimoramento da reflexão sobre o medo da morte. Torna-se mais fácil entender a 

expressão disso levando-se em consideração a natureza de tal sentimento, que 

pode ser, conforme as variáveis apresentadas, devido a algo inerente à pessoa 

como uma doença incurável, um tipo de atividade que oferece maior risco de 

acidente fatal ou preocupação excessiva com algum aspecto relacionado à saúde, 

entre outros aspectos.  

 Murphy (1959) apud Kovács (1992) chegou à conclusão que o medo da morte 

também pode ocorrer devido ao medo da solidão, da separação de quem se ama, o 

medo do desconhecido, o medo do julgamento pelos atos terrenos, o medo do que 

possa ocorrer aos dependentes, o medo da interrupção dos planos e fracasso em 

realizar os objetivos mais importantes da pessoa (p.16).  

Diante do medo da morte, alguns autores estudaram os fatores que mais 

poderiam contribuir para enfrentá-lo. Feifel (1959) apud Kovács (1992), por 

exemplo, cita a maturidade psicológica do indivíduo, a sua capacidade de 
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enfrentamento, a orientação e o envolvimento religioso. Este último aspecto 

apontado por Feifel (1959) pode ser corroborado com os dados de um outro estudo. 

McMordie (1981) apud Kovács (1992) estudando as crenças religiosas e o 

medo da morte verificou que esse medo diminui nas pessoas mais religiosas. 

O que tem mais relação com o medo da morte é o grau de incerteza/certeza, ou seja, o 
grau de envolvimento religioso de cada um. Os religiosos e os ateus convictos têm menos 
medo da morte que os medianamente envolvidos. A certeza aumenta a percepção de 
controle e previsibilidade.  

Considerando, contudo, que o medo da morte é algo inerente ao ser 

humano, é importante destacar também que ele tem um lado vital e por isso 

precisa estar presente, em certa medida, como alarme de preservação da vida.  

Ele é a expressão do instinto de auto-conservação, uma forma de proteção à vida e uma 
probalidade de superar os instintos destrutivos. A própria palavra auto-conservação implica 
um esforço contra as forças de desintegração, um estímulo para o funcionamento biológico 
normal (KOVÁCS, 1992, p. 23) 

Esta noção, porém, é muito pouco considerada no imaginário humano. Na 

realidade, agimos como se fôssemos imortais, acreditamos que nossas ações são 

perenes, pois este é o nosso desejo supremo. Isto acontece porque a morte 

constitui-se fortemente como um acontecimento medonho, pavoroso, um medo 

universal. Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das 

mais importantes é que, hoje em dia, morrer é triste demais sob vários aspectos, 

sobretudo é muito solitário, muito mecânico e desumano. (KUBLER-ROSS, 1994, p. 

19). 

Discutindo as representações da morte, Kovács (1992) cita que ela pode ser 

lembrada como “um velho sábio que nos conduz pela seara do novo, do 

desconhecido e que provoca em nós profundas transformações”. Entretanto, esta 

autora ressalta também que a imagem que temos da morte pode ser assustadora, 
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causar repulsa e terror. Trata-se da morte representada por uma velha feia, magra 

e sem dentes. “Uma das imagens mais fortes da morte” (p. 09). 

Desde que se tornaram públicos os primeiros casos de aids, inevitavelmente 

houve uma associação dela com a morte devido à inexistência de cura e a 

dificuldade de tratamento da síndrome. A divulgação relacionada à aids, no início 

da epidemia, centrava-se em três aspectos: que era contagiosa, incurável e mortal. 

 Em uma das primeiras campanhas sobre aids criadas pela Organização 

Mundial de Saúde, via-se dois corações vermelhos entrelaçados e sobre eles uma 

caveira. Mundialmente registrou-se através de tal símbolo, a idéia de que a aids 

associava sexo e morte. O intuito era alertar a população utilizando uma estratégia 

de impacto. No Brasil, essa estratégia de apavoramento também foi adotada, sendo 

o fantasma preferido das campanhas governamentais implementadas nos anos 80, 

utilizando como temas: “Aids: essa porra mata”, “Se você não se cuidar, a aids vai 

te pegar”, etc.  

A aids associada à morte, mais do que medo, resultou num pânico 

generalizado em relação à doença e conseqüentemente preconceito em relação aos 

doentes. 

De fato, há uma aids que se tem definido, a partir de uma visão estreita e antiquada de 
medicina, como contagiosa, incurável e mortal. Isto é, pelo menos, o que reafirma 
monotonamente, nesta última década, toda a propaganda oficial ou oficiosa sobre a 
doença. Não é uma grande mentira, é simplesmente um conjunto de meias verdades. Como 
tal, essas características atribuídas à aids criaram uma vasta mitologia e são fonte dos 
piores estigmas que a doença carrega e das piores discriminações contra o doente. (DANIEL, 
1989, p.10) 

Daniel (1989) responsabiliza a classe médica e política pela divulgação dos 

mitos de “incurabilidade” e de “fatalidade” da nova doença. O autor adverte que 

não quer com isso ignorar a gravidade da aids que pode, sim, levar à morte, mas 

argumenta que “a aids não é isto ‘essencialmente’, como querem fazer crer os 
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profetas do medo e da discriminação, sobretudo porque acaba promovendo 

preconceitos e marginalização” (DANIEL, 1989, p.16). Na opinião do autor, a 

associação da aids à morte serve apenas como condenação à morte civil. Conclui 

com a idéia de que a aids gerou um “vírus ideológico” que infectou a sociedade em 

geral, mas que tornou a vida do soropositivo, em particular, uma tragédia. As 

visões mistificadas da doença (contagiosa, incurável e mortal), originaram no 

imaginário popular um medo, um pânico que resultou nas visões mais deformadas e 

deformadoras da doença e das pessoas doentes, resultando na morte social de 

muitas delas. 

O fato da doença ser contagiosa, incurável e mortal passou a ser, através de um simplismo 
rigorosamente inexato, a definição mínima e operacional com que a sociedade lida 
imaginariamente com a doença. Daí emergem e revalorizam-se velhos preconceitos contra 
grupos já anteriormente marginalizados (principalmente os homossexuais) e, sobretudo, 
decretou-se a morte em vida dos soropositivo e do doente. Antes da morte biológica, a 
morte civil, a pior forma de ostracismo que pode suportar um ser humano. (DANIEL, 1989, 
p.22). 

1.5) Estigma e preconceito: Mais desafios diante da aids! 
 

 Quanto a morrer, não morri: sei que 
aids pode matar, mas sei melhor que os 
preconceitos e a discriminação são 
muito mais mortíferos. 
Herbert Daniel 
Fundador do Grupo Pela Vidda - RJ 

 

A partir dos aspectos apresentados até aqui, podemos perceber que a 

reflexão contextualizada sobre a aids leva-nos, inevitavelmente, a reconhecer uma 

exigência desafiadora em relação a ela: trata-se de enfrentar algo que vai além do 

aspecto biológico. Ao falar sobre aids, não podemos ignorar a carga de 

preconceitos e estigmas subjacentes a ela. 
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Acreditamos que a legitimidade da procedência dessa afirmação vai além do 

reconhecimento histórico que acabamos de apresentar. Há uma importante 

discussão conceitual sobre o tema. 

Amaral (2002) usa a expressão “diferenças significativas” para se referir à 

diversidade caracterizada pelo desvio ou anormalidade. Na opinião da autora, 

existe, inevitavelmente, uma comparação entre uma determinada pessoa (ou 

grupo) e o “tipo ideal” construído e sedimentado pela ideologia dominante. Neste 

sentido, o parâmetro ideal sempre é um ser jovem, do gênero masculino, branco, 

cristão, heterossexual, física e mentalmente perfeito, produtivo...  

Aplicando a idéia da autora, entendemos que se torna evidente que uma 

pessoa com aids pode divergir em mais de um quesito do padrão vigente. 

Destacamos aqui apenas dois aspectos: A epidemia de aids tem se alastrado mais 

intensamente no continente africano que é povoado em sua grande maioria por 

negros e que os dados epidemiológicos demonstram que houve uma “feminilização” 

da epidemia nos últimos anos, ou seja, aumentou muito a incidência de novos casos 

em mulheres. Isso significa que uma mulher negra e com aids está com um desvio 

muito grande do padrão de normalidade. Entretanto, é interessante e necessário 

refletir sobre o significado disso.   

Refletindo sobre as divergências relacionadas ao padrão socialmente 

estabelecido, Amaral (1992) argumenta que não se trata de negar a norma, mas de 

desconstruir a conotação pejorativa que recai sobre os que não correspondem à 

norma. Defende, então, a idéia de diversidade significativa, ou seja, a convivência 

entre a diversidade de sujeitos, livres de preconceitos, de estereótipos e de 

estigmas. Em nossa opinião, a argumentação de Amaral (2002) é adequada para 
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entender que existem sim diferenças, o que não deve implicar em discriminação. 

Aplicando a idéia da autora ao exemplo que demos acima da mulher negra com 

aids, que poderia não corresponder a um determinado padrão social, concluímos 

que essa diferença deve ser aceita como diversidade significativa. 

Entretanto, esta discussão ainda não foi assimilada pela sociedade que 

continua estigmatizando aquelas pessoas que se afastam da idealização. Isso 

acontece a partir de “barreiras atitudinais”, isto é, anteparos interpostos nas 

relações entre duas pessoas, onde uma tem uma predisposição desfavorável em 

relação à outra, por ser esta significativamente diferente, em especial quanto às 

condições preconizadas como ideais (AMARAL, 1998). A autora defende a idéia de 

que é a partir de tais configurações psíquicas é que se origina o preconceito que, 

como a própria composição da palavra indica, é um conceito que formamos 

aprioristicamente, anterior, portanto, à nossa experiência. Possui dois 

componentes básicos: uma atitude (predisposições psíquicas favoráveis ou 

desfavoráveis em relação a algo ou alguém) e o desconhecimento concreto e 

vivencial desse algo ou alguém.10  

Fruto de informações tendenciosas prévias ou do desconhecimento (seja oriundo de 
desinformação factual, seja oriundo de emoções/sentimentos não elaborados) abrigamos em 
nós atitudes diante de um determinado alvo de atenção: algo, alguém ou algum fenômeno. 
Essas atitudes, em princípio, darão o “tom” de nossas ações, reações no convívio com esse 
alvo de atenção. Esse “tom” será, nas circunstâncias a que se refere, colorido pois pelo 
preconceito. (AMARAL, 2002, p. 17). 

Relacionar tais considerações com os doentes de aids não é uma tarefa 

difícil. Basta lembrar que até hoje eles precisam servir-se das garantias legais para 

                                            
10 De acordo com o Houaiss (2001), preconceito é qualquer opinião ou sentimento, quer favorável 
quer desfavorável, concebido sem exame crítico; idéia, opinião ou sentimento desfavorável formado a 
priori, sem maior conhecimento, ponderação ou razão; atitude, sentimento ou parecer insensato, de 
natureza hostil, assumido em conseqüência da generalização apressada de uma experiência pessoal 
ou imposta pelo meio; intolerância. 

 



 41

se manterem no anonimato como recurso preventivo ao risco de terem frustrados 

projetos profissionais, afetivos e sociais.11 Mas voltemos ao tema em discussão. 

Destacamos agora a argumentação de Itani (1998) cuja contribuição ajuda a 

entender porque expressamos preconceitos através de nossos atos, gestos, 

discursos e palavras. Para a autora, atitudes dessa ordem, em relação a alguém ou 

alguma coisa, em geral, estão apoiadas num conjunto referencial de 

representações. Neste sentido, o preconceito equivale à instituição de uma lei 

social não refletida. É o caso de atitudes de crivo moral que temos, com base na 

ideologia cristã, por exemplo, discriminando aqueles que desenvolvem práticas 

diferentes das estabelecidas pelas regras morais, como casais que vivem juntos e 

não são legalmente casados ou pessoas que optam por uma orientação sexual não 

convencional. 

Compreende-se, nesse sentido, que os preconceitos raciais e sociais não são manifestações 
isoladas de um indivíduo, mas parte de um comportamento que pode ser notado dentro de 
uma coletividade, e que pode ser visto como um raciocínio de linguagem. Algumas 
representações sociais podem ser consideradas mesmo como sendo instituídas, como regras 
e valores sociais presentes no cotidiano de nossa vida e do mundo que nos cerca. O 
preconceito em relação a um portador do vírus da aids, por exemplo, e que tem dificultado 
que os programas de saúde tenham maior resultado, está por toda a parte, estigmatizado 
sobretudo pela representação daqueles que são considerados propensos a tal contágio, o 
homossexual e o viciado em drogas. (ITANI, 1998, p.127). 

A partir destes pressupostos, podemos inferir que mesmo quando não 

queremos ou mesmo quando somos contra o preconceito nós o praticamos e 

transmitimos, pois nossa conduta é apoiada num conjunto de representações 

sociais. Data vênia, estão presentes em nosso cotidiano de trabalho e, por 

conseguinte, na prática escolar com alunos com aids ou não. 

                                            
11 Recentemente uma nova polêmica se acendeu em relação ao direito de sigilo quanto a condição 
sorológica do portador do HIV/aids. No dia 28 de outubro, em decisão inédita, o 2º Tribunal do Júri de 
São Paulo condenou a 8 anos de prisão, por tentativa de homicídio qualificado, José Luiz Corrêa de 
Moura, de 42 anos, que infectou com o vírus da aids a ex-namorada M.M.J. 
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Assim, consideramos importante retornar ao diálogo com Amaral (1998). A 

autora nos chama a atenção para a construção dos estereótipos, a 

personificação/concretização do preconceito, que se dá a partir do momento em 

que pensamos que o outro é assim, sente assim, pensa assim, age assim... A autora 

diz que esse “assim” é uma camisa-de-força com a qual envolvemos nosso 

interlocutor e, dialeticamente, a nós mesmos.  

Os estereótipos estão presentes no nosso cotidiano e os encontramos 

correlacionados àqueles que são significativamente diferentes, como: os negros, 

judeus, homossexuais, prostitutas, loucos, doentes com aids... Em relação aos 

últimos, interessante notar uma variação: enquanto o infectado adulto é 

freqüentemente estereotipado como vilão (promíscuo, viciado...), a criança em 

geral é estereotipada como vítima (não teve culpa, é coitadinha...). 

Enfim, o desdobramento da trama acaba sendo, inevitavelmente, a 

estigmatização do diferente. Goffman (1982) apresenta conceitualmente a noção 

de estigma como sendo o selo ou rótulo que um dado grupo ou pessoa aplica a 

outro grupo ou pessoa. Trata-se da leitura que a sociedade faz de determinadas 

características (etnia, classe social, origem, orientação sexual, deficiência etc.) e 

que constitui estigmatizadores de um lado e estigmatizados de outro.  

Diante desta reflexão, recordamos aqui uma das primeiras bandeiras do 

ativismo social na luta contra a aids: a rejeição inegociável quanto ao uso do termo 

“aidético” para referir-se aos doentes com aids.  O termo era popularmente usado 

e aparecia pejorativamente na mídia, o que reforçava a estigmatização dos 
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doentes e, conseqüentemente, reduzia as pessoas a um ser “aidético”, esvaziando-

se delas, qualquer chance de dignidade humana.12

De fato, Amaral (2002) destaca que, em relação ao estigmatizador e o 

estigmatizado,  

algumas conseqüências drásticas advêm quando o estigma está presente: há 
desumanização/coisificação daquele que o recebe e há a potencialização daquele que o 
impinge. Ao primeiro cabe o lugar da falta, da falha e do erro; ao segundo, o da completude 
e do acerto. (AMARAL, 1998, p. 238). 

A consideração da pertinência das questões mencionadas nos remete à 

necessidade de uma outra reflexão de grande relevância. Passemos agora ao tema 

da inclusão dos alunos com aids. 

 

 

1.6) A inclusão dos alunos com aids 

 

Dissemos anteriormente que desde 1992 todos os alunos com aids têm, 

assegurado por Lei, o direito de freqüentarem regularmente as escolas de ensino 

público e particular em nosso país. Na realidade, a Portaria Interministerial baixada 

naquele ano apenas regulamentou um aspecto consolidado constitucionalmente, de 

acordo com o qual, “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.”13

                                            
12 Herbert Daniel (1989) foi uma das primeiras pessoas a discutir a classificação das pessoas doentes 
de aids com esse termo: “Quando se tem aids, dizem más e poderosas línguas que a gente é 
“aidético” e, para fins práticos, carrega um óbito provisório, até o definitivo passamento que logo virá. 
Eu, por mim, descobri que não sou “aidético”. Continuo sendo eu mesmo. Estou  com aids. Uma 
doença como outras doenças, coberta de tabus e preconceitos.” (DANIEL, 1989, p.09). 
13 Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, p.38, artigo 205. 
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Além do aspecto constitucional de direito coletivo, a educação adquiriu 

maior especificidade relacionada à criança e ao adolescente com a Lei 8.069/90 de 

acordo com a qual “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho.” 14

Diante destas considerações, entendemos que a inclusão dos alunos com aids 

nas escolas é uma questão legalizada. Porém, dada a peculiaridade da aids e à 

maneira com que ela repercutiu publicamente em relação a escola, precisamos 

reconhecer que tais alunos trazem consigo uma característica estigmatizante 

relacionada à discriminação social, o que pode levar à marginalização e até à 

própria exclusão escolar.  

Defendemos a opinião de que, na realidade, tais alunos estão integrados às 

salas de aulas, mas não incluídos. A diferenciação entre os dois vocábulos – 

“integração” e “inclusão” – no âmbito educacional é uma idéia que compartilhamos 

com Mantoan (2003). De acordo com a autora, a distinção é importante para não 

nos desviarmos dos desafios da educação inclusiva, distorcendo ou reduzindo sua 

concepção. Para a mesma autora, embora os dois termos tenham significados 

semelhantes, são empregados para expressar situações de inserção diferentes e se 

fundamentam em posicionamentos teóricos também diferentes. 

Segundo a autora, a idéia de integração surgiu com movimentos a favor de 

crianças deficientes nos Países Nórdicos, no final da década de 60. Contrários a 

segregação de tais crianças, baseavam-se no princípio de normalização, nada mais 

que a justaposição do ensino especial ao regular, através da previsão de serviços 

                                            
14 Estatuto da Criança e do Adolescente, 1997, p.36, artigos 53 e 54. 
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educacionais segregados (classes especiais em escolas comuns, classes hospitalares, 

ensino domiciliar e outros). 

Contrariamente, a idéia de inclusão prevê a inserção escolar de forma 

radical, completa e sistemática. Ocorre quando a escola e a sociedade em geral 

transformam-se para adaptar-se às necessidades de todos e de cada um. Este 

princípio exige uma mudança de paradigma educacional. 

Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em modalidades de 
ensino especial e regular. As escolas atendem às diferenças sem discriminar, sem trabalhar 
à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para 
aprender, para avaliar (currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com 
deficiência e com necessidades educacionais especiais). (MANTOAN, 2003, p.25) 

Dessa maneira, leva-se em consideração as necessidades de todos os alunos 

indistintamente e não apenas dos alunos com deficiência e dos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, mas de todos os demais que sofrem algum tipo de 

discriminação: porque fracassam nas salas de aula, porque têm êxito acima da 

média, porque são diferentes, etc.  

Trata-se de uma proposta que pode ser ilustrada, por exemplo, pelo filme 

“Nenhum a menos” (1998), de Zhang Yimou. O filme apresenta a história de uma 

professora substituta de 13 anos de idade cuja tarefa é manter um ensino marcado 

pela objetividade do programa de conteúdos, pelas regras da escola e pelo 

autoritarismo docente. Entretanto, a evasão de um dos alunos se apresenta como 

oportunidade de revisão destes conceitos e padrões, desvelando uma concepção 

diferente da que a personagem tem acerca do programa de ensino, de como 

acontece a aprendizagem e do valor da relação entre professores e alunos, o que a 

faz vivenciar experiências inovadoras com a classe na qual o aluno evadido é re-

inserido. 
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Entendemos que incluir é não deixar nenhum aluno fora da escola comum, 

ou seja, é receber na instituição escolar todas as crianças, indistintamente. Esta 

concepção baseia-se no princípio democrático da educação para todos, conforme 

apresentado por Delors (2001, p.58) como uma educação adaptada aos diferentes 

grupos minoritários, que surge como uma prioridade e tem como finalidade levar as 

diferentes minorias a tomar nas mãos o seu próprio destino. É o que, em nosso 

entender, vem sendo almejado pelas mais recentes perspectivas educacionais, 

como exemplo, o Plano Decenal de Educação para Todos do Ministério da 

Educação, documento baseado no princípio de “(...) uma educação universalizada. 

Uma educação de qualidade, acessível e inclusiva, ou seja, que abra oportunidades 

para os grupos sociais que são alvo de algum tipo de preconceito e que acabam 

sendo quase sempre excluídos.”15

Cabe aqui reforçarmos uma consideração indispensável porque 

esclarecedora: Quando falamos de educação inclusiva há uma tendência legítima, 

mas insuficiente, de referir-se exclusivamente às pessoas com necessidades 

especiais (portadores de deficiência mental, visual, auditiva, física e múltipla; com 

problemas de conduta e portadores de superdotação, por exemplo). Entretanto, 

nas últimas décadas do século XX e, de modo particular, a partir da Conferência 

Mundial de Educação para todos, realizada em 1990, em Jomtien (Tailândia), foi 

criada uma expectativa universal em relação à educação escolar baseada em 

pressupostos como a reestruturação das escolas de modo a torná-las abertas à 

diversidade, sintonizadas com os valores democráticos e representantes do espaço 

privilegiado de formação e exercício da cidadania para todos os seus alunos, sem 

distinção de natureza alguma. 

                                            
15 Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, Reflexões sobre a Declaração mundial de educação 
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Portanto, estamos falando de uma educação inclusiva que é na realidade o 

grande desafio para se refletir acerca dos novos papéis da escola e dos professores 

sob o paradigma da escola de boa qualidade para todos, algo que reclama os 

princípios éticos da educação escolar que, em nossa opinião, precisam basear-se 

nos Direitos Humanos.   

Nessa ótica, a educação, como um direito humano básico, é indispensável 

para a realização de outros Direitos. A Relatoria para o Direito Humano à Educação 

lembra que em relação ao direito à educação escolar, é necessário não condicioná-

lo à necessidade do mercado, como função meramente voltada ao campo 

econômico.  

Nos últimos anos, em função das políticas neoliberais e da hegemonia dos 

valores do mercado, muito pouco se veiculou sobre a educação como um direito 

para a formação para a cidadania, como formação geral do indivíduo. O discurso 

hegemônico reduz a educação a instrumento para o desenvolvimento econômico, 

para o mercado de trabalho, para a formação de mão-de-obra. Não podemos 

desqualificar a importância que tem a educação como processo de preparação para 

o mercado, mas tal processo é absolutamente insuficiente para explicar todas as 

dimensões da Educação como Direito Humano.16 Por isso, defendemos uma 

educação para a democracia, isto é, voltada para a formação, para a discussão, 

para a argumentação, com o pressuposto da tolerância à diferença.   

Assim, em nossa opinião, é preciso rever a que vem a educação nessa 

peculiar transitoriedade contemporânea. Continuar a pensar a educação nos termos 

em que tradicionalmente nos apoiamos pode ser – consideremos a pior das 

                                                                                                                                        
para todos, p. 17. 
16 Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação. Relatores Nacionais em DESC. p. 05 
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hipóteses –, um álibi perfeito para alimentar preconceitos, discriminações e 

exclusões. 

Embasados nesse tipo de enfoque, há que se entender que a idéia de 

inclusão exige uma discussão atualizada e mesmo uma conceituação mais 

abrangente: questões como cidadania, políticas públicas, movimentos sociais e 

interesses econômicos devem ser consideradas, pois aí se evidencia mais 

amplamente o quanto a sociedade “democrática” é excludente. O ponto de partida 

é a constatação histórica de toda uma cultura de exclusão social que se mantém 

arraigada e resistente à mudanças educacionais há muito necessárias. 

É o que demonstram as constatações de Torres (2001) ao acenar para o fato 

de que o desafio de educação para todos “encolheu”. Para a autora ainda há muito 

por se fazer para que efetivamente seja viabilizada uma educação reestruturada e 

transformada. A mesma autora ainda, destaca, que é preciso colocar todos os que 

são diferentes de alguma maneira em um mesmo local, ao mesmo tempo, e 

também, repensar e reestruturar as políticas e estratégias educacionais públicas, 

em particular para os grupos mais carentes e vulneráveis. 

Contudo, acreditamos na importância das perspectivas apresentadas por 

Delors (2001) entre as quais, a proposição da educação como meio de evitar a 

exclusão social, um dos grandes desafios do final do século passado e para o qual a 

educação deve encontrar respostas neste século.17   

                                            
17 As exclusões não são uma invenção dos finais do século XX. Acompanham toda a história da 
humanidade, colocada sob o signo de Caim. Aparecem descritas nas mitologias e nos livros sagrados 
das grandes religiões e são objeto de análise da antropologia cultural e da história social, tanto no 
passado como no presente. Porém, na última terça parte do século XX, a partir dos acontecimentos 
dos anos sessenta na Europa e nos Estados Unidos, as exclusões tornaram-se um conceito corrente 
das ciências humanas e da linguagem política. É sinal de que se tornaram um problema para a 
sociedade, ou que o fenômeno adquiriu uma dimensão desconhecida até agora ou, finalmente, que a 
necessidade de coesão social tornou o fenômeno ainda mais dramático. (DELORS, 2001, p.230). 
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Nesta perspectiva, retomamos aqui uma das convicções proveniente da 

Declaração de Salamanca e que expressa, o compromisso com a educação inclusiva: 

“Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 

todos”.18

Educação para todos, entenda-se aqui alunos com necessidades especiais, mas também os 
que são pobres, os que não vão às aulas porque trabalham, os que pertencem a grupos 
discriminados, isto é, trata-se de uma educação que visa reverter o percurso da exclusão, 
ao criar condições, estruturas e espaços para uma diversidade de educandos. Assim, a 
escola será inclusiva quando conseguir transformar não apenas a rede física, mas, a postura, 
as atitudes e as mentalidades dos educadores e da comunidade escolar em geral para 
aprender a lidar com o heterogêneo e conviver naturalmente com as diferenças. (MANTOAN, 
2004) 

Em nossa opinião, a possibilidade de que a escola seja um lugar de inclusão 

para todos os alunos, mesmo os que têm aids, é algo que precisa ser defendido e 

divulgado, pois a escola é o lugar específico para a preparação do ser humano para 

ser inserido no mundo. Quando Arendt (1992, p.239) defendeu essa idéia a aids 

ainda não existia, mas a clareza da autora sobre o papel da escola é algo que 

independe da diversidade de seus sujeitos e que permanece atualizado. Fazendo 

coro à mesma idéia, encontramos argumentos recentes contribuindo para a 

concepção de uma escola voltada para o desenvolvimento do ser humano 

individualmente e socialmente.  

Nossa sociedade não precisa ingressar suas crianças primeiro no mundo da matemática e da 
ciência. Ela precisa cuidar de suas crianças – para reduzir a violência, para respeitar o 
trabalho honesto de qualquer tipo, para recompensar a excelência em qualquer plano, para 
garantir um lugar para cada criança e cada adulto emergente no mundo econômico e social, 
para produzir pessoas que possam cuidar de maneira competente de suas próprias famílias e 
contribuir eficientemente para suas comunidades. Em direta oposição à ênfase atual nos 
padrões acadêmicos... declaro que nosso principal objetivo educacional deveria ser o de 
encorajar o desenvolvimento de pessoas competentes, protetoras, amorosas e dignas de 
serem amadas. (NODDING apud STAINBACK, 1999, p.366). 

                                            
18 www.regra.com.br/educacao/salamanc.htm 
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É importante esclarecer que compartilhamos da idéia de que não se trata de 

esperar uma sociedade e nem uma escola inclusiva “boazinhas”. Esta é uma 

demanda de cunho ético que requer a cada cidadão o cumprimento de seu papel, 

nesse ideal de inclusão, difundido internacionalmente nos últimos anos, que 

afirma: “felizes das escolas que se propuserem a ser transformadoras, 

empenhando-se em formar cidadãos mais éticos, capazes de respeitar aqueles que 

são diferentes.”19  

Em nossa opinião, os novos desafios da educação escolar devem ser 

assumidos de acordo com as perspectivas apresentadas acima, ou seja, uma escola 

aberta ao diferente, visando sua valorização e articulação com o todo. Dessa 

maneira acreditamos que chegará a um patamar de ensino de qualidade que 

efetivamente contribua para uma sociedade melhor. 20  

Face tais pressupostos, a escola não pode se omitir diante da singularidades 

dos alunos com aids, que vivem numa condição específica de vida que, de certo 

modo, é comparável à vivida por outras crianças com diabetes, hepatite, etc. 

Entretanto, pudemos ver que a aids foi permeada, historicamente, por uma série 

de fatores que deu a ela um status diferenciado de complexidade, caracterizando-a 

como um grande desafio para a humanidade em todos os sentidos.  

Como parte importante da sociedade a escola não pode se furtar ao dever de 

refletir sobre as situações desafiadoras do mundo, muito menos, se omitir diante 

                                            
19 WERNECK, Claudia. - Jornal do Brasil Sábado, 14/09/96. 
20 Definimos um ensino de qualidade a partir de critérios de trabalho pedagógico que implicam em 
formação de redes de saberes e de relações, que se enredam por caminhos imprevisíveis para 
chegar ao conhecimento. A aprendizagem nessas circunstâncias é acentrada, ora destacando o 
aspecto racional, ora o intuitivo e o sensorial, ora o social e o afetivo dos alunos. Em suas práticas e 
métodos predominam as co-autorias de saber, a experimentação, a cooperação, protagonizadas por 
alunos e professores, pais e comunidade. Nessas escolas o que conta é o que os alunos são 
capazes de aprender hoje e o que podemos lhes oferecer para que se desenvolvam em um ambiente 
rico e verdadeiramente estimulador de suas potencialidades. (MANTOAN, 2004). 
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daquelas que passaram a fazer parte do seu cotidiano como é o caso dos conflitos 

trazidos pela condição vivida pelos alunos com aids. 

Apesar de muitos anos terem se passado, desde que a escola defrontou-se 

com a aids pela primeira vez (Caso Sheila, 1992), ainda não sabemos como ela vem 

lidando com o emaranhado de fatores bio-psicossociais associados à epidemia.  

Esta é uma situação que a escola precisa enfrentar, tratando-a seriamente. 

Aspectos como a falta de tolerância com a diferença, preconceito e discriminação 

são temas que merecem ser abordados transversalmente na escola por estarem 

referidos a pilares estruturantes da educação como o aprender a ser e a conviver. 

Entretanto, não sabemos como a escola vem lidando com isso. É possível que 

na convivência desses anos todos, na resolução dos conflitos que certamente 

ocorreram, no trabalho pedagógico realizado cotidianamente, talvez tenha sido 

acumulada uma experiência educacional que ainda não foi verificada e apresentada 

formalmente. Em nossa opinião, tal ausência de verificação tem uma implicação 

negativa do ponto de vista educacional. Por não ser um conhecimento acessível 

deixa de contribuir para o avanço de práticas educativas aplicadas em escolas 

freqüentadas por alunos que trazem uma complexidade similar à vivida pelos 

alunos que vivem com aids. Visando desvendar esse desconhecimento é que 

passaremos agora a apresentar algumas representações docentes sobre o cotidiano 

escolar dos alunos com aids.  
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1.7) Representações da aids na escola 

De acordo com dados apresentados no Boletim Epidemiológico da aids21, o 

Ministério da Saúde nos dá uma boa notícia. O Boletim confirma a tendência de 

queda na transmissão vertical da aids (da mãe para o filho), principal via de 

infecção pelo HIV em crianças (80% do total de casos). Desde 1997, quando 92,1% 

dos novos casos de aids foram verificados em crianças nascidas de mães portadoras 

do HIV/aids, o número de crianças que nascem com aids vem caindo ano a ano, 

conforme podemos ver na Tabela 0 a seguir: 

Tabela 0: Casos de aids em indivíduos menores de 13 anos de idade, segundo 
categoria de exposição hierarquizada e ano de diagnóstico. Brasil, 1983 a 2003.22

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1983-2003

Categoria de exposição
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

SEXUAL 12 1,1 11 1,0 10 1,0 13 1,5 7 1,0 14 2,3 9 3,7 135 1,3

HOMOSSEXUAL - - - - - - 1 0,1 - - 2 0,3 - - 5 0,0 

BISSEXUAL - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

HETEROSSEXUAL 12 1,1 11 1,0 10 1,0 12 1,4 7 1,0 12 2,0 9 3,7 129 1,2 

SANGÜÍNEA 10 0,9 1 0,1 2 0,2 2 0,2 1 0,1 - - - - 502 4,7

UDI 2 0,2 1 0,1 - - 2 0,2 1 0,1 - - - - 18 0,2 

HEMOFÍLICO 2 0,2 - - 2 0,2 - - - - - - - - 209 2,0 

TRANSFUSÃO 6 0,5 - - - - 1 0,1 - - - - - - 275 2,6 

PERINATAL 1.031 92,1 962 90,2 889 87,7 735 85,0 626 85,6 506 84,6 193 80,1 8.843 83,6

IGNORADA 67 6,0 92 8,6 113 11,1 115 13,3 97 13,3 78 13,0 39 16,2 1097 10,4

TOTAL 1.120 10,6 1.066 10,1 1.014 9,6 865 8,2 731 6,9 598 5,7 241 2,3 10.577 100,0

 

De acordo com o Boletim as reduções do número de casos de aids, devido à 

transmissão vertical, já eram esperadas devido às ações do Ministério da Saúde no 

sentido de sensibilizar as mulheres grávidas e os profissionais de saúde para a 

importância do diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e conseqüentemente do 

tratamento adequado. Espera-se, a partir de agora, reduções ainda maiores, com 

                                            
21 CN-DST/AIDS. Boletim Epidemiológico AIDS. Ano XV, Nº 02, Out 2001/mar 2002. 
http://www.aids.gov.br 
22 Dados preliminares até 31/12/03, sujeitos a revisão. Fonte: MS/SVS/PN DST e Aids/SINAN
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possibilidades de eliminação dessa forma de transmissão do HIV, com a 

implantação do Projeto Nascer.23  

Entretanto, mesmo considerando a proposta promissora do Ministério da 

Saúde de eliminar a possibilidade de outras crianças nascerem com aids, não 

podemos esquecer do número considerável de crianças que estão vivendo com a 

doença (8.763 crianças).24  

Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 63% das crianças que 

estão com aids no Brasil, atualmente, vivem no Estado de São Paulo.25  No Boletim 

Epidemiológico de AIDS do Município de São Paulo nº 7 (dezembro de 2003), consta 

que foram notificados 1.742 casos no período de 1984-2003.  

Devido a extrema limitação de estudos relacionados aos alunos com aids, não 

dispomos de dados acadêmicos nem oficiais sobre o número dessas crianças que 

freqüentam regularmente a escola nem em São Paulo, nem no Brasil.  

Pelo fato de serem praticamente inexistentes trabalhos de pesquisa sobre o 

cotidiano escolar dos mesmos alunos, realizamos um trabalho de conclusão de 

curso para a área de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo – FEUSP (KROKOSCZ, 2001). O trabalho consistia em 

descrever o cotidiano dos alunos com aids. Adotamos como parte dos 

procedimentos metodológicos, ouvir esses alunos e suas professoras falarem sobre 

o dia-a-dia escolar em relação à aids, aprendizagem, preconceito, inclusão, enfim, 

temas do cotidiano escolar. O objetivo era simplesmente descrever como é o dia-a-

                                            
23 Portaria do Ministério da Saúde (nº 2104/GM de 19/11/02) que implanta através do Sistema Único 
de Saúde um serviço específico de orientação e pré-natal com testagem sorológica esclarecida e 
consentida, visando como primeiro objetivo principal a redução da transmissão do HIV.  
24 Estimativa entre infectados < de 13 anos de 1983 a 2005 (Boletim Epidemiológico AIDS. Ano II, Nº 
01, Jan/Jun de 2005) e óbitos notificados nessa faixa etária (Boletim Ano XVI, Nº1, Abr/Dez 2002). 
25 CN-DST/AIDS. Epidemiologia da transmissão vertical no brasil. http://www.aids.gov.br 
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dia do aluno com aids na escola. O embasamento teórico para nossa abordagem, 

naquela época, era baseado no olhar da psicologia institucional. Para a coleta dos 

dados, foram realizadas entrevistas abertas com 09 professoras e 05 alunos entre 

11 e 14 anos. 

Chamou-nos a atenção nos depoimentos dois aspectos interessantes. 

Primeiramente, questões relacionadas a uma dificuldade, embaraço, 

constrangimento de se falar sobre aids tanto por parte de alguns alunos/as como 

por parte de alguns professores/as. Vejamos alguns depoimentos: 

Eu notei que ela (a criança com aids) ficava assim, de cabecinha baixa. Inclusive, as outras 
crianças, logo que se falava em aids, olhavam para ela. (professora da Quarta série). 

Eles sabem que há alunos com aids na sala porque eu percebi pelos olhares, mas eles não 
citaram. Quando é outra coisa, eles citam: “Ah fulano tem, sicrano tem”. Por exemplo, 
quando se fala em hepatite, doenças do coração ou do rim, eles citam: “Ah porque eu já 
tive, meu pai já teve, meu amigo já teve”. No caso da aids eles não citaram nomes, falaram 
de uma forma geral. Não sei se eu mesma não dei muita margem para eles falarem ou eles 
mesmos acharam melhor não falarem. (professora da Quarta série). 

Eu acho que seria chato. Eu não gostaria porque eu ficaria com vergonha (aluno da terceira 
série). 

A professora falou um dia sobre aids na aula. Daí eu disse: Não fala, não fala, não fala... Ela 
perguntou: “O que é um vírus?” Daí eu fiquei lá na minha. Depois da Quarta série não 
precisa falar mais (aluno da Quarta série). 

O conteúdo desses depoimentos nos provocou as seguintes indagações: Qual 

a riqueza implícita nos depoimentos colhidos? É interessante analisar, por exemplo, 

o que esses personagens não gostariam de dizer, através do que disseram, ou seja: 

O que está interdito? Qual é a importância disto no trabalho educativo? Qual é a 

implicação do dito e do não-dito, o velado e o revelado neste caso? Como isto 

repercute no entorno escolar? Justificando a importância de tais questões, 

recordamos as referências, mencionadas anteriormente, de pesquisas com as quais 

encontramos pontos de interlocução. Elas permitem um interessante 

aprofundamento sobre as representações obtidas, através desses dados, como é o 

caso do receio de professoras em falar sobre aids com crianças (ROTH,1994) ao 
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mesmo tempo em que há uma necessidade, entre as crianças, de falar sobre o 

existir com aids (BARICCA,1998). 

Um segundo aspecto que nos chamou bastante a atenção, surgiu do consenso 

que houve entre as nove professoras entrevistadas de que todos os alunos com aids 

tinham dificuldades de aprendizagem.  

A aprendizagem é prejudicada. Eu acho que é devido à própria doença. Eles têm muita 
dificuldade. Todos que passaram por mim tiveram o mesmo tipo de dificuldade. Eles 
aprendem, mas não assimilam. E o desinteresse. (professora da Quarta série). 

Olha, é duro. Inclusive o Antonio, a gente nota assim, ele tem dificuldade, ele não tem 
raciocínio nenhum. Ele faz as coisas e diz assim: “Professora eu já acabei, está tudo certo!” 
Quando você vai ver, é aquele desastre, porque ele não sabe escrever. Ele não tem noção 
do que ele escreve. Não tem sentido. Você vai ler, não sabe o que ele escreve. Matemática, 
ele não consegue fazer nada. Ele não consegue acompanhar. (professora da Quarta série). 

O Junior, ele tem até determinada facilidade para aprender. Ele é uma criança que aprende 
normalmente como as outras. Agora tem o outro, que tem mais dificuldade de 
concentração, falta de responsabilidade, de compromisso. Isso pode ser devido à falta da 
família. (professora da Quinta série) 

Interessante foi constatar entre os depoimentos dos alunos a opinião que 

alguns manifestaram sobre esse ponto. 

Eu aprendo igual aos outros. O que eu mais gosto é matemática. Não gosto de português e 
história (aluno da Quarta série). 

Uma das coisas que eu gosto de estudar é ciências. (...) Eu aprendi o que é ecossistema. 
(...) Tem a ver com a natureza. (...) Eu não gosto de matemática. Não acho legal (aluno da 
terceira série). 

Esse ano que eu estou fazendo de novo está sendo fácil. Eu não sinto muita dificuldade. 
Mas, eu “viajo na maionese”. Quando a professora está explicando eu fico olhando para ela 
mas ao mesmo tempo estou pensando em outra coisa. Esse que é o problema. Têm alunos 
como a Maria, que só fica conversando, também tem dificuldade para aprender (aluno da 
Quinta série). 

É explícita a diversidade de conceitos, idéias, valores, etc., nas 

representações de alunos/as e de professores/as. Questões instigantes e até 

contraditórias. Para nós ficou claro que no cotidiano escolar dos(as) professores(as) 

compareciam aspectos subjetivos que traziam uma complexidade importante que, 

em nosso entender, merecia um maior aprofundamento. 
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A impressão que tivemos na ocasião em que realizamos nosso levantamento 

(KROKOSCZ, 2001), foi que a prática cotidiana da ação educativa em relação a 

estes (as) alunos (as), constitui-se como um saber que vem sendo elaborado a 

partir do entrelaçamento relacional das pessoas envolvidas no processo escolar, 

principalmente professores/as e alunos/as.  

No presente trabalho, ficaremos delimitados ao recolhimento das 

representações de professoras e professores envolvidos cotidianamente com alunos 

com aids do Ensino Fundamental (Nível I), aspecto melhor detalhado no Capítulo 3 

(Plano de Investigação). Um fator importante para a escolha pautou-se no intuito 

de encontrar, como resultado, perspectivas de intervenção educativa que 

contribuam para a transformação da escola. 

A descrição e análise das representações que professoras e professores têm 

do convívio escolar é algo que diz respeito ao manejo da vida que pulsa dentro das 

salas de aulas e que instiga a reflexão de quem educa. Acreditamos que essas 

representações podem apresentar-se como uma referência valiosa no 

aprimoramento da ação educativa. 

Trata-se de um tema que demanda uma reflexão respaldada tecnicamente 

por um modelo teórico que permita o desvelamento da realidade e que resulte em 

estratégias de intervenção que contribuam para o aprimoramento do papel da 

escola. 

Entendemos que para dar conta deste objeto de pesquisa, precisamos de um 

respaldo teórico que permita tecer discussões sobre as representações mentais. 

Para tanto, optamos pela Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento que 

passamos a apresentar a seguir. 
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2.1) Repensando verdades 

A elaboração da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento resulta, 

entre outros fatores, de uma visão crítica do conhecimento individual e da ciência 

em geral. 

Desde a Antigüidade o desejo do ser humano em alcançar o conhecimento (o 

“amor à sabedoria”, etimologicamente, Filosofia) o enredou numa tarefa inacabada 

devido a precocidade com que se tornou refém da verdade. É o que constatamos na 

história da filosofia e da ciência cuja crença maior repousa na máxima de que 

conhecimento válido, invariavelmente, é o conhecimento verdadeiro, que do ponto 

de vista filosófico, seja capaz de combater o medo, a superstição e as crendices e, 

do ponto de vista científico, de contribuir com soluções práticas para o “progresso” 

da vida humana (tecnologias, remédios, técnicas, etc.). De fato, é o desejo do 

verdadeiro que move a filosofia e, sobretudo, a ciência. Quanto mais uma 

demonstração científica se aproxima da verdade, mais contribui para o 

desenvolvimento humano. Nisto se pauta o que se considera progresso científico. 

A idéia de progresso tem sido aceita tradicionalmente como uma boa 

metáfora do desenvolvimento humano. Lewis (1999) considera isso uma crença 

organicista, afinal, a vida é regida por essa noção: as plantas florescem, as crianças 

crescem, as pessoas melhoram seu desempenho profissional, acadêmico, 

esportivo... Entretanto, o autor chama a atenção para um outro aspecto: nem 

sempre a mudança toma a direção do que é melhor, bem como, nem sempre a 

fidelidade ao progresso nos faz bem (p.105). 

De acordo com Lewis (1999) o progresso deve ser entendido como uma 

mudança que não é necessariamente um avanço linear. Esta é uma idéia originada 

 



 59

em concepções deterministas da antiguidade (como as aristotélicas) e depois 

divulgadas pelo cristianismo como está implícito na idéia da vida após a morte, 

como um estado superior a essa vida terrestre. No campo da psicologia a idéia de 

progresso foi reforçada, por exemplo, pelas concepções gradualistas de Freud e 

Piaget de acordo com os quais as mudanças psíquicas acontecem como algo que 

ocorre numa direção rumo a um objetivo (teleonomia). 

Freud abraçou a idéia de progresso na medida em que ela está relacionada com o 
desenvolvimento psicológico e saúde mental. A psicanálise levou-nos a acreditar que era 
possível existir uma infância perfeita e que, se ela não se materializasse, poderíamos 
resolver nossos primeiros problemas mais tarde, por meio de terapia. Piaget também 
abraçou a idéia de progresso, aceitando como verdade a idéia de estágios e de 
transformações de estruturas anteriores, levando todas a um ponto de chegada ou meta: o 
raciocínio lógico-matemático encontrado no que ele chamava de operações formais (LEWIS, 
1999, p. 106).  

Essa discussão sobre o progresso científico não é nova e foi feita por Thomas 

Kühn (1975). O autor também discorda da idéia de que o progresso científico 

acontece como avanços lineares marcados pela passagem de modelos teóricos 

piores para melhores, em um processo unidirecional e irreversível. Kühn acredita 

na idéia de progresso como o aprimoramento da capacidade humana na resolução 

de quebra cabeças em contextos diferentes (p. 253). Entretanto, devido a esta 

concepção, que rompe com a visão de desenvolvimento linear da ciência, que, em 

geral, é aceita como algo que ocorre num continuum de aprimoramento, Kühn foi 

taxado de relativista, especialmente por postular que diferentes teorias científicas 

podem ter o mesmo valor na explicação dos seus objetos de estudo ainda que 

antagônicas. Isto, em termos científicos pode ser uma heresia por supor que a 

verdade é multifacetada o que acarreta um grande problema, porque nos deixa 

inseguros diante do mundo, isto é, não podemos ter certeza de que as coisas são 

exatamente como as percebemos ou acreditamos. 
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A questão de fundo que perpassa a discussão de validade do conhecimento 

científico é pautada pelo conceito que temos de verdade. Acontece que este é um 

tema que pode ser abordado de diferentes modos o que dificulta o alcance de uma 

forma única e suficiente de conhecimento.  

Tradicionalmente a verdade foi aceita como a correspondência entre o 

pensamento e a realidade (em grego, alethéia, o não esquecido). Seria a auto-

manifestação da realidade ou a manifestação dos seres à visão intelectual dos 

humanos. De acordo com tal concepção, a verdade está nas coisas cabendo ao 

conhecimento humano desvendá-las. Entretanto, Chauí (2003) recorda que além 

dessa, há outras concepções de verdade. Também pode ser a descrição que se faz 

de algo acontecido. Nesse caso, refere-se ao relato, a forma como são narrados os 

fatos (em latim, veritas, precisão, exatidão de um relato). De acordo com essa 

concepção, diferentemente da anterior, a verdade não está nas coisas, mas no 

rigor com que são ditas. Além das duas, há uma outra concepção de verdade que 

deriva da palavra hebraica emunah (assim seja), caracterizada pela confiança em 

uma promessa, a espera de que aquilo que foi prometido ou pactuado irá cumprir-

se ou acontecer. 

A nossa concepção de verdade é uma síntese dessas três fontes e por isso se refere à 
percepção das coisas reais (como na alethéia), à linguagem que relata fatos passados (como 
na veritas) e à expectativa de coisas futuras (como na emunah). Ou seja, nossa concepção 
da verdade abrange o que é (a realidade), o que foi (os acontecimentos passados) e o que 
será (as ações e acontecimentos futuros). Refere-se, portanto, à própria realidade (como na 
alethéia), à linguagem (como na veritas) e à confiança-esperança (como na emunah). 
(CHAUÏ, 2003, p.96) 
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Considerações sobre a verdade e o progresso da ciência também são tecidas 

pelas autoras da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento. Moreno (1988) 

compartilha a opinião de que a cultura, a filosofia e a ciência vêm se apoiando na 

crença de que existe uma verdade a ser descoberta, aceita como o acordo entre a 

realidade e a idéia que se faz dela. Para a autora, a confiança nessa verdade é um 

mito que alimenta a idéia de que ela pode ser alcançada individualmente através 

da inteligência e coletivamente através da ciência (MORENO, 1988, p.12).  

Los fieles devotos que en el siglo XVII penetraban en la catedral de Pisa no veían más que 
lámparas balanceándose donde Galileo vio péndulos sujetos a las leyes de una nueva 
mecánica. Galileo poseía esta cierta dosis de locura necesaria para cambiar la realidad. 
Pero la comunidad científica se resiste a los cambios y a las novedades porque, al igual que 
la gran mayoría de los cuerdos, está convencida de que la ciencia y la verdad son una misma 
cosa, lo cual equivale a decir que está convencida de que la verdad es lo que piensa la 
mayoría de los científicos (MORENO, 1988, p.15). 

Entretanto, Moreno (1988) serve-se da terminologia kühniana e defende a 

idéia de que ciência não é aquilo que conduz à verdade senão a elaboração de 

sistemas coerentes de explicação dos fenômenos que observamos. Resulta disso 

uma concepção de como a inteligência humana produz conhecimentos 

“verdadeiros” que se constitui um aspecto fundamental da Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento. 

Uma das funções da atividade intelectual é construir um sistema representativo do universo 
que nos rodeia e dos fenômenos que nele acontecem, graças ao qual cada um de nós é o 
feliz possuidor de uma “realidade” particular que é tanto mais “verdadeira” quanto mais 
similar seja a dos nossos vizinhos. (...)  

Os sistemas representativos, convertidos em sistemas de interpretação da realidade, levam 
a cabo uma seleção parcial dos dados exteriores, orientando assim inclusive nossas 
percepções e, como conseqüência, também nossas ações. (MORENO, 1988, p.19). 

A autora toma isso como tema central investigando a organização das 

representações que cada sujeito realiza a partir de algum fato observável da 

realidade. Chega, dessa forma, à conclusão de que a inteligência resulta desse 

funcionamento o que implica numa mudança de compreensão sobre o 
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desenvolvimento intelectual defendido até então especificamente no campo da 

psicologia por Jean Piaget. 

 

2.2) Prolongando as idéias piagetianas 

Podemos considerar que a partir da discussão dos pressupostos de uma 

determinada forma de se conceber a ciência e o conhecimento humano, 

apresentados acima, é que se iniciou o processo que levou as autoras a elaboração 

da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento. Contudo, foi especificamente 

o prolongamento das idéias de Piaget sobre as origens da representação e a 

extração de suas conseqüências que conduziram à Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento (MORENO et al., 2000, p. 93).  

Moreno & Sastre (1996) argumentam que os estudos piagetianos sobre o 

desenvolvimento intelectual e sobre a produção do conhecimento enfatizaram os 

aspectos estruturais relativos ao funcionamento psíquico, “não tendo estudado 

detalhadamente os modos, as estratégias mentais e as formas concretas de acesso 

as ditas estruturas” (p. 22). 

As autoras explicam que Piaget, pretendendo responder à questão de como é 

possível o conhecimento, deteve-se, sobretudo entre as décadas de 30 e 60, na 

investigação dos aspectos estruturais do pensamento, observando regularidades e 

descobrindo constantes no funcionamento cognitivo, o que o levou a construir uma 

teoria do desenvolvimento cognitivo, situando-se na perspectiva do sujeito e 

centrando-se em suas ações e nas mudanças que nele se operam (MORENO et. al., 

2000, p.74). O modelo teórico piagetiano defende a idéia de que o 

desenvolvimento cognitivo humano ocorre através da sucessão ou gênese de 
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estruturas cognitivas caracterizadas como estágios de desenvolvimento do 

conhecimento do sujeito na sua interação com o meio.26  

Os estágios não fazem referência às transformações do mundo ou do meio que cerca o 
sujeito, mas às transformações que sofre o próprio sujeito (epistêmico) em contato com tal 
meio, que é visto como o cenário no qual desenvolve sua ação e do qual toma os elementos 
(assimilação) para sua auto-transformação (acomodação). (MORENO et al., 2000, p. 74). 

 

As estruturas são sistemas de organização da realidade, construídas e 

utilizadas pelo sujeito para a apropriação do real. Elas se sucedem geneticamente 

(gênese), sendo a anterior menos complexa que a seguinte e parte dela.  

Piaget demonstra que o desenvolvimento intelectual resulta de uma 

progressiva equilibração entre os processos de assimilação e acomodação 

produzidos pela confrontação das estruturas do sujeito com a realidade exterior. A 

teoria piagetiana é conhecida como sendo interacionista, isto é, considera que o 

conhecimento é um processo dialético que parte da interação entre o sujeito e o 

objeto.  

As investigações piagetianas centraram-se no sujeito e no desenvolvimento 

de suas estruturas cognitivas, o que fez com que os aspectos não-formais do 

pensamento, entre os quais se encontra o que Piaget denomina “conteúdos”, 

elementos externos ao sujeito, fossem considerados secundários.  Fica explícito, 

portanto, que o estudo do meio e as repercussões que uma variação desse meio 

                                            
26 O primeiro desses estágios, que ocupa aproximadamente os dois primeiros anos de vida, é o 
estágio sensório motor, caracterizado basicamente pelo enriquecimento progressivo, pela 
diversificação e pela coordenação de esquemas de ação física. O estágio seguinte – entre os 2 e os 
10 / 11 anos, aproximadamente – corresponde às operações concretas e representa o domínio 
progressivo  dos esquemas de ação interiorizados e das possibilidades que a função simbólica abre. 
O terceiro estágio, - dos 10 / 11 anos até os 15 / 16 anos, aproximadamente – representa a 
possibilidade de ampliar o potencial cognitivo das operações, aplicando-as não apenas a ações 
interiorizadas, mas a enunciados puramente formais ou hipotéticos, quer dizer, representações 
dessas mesmas ações interiorizadas (COLL et al., 1999: p.88-89) 
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poderiam ter no desenvolvimento intelectual é um campo no qual o próprio Piaget 

nunca esteve centrado (MORENO & SASTRE, 1996, p.24).  

Entretanto, cabe destacar que, a partir da década de 70, Piaget começou a 

mudar o enfoque de suas pesquisas para a compreensão dos aspectos funcionais da 

inteligência, pois, através de suas pesquisas sobre a causalidade realizadas na 

década anterior, ele percebeu uma maior importância dos objetos (conteúdos) na 

cognição. Ao resistirem a ser assimilados pelas inferências do sujeito, os objetos 

geram contradições em relação ao que ele pensava, provocando desequilíbrios 

funcionais que podem levar a construções e reconstruções de novos conhecimentos 

(Arantes, 2000). Entende-se que a partir daí Piaget reconheceu um papel maior dos 

conteúdos no processo de equilibração e do funcionamento cognitivo, o que levou 

alguns de seus colaboradores a seguirem pelo mesmo caminho. 

Inhelder (1996) propôs aspectos complementares à psicologia estrutural 

piagetiana defendendo a necessidade de se analisar a maneira pela qual o sujeito 

age e pensa, quando é confrontado com situações particulares.  

Para estudar o funcionamento cognitivo, a partir da resolução de problemas 

que o indivíduo enfrenta no dia a dia, Inhelder recomenda duas coisas: interpretá-

los em termos de esquemas e compreender o papel das representações mentais. 

Os esquemas são organizadores da conduta e funcionalmente atuam como 

instrumentos de assimilação, tornando cognoscíveis os dados da experiência. São os 

instrumentos imediatos do conhecimento: 

Na vida mental, podemos falar, metaforicamente, de uma paisagem de montanha em que os 
esquemas seriam caminhos, alguns muitas e muitas vezes percorridos segundo um trajeto 
pessoal, e outros, ao contrário, abandonados ou pouco trilhados. O exercício freqüente de 
alguns esquemas faz com que estejam facilmente disponíveis. Esse tipo de esquema 
desempenha um papel organizador decisivo no conhecimento “privado”, ou seja, nas 
maneiras pelas quais o indivíduo utiliza seus conhecimentos diante de uma situação nova. 
(INHELDER, 1996, p.29). 
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Além dos esquemas aplicados por um sujeito, diante de uma situação 

problema, com a função de organizar os conteúdos e atribuir significações, o 

sujeito também representa para si mesmo os fins e certas etapas da resolução e 

elabora procedimentos de codificação, cujas características podem ajudar ou 

atrapalhar a construção do conhecimento. 

Para Inhelder (1996 apud ARANTES, 2000, p.48), a noção de representação 

comporta dois aspectos complementares: a semiótica e a possibilidade do sujeito 

refletir sobre os fins e os meios que ele se propõe (p.34). Esses dois aspectos da 

representação, complementares e indissociáveis, concorrem para a formação de 

instrumentos cognitivos que ajudam o sujeito a pensar. Inhelder (1996) chama 

esses instrumentos cognitivos de  “modelos do sujeito”.  

O sujeito psicológico, em situação de resolução de problema, constrói para si próprio 
“modelos ad hoc”, locais, que utiliza para organizar o encadeamento de suas ações, assim 
como para interpretar a situação com a qual está sendo confrontado. Essas formas de 
organização diferem das estruturas até então preponderantes em psicologia genética. (...) 
Modelos ad hoc e estruturas ou modelos gerais são organizações subjacentes aos 
comportamentos. Garantem, assim, a coerência dos conhecimentos elaborados por um 
sujeito. Contudo, a coerência de procedimentos não comporta o caráter de estabilidade da 
coerência estrutural, uma vez que é, principalmente, conseqüência de modelos locais, 
provisórios ou transitórios. (p.35) 

A autora ainda demonstra como o sujeito elabora os modelos ad hoc que 

constituem as acomodações dos seus conhecimentos a situações específicas. 

Entretanto, interessa destacar que a função de tais modelos é essencialmente 

organizar procedimentos por meio de representações: “Os modelos do sujeito 

desempenham um certo papel, na medida em que garantem, ao mesmo tempo, a 

acomodação dos conhecimentos constituídos em função dos dados empíricos e a 

orientação dada às ações.” (INHELDER, 1996, p.36) 

Moreno et al. (2000) defendem a opinião de que os conteúdos envolvidos 

numa situação externa ao sujeito influenciam significativamente a explicação 
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construída por ele para um determinado fenômeno. A tese parte de experimentos 

de Piaget e de seus colaboradores nos quais demonstraram que existem 

“defasagens” 27 no desenvolvimento das estruturas operatórias.  

De acordo com a teoria piagetiana a passagem de um estágio de 

desenvolvimento intelectual para o seguinte caracteriza o acesso a uma 

organização mental mais complexa que se reflete em condutas intelectuais de nível 

superior. Entretanto, constata-se que a aplicação de um sistema de pensamento 

mais evoluído não se realiza em todos os campos ao mesmo tempo.  

Uma criança pode aplicar um tipo de raciocínio de nível operatório, por exemplo, ao julgar 
uns fatos e não aplicar esse mesmo raciocínio ao avaliar outros que aparentemente são da 
mesma natureza (...). Tal é o caso da criança que admite que a quantidade de substância 
de uma bola de massa de modelar não varia se a deformamos ou a dividimos em pequenas 
porções mas que, entretanto, assegurará que seu peso varia ao fazê-la sofrer as mesmas 
transformações, ou da criança que é capaz de classificar agrupando em classes e sub-
classes, um material geométrico e realiza uma classificação muito menos evoluída se o 
material a classificar está constituído por imagens de animais. (Moreno & Sastre, 1996, 
p.26).  

Piaget considerou que as dificuldades dos sujeitos em aplicar uma 

determinada estrutura para solucionar/explicar problemas em situações isomorfas 

eram exceção. Na ótica das autoras, porém, essas exceções podem ser 

consideradas a norma do funcionamento cognitivo. Postulam que a dificuldade 

apresentada pela teoria de Piaget na explicação das defasagens é decorrente do 

fato de que centrou seus estudos nos aspectos estruturais do funcionamento 

psíquico.  

Os processos do pensamento necessitam de conteúdos nos quais possam se desenvolver, se 
aplicar, se generalizar e também se modificar. É evidente, porém, que, sem processos de 
pensamento adequados, as situações não poderiam ser assimiladas. São os estudos 

                                            
27 “Desfases horizontales” é o termo utilizado por Piaget reconhecendo que “as estruturas não são 
adquiridas ou construídas de uma só vez, mas que um mesmo sujeito pode experimentar grandes 
dificuldades ou mesmo a impossibilidade para aplicar uma mesma estrutura em situações 
aparentemente isomorfas. Piaget parece considerar essas condutas como anomalias e agrupa-as sob 
a denominação de “defasagens”, o que lhe permite manter sua idéia de estádios como momentos 
sucessivos do desenvolvimento que se caracterizam pela aquisição de novos recursos operatórios, 
inexistentes no estádio anterior, ainda que possibilitados pelas aquisições nele realizadas” (MORENO 
& SASTRE, 1996, p.26; MORENO et. al., 2000, p. 75) 
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piagetianos da causalidade que permitem perceber claramente que entre as operações do 
sujeito e a realidade (situações, objetos, conteúdos) atuam os modelos interpretativos do 
sujeito, por meio dos quais se relacionam os aspectos internos e externos do conhecimento. 
(MORENO et. al., 2000, p.31). 

É precisamente a partir do reconhecimento da importância dos conteúdos no 

processo de construção do conhecimento, que não é algo que vem dado, nem pelo 

sujeito e nem pelo meio, mas que resulta da contínua interação entre ambos, que 

adotamos, como fundamento teórico-metodológico de nossa pesquisa, os 

pressupostos que passaremos a apresentar a seguir. 

 

2.3) A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento 

A partir das considerações acima já se depreende que a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento é uma tentativa de explorar o funcionamento 

cognitivo, levando em consideração dois aspectos: estruturas e conteúdos. Tal 

teoria investiga desde conhecimentos mais simples, como pode ser a representação 

que o sujeito tem sobre determinadas situações cotidianas, como as que exigem 

maior complexidade, no caso, teorias científicas. 

Elaborada por Moreno, Sastre, Leal e Bovet (2000) a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento parte da idéia de que cada indivíduo, diante de uma 

realidade, seleciona e organiza uma série de elementos aos quais atribui 

determinados significados e estabelece implicações. Dessa maneira, o sujeito 

constrói modelos da realidade que lhe permitem orientar-se e conhecer grande 

parte do mundo a sua volta. (MORENO et. al., 2000, p. 78-79).  
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Os “Modelos Organizadores” são definidos como 

o conjunto de representações que o sujeito realiza a partir de uma situação determinada, 
constituído pelos elementos que abstrai e retém como significativos entre todos os 
possíveis, aqueles que imagina ou infere como necessários, os significados e as implicações 
que lhes atribui, e as relações que estabelece entre todos eles. Os modelos organizadores 
do pensamento constituem aquilo que é tido por cada sujeito como a realidade, a partir da 
qual elabora pautas de conduta, explicações ou teorias. (SASTRE et al., 1994, p.19 apud 
ARANTES, 2000) 

Os elementos abstraídos resultam na interpretação que um sujeito realiza 

dos fatos percebidos por ele. Moreno et al. (2000) explica que essa atividade 

interpretativa do sujeito tem sua origem na abstração do que é observado, nas 

inferências que o sujeito faz diante da situação com a qual se depara ou, ainda, na 

invenção de outros elementos que surgem em função da situação observada. 

A atribuição de significados é um ato inerente a toda abstração de 

elementos e refere-se à função ou papel que se atribui a um elemento dentro de 

um modelo organizador. Essa idéia é melhor explicada da seguinte forma: 

Distinguir uma propriedade ou abstrair um elemento de um objeto ou de uma situação é 
diferenciá-lo do conjunto das demais propriedades ou elementos presentes e essa 
diferenciação traz implícita uma atribuição de significado em virtude da qual se diferencia 
do conjunto. A atribuição de significados é, pois, um ato inerente a toda abstração de 
elementos (como o é a toda percepção) e determina a função ou o papel que se atribui a 
um elemento dentro do modelo. (MORENO et al., 2000, p.91). 

As implicações estabelecidas são definidas pelas autoras como as 

conseqüências concretas de determinada situação (MORENO et al., 2000, p.91). 

Sobre este aspecto teórico, Arantes (2003) esclarece que na teoria dos Modelos 

Organizadores, as conseqüências e/ou implicações derivam dos significados 

atribuídos aos elementos, ao mesmo tempo que esses significados vão permitir (ou 

não) a seleção de determinado elemento. “Em suma, a atribuição de significados, 

condição imprescindível para que um elemento seja considerado pertinente em um 

modelo organizador, pressupõe uma série de implicações que derivam do 

significado que lhes outorga.” (ARANTES, 2003, p.120) 
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Podemos sistematizar as informações apresentadas até aqui com a seguinte 

idéia: A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento considera que os 

processos de conhecimento se dão a partir da interação do sujeito com o meio e 

que através disso ele assimila os objetos exteriores tidos como significativos, 

constituindo esquemas representativos da realidade objetiva.  

Um modelo organizador agrupa o conjunto das representações elaboradas 

pelo sujeito sobre a “realidade” e o raciocínio as organiza e lhes dá um sentido, 

possibilitando tirar conclusões sobre a situação (SOUZA, 2003, p. 100). 

O conhecimento é uma construção que o próprio sujeito realiza e não se 

trata de uma simples cópia da realidade, pois as atividades realizadas pelo sujeito 

na elaboração de um modelo organizador (seleção e abstração de elementos, 

atribuição de significados e relações e/ou implicações estabelecidas entre eles) 

envolvem atividades perceptivas, ações (tanto físicas como mentais), o 

conhecimento em geral que o sujeito possui sobre uma certa situação, assim como 

as inferências que a partir de tudo isso realiza.  

Isto nos leva a entender que um mesmo fato pode ser interpretado de 

diferentes maneiras por um mesmo sujeito ou por um outro, o que implica uma 

diversidade de modelos. Desta maneira, tanto os elementos selecionados de uma 

determinada situação, como os significados atribuídos a eles e as implicações 

estabelecidas, variam de um indivíduo para outro, ou ainda num mesmo indivíduo 

em momentos diferentes. 

Podemos supor que em todo o processo, estão em jogo as experiências 

significativas do sujeito (valores, sentimentos, etc.) relacionadas a um contexto 
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específico e fundamental durante a retenção de elementos, atribuição de 

significados e estabelecimento de implicações de uma situação observada. 

Vejamos, por exemplo, a ilustrativa contribuição da pesquisa realizada por 

Arantes (2000) na ótica dos modelos organizadores. A autora demonstra como o 

pensamento se organiza a partir de uma situação, levando em conta a relação dele 

com os desejos, sentimentos, afetos, representações sociais e valores do 

indivíduo.28  

A realidade exterior não pode ser incorporada diretamente como tal no 

pensamento do sujeito. Ela é um modelo construído interiormente que depende 

tanto da realidade como do próprio sujeito. A representação do sujeito não é uma 

cópia fidedigna da realidade, mas uma interpretação que se assemelha tanto ao 

mundo como ao próprio sujeito, no sentido de que a interpretação é limitada pelos 

instrumentos perceptivo-cognitivos que são postos em funcionamento no momento 

de construir os modelos organizadores. (MORENO et al., 2000). 

 

                                            
28 Estudando a diversidade de estilos e níveis de raciocínio e a diversidade de sistemas emocionais 
presentes na vida cotidiana, Arantes (2000; 2001) escolheu uma situação dilemática relacionada a 
conteúdos de natureza moral para fazer sua investigação pelo fato de haver um entendimento 
corrente que alguns conteúdos morais solicitam, implicitamente, a articulação entre os aspectos 
cognitivos e afetivos durante o raciocínio. Foi apresentado a um grupo de 90 professoras um conflito 
ligado a uma temática que faz parte do cotidiano das escolas públicas brasileiras e que mobiliza a 
preocupação daqueles que ali trabalham: o consumo de drogas pelos alunos e alunas. As 
professoras foram divididas previamente em três grupos de trinta profissionais. Cada grupo 
experienciou determinado estado emocional antes de resolver os conflitos: a) o primeiro grupo 
experienciou emoções positivas; b) “grupo neutro”, o segundo grupo, não foi induzido a experienciar 
nenhuma emoção específica; c) o terceiro grupo experienciou emoções negativas. Foi pedido então 
que as professoras opinassem sobre os sentimentos, pensamentos e desejos de uma professora, ao 
flagrar um aluno fumando maconha durante o horário de aula. Os resultados obtidos mostraram que 
um mesmo conflito pode receber tratamentos diferentes e antagônicos, dependendo do estado 
emocional prévio do sujeito que o enfrenta. Enquanto o grupo positivo (estimulados previamente a um 
estado emocional de satisfação, felicidade, alegria...) encarou o aluno drogado como uma pessoa boa 
e com um futuro promissor, o grupo negativo (estimulado previamente a um estado emocional de 
insatisfação, infelicidade...) o viu como uma pessoa problemática, perigosa e, portanto, indesejável. 
Enquanto o grupo positivo apresentou em suas respostas diferentes formas de ajudar o aluno, o 
grupo negativo apontou, como melhor forma de resolver o conflito, excluí-lo da instituição.” 
(ARANTES, 2002, p.169) 
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As ações de cada indivíduo são conduzidas não por uma tentativa de adaptação à realidade 
objetiva, mas pelo que cada um acredita que esta é, ou seja, a sua realidade subjetiva, 
organizada pelos modelos que constrói a partir da realidade objetiva. Para cada um só é 
verdade aquilo em que acredita e só é possível aquilo que é capaz de imaginar. (MORENO et 
al, 2000, p.370).  

Dependendo da situação, das circunstâncias, do sujeito, essa “verdade” 

muda. Esta consideração não implica num relativismo da verdade. O que ocorre é 

que a representação mental de cada sujeito supõe uma reconstrução da realidade 

feita a partir do que ele seleciona entre tudo o que é possível considerar. “Esta 

seleção não é exaustiva nem arbitrária, mas seletiva e significativa, posto que 

retém os elementos que considera importantes e significativos e relega aqueles que 

não considera dignos de menção.” (MORENO, 1988, p.23) 

Outro aspecto da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento é que 

não são todos os elementos possíveis a respeito de uma situação que são 

abstraídos; somente aqueles que têm sentido ou aos quais são atribuídos 

significados em função da própria experiência do sujeito em outros momentos. Isso 

também não quer dizer que o sujeito desconheça os outros elementos da situação, 

somente que não são considerados representativos dela. De outra maneira, o 

sujeito pode abstrair elementos que não existem na realidade, através de sua 

fantasia, imaginação ou ilusão. Estes elementos intuitivos têm a mesma qualidade 

dos considerados reais, pois são parte da realidade do sujeito.  

Isso nos leva a compreender que outros aspectos de natureza não-lógica, como os 
sentimentos, as representações sociais, os desejos e os valores atuam na organização 
mental, possibilitando ao sujeito imaginar, fantasiar a realidade de maneiras peculiares, 
sem correlação direta com a realidade objetiva. (ARANTES, 2000, p.64). 

Contudo, se a atribuição de significados depende da abstração que cada 

sujeito faz da realidade, é importante considerar que diante de uma mesma 

realidade podem ser estabelecidas diferentes relações e/ou implicações, o que  
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leva a diferentes visões de um mesmo fato a uma diversidade de modelos. Mudam 

os elementos, mudam os modelos correspondentes. 

Quando a mudança de modelos se produz, abandonam-se com freqüência alguns elementos, 
que passam a ser considerados não-significativos ou mudam de significado; atribui-se 
significado a outros elementos desconhecidos ou considerados anteriormente como não 
pertinentes e aparecem novas formas de organização entre elementos, significados e 
implicações; surge, no final das contas, uma nova forma de considerar a realidade ou a 
parcela desta que o modelo pretende refletir. (MORENO, 2000, p. 92) 

Esta consideração é que permite pensar em diferentes níveis de 

complexidade entre os modelos. Não se trata, porém, do número de variáveis 

presentes em um modelo, mas do nível de complexidade que o raciocínio de cada 

sujeito pode alcançar. 

É importante destacar, ainda, a inovação propiciada pelos pressupostos 

dessa teoria quanto ao aspecto metodológico. 

Do ponto de vista metodológico, o que nos atrai nessa teoria, e que constitui um grande 
avanço conceitual, é o fato de não trabalharmos com categorias pré-determinadas de 
modelos organizadores. Eles são extraídos a partir das respostas dos sujeitos e não por 
inferências prévias do pesquisador. Isso significa que os modelos encontrados não se 
repetem necessariamente em outras situações e com outra amostra. (ARANTES, 2000b, p. 
144) 

Em suma, a Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento refere-se 

então ao funcionamento psíquico, buscando explicar a diversidade do raciocínio 

humano, através da coordenação dos aspectos internos e externos do sujeito 

psicológico. Considera a importância que os aspectos estruturais da cognição e os 

conteúdos presentes na realidade desempenham na organização do pensamento. 

Enfatiza que a abstração de elementos e a atribuição de significados e implicações 

decorrem da percepção e interpretação do sujeito. (MARTINS, 2003, p.42). 

Por isso, entendemos que a nossa opção por este modelo teórico pode nos 

ajudar na compreensão das representações que os docentes têm sobre o cotidiano 

escolar dos alunos com aids. 
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Acreditamos que os pressupostos da teoria sobre o funcionamento psíquico 

em sua dupla composição (estruturas mentais e conteúdos), constituem-se como 

uma importante ferramenta epistemológica na tarefa de investigação. Em nossa 

opinião, os modelos organizadores encontrados apresentarão aspectos educacionais 

desconhecidos, os quais poderão constituir-se como base importante para reflexões 

relacionadas ao dia-a-dia da escola e das crianças portadoras do HIV/aids.  
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3.1) Objetivos 

Considerando que os pressupostos teóricos dos Modelos Organizadores do 

Pensamento e que o entendimento das representações dos sujeitos dessa pesquisa 

poderão subsidiar intervenções nas relações escolares pautadas por princípios 

éticos, apresentamos o objetivo geral dessa investigação: 

Identificar os Modelos Organizadores do Pensamento aplicados por sujeitos na 
resolução de situações do cotidiano escolar, envolvendo alunos e alunas portadores do 
HIV/aids. 

A partir desta questão, outra que em nossa opinião merece ser aprofundada 

diz respeito aos valores e à forma como se resolvem as situações enfrentadas no 

cotidiano escolar. Elaboramos então o seguinte objetivo específico: 

Identificar os valores presentes nos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
resolução de situações do cotidiano escolar, envolvendo alunos e alunas portadores do 
HIV/AIDS. 

Acreditamos que a partir de tais objetivos poderemos avançar nas discussões 

sobre o cotidiano escolar envolvendo alunos/as com aids e seus/suas 

professores(as). 

 

3.2) Amostra 

Como nosso âmbito de preocupações é o espaço escolar, nossa amostra é 

composta por professores/as de escolas públicas e particulares do município de São 

Paulo e de Cajamar, município vizinho à capital paulista.  

A maior parte dos alunos com aids freqüenta escolas de educação infantil e 

de ensino fundamental. Decidimos, por isso, delimitar nossa amostra a esses níveis 

de ensino e ela ficou majoritariamente composta por professoras. Do total de 83 

sujeitos que compõem nossa amostra, apenas três são do sexo masculino.  
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Foram selecionados para participar da pesquisa apenas professoras e/ou 

professores que têm ou já tiveram alunos/as com aids e que quiseram participar da 

pesquisa após a apresentação da proposta de estudo.  

Para chegar até os sujeitos, fizemos um levantamento, através do Fórum de 

Ong/aids do Estado de São Paulo, para saber quais eram as instituições que 

abrigavam crianças portadoras do HIV/aids. Conseguimos um cadastro de onze 

delas. Entramos em contato com cada uma dessas instituições, às quais 

apresentamos nosso projeto de pesquisa e solicitamos o apoio necessário para 

chegar até as escolas freqüentadas pelas crianças com aids. A adoção desse 

caminho não foi aleatória. Como as crianças com aids têm o direito ao sigilo de sua 

condição sorológica, ainda que soubéssemos por outras fontes que escolas eram 

freqüentadas por esses alunos, tomamos o cuidado ético de entrar em contato com 

as mesmas apenas após a obtenção do consentimento de seus tutores legais.29

Oito instituições colaboraram com nosso projeto, indicando as escolas e 

fornecendo os nomes dos contatos internos (diretoras, coordenadoras, professoras 

etc.). Três instituições não colaboraram pelos seguintes motivos: uma delas não 

quis indicar as escolas freqüentadas pelas crianças abrigadas sob a alegação do 

coordenador de que na escola ninguém sabia que crianças com aids a 

freqüentavam; na outra instituição a coordenadora disse ter entrado em contato 

com a direção da escola freqüentada pelos alunos, porém ela não autorizou a 

participação de seus educadores no estudo; desistimos do contato com a outra 

instituição devido a lentidão no processo de encaminhamento para apresentação da 

proposta de estudo e aplicação dos questionários. 
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Com o procedimento de contato prévio com as instituições que abrigam as 

crianças com aids, conseguimos fazer um cadastro de 25 escolas situadas nos 

municípios de São Paulo e Cajamar que são freqüentadas por esses alunos. Após 

entrarmos em contato com as escolas, foram selecionadas para participar da coleta 

de dados 12 escolas: 04 particulares e 08 públicas. 

  A amostra total da investigação foi composta por um total de 83 sujeitos: 

34 de escolas particulares e 49 de escolas públicas. Desses, 23 sujeitos (04 de 

escolas particulares e 19 de escolas públicas) participaram da aplicação de um 

instrumento prévio de coleta de dados e 60 deles (30 de escolas particulares e 30 

de escolas públicas) participaram da coleta de dados final.  

 
3.3) Procedimentos para coleta de dados 

Encontrado o caminho para chegar aos sujeitos que compõem a amostra 

desta pesquisa, tomamos a decisão de coletar, primeiramente, dados preliminares 

com a seguinte intenção: realizar um levantamento exploratório das situações 

vivenciadas pelos professores e fazer uso dos elementos apresentados para elaborar 

um instrumento de pesquisa com temáticas oriundas da experiência dos sujeitos e 

não de nossas convicções. Os depoimentos foram coletados por escrito através de 

um instrumento de investigação composto pelas três questões a seguir: 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
29 O abrigo de crianças com aids em Casas de Apoio é feito mediante autorização da Vara da Infância 
e Juventude. Dessa maneira, o mantenedor dessas instituições é quem detém a guarda delas, 
caracterizando-se como tutor legalmente constituído. 
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Prezado (a) Professor (a): 

1. Recorde com detalhes alguma situação que você tenha vivido com um aluno 

ou aluna portador(a) do HIV/aids, e que tenha sido significativa para você. 

Descreva-a detalhadamente, apresentando quais foram suas PREOCUPAÇÕES, 

quais foram seus DESEJOS, seus PENSAMENTOS, seus MEDOS e seus SENTIMENTOS 

quando a viveu. É muito importante que você apresente todos esses aspectos. 

 
2. Descreva agora o que VOCÊ FEZ naquela ocasião e POR QUE o fez. Explique 

detalhadamente a sua resposta. 

 
3. Imagine agora que você viva hoje a mesma situação que descreveu. O QUE 

VOCÊ FARIA e POR QUÊ? Descreva detalhadamente a sua resposta. 

Os instrumentos foram aplicados em 04 escolas: três públicas e uma 

particular. Participaram dessa etapa 23 sujeitos: 04 de escolas particulares e 19 de 

escolas públicas.  

O questionário com as três questões foi aplicado em todas as escolas pelo 

próprio pesquisador. Em cada uma delas foi apresentado aos sujeitos o tema da 

pesquisa, justificativa e objetivos. Depois disso, foram respondidas perguntas 

eventuais e só então, solicitou-se a participação dos sujeitos que livre e 

esclarecidamente quisessem fazer parte do estudo. 

Os sujeitos participantes responderam aos questionários por escrito, 

presencialmente, sem necessidade de identificação pessoal. 

 

3.4) Procedimentos para construção dos instrumentos de pesquisa 

Analisando os depoimentos da coleta prévia de dados, identificamos os 

conteúdos recorrentes. Nosso objetivo era utilizar as questões comuns destacadas 

pelos sujeitos e relatá-las em uma situação fictícia para ser submetida 
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posteriormente à análise de outros sujeitos. Com isso evitamos a criação 

espontânea de situações baseadas em conteúdos fundamentados em nossas próprias 

convicções. 

Os conteúdos identificados nos depoimentos foram classificados nas 

seguintes categorias, assim nomeadas: 

1. TRANSMISSÃO; 

2. INCLUSÃO; 

3. APRENDIZAGEM; 

4. COMPAIXÃO; 

5. NÃO-CATEGORIZADOS. 

A categoria TRANSMISSÃO é composta por 06 sujeitos que centraram-se em 

seus depoimentos em aspectos relacionados ao risco de adquirir a doença.  

 

TRANSMISSÃO 
Exemplos: 
“Em primeiro lugar senti um medo terrível, tinha a sensação de que também ia 
adquirir a doença e levá-la aos meus familiares. 
Porque senti tudo isso? Por desconhecer a doença; porque às pessoas com quem 
comentava sobre o assunto diziam-me que era perigoso, que eu tinha criança 
pequena, etc...”  
(...)  
 
(...) “Quando percebi o ferimento senti a necessidade de alertar meus colegas de 
trabalho sobre os cuidados ao entrar em contato com qualquer criança que tenha 
um ferimento. Senti a falta de uma orientação mais específica. Acho que 
professores e funcionários em geral numa escola deveriam estar mais preparados 
para atender qualquer tipo de eventualidade, principalmente a que se refere à 
prevenção. Não existe sequer nas escolas, material descartável para atendimento 
destes casos.”  
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Em outra categoria denominada INCLUSÃO, agrupamos 06 sujeitos cujos 

depoimentos centraram-se no processo de ingresso dos alunos com aids à rotina 

escolar. São sujeitos que expressam pensamentos e sentimentos relacionados à 

inclusão (ou não) dos alunos com aids, como nos exemplos apresentados abaixo. 

 

INCLUSAO 
Exemplos: 
Em 1998, eu lecionava em uma sala de pré-escola com 30 alunos. Passado o período de adaptação 
das crianças à escola e à professora, recebi o comunicado que em minha classe ingressaria mais 
um aluno. 
Já havia trabalhado com alunos portadores do HIV, porém esse caso era especial. Adriano estava 
chegando até nós vindo de uma casa de apoio fechada por não estar realizando um trabalho 
adequado. 
Ele era mais velho que as demais crianças, porém seu desenvolvimento parecia (e era) muito 
aquém da idade. Mas falava, nunca havia freqüentado uma sala de aula, tinha muito sono, 
andava com muita dificuldade. Seus hábitos eram o de uma criança muito mais nova. (Seus 
problemas de saúde eram constantes) 
Tive uma reação de rejeição. A classe que parecia “tão organizada” recebia agora, alguém que 
mexeu com a rotina. O sentimento em mim era ambíguo, sabia da minha missão como educadora, 
porém achava que ele não deveria estar ali, precisava de um ambiente mais apropriado. (Era o 
meu discurso). 
(...) 
 
Sou a Vice-diretora, da U.E., em 1998, tivemos nossos primeiros alunos c/ HIV. fui procurada pela 
assistente social da casa recém-locada nas proximidades da nossa escola, a Sra Silvia assist social, 
me relatou o quadro das crianças em numero de 07 (sete) alegou que já havia  recorrido à outras 
escolas da redondeza e as vagas foram negadas. 
Não me ocorreu nenhum receio, apenas vi naquela situação que se tratava apenas de crianças que 
necessitavam estudar, quando falei para a Sra. Silvia que poderia fazer as matrículas, a mesma 
teve um acesso de choro e disse: Louvado seja Deus! Não entendi, pois ao meu ver, acredito na 
inclusão e a AIDS é uma doença a ser vista como outra qualquer, porém cheguei a pensar na 
reação da comunidade. Graças a Deus não houve nenhuma reação negativa. Em princípio as 
crianças vinham de ambulância e paravam nas ruas meio distantes da escola. Conversei com elas 
e disse para que entrassem na escola, pois tínhamos que enfrentar de frente e foi o que 
aconteceu. Tudo bem. Não houve nenhuma reação negativa nem por parte da comunidade nem 
das outras alunas. 
(...) 
 

 

Encontramos também um grupo de 05 sujeitos cujos depoimentos centraram-

se fundamentalmente em aspectos pedagógicos, mais especificamente, 

relacionados à APRENDIZAGEM dos alunos com aids. Esses sujeitos expressam que 

tais alunos têm dificuldades de assimilação ou admitem que eles fracassam no 

processo escolar. 
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APRENDIZAGEM 
Exemplos: 
Já tive vários alunos portadores do HIV/aids, porém dois se destacam dentre os demais. 
Um deles foi a minha primeira experiência. Ele estava na 4ª série e sua postura me preocupava 
muito, tanto quanto ao cognitivo quanto ao relacionamento com as meninas, já que ele era 
repetente e já estava na fase da adolescência. 
Quanto ao cognitivo, eu me preocupava porque ele tinha muita dificuldade para assimilar os 
conteúdos trabalhados, porém era muito interessado e vivia me trazendo informações sobre o 
assunto que estava sendo trabalhado e que ele buscava na Internet. 
(...) 
 
Eu trabalhei com um grupo de crianças portadoras do HIV e com aids. Um certo dia um deles 
tinha que estudar para uma prova e eu me coloquei a disposição para auxiliá-lo nos estudos da 
tal disciplina. Ele me olhou e disse que não conseguia entender o que eu falava e que já estava 
cansado de ser “burro”, ele sempre tirava nota vermelha, sempre era o pior em tudo e que todos 
sabiam que ele iria morrer mesmo, por que ele tinha que ficar em uma escola? Para que tudo 
isso? 
Fiquei muito preocupada pois ele era nosso aluno desde o Pré e não conseguiu se inserir no grupo 
com “competência”, me senti parte da formação daquele menino, de repente tive o desejo de 
entrar em contato com profissionais da área da saúde, mas pensei que isso não seria possível, 
pois esses profissionais não têm “tempo” disponível para se integrarem a um grupo de estudos 
sobre crianças com essa dificuldade, tive medo de levar à frente um sonho, me senti um pouco 
covarde e parte desse sistema que se mostra aberto (inclusão) mas não larga dos padrões pré-
estabelecidos de notas, de quantificar o ser, de ver e ter um produto final padrão. 
 

 

Identificamos ainda um grupo de 04 sujeitos que se destacavam por 

trazerem em seus depoimentos um forte conteúdo emocional caracterizado por 

sentimentos como dó e compaixão. Denominamos esse grupo de COMPAIXÃO.  

 

COMPAIXÃO 
Exemplos: 
(...)  
Tenho dó das crianças com aids porque na grande maioria, os culpados são os pais. 
 
(...)  
Sobre os desejos, a minha vontade é que elas sintam-se crianças normais entre as demais e que 
aconteça um milagre para trazê-las à alegria novamente, vê-las conversar, correr, brincar, 
brigar, etc... 
- Meus pensamentos? Medo!!! Sei que a minha vontade de curá-los não é possível, mas só de 
pensar e desejar que eles possam ter momentos felizes através do meu trabalho, carinho, sei que 
não é muito, mas posso contribuir um pouquinho para com aqueles que possa precisar dos meus 
cuidados em todos os sentidos. 
(...) 
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 Restaram 02 sujeitos cujos depoimentos não permitiram nenhum tipo de 

agrupamento e portanto, não foram categorizados. Isso não quer dizer que não são 

importantes, apenas que não puderam ser agrupados por trazerem questões muito 

específicas, como apresentamos abaixo. 

 

NAO CATEGORIZADOS 
Exemplos: 
Minha experiência na escola e em sala de aula é acolher naturalmente estas crianças, tornando o 
ambiente o mais agradável possível e significativo, sem que tenham regalias e sejam diferentes. 
A maior preocupação é quando se pensa em quais as possibilidades de vida que elas terão (tempo 
de vida); que futuro. 
(...) 
 
Há anos soube que nesta escola havia alunos com HIV através de uma professora que “meio que 
cochichando” me disse. Achei o ato dela um tanto constrangedor e ao mesmo tempo, gostaria de 
saber quais eram estes alunos. Este ano descobri que uma das alunas, com o vírus, era minha 
aluna porque veio me apresentar o atestado de consultas periódicas de controle, e ao ver no 
atestado o nome do hospital, logo descobri e para confirmar perguntei a ela se era HIV, na hora 
ela me olhou e fez de conta que não havia ouvido então tornei a fazer a pergunta e ela disse que 
sim, então perguntei a ela se ela já tomava os remédios e ela disse que já; como não era aula 
dela a conversa naquele momento parou por ali. 
(...) 
Acho que o fato de a pessoa ter adquirido o vírus não tem que ser espalhado para todos, a pessoa 
só deve contar para quem ela quiser, pois ela pode sofrer muito mais do que receber ajuda, 
apoio, amigos, etc. Respeitar a pessoa também é respeitar sua individualidade e seu íntimo. 
 

 

Estabelecidas as categorias, privilegiamos três delas: aquelas com o maior 

número de sujeitos e que apresentaram temáticas que nos permitiriam responder 

aos problemas que originaram esta investigação. Foram as categorias com as 

seguintes temáticas: TRANSMISSÃO, INCLUSÃO e APRENDIZAGEM. 

A partir daí, elaboramos três instrumentos de pesquisa. Cada um deles com 

uma história baseada nos depoimentos dos sujeitos, distintas pelo enfoque 

correspondente a cada uma das categorias que selecionamos. Cada instrumento 

teve sete questões. 

 



 83

Nas três primeiras perguntas, solicitamos aos sujeitos que opinassem 

descrevendo detalhadamente quais teriam sido os PENSAMENTOS, SENTIMENTOS e 

AÇÕES dos personagens diante da situação apresentada na história. 

Nas questões 4, 5 e 6, pedimos que os sujeitos da pesquisa se colocassem no 

lugar da professora, uma das personagens em cada história. Então, solicitamos aos 

sujeitos de nossa pesquisa que respondessem quais seriam SEUS PENSAMENTOS, 

SENTIMENTOS e AÇÕES naquela situação. 

A última questão solicitava aos sujeitos que descrevessem suas ações diante 

daquela situação caso fossem coordenadores ou diretores da escola na qual teria 

acontecido o conflito apresentado. Nossa expectativa em relação a esta questão 

era averiguar se ocorreria uma mudança nos modelos aplicados pelos sujeitos 

diante de uma mesma situação, considerando a diferença do papel escolar exercido 

por ele. 

As questões foram elaboradas levando em conta os pressupostos teóricos que 

adotamos nesta pesquisa, de modo a possibilitar a identificação dos modelos 

organizadores aplicados pelos sujeitos, bem como permitir a identificação dos 

valores e sentimentos presentes em tais modelos. 

Os instrumentos foram aplicados em 60 sujeitos: 30 docentes de escolas 

públicas e 30 docentes de escolas privadas do estado de São Paulo. Para conservar 

a equivalência das amostras, para cada um dos três conflitos elaborados, 

selecionamos, para responder aos questionários, 10 sujeitos de escolas públicas e 

10 sujeitos de escolas particulares.  

A seguir, apresentamos na íntegra os instrumentos que foram aplicados aos 

sujeitos. Na elaboração de cada um deles, procuramos destacar as questões 
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identificadas na aplicação do instrumento prévio, inclusive reproduzindo algumas 

situações dos próprios depoimentos.  

Dessa forma, na SITUAÇÃO 1, procuramos acentuar o conteúdo centrando-se 

em aspectos relacionados à TRANSMISSÃO do vírus HIV/aids. 

 

SITUAÇÃO 1  
Daniel tinha 12 anos e freqüentava a quinta série de uma escola da periferia da cidade. Ele não 
era um aluno brilhante, mas desenvolvia todas as atividades do cotidiano escolar. Ultimamente, 
estava interessado em fazer parte do Grupo Teatral dirigido pela professora de Artes. Mas, foi 
devido a sua habilidade esportiva, que ele sempre era requisitado pelos colegas para participar 
de um ou outro time dos que disputavam os jogos de futebol que aconteciam nas aulas de 
Educação física. Daniel era o melhor goleiro da escola. 
 
No último torneio organizado na escola pela professora Sônia e pela equipe de Educação Física, o 
time do Daniel tinha se classificado para a Final. No dia da decisão, a quadra da escola estava 
lotada. Além de todos os alunos e alunas que dividiam-se na torcida, estavam presentes também 
familiares, professores e funcionários da escola. Até o Seu Carlos da Cantina tinha ido prestigiar 
e apoiar o evento. No intervalo do jogo ele iria abrir a Cantina para atender o pessoal. 
 
O árbitro zerou o cronômetro e apitou o começo do jogo. Logo no início ficou claro que a disputa 
não seria fácil. Os dois times estavam muito bem preparados e motivados para vencer. Mas foi o 
time do Daniel o primeiro a marcar. Foi uma explosão de alegria entre todos os jogadores. O jogo 
foi assim até o Segundo tempo. Entretanto, um pouco antes do apito final, um pênalti foi 
marcado contra o time do Daniel. Depois da confusão entre os jogadores, a bola foi colocada na 
marca e ficaram frente a frente, Daniel e o artilheiro da equipe adversária, preparados para o 
duelo esportivo. Priiiiiiiiii, apitou o Juíz. O jogador correu em direção a bola e soltou uma 
“bomba”... O chute acertou o rosto do Daniel e foi para o fundo da rede. “Goooool !!!” A torcida 
fez a festa. Enquanto Daniel estava caído com as mãos no rosto, o jogador da equipe adversária 
correu para o fundo da rede para buscar a bola, repetindo a atitude dos atletas dos grandes 
times profissionais, que correm para o centro do campo abraçados pelos colegas, ansioso para 
reiniciar a partida  e “virar o jogo”. 
 
Mas foi então que Daniel levantou-se do chão com as duas mãos sobre o rosto ensangüentado. A 
pancada no nariz foi muito forte e o sangue jorrava. Naquele momento, houve um som de 
espanto na torcida seguido de um burburinho. É que todos sabiam que Daniel tinha AIDS. A coisa 
ficou mais preocupante quando os jogadores que estavam com a bola perceberam que havia 
sangue nela e também em seus uniformes. 
PERGUNTAS: 
1. Imagine como a professora Sônia viveu essa situação e descreva detalhadamente os 
PENSAMENTOS que ela teve naquele momento?  
2. Descreva detalhadamente os SENTIMENTOS experienciados pela professora Sônia nessa 
situação.  
3. O que você acha que a professora Sônia DEVE FAZER diante do ocorrido? Explique 
detalhadamente a sua resposta. 
Imagine agora que esta situação se passou em sua escola e que o Daniel seja o seu aluno. Tente 
se colocar dentro da história e imaginar como você a viveria.  
4. Descreva detalhadamente seus PENSAMENTOS diante da situação? 
5. Descreva agora detalhadamente os SENTIMENTOS que você teria? 
6. O que você DEVERIA FAZER se fosse a professora Sônia? 
7. Imagine agora que você seja a Coordenadora dessa escola? Que decisão você tomaria? Por que? 
Explique detalhadamente a sua resposta. 
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Na SITUAÇÃO 2, procuramos acentuar o conteúdo em aspectos relacionados a 

APRENDIZAGEM dos alunos com aids. 

SITUAÇÃO 2  
Em 1998, Clara lecionava para uma turma da primeira série com 30 alunos. Passado o período de 
adaptação das crianças à escola e à professora, ela recebeu o comunicado que na classe dela 
ingressaria mais um aluno. Ela já havia trabalhado com alunos com AIDS, porém aquele caso era 
especial. Teodoro tinha acabado de ser transferido de uma instituição que tinha sido fechada por 
não estar realizando um trabalho adequado. 
Ele era mais velho que as demais crianças, porém seu desenvolvimento era muito aquém da 
idade. Ele nunca havia freqüentado uma sala de aula, tinha muito sono, andava com muita 
dificuldade. Seus hábitos eram de uma criança muito mais nova. Seus problemas de saúde eram 
constantes. 
A classe que parecia “tão organizada” recebia agora, alguém que mexia com a rotina. O 
sentimento de Clara era ambíguo: ela sabia do papel dela como educadora, porém achava que ele 
não deveria estar ali. O discurso da professora Clara era que ele precisava de um ambiente mais 
apropriado.  
Muitas vezes ela se pegou ajeitando um lugarzinho no canto da sala para que ele dormisse mais 
confortável (em plena atividade pedagógica) além de carregá-lo nos braços pela escola quando 
era necessário. Pouco a pouco ela foi cativada por Teodoro que demonstrava criar laços afetivos 
com ela e com toda a turma. 
Quanto ao cognitivo, Clara notava que ele tinha muita dificuldade para assimilar os conteúdos 
trabalhados, porém reconhecia que ele era muito interessado, pois vivia trazendo informações 
sobre o assunto que estava sendo trabalhado durante as aulas e que ele buscava em outras 
fontes. 
Um certo dia, Teodoro disse que precisava estudar mais para a prova e a professora Clara 
colocou-se a disposição para auxiliá-lo na revisão da matéria. Durante as explicações da 
professora, Teodoro olhou para ela e disse que não conseguia entender o que ela falava e que já 
estava cansado de ser “burro”, ele sempre tirava nota vermelha, sempre era o pior em tudo e 
que todos sabiam que ele iria morrer mesmo, porque ele tinha que ficar em uma escola? Para que 
tudo aquilo? 
Clara sentiu-se parte da formação daquele menino e pensou na continuidade dos estudos dele... 
Uma dúvida não saía da cabeça dela: Será que Teodoro deveria ser aprovado no final do ano? Por 
um lado, ela sabia que ele tinha uma defasagem quanto ao conteúdo, mas por outro lado, uma 
aprovação poderia ser muito importante em relação à auto-estima dele. 
PERGUNTAS: 
1. Imagine como a professora Clara viveu essa situação e descreva detalhadamente os 
PENSAMENTOS que ela teve na situação descrita?  
2. Descreva detalhadamente os SENTIMENTOS experienciados pela professora Clara nessa 
situação.  
3. O que você acha que a professora Clara DEVE FAZER diante dessa situação? Explique 
detalhadamente a sua resposta. 
Imagine agora que esta situação se passou em sua escola e que o Teodoro seja o seu aluno. Tente 
se colocar dentro da história e imaginar como você a viveria.  
4. Descreva detalhadamente seus PENSAMENTOS diante da situação? 
5. Descreva agora detalhadamente os SENTIMENTOS que você teria? 
6. O que você DEVERIA FAZER se fosse a professora Clara? 
7. Imagine agora que você seja a Coordenadora dessa escola? Que decisão você tomaria? Por quê? 
Explique detalhadamente a sua resposta. 
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Na SITUAÇÃO 3, o destaque privilegiado foi em relação ao tema da INCLUSÃO 

dos alunos com aids. 

SITUAÇÃO 3  
Em 1998, Clara lecionava para uma turma da primeira série com 30 alunos. Passado o período de 
adaptação das crianças à escola e à professora, ela recebeu o comunicado que na classe dela 
ingressaria mais um aluno. Ela já havia trabalhado com alunos com AIDS, porém aquele caso era 
especial. Teodoro tinha acabado de ser transferido de uma instituição que tinha sido fechada por 
não estar realizando um trabalho adequado. 
 
Ele era mais velho que as demais crianças, porém seu desenvolvimento era muito aquém da 
idade. Ele nunca havia freqüentado uma sala de aula, tinha muito sono, andava com muita 
dificuldade. Seus hábitos eram de uma criança muito mais nova. Seus problemas de saúde eram 
constantes. 
 
A classe que parecia “tão organizada” recebia agora, alguém que mexia com a rotina. O 
sentimento de Clara era ambíguo: ela sabia do papel dela como educadora, porém achava que ele 
não deveria estar ali. O discurso da professora Clara era que ele precisava de um ambiente mais 
apropriado.  
 
Muitas vezes ela se pegou ajeitando um lugarzinho no canto da sala para que ele dormisse mais 
confortável (em plena atividade pedagógica) além de carregá-lo nos braços pela escola quando 
era necessário. Pouco a pouco ela foi cativada por Teodoro que demonstrava criar laços afetivos 
com ela e com toda a turma. 
 
Quanto ao cognitivo, Clara notava que ele tinha muita dificuldade para assimilar os conteúdos 
trabalhados, porém reconhecia que ele era muito interessado, pois vivia trazendo informações 
sobre o assunto que estava sendo trabalhado durante as aulas e que ele buscava em outras 
fontes. 
 
Apesar de Teodoro ser um menino agradável e parecer integrado com a turma, a professora Clara 
se perguntava: Será mesmo que os colegas aceitavam e respeitavam Teodoro? Será que existia 
algum constrangimento entre eles?? Será que ele “ficava” com alguém, namorava alguém...??? 
 
PERGUNTAS: 
1. Imagine como a professora Clara viveu essa situação e descreva detalhadamente os 
PENSAMENTOS que ela teve na situação descrita?  
2. Descreva detalhadamente os SENTIMENTOS experienciados pela professora Clara nessa 
situação.  
3. O que você acha que a professora Clara DEVE FAZER diante dessa situação? Explique 
detalhadamente a sua resposta. 
Imagine agora que esta situação se passou em sua escola e que o Teodoro seja o seu aluno. Tente 
se colocar dentro da história e imaginar como você a viveria.  
4. Descreva detalhadamente seus PENSAMENTOS diante da situação? 
5. Descreva agora detalhadamente os SENTIMENTOS que você teria? 
6. O que você DEVERIA FAZER se fosse a professora Clara? 
7. Imagine agora que você seja a Coordenadora dessa escola? Que decisão você tomaria? Por quê? 
Explique detalhadamente a sua resposta. 
 

 

O encaminhamento para o preenchimento desses questionários seguiu o 

seguinte critério: Primeiro foram entregues somente os conflitos para que os 

sujeitos tomassem conhecimento dos mesmos. Depois, uma a uma, as sete questões 
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foram respondidas. Solicitamos aos sujeitos que passassem à próxima questão 

somente após ter sido respondida inteiramente a anterior.  

 

3.5) Procedimentos para análise dos dados 

A análise dos elementos obtidos foi conduzida de acordo com os pressupostos 

da Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento. Estudos sob esta perspectiva 

ainda estão no início, o que denota um processo de aprimoramento e 

aperfeiçoamento. A maioria dos estudos realizados voltam-se para investigações 

dos modelos organizadores na área da Física (MORENO MARIMÓN et al., 2000). Mas 

outros estudos têm sido realizados na área da moralidade (ARANTES, 2000, 

TREVISIOL, 2002, PAVÓN LUPIÁÑEZ, 2002 e SOUZA, 2003) e novas possibilidades e 

dificuldades têm sido encontradas no trabalho de extração dos modelos 

organizadores utilizados pelos sujeitos.  

Além da justificativa apresentada acima para a delimitação das questões 

analisadas, importa reiterar que, de acordo com a perspectiva teórica por nós 

adotada, os modelos não são prescritos e sim elaborados a posteriori, isto é, a 

partir das informações fornecidas pela amostra estudada. Com base nisso e 

considerando a complexidade do processo de análise dos elementos, decidimos 

trabalhar com duas das questões do questionário. Nossa decisão se justifica por 

acreditarmos ter obtido, através delas, informações suficientes para uma intensa e 

profícua análise e discussão. 

 

3.6) Tratamento dos Dados 

Reconhecendo que a perspectiva adotada é ainda muito recente, 

concordamos com Souza (2003) sobre a necessidade de esclarecer como foi 
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realizada a análise dos dados obtidos em cada questão e que permitiu extrair os 

primeiros modelos organizadores elaborados e/ou aplicados pelos sujeitos do 

presente estudo. 

Em todo processo de extração dos modelos, busca-se identificar a idéia 

central presente nos raciocínios emitidos pelos sujeitos a partir de cada questão. A 

partir desta análise de conteúdo, procede-se a realização de três etapas baseadas 

nos componentes fundamentais de um modelo organizador do pensamento 

(abstração de elementos, atribuição de significados e estabelecimento de 

implicações e/ou relações):  

1. Levantamento de elementos abstraídos e retidos como significativos; 

2. Levantamento dos significados atribuídos a esses elementos; 

3. Levantamento das relações e/ou implicações entre elementos e 

significados. 

Convém destacar que esta seqüência se apresenta como útil no processo de 

extração dos modelos utilizados pelos sujeitos, mas lembramos que em termos de 

funcionamento psíquico, trata-se de um processo que ocorre dialeticamente. Por 

isso a identificação de cada uma das etapas requereu a leitura e releitura dos 

protocolos o que resultou nos seguinte elenco de procedimentos: 

a. Extração dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos; 

b. Identificação dos sub-modelos aplicados pelos sujeitos diante de 

cada uma das perguntas. 

Esclarecidas as etapas, passamos agora a apresentar alguns elementos e 

informações obtidas através do modo de tratamento descrito acima. Veremos que a 
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partir de tais procedimentos já temos informações suficientes para uma ampla 

discussão.  

Para facilitar a compreensão do leitor, convém apresentar a estrutura que 

seguiremos. A apresentação está dividida em três partes de acordo com situações 

nas quais comparecem os seguintes elementos temáticos apresentados aos sujeitos: 

TRANSMISSÃO; APRENDIZAGEM; INCLUSÃO. Analisamos em cada uma das situações, 

duas questões. De cada uma das questões, apresentaremos os modelos e sub-

modelos organizadores aplicados pelos sujeitos.  
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4.1) Análise da Situação 1 (Transmissão) 

Lembramos ao leitor e à leitora que o conteúdo do instrumento dessa 

situação centra-se em aspectos relacionados ao risco de adquirir a doença 

(TRANSMISSÃO). O instrumento elaborado e apresentado aos sujeitos relata um jogo 

de futebol no qual o personagem Daniel, portador do HIV/aids, sofre uma contusão 

com sangramento. 

Esse instrumento foi apresentado a 20 sujeitos de escolas públicas e 

privadas. Apresentamos abaixo os modelos obtidos através da análise da seguinte 

questão:  

 

QUESTÃO 1: Quais foram os PENSAMENTOS da profa. Sônia? 

 

Na análise das respostas obtidas na primeira pergunta, proposta aos sujeitos, 

identificamos 04 MODELOS ORGANIZADORES. Na seqüência descrevemos e 

exemplificamos cada um deles.  

Esclarecemos que em relação à essa mesma pergunta que está centrada na 

categoria transmissão, notamos a seguinte distinção: Os sujeitos que aplicaram o 

MODELO 1 descreveram em seus depoimentos quais foram os PENSAMENTOS da 

professora Sônia, como foi solicitado. Entretanto, os sujeitos que aplicaram os 

MODELOS 2, 3 e 4, descreveram que AÇÕES ela deveria realizar. 
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MODELO 1 

Neste modelo identificamos que os sujeitos retiveram como elemento 

significativo a preocupação da profa. Sônia. Entretanto, constatamos que tal 

preocupação obteve uma variação de papel devido aos significados atribuídos pelos 

sujeitos. Caracterizamos a variação de atribuição de significados como sub-modelos 

1A, 1B e 1C.  

Sub-Modelo 1A: Os sujeitos que aplicam este sub-modelo para responder a 

pergunta, atribuem a preocupação exclusivamente à professora envolvida na 

situação. Nesse caso, a implicação estabelecida é a falta de informação. É o que 

ilustra o exemplo a seguir: 

Sujeito 16: “Acho que ela deve ter ficado muito preocupada, pois a falta de informação 
impera neste país”  

Sub-Modelo 1B: Os sujeitos que aplicam este sub-modelo também 

abstraíram o elemento preocupação em seus depoimentos, porém, atribuem a ele 

outro significado: a preocupação é com as outras pessoas presentes à situação. 

Deriva do significado, a implicação de tumulto. É o que podemos constatar no 

seguinte exemplo: 

Sujeito 12: “Preocupação. Ansiedade. Provavelmente, os pensamentos de Sônia naquele 
momento foram de preocupação e ansiedade devido o acidente ocorrido na quadra com o 
aluno Daniel o que poderia gerar um tumulto”  

Sub-Modelo 1C: Neste sub-modelo os sujeitos relatam as preocupações 

centrando-se em aspectos não mencionados nos depoimentos dos sujeitos que 

elaboraram os sub-modelos anteriores. No sub-modelo 1C os sujeitos retiveram 

como significativa a preocupação da professora e atribuíram a ela dois significados: 

com as outras pessoas envolvidas na situação e com o personagem com aids (o 
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aluno Daniel). A implicação estabelecida pelos sujeitos no caso, é o risco de 

transmissão do vírus HIV conforme o fragmento abaixo: 

Sujeito 17: “Ficou preocupada com o Daniel pela pancada no rosto e o seu sangue saindo do 
nariz. E com o sangue na camisa dos outros jogadores, mas só se eles tivessem algum 
ferimento como a possibilidade do ferimento no momento.”  

 

MODELO 2 

Neste modelo identificamos que as representações dos sujeitos foram 

descritas baseadas nas ações da professora Sônia, apesar da questão referir-se aos 

pensamentos dela. O elemento retido da situação centra-se no cuidado físico do 

aluno com aids (Daniel). Entre os sujeitos, também notamos uma variação da 

atribuição de significados ao mesmo elemento que vai desde um 

cuidado/precaução com o risco de contaminação dos outros (Sub-Modelo 2A), 

passando por sujeitos que atribuem à ação da professora o papel de socorrer  

Daniel (Sub-Modelo 2B), até sujeitos que descrevem em seus relatos a atribuição 

dos dois significados simultaneamente (risco de contaminação e socorro de Daniel) 

(Sub-Modelo 2C).  

Sub-Modelo 2A: Os sujeitos que aplicam este sub-modelo, atribuem à ação 

de cuidado físico da professora a função de evitar a contaminação dos outros 

alunos. A implicação e/ou relação entre o elemento abstraído e o significado 

atribuído refere-se, neste caso, ao risco de transmissão do vírus. Vejamos um 

exemplo que ilustra a idéia: 

Sujeito 1: “A profª pensou: Meu Deus, e agora? Vou pedir para aqueles que pegaram na bola 
lavarem as mãos e vou chamar um médico! Rápido!Quanto aqueles que sujaram o uniforme 
acredito que não tenham problemas de contágio. Direi a eles para se trocarem”  

Sub-Modelo 2B: Os sujeitos que aplicam este sub-modelo também 

abstraíram o elemento cuidado físico da professora com o aluno-personagem com 
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aids. Entretanto, atribuem ao mesmo elemento o significado de pronto-socorro, 

diferentemente do sub-modelo anterior no qual o significado atribuído centrava-se 

em evitar a contaminação dos outros.  

O raciocínio organizado por esses sujeitos entre o elemento abstraído e o 

significado atribuído, aparece com a implicação de atender prontamente uma 

emergência. Ao aplicarem este sub-modelo, os relatos aparecem como o descrito 

abaixo: 

Sujeito 4: “A professora Sônia com certeza logo que viu a situação não pensou em nada a 
respeito da questão que Daniel tinha AIDS. Sônia correu para ajudá-lo, apenas tomou alguns 
cuidados, afinal Daniel era uma criança que estava participando de um torneio de futebol. 
Sônia, por fim, deveria ajudá-lo e não ficar pensando em que deveria ou não fazer” 

Sub-Modelo 2C: Neste sub-modelo os sujeitos também retiveram como 

significativo as possíveis ações de cuidado físico a serem tomadas. Diferem-se dos 

relatos anteriores por atribuirem simultaneamente dois significados: necessidade 

de socorrer Daniel e receio quanto a uma possível contaminação da professora.  

A relação entre o elemento abstraído e o significado atribuído revela o medo 

da professora em ser infectada pelo vírus. É o que ilustra muito bem o exemplo 

abaixo: 

 Sujeito 9: “A professora, provavelmente, deve ter ficado preocupada em “socorrer” o 
garoto, porém, com medo ou receio de ser “contaminada” de alguma maneira.” 

 

MODELO 3 

Neste modelo as representações dos sujeitos descrevem as ações da profa. 

Sônia em um nível mais elaborado. Isto é, além do cuidado físico com Daniel,  

também retiveram como significativo o elemento de que tais ações levam em conta 

aspectos relacionados aos pensamentos e sentimentos das outras pessoas 

envolvidas, como por exemplo, os pais e os outros alunos. Dividimos esses sujeitos 
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em dois sub-modelos de acordo com os significados atribuídos: um que apresenta 

dúvidas relacionadas a que ações desempenhar e outro que descreve ações bem 

claras. 

Sub-Modelo 3A: Neste sub-modelo o raciocínio dos sujeitos atribui aos 

elementos retidos o significado de dúvidas relacionadas ao cuidado físico do ferido,  

à reação dos colegas e das pessoas presentes.  

A relação entre o elemento abstraído e os significados atribuídos deriva na 

busca de estratégias de ação da professora, no sentido de orientar os envolvidos. 

Elegemos a seguinte resposta como exemplo:  

Sujeito 8: “Preocupação com o menino. Como poderia trabalhar o comportamento dos 
outros em relação à situação. Como o grupo iria reagir com o colega após o acidente.”  

Sub-Modelo 3B: Este sub-modelo possui em comum com o anterior o 

elemento retido como significativo, isto é, ações que expressam cuidados físicos e 

preocupações relacionadas aos pensamentos e sentimentos dos envolvidos. O que 

faz diferença na resposta desses sujeitos é o fato de atribuírem ao elemento um 

outro significado: relatam decisões claras a serem tomadas. Neste caso, a 

implicação estabelecida é a decisão concreta de socorrer o ferido. Vejamos o 

exemplo: 

Sujeito 19: “E agora? Como devo proceder perante as crianças? Se eu for socorrê-lo sem 
luvas, eles com certeza irão me discriminar, por outro lado o menino precisa de socorro, sou 
eu quem tem que fazê-lo... Vou ajudá-lo, as conseqüências verei depois.” 

 

MODELO 4 

Neste modelo, encontramos representações ainda mais elaboradas, ou seja, 

os sujeitos descrevem ações da professora Sônia abstraindo elementos tais como: 

socorro ao Daniel, preocupação com os sentimentos/pensamentos dele e com as 
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orientações que deveriam ser dadas aos outros alunos e aos familiares presentes. 

No modelo, também, dividimos os sujeitos em dois sub-modelos: um que atribui 

dúvidas aos elementos abstraídos e outro que atribui ações definidas. 

Sub-Modelo 4A: Os relatos deste sub-modelo atribuem dúvidas às ações que 

a profa. Sônia deveria realizar. A implicação estabelecida no caso é a insegurança 

da professora diante da diversidade de aspectos envolvidos. Nesse sentido, é 

ilustrativo o exemplo a seguir: 

Sujeito 11: “Imagino que a professora Sônia tenha ficado com uma pergunta na cabeça: O 
que eu faço agora? Vou socorrer quem? O que falar para Daniel ou para seus colegas? Que 
problema enorme para resolver para uma simples professora como eu, despreparada para 
perceber qual é o primeiro passo a ser dado numa situação dessas? Como fazer para não 
expor Daniel a uma situação constrangedora? E os seus amigos o que irão falar, como irão 
reagir, como tranqüilizá-los em relação ao que fazer? Pensarão que já pegaram AIDS só por 
ter contato com o sangue de Daniel?” 

Sub-Modelo 4B: As respostas dos sujeitos do sub-modelo retiveram os 

mesmos elementos que caracterizam o MODELO 4. A distinção foi feita, no caso, 

porque as respostas dos sujeitos deste sub-modelo atribuem significados diferentes 

às possíveis ações tomadas pela profa. Sônia, diante da situação.  

No raciocínio desses sujeitos, as implicações estabelecidas levam a uma 

outra visão sobre a situação, caracterizada por cuidados físicos e psíquicos ao aluno 

com aids (integridade). Vejamos um relato literal do sub-modelo: 

Sujeito 10: “Imagino que, em primeiro lugar a preocupação de Sônia foi atender o Daniel 
que estava machucado, não havendo preocupação no fato de ser ou não portador do HIV. 
Num segundo momento, a maior preocupação talvez tenha sido o que “os outros” estavam 
pensando e a integridade do Daniel para que os comentários não o fizessem sentir-se pior 
ainda. Assim, Sônia deve ter retirado a bola dos alunos e trocado por outra “limpa” e pedido 
para que os alunos lavassem as mãos, mesmo sabendo que não haveria risco, apenas o faria 
por uma questão de higiene.” 
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4.1.1) Resultados da QUESTÃO 1 (Pensamentos da professora) 

Apresentamos nesta parte uma breve análise da distribuição de modelos 

organizadores, aplicados pelos sujeitos, ao responderem sobre quais foram os 

PENSAMENTOS da profa. Sônia diante da situação na qual um aluno com aids sofre 

um incidente com sangramento, conteúdo da primeira questão. 

Para facilitar a visualização integral do leitor dos resultados obtidos até 

aqui, apresentamos os elementos quantitativos na tabela a seguir. 

 

Tabela 1: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na  
QUESTÃO 1 da situação sobre TRANSMISSÃO 

Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 
TOTAL 

Escola Pública 01 01 02 01 - - 01 01 02 01 10 

Escola Privada - - - 01 02 01 01 01 01 03 10 

TOTAL 01 01 02 02 02 01 02 02 03 04 20 

 

• 04 docentes, todos eles de escolas públicas, aplicaram o MODELO 1, 

respondendo que os pensamentos da profa. Sônia seriam baseados 

fundamentalmente em preocupações. Desses sujeitos, 01 deles aplicou o 

Sub-Modelo 1A, atribuindo tal preocupação exclusivamente à professora. Um 

outro sujeito aplicou o Sub-Modelo 1B, acrescentando que, além da 

preocupação da professora, ela também teria preocupações com o 

personagem Daniel. Por fim, 02 docentes aplicaram o Sub-Modelo 1C, 

dizendo que as preocupações da professora seriam com o personagem Daniel 

e com os outros alunos envolvidos na situação. Os sujeitos que aplicaram 
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este sub-modelo não descrevem preocupações da professora com ela mesma, 

como por exemplo, medo de se infectar ou falta de informação. 

• O MODELO 2 foi aplicado por 05 sujeitos, sendo que 04 deles, são de escolas 

privadas. Este modelo é caracterizado por relatos que dizem quais ações a 

professora Sônia deveria realizar com vistas a cuidados físicos (primeiros 

socorros). Para 02 sujeitos, os cuidados físicos devem prevenir que outros 

alunos envolvidos na situação sejam infectados pelo vírus. Para outros 02 

docentes de escolas privadas, a professora Sônia deveria socorrer o aluno 

com aids. Um docente de escola privada aplica o Sub-Modelo 2C, dizendo 

que a professora Sônia preocupa-se em socorrer o aluno com aids e se 

infectar com o vírus. 

• No MODELO 3, tivemos 04 sujeitos que também descrevem que tipo de 

ações a professora Sônia deveria ter, porém acrescentam além de cuidados 

de primeiros socorros, que tais ações devem levar em conta aspectos 

psíquicos dos envolvidos (pensamentos e sentimentos), como por exemplo, o 

comportamento dos pais e dos outros alunos; 02 docentes do mesmo modelo 

relatam dúvidas (Sub-Modelo 3A) e outros 02 docentes descrevem ações de 

socorro ao garoto ferido. 

• 07 docentes aplicaram o MODELO 4. Neste modelo os sujeitos descrevem as 

ações da professora Sônia caracterizando-as com aspectos relacionados a 

cuidados físicos e psíquicos centrando-se principalmente no aluno com 

aids, levando em consideração além do socorro físico, um cuidado com a 

integridade emocional dele. Três desses sujeitos consideram as questões, 

mas expressam dúvidas em relação a que ações a professora deveria realizar 
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(Sub-Modelo 4A). Quatro docentes consideram os aspectos que caracterizam 

o modelo, dizendo claramente o que a professora Sônia deve fazer (Sub-

Modelo 4B).  

 

20%

25%

20%

35%

MODELO 1: preocupações 
MODELO 2: cuidados físicos
MODELO 3: cuidados físicos e psíquicos de todos os envolvidos
MODELO 4: cuidados físicos e psíquicos do aluno com aids 

Gráfico 1: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 1 da situação sobre TRANSMISSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.1.2) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 1 (Pensamentos da 

protagonista) 

Na questão 1, perguntamos aos sujeitos quais seriam os pensamentos da 

professora diante de uma situação do cotidiano escolar caracterizada por aspectos 

relacionados à transmissão do HIV/aids.  

Identificamos através dos depoimentos dos sujeitos a organização dos 

raciocínios em quatro modelos. A distinção entre eles deve-se aos elementos 

abstraídos e retidos como significativos, os significados atribuídos e as implicações 

e/ou relações estabelecidas entre eles. 
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Um aspecto preliminar que nos chama a atenção é que a diferença entre os 

modelos parece variar entre representações mais simples à mais complexas. Por 

exemplo, as implicações do Modelo 1, referem-se a preocupações com transmissão 

do vírus, tumulto, etc. Gradativamente, nos modelos seguintes as implicações 

passam a considerar mais aspectos da situação. Por exemplo, cuidados de primeiros 

socorros ao aluno ferido (Modelo 2), cuidados de primeiros socorros e cuidados com 

os pensamentos e sentimentos dos outros (no caso, o comportamento dos pais) 

(Modelo 3). No modelo 4, os sujeitos retiveram como significativo o papel ativo da 

professora com implicações relacionadas a cuidados de primeiros socorros e 

cuidados com os pensamentos e sentimentos, centrando-se, principalmente, no 

aluno com aids, levando em consideração portanto, além do socorro físico, um 

cuidado com a integridade emocional dele.  

Outro aspecto que parece demandar aprofundamento é a constatação de 

que o grupo que organizou o pensamento retendo como significativo a preocupação 

da professora diante da situação é formado exclusivamente por sujeitos da escola 

pública. Já o grupo que reteve como significativo o papel da professora em socorrer 

o aluno, tomando exclusivamente procedimentos de primeiros socorros é formado 

quase que exclusivamente por sujeitos de escolas privadas.  

 

QUESTÃO 3: O que a profa. Sônia DEVE FAZER? 

 

Passaremos a apresentar os modelos organizadores elaborados pelos mesmos 

sujeitos, obtidos através da análise desta outra questão (voltada para a ação do 

sujeito) que está relacionada à mesma situação de risco de adquirir a doença 

(TRANSMISSÃO). Lembramos a quem lê esta dissertação, que o instrumento por nós 
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elaborado e apresentado aos sujeitos, relata um jogo de futebol no qual o 

personagem Daniel, portador do HIV/aids, sofre uma contusão com sangramento. 

Portanto, o que muda agora é apenas a pergunta. 

 

MODELO 1 

Neste modelo os sujeitos retiveram como significativo o papel da professora 

que delega a responsabilidade diante da situação para terceiros. Vejamos a seguir 

cada um deles. 

Sub-Modelo 1A: Na elaboração deste sub-modelo, os sujeitos dizem que o 

papel da professora Sônia é delegar a responsabilidade diante da situação à família 

do aluno ferido. 

Os sujeitos que aplicaram o sub-modelo organizaram os dados e significados 

elucidando a implicação da necessidade de informação sobre o tratamento do 

garoto. Vejamos um exemplo: 

Sujeito 16: “Procurar a família e se informar para ver se o aluno estava fazendo tratamento 
e qual o motivo de não informá-la.” 

Sub-Modelo 1B: Os sujeitos que aplicam este sub-modelo também retiveram 

como significativo o papel da professora que deve delegar a responsabilidade 

diante da situação. Porém, nesse caso atribui-se ao elemento abstraído a função 

médica.  

Nesse raciocínio destaca-se a implicação da situação como uma ocorrência 

da alçada médica.  

Vejamos o exemplo: 

Sujeito 01: “A profª deveria pedir para as crianças que se sujaram se lavarem, os que 
estavam com o uniforme sujo se trocarem e para o Daniel ir se lavar se estivesse se sentido 
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bem e aguardar a presença do médico e/ou de enfermeiros. Esse atendimento médico seria 
voltado para todas essas crianças.”  

Sub-Modelo 1C: Neste sub-modelo os sujeitos também abstraíram o papel da 

professora. Porém, no caso, ela tem a função de delegar a responsabilidade para 

outro profissional da escola (professor, coordenador ou responsável pelo evento).  

A implicação e/ou relação estabelecida entre o elemento retido com 

significativo e o significado atribuído é o dever de esclarecer sobre modos de 

transmissão do vírus. 

Vejamos um exemplo que ilustra este sub-modelo: 

Sujeito 20: “Deveria procurar o coordenador e responsável pelo evento e colocá-lo à 
disposição para esclarecimento dos fatos, quanto à maneira pela qual se procede a 
contaminação.” 

 

MODELO 2 

Os docentes que aplicaram o modelo abstraíram como significativo o papel 

da profa. Sônia assumindo a responsabilidade diante da situação. De acordo com 

este modelo, é atribuído a tal elemento o papel de manutenção da ordem 

institucional. Disto, decorre como ação concreta, a tomada de controle sobre a 

situação. Vejamos uma resposta que caracteriza este modelo: 

Sujeito 11: “Procurar atendimento médico para Daniel no primeiro momento. Pedir ou 
coordenar ações entre os membros da escola no sentido de ajudar a chamar os pais dos 
alunos envolvidos (para conversar). Levar os alunos que estavam no jogo para outra 
dependência da escola para conversar, etc. Pedir aos professores de Ed. Física que 
providenciassem a continuação do jogo com outros alunos, enfim procurar agir no sentido 
positivo da questão.” 
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MODELO 3 

Neste modelo os sujeitos retiveram como significativo o papel da profa. 

Sônia. Entretanto, é atribuído ao elemento uma função inteiramente diferente do 

raciocínio empregado no modelo anterior. A professora deve agir com vistas ao 

atendimento físico do aluno com aids, tomando cuidados preventivos em relação à 

contaminação.  

A implicação estabelecida neste caso é o pronto-atendimento e a 

consideração da possibilidade de prevenção/transmissão do vírus conforme ilustra a 

resposta abaixo: 

Sujeito 06: “Utilizar luvas descartáveis caso fosse necessário o toque (pois ela poderia 
contaminá-lo com outras bactérias ou ser contaminado pelo HIV). É difícil num ocorrido 
como esse lembrar que você tem que utilizar luvas (para qualquer atendimento com ou sem 
HIV), o que vem primeiro é eliminar sofrimentos e socorrer o mais rápido possível. O 
contágio só existe caso haja um ferimento aberto e este ser contaminado como o sangue do 
portador. Acho muito difícil separar “esse eu vou socorrer assim e o outro assado.” 

 

MODELO 4 

Os sujeitos que aplicam este modelo retiveram como significativo o papel da 

professora Sônia. Além do significado atribuído no modelo anterior (cuidado físico), 

ela deveria levar em conta a integridade psíquica do aluno com aids. 

Fica explícito no raciocínio desses sujeitos a implicação de que as ações da 

professora Sônia  devem evitar constrangimentos e tumultos. Podemos ilustrar o 

mesmo modelo com o exemplo abaixo: 

Sujeito 18: “Em primeiro lugar ela deveria pegar uma luva, para se prevenir e socorrer o 
menino. Isso deve ser feito sempre com a ajuda de alguém da escola ou da casa de apoio a 
qual o menino pertence; se não pertencer à nenhuma casa de apoio, deveria estar 
acompanhado por alguém (familiar). Ele deveria ser retirado do local, para não passar por 
uma situação incômoda e desagradável.” 
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4.1.3) Resultados da QUESTÃO 3 (Ações da protagonista) 

 Nossa proposta aqui é apresentarmos uma breve análise da distribuição de 

modelos organizadores aplicados pelos sujeitos ao responderem sobre o que a 

profa. Sônia DEVE FAZER diante da situação na qual um aluno com aids sofre um 

incidente com sangramento, conteúdo da terceira questão. 

Seguimos o mesmo padrão utilizado na questão 1, cujos resultados foram 

apresentados anteriormente. Para facilitar a visualização integral do leitor, 

vejamos a tabela a seguir com os resultados obtidos. 

 

Tabela 2: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre TRANSMISSÃO 

Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos 1A 1B 1C - - - TOTAL 

Escola Pública 01 - 02 03 02 02 10 

Escola Privada - 01 01 01 04 03 10 

TOTAL 01 01 03 04 06 05 20 

 

Analisando a distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos 20 

sujeitos da investigação ao responderem o que a professora DEVE FAZER diante de 

uma situação na qual um aluno portador do HIV/aids encontra-se ferido com um 

sangramento, encontramos: 

• 05 docentes aplicam o MODELO 1 que é caracterizado por respostas que 

expressam que a professora deve delegar sua responsabilidade a terceiros, 

seja à família do aluno com aids (Sub-Modelo 1A, aplicado por 01 docente de 

escola pública), a médicos (Sub-Modelo 1B, aplicado por 01 docente de 
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escola privada) ou, ainda, a colegas da escola (Sub-Modelo 1C, aplicado por 

01 docente de escola privada e 02 de escolas públicas).  

• O MODELO 2, cuja característica principal é de que a professora deve agir 

tendo em vista a manutenção da ordem institucional, foi aplicado por 01 

docente de escola privada e 03 de escolas públicas. 

• 06 sujeitos aplicaram o MODELO 3, caracterizado principalmente pela 

professora agir com vistas ao cuidado físico (socorro) do aluno com aids. 

Neste modelo encontramos 04 docentes de escola privada e 02 de escola 

pública. 

• Dos 20 sujeitos, 05 aplicaram o MODELO 4. Neste modelo, os sujeitos 

descrevem que a ação da professora deve propor uma intervenção com 

objetivos físicos e psíquicos. Isto é, além dos cuidados de primeiros 

socorros ao aluno com aids, os sujeitos desse modelo descrevem que a 

professora deve evitar que o aluno com aids seja humilhado ou constrangido. 

Isto foi relatado por 03 docentes de escola privada e 02 de escola pública. 
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Gráfico 2: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre TRANSMISSÃO 
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4.1.4) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 3(ações da protagonista) 

Na questão 3 foi solicitado aos sujeitos que descrevessem o que a professora 

deveria fazer diante de uma situação escolar envolvendo aspectos relacionados a 

transmissão e informação sobre o HIV/aids. 

Um aspecto interessante para ser aprofundado posteriormente refere-se à 

comparação entre os modelos identificados nesta questão e na questão 1. As 

implicações estabelecidas pelos sujeitos resultam em modelos razoavelmente 

parecidos. 

Em parte, os modelos organizados a partir dos pensamentos da professora 

são reproduzidos posteriormente (ainda que por diferentes sujeitos) a partir das 

ações que a protagonista deveria realizar. 

Notamos que as implicações estabelecidas no Modelo 3 e no Modelo 4 

referem-se a aspectos aludidos nos modelos da questão 1 tais como ações voltadas 
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para cuidados físicos do ferido e também ações que incrementam ao mesmo 

aspecto, cuidados psíquicos, como providências para evitar que o aluno com aids 

seja humilhado ou constrangido.  

 
 

4.2) Análise da Situação 2 (Aprendizagem) 

Nesta parte será mantida a mesma estrutura adotada anteriormente. Sendo 

assim, apresentaremos os modelos organizadores aplicados por outros 20 sujeitos 

de escolas públicas e privadas diante da situação com elementos relativos à 

APRENDIZAGEM dos alunos com aids. Os modelos que serão apresentados 

correspondem a duas questões do instrumento que foram respondidas pelos 

sujeitos.   

Lembramos ao leitor e à leitora que o conteúdo do instrumento da situação 

centra-se em aspectos relacionados a problemas de adaptação ao ritmo da classe e 

dificuldades de assimilação de conteúdos escolares (APRENDIZAGEM) pelos alunos 

com aids.  

O instrumento elaborado e apresentado aos sujeitos, relata uma experiência 

vivida pela profa. Clara. Ela recebeu, durante o ano letivo, um aluno com aids que 

provoca alguns conflitos internos nela: O aluno chama-se Teodoro. Ele nunca 

freqüentou uma sala de aula e tem problemas de saúde constantes. Clara acha que 

Teodoro não deveria estar ali e nota que ele tem algumas dificuldades para 

assimilar os conteúdos embora seja interessado, o que a leva a ficar em dúvida se 

ele deve ser aprovado no final do ano ou não. 

Apresentamos abaixo os modelos organizadores obtidos através da análise da 

seguinte questão:  
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QUESTÃO 1: Quais foram os PENSAMENTOS da profa. Clara? 

 

Identificamos quatro modelos organizadores aplicados pelos sujeitos. 

Veremos que os três primeiros baseiam-se em elementos que expressam 

pensamentos, sentimentos e desejos. O último modelo, embora a pergunta tenha 

sido feita sobre os PENSAMENTOS da professora Clara diante da situação descrita, 

os sujeitos responderam dizendo que AÇÕES a professora Clara deveria ter. 

 

MODELO 1 

Neste modelo os docentes descrevem os pensamentos da professora Clara. O 

elemento retido é a exclusão do aluno com aids apresentado no conflito (Teodoro). 

Isto é apresentado de duas maneiras distintas. 

Sub-Modelo 1A: Os sujeitos que aplicaram o sub-modelo atribuem ao 

elemento abstraído um questionamento quanto à adequação ou não da presença do 

aluno naquela sala de aula.  

Deriva do raciocínio a implicação de que o aluno precisa de outro lugar. É o 

que expressa o relato abaixo: 

Sujeito 32: “Sua experiência anterior com alunos com aids não adiantou, porque mesmo 
assim ela sabe que o lugar não era adequado. Precisava de um ambiente adequado, pois não 
tinha recursos.” 

Sub-Modelo 2A: Os elementos abstraídos pelos sujeitos que aplicaram o sub-

modelo, centram-se nos pensamentos, sentimentos e desejos de exclusão. 

Contudo, atribuem a tais elementos um significados diferente do sub-modelo 

anterior: apresentam um processo interno de aceitação do aluno. A implicação que 
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fica estabelecida é a manifestação de um processo interno de aceitação do aluno. 

Vejamos um exemplo no qual pudemos identificar o sub-modelo: 

Sujeito 35: “No primeiro momento acredito que a professora teve um pouco de preconceito 
ao achar que sua sala não fosse adequada para ele, mas com o passar do tempo ela 
compreendeu aceitar as diferenças e necessidades apresentadas por Teodoro.” 

 

MODELO 2 

Os sujeitos que aplicaram este modelo abstraíram como significativas as 

preocupações da professora Clara. Entretanto, encontramos uma distinção entre a 

natureza destas preocupações, o que nos levou a identificar dois sub-modelos.  

Sub-Modelo 2A: Neste sub-modelo, os sujeitos atribuem às preocupações da 

profa. Clara o significado de fragilidade dela diante daquela situação. A implicação 

estabelecida refere-se à constatação da dificuldade da professora e o 

reconhecimento da necessidade de apoio. Vejamos um exemplo ilustrativo desta 

representação: 

Sujeito 31: “Como é difícil essa situação! Como me sinto sozinha e sem “treino” para 
trabalhar com esse aluno. Preciso de ajuda; não basta simplesmente incluir o aluno em sala 
de aula, pois para que o trabalho e as intervenções, não só com Teodoro mas com o grupo 
sejam feitas de forma adequada, preciso de “parceria” para construir um trabalho mais 
produtivo.” 

Sub-Modelo 2B: Os docentes que aplicaram este sub-modelo, retiveram o 

mesmo elemento (a preocupação da professora) do sub-modelo anterior e atribuem 

a ele o mesmo significado: fragilidade da professora diante da situação. Contudo, 

atribuem à preocupação da professora um novo significado: as questões 

pedagógicas de Teodoro.  

A organização estabelecida pelas professoras entre elementos e significados 

implica no envolvimento afetivo da professora diante das perspectivas do aluno 

com aids. É o que expressa o seguinte depoimento: 
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Sujeito 26: ”Como educadora, consigo “sentir” as sensações de Clara e de imaginar seus 
pensamentos. Os momentos iniciais de adaptação dos alunos são tão importantes e é daí 
que toda a união e o empenho nas atividades vão se desenvolvendo com equilíbrio. Imagino 
que seu primeiro sentimento foi o de que este aluno iria desequilibrar o que ela havia 
conseguido até o momento. Ao mesmo tempo, fico pensando se não se sentiu impotente e 
sem conhecimento para lidar com uma criança que já estava consciente do seu futuro. 
Pouco ou nada falamos sobre a morte, que chega para todos e não só para o infectado por 
um vírus fatal. O lado humano se confunde com as obrigações pedagógicas e os dilemas que 
Clara sentiu, são dilemas muito reais.  Clara, como pessoa humana, ficou em dúvida sobre 
quais procedimentos seriam mais adequados ao aluno. Interessante pensar que, as 
preocupações de Clara são normais/comuns aos demais alunos (questão pedagógica), a 
“sinuca” foi causada pelo fato do aluno saber que em breve morreria e não ver o futuro.” 

 

MODELO 3 

Os relatos do modelo centram-se em dúvidas quanto às ações que a profa. 

Sônia deveria realizar. Em relação a este elemento, retido com significativo, os 

sujeitos do modelo atribuíram diferentes significados e implicações. É o que 

veremos nos sub-modelos seguintes. 

Sub-Modelo 3A: Neste sub-modelo os docentes atribuem ao elemento 

abstraído pensamentos, sentimentos e desejos da professora Clara quanto à 

aprendizagem de Teodoro. No caso, a relação entre elementos e significados é a 

insegurança pedagógica da professora em relação a situação. Vejamos o exemplo 

abaixo:  

Sujeito 40: “A professora Clara deve ter se sentido insegura sobre como trabalhar com esse 
aluno, de forma que lhe possibilitasse desenvolver todas as competências e habilidades 
possíveis.” 

Sub-Modelo 3B: Os sujeitos que aplicaram o sub-modelo também retiveram 

como significativas as dúvidas da professora relacionadas à aprendizagem de 

Teodoro. Acrescentam a elas a atribuição de um significado de ordem inter-

pessoal. A implicação estabelecida nestes raciocínios relaciona-se ao modo de 

interação e envolvimento afetivo da professora com o aluno. É o que ilustra o 

depoimento a seguir:  
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Sujeito 28: “Que tipo de cuidados deveria ter com ele, tratá-lo normal? Como fazê-lo 
aprender? Que método usar? Como ficar indiferente, não ter sentimentos de “dó” ou “pena” 
que nesse caso só prejudicariam.” 

Sub-Modelo 3C: Neste sub-modelo os sujeitos atribuem ao elemento dúvidas 

o significado de fragilidade da professora Clara. Mas também, no mesmo sub-

modelo, as dúvidas da professora são atribuídas ao bem estar de Teodoro. A 

relação estabelecida é a mobilização afetiva da professora e o compromisso com o 

aluno.  Vejamos um exemplo:  

Sujeito 21: “Sentimento de fracasso. Como mostrar a Teodoro que ele não devia desistir? 
Como motivá-lo para não desistir e não entregar os ‘pontos’. O que poderia fazer para 
ajudá-lo a superar tais conflitos. O que ele pensa e que perspectiva tem? Embora sem 
perspectiva (como ele relatou) o que ainda faz com que ele se ‘interesse’ em trazer 
materiais” 

 

MODELO 4 

Neste modelo os sujeitos retiveram como significativo o papel da professora 

Clara caracterizado por ações visando a inclusão de Teodoro nas atividades 

escolares. No modelo encontramos dois sub-modelos. 

Sub-Modelo 4A: Os docentes que aplicaram o sub-modelo atribuem ao papel 

da professora Clara dois significados: primeiro ela exclui Teodoro, mas depois ela 

passa a incluí-lo na sala de aula.  

A relação estabelecida entre elementos e significados é a preocupação da 

professora em alterar a rotina escolar, conforme exemplifica o seguinte 

depoimento transcrito: 

Sujeito 23: ”A profª Clara, apesar de ser consciente de seu trabalho, não acolheu 
inicialmente essa criança como sendo especial. Sua preocupação foi em não tumultuar a 
sala e pensou logo em descartar essa criança, achando que a sua escola não era apropriada 
para ele. Para não ter o trabalho de desenvolver um trabalho com ele, para que ele não 
desmoralizasse sua sala de aula, o mais fácil era colocá-lo para dormir. Mas, grande parte 
dos educadores são conscientes de sua missão de educar, ajudar, acolher, etc... E Clara 
conscientizou-se de sua grande missão de educadora.” 
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Sub-Modelo 4B: Neste sub-modelo os sujeitos atribuem às ações da 

professora Clara o papel de inclusão de Teodoro. A implicação estabelecida na 

organização dos sujeitos deste sub-modelo é o interesse da professora na 

aprendizagem de Teodoro (investindo no aluno) e em seu bem estar (promovendo o 

acolhimento dos colegas). Vejamos um exemplo: 

Sujeito 25: “Aceitar a criança que ingressou depois que a sala já estava unida. Acolher a 
criança com o carinho e o respeito que ela merece. Proporcionar maneiras para Teodoro se 
desenvolver da melhor maneira e se sentir feliz sendo bem acolhido. Tentar da melhor 
maneira possível integrá-lo a sala tratando-o como um aluno comum sem que ninguém 
perceba o seu problema. Mostrar que Teodoro é capaz de se desenvolver como um aluno 
qualquer. O aluno se sentindo bem, integrado a sala e feliz, se desenvolverá.” 

 

4.2.1) Resultados da QUESTÃO 1 (Pensamentos da protagonista) 

 Recordamos que nesta parte da dissertação apresentamos uma breve análise 

da distribuição de modelos organizadores, aplicados pelos sujeitos ao responderem 

sobre os PENSAMENTOS da profa. Clara diante da situação na qual ela recebe um 

aluno com aids durante o andamento do ano letivo e passa a vivenciar alguns 

conflitos. 

Para facilitar ao leitor uma visualização mais abrangente sobre os modelos 

aplicados pelos sujeitos nesta parte, apresentamos, a seguir, a Tabela 3, com os 

resultados obtidos. 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 1 da situação sobre APRENDIZAGEM 
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Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos 1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B TOTAL 

Escola Pública 01 03 02 - 02 01   01 10 

Escola Privada - - 02 02  02 01 01 02 10 

TOTAL 01 03 04 02 02 03 01 01 03 20 

 

Analisando a distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos 20 

sujeitos que nesta parte da investigação responderam quais eram os PENSAMENTOS 

da professora Clara diante de uma situação na qual ela recebe um aluno com aids 

durante o andamento do ano letivo, passando a vivenciar alguns conflitos a partir 

do fato, encontramos: 

• 04 docentes aplicam o MODELO 1 que é caracterizado por respostas que 

expressam que os pensamentos da professora Clara estão centrados na 

exclusão do aluno com aids. Em relação ao fato, 01 docente de escola 

pública questiona a adequação de tal aluno na sala de aula (sub-modelo 1A). 

Outros 03 docentes de escolas públicas, descrevem pensamentos de 

exclusão, mas ao mesmo tempo, apresentam um processo interno de 

aceitação do aluno com aids (Sub-Modelo 1B).  

• O MODELO 2, cuja característica principal é de que os pensamentos da 

professora Clara são de preocupação, foi aplicado por 06 docentes. Desses, 

04 sujeitos (02 docentes de escolas privadas e 02 docentes de escolas 

públicas), aplicaram o Sub-Modelo 2A, descrevendo tais preocupações como 

fragilidade da professora diante da situação. Dois sujeitos de escolas 

privadas aplicaram o Sub-Modelo 2B, dizendo que, além de tais 
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preocupações estarem relacionadas à fragilidade da professora, também se 

referem às questões pedagógicas do aluno com aids. 

• 06 sujeitos aplicaram o MODELO 3. Este modelo é caracterizado 

principalmente por dúvidas que a professora Clara têm em relação a 

situação apresentada. Para 02 docentes de escolas públicas, estas dúvidas 

referem-se exclusivamente a aspectos pedagógicos (Sub-Modelo 3A). Para 

outros 03 docentes (dois de escola privada e um de escola pública), as 

mesmas dúvidas estão relacionadas a aspectos pedagógicos e aspectos inter-

pessoais (aceitação, forma de tratamento, construção de vínculo, etc) (Sub-

Modelo 3B). Um sujeito aplicou o Sub-Modelo 3C, descrevendo que as 

preocupações da professora Clara se referem à fragilidade dela diante da 

situação e também estão relacionadas ao bem estar do aluno com aids.  

• Entre esses 20 sujeitos, 04 aplicaram o MODELO 4. Neste modelo, os sujeitos 

descrevem AÇÕES da professora Clara visando a inclusão do aluno com aids 

nas atividades escolares, distinguindo-se em dois aspectos: Para 01  sujeito 

de escola privada, trata-se de um processo de inclusão. Primeiramente a 

professora Clara age excluindo o aluno e depois passa a incluí-lo (Sub-Modelo 

4A). Três docentes (02 de escola privada e 01 de escola pública) aplicaram o 

Sub-Modelo 4B descrevendo ações da professora Clara com o objetivo de 

incluir o aluno com aids. 
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Gráfico 3: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 1 da situação sobre APRENDIZAGEM 
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4.2.2) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 1 (Pensamentos da 

protagonista) 

Inicialmente nos chama a atenção na organização feita pelos sujeitos na 

questão o fato de que o Modelo 1 seja composto apenas por professoras de escolas 

públicas. Neste modelo os sujeitos retiveram como significativo a exclusão do aluno 

com aids.  

Este dado nos chama a atenção duplamente: por ser um modelo elaborado 

exclusivamente por educadoras das escolas públicas e pela representação de 

exclusão do aluno com aids. 

Parece-nos promissora uma discussão considerando que diante de uma 

situação que envolvia risco de transmissão do HIV/aids (Situação 1), nenhum 

modelo sugeria a representação de exclusão do aluno com aids. Entretanto, em 

relação à situação de aprendizagem, que não envolve riscos de infecção sorológica, 
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um dos modelos de pensamento dos educadores destaca-se pela exclusão do aluno 

com aids.  

 

QUESTÃO 3: O que a profa. Clara DEVE FAZER? 

 

Passaremos a apresentar abaixo os modelos organizadores elaborados por 

esses mesmos sujeitos, mas que foram obtidos através da análise da QUESTÃO 3 

que também está relacionada à situação de APRENDIZAGEM. Lembramos ao leitor e 

à leitora que esse instrumento por nós elaborado e apresentado aos sujeitos, relata 

uma experiência vivida pela profa. Clara. Ela recebeu, durante o ano letivo, um 

aluno com aids que provoca alguns conflitos internos nela: O aluno chama-se 

Teodoro. Ele nunca freqüentou uma sala de aula e tem problemas de saúde 

constantes. Clara acha que Teodoro não deveria estar ali e nota que ele tem 

algumas dificuldades para assimilar os conteúdos embora seja interessado, o que a 

leva a ficar em dúvida se ele deve ser aprovado no final do ano ou não. 

 

MODELO 1 

Neste modelo o elemento retido refere-se às críticas cujo significado é 

questionar a falta de estrutura para o processo de inclusão nas escolas. A relação 

estabelecida é a necessidade de suporte e orientação para se lidar com tal situação 

na escola, conforme ilustra o exemplo: 

Sujeito 32: ”Na minha opinião, antes de trabalhar e incluir este aluno o educador teria que 
procurar suporte e orientação para lidar com esta situação. Porque são jogados nas escolas 
sem condições nenhuma, sem estruturar e preparar a escola.” 
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MODELO 2 

Neste modelo o elemento abstraído pelos sujeitos refere-se ao papel da 

professora Clara diante da situação. Os sujeitos atribuem ao papel da professora o 

significado de uma missão ou destinação divina.  

A relação entre o elemento abstraído e o significado atribuído nesse tipo de 

raciocínio revela uma postura determinista baseada na aceitação e acolhimento. 

Vejamos: 

Sujeito 23: ”Primeiramente, acolher com naturalidade, é uma criança como qualquer outra, 
apesar de alguns cuidados a mais. Ver a situação como um grande desafio e sentir-se capaz 
de ajudar muito essa criança. A profª deve sentir-se feliz por Deus ter lhe enviado essa 
criança e esse grande mistério a ser desvendado, pois se essa criança veio em suas mãos – é 
sabedoria e amor. A aceitação do professor para com o aluno é muito importante para o 
desenvolvimento; crescer junto com a criança é maravilhoso.” 

 

MODELO 3 

Neste modelo identificamos que os elementos retidos como significativos são 

o papel da professora Clara e a aprendizagem de Teodoro. A estes elementos os 

sujeitos do modelo atribuem a necessidade de intervenções para que se dê essa 

aprendizagem. A relação entre os elementos e significados demonstra que a 

aprendizagem do aluno é uma tarefa de toda a escola. Reproduzimos abaixo um 

depoimento com a representação: 

Sujeito 26: “Através do texto percebo que a dificuldade pedagógica era grande, mas que 
estava ligada/vinculada ao emocional da criança. Não considero que Clara tenha que tomar 
decisões sozinhas, mas sim com a equipe da comunidade escolar. Ela deve sim buscar 
esclarecimentos, opiniões e ações que levem ela e o grupo de alunos da 1ª série a ajudarem 
esse aluno e outros que virão.” 
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MODELO 4 

Este modelo é o que tem o maior número de sujeitos. Identificamos nas 

representações dos sujeitos do modelo que os elementos abstraídos como 

significativos referem-se às ações da professora visando a inclusão do aluno com 

aids. Tais elementos, foram atribuídos diferentes significados e implicações: 

Sub-Modelo 4A: Os sujeitos atribuem à ação da professora a função de 

aprovação escolar de Teodoro. A implicação estabelecida é melhorar a auto-estima 

do aluno. É o que ilustra o seguinte exemplo: 

Sujeito 37: “Passá-lo de ano, pois isso o ajudaria em sua auto-estima, colocando-o no ano 
seguinte, numa sala de recuperação paralela.” 

Sub-Modelo 4B: Neste sub-modelo, a organização elaborada pelos sujeitos 

atribui à ação da professora a função de cuidado integral com Teodoro e não 

apenas quanto à aprendizagem. A relação entre elemento e significado é não 

permitir a inferiorização do aluno com aids em relação aos colegas. Vejamos:  

Sujeito 27: “A professora deveria primeiramente dar amor, carinho, atenção para que ele se 
sentisse bem. Valorizar as conquistas dele e incentivá-lo. Trabalhar as atividades 
diversificadas, além daquelas já propostas. Passar muito otimismo e não permitir que se 
sentisse menor perante os colegas. Trabalhando dessa forma, talvez no final do ano 
conseguisse ótimos resultados.” 

 

4.2.3) Resultados da QUESTÃO 3 (Ações da protagonista) 

 Como estamos fazendo a cada etapa, novamente apresentamos nesta parte 

da dissertação uma breve análise da distribuição de modelos organizadores 

aplicados pelos sujeitos ao responderem sobre o que a professora Clara DEVE 

FAZER diante da situação na qual ela recebe um aluno com aids, durante o 

andamento do ano letivo, e passa a vivenciar alguns conflitos. 
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Abaixo, vemos a Tabela 4 que permite ao leitor uma visualização mais 

abrangente sobre os modelos aplicados e o correspondente número de sujeitos. 

 

Tabela 4: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre APRENDIZAGEM 

Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos - - - 4A 4B 
TOTAL 

Escola Pública 03 01 01 02 03 10 

Escola Privada - 01 03 - 06 10 

TOTAL 03 02 04 02 09 20 

 

Analisando a distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos 20 

sujeitos que nesta parte da investigação responderam o que a professora Clara 

DEVE FAZER diante de uma situação na qual ela recebe um aluno com aids durante 

o andamento do ano letivo, passando a vivenciar alguns conflitos a partir do fato, 

encontramos: 

• 03 docentes de escolas públicas, aplicaram o MODELO 1. Nele  os sujeitos 

apresentam críticas que questionam a falta de estrutura da escola para 

incluir os alunos com aids.  

• O MODELO 2 foi aplicado por 02 sujeitos – um de escola pública e outro de 

escola privada. Esses docentes descrevem ações que não estão relacionadas 

diretamente ao aluno, mas dizem respeito ao modo como a professora deve 

assumir interiormente a situação, como uma missão ou destinação divina. 

• No MODELO 3, tivemos 04 sujeitos (03 de escolas privadas e 01 de escola 

pública) descrevendo que tipo de ações a professora Clara deveria fazer. 
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Para esses sujeitos, deveriam ser ações voltadas especificamente para a 

aprendizagem do aluno com aids.  

• O MODELO 4 foi aplicado por 11 Sujeitos (05 de escolas pública e 06 de 

escolas privadas). Para esses sujeitos as ações da professora Clara devem 

visar a inclusão do aluno com aids, promovendo a aceitação dele no grupo, 

valorizando-o e incentivando-o a obter conquistas escolares. Dois sujeitos de 

escola pública descrevem ações visando a aprovação do aluno (Sub-Modelo 

5A). Nove sujeitos (Três de escolas públicas e seis de escolas particulares) 

descrevem ações que enfocam a valorização e motivação do aluno. 

 

Gráfico 4: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre APRENDIZAGEM 
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4.2.4) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 3 (Ações da protagonista) 

Na organização do pensamento dos sujeitos sobre o que a professora deve 

fazer, parece-nos interessante destacar, inicialmente, a identificação de um 

modelo composto exclusivamente por educadoras da escola pública. 

Esses sujeitos retiveram elementos semelhantes ao que foi retido como 

significativo na questão 1. Entretanto, neste caso, não se trata da exclusão do 

aluno com aids, mas de uma crítica à falta de estrutura da escola para incluir. A 

relação estabelecida entre este elemento e os significados derivam em uma 

demanda de suporte e orientação por parte das educadoras das escolas públicas. 

Verificamos que essa não é uma representação significativa para as educadoras de 

escolas particulares. A “representação exclusiva” das professoras das escolas 

públicas provoca questionamentos e estimula a curiosidade. Por que um grupo de 

educadoras de escolas públicas, ao descrever sobre a ação docente, diante de uma 

situação relacionada à aprendizagem envolvendo um aluno com aids, elabora 

raciocínios que implicam numa queixa à falta de estrutura da escola?  

Consideramos, também, importante destacar os resultados do Modelo 4. 

Trata-se do modelo com o número mais expressivo de sujeitos (55%). O elemento 

retido como significativo no pensamento organizado por esses sujeitos é que as 

ações da professora Clara devem visar a inclusão do aluno com aids. As implicações 

estabelecidas pelos sujeitos expressam aspectos importantes: valorização da auto-

estima e combate à inferiorização. As implicações estabelecidas por esses sujeitos 

permitem fazer uma interessante e necessária discussão sobre tolerância e respeito 

às diferenças. 
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4.3) Análise da Situação 3 (Inclusão) 

Chegamos à última etapa dos elementos coletados. Como fizemos nas duas 

etapas anteriores, seguiremos a mesma estrutura adotada: apresentaremos os 

modelos organizadores aplicados pela terceira parte do total de sujeitos de nossa 

amostra (60 docentes). Trata-se portando, dos elementos de 20 docentes de 

escolas públicas e privadas, agora, diante da situação com elementos sobre a 

INCLUSÃO dos alunos com aids. Os modelos que serão apresentados correspondem a 

duas questões do instrumento que foi proposto aos sujeitos.   

Lembramos ao leitor e à leitora que o conteúdo do instrumento converge 

para alguns questionamentos que a professora de um aluno com aids tem em 

relação ao processo de aceitação e relação dele com a turma (INCLUSÃO).  

O instrumento elaborado e apresentado aos sujeitos parte da mesma história 

anterior que mostra a situação sobre aprendizagem, mas chega a um destino 

diferente. Neste instrumento, relacionado à INCLUSÃO, uma professora chamada 

Clara recebeu um aluno com aids, chamado Teodoro, durante o ano letivo. A 

situação diz que esse aluno nunca freqüentou uma sala de aula e tem problemas de 

saúde constantes. Clara acha que Teodoro precisa de um lugar mais apropriado e 

muitas vezes procurou acomodá-lo melhor na sala de aula. Nota que ele tem 

algumas dificuldades para assimilar os conteúdos, porém reconhece que ele é 

muito interessado. O que ela se questiona é se ele realmente está incluído, se os 

colegas o respeitam, se há constrangimentos, se ele namora... 

Apresentamos abaixo os modelos organizadores obtidos através da análise da 

seguinte questão:  
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QUESTÃO 1: Quais foram os PENSAMENTOS da profa. Clara? 

 

Identificamos quatro categorias de modelos organizadores aplicados pelos 

sujeitos. Veremos que os dois primeiros baseiam-se em elementos que expressam 

pensamentos, sentimentos e desejos. Nos outros dois modelos, embora a pergunta 

tenha sido feita sobre os PENSAMENTOS da professora Clara diante da situação 

descrita, os sujeitos responderam dizendo que AÇÕES a professora Clara deveria 

realizar. 

 

MODELO 1 

Neste modelo os sujeitos organizam o raciocínio retendo como elemento 

significativo a rejeição do aluno com aids na situação apresentada. A esse 

elemento, são atribuídos dois significados diferentes:  

Sub-Modelo 1A: Neste sub-modelo atribuem dúvidas quanto à presença do 

aluno com aids na classe. Deriva deste elemento e significado a idéia de que aquele 

não é o local preparado para ele. Vejamos um exemplo: 

Sujeito 44: “Será que vou conseguir trabalhar com esse aluno? Será que farei um bom 
trabalho como educadora? Como ele vai reagir, estando numa classe de alunos mais novos? 
Esse não é o local preparado para ele. Esse aluno está tumultuando a turma, 
conseqüentemente, a mim. Ele não tem culpa, só precisa de ajuda e carinho. É esforçado, 
embora quase não participa dos trabalhos propostos, porque dorme (cansado). Será que a 
turma o respeita ou tolera? Será que ele é feliz nessa turma?” 

Sub-Modelo 1B: Os sujeitos do sub-modelo organizam o raciocínio atribuindo 

ao elemento abstraído um processo de aceitação do aluno com aids na sala de aula. 

A implicação estabelecida é a conformação da professora à situação, como 

exemplifica a descrição abaixo: 
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Sujeito 43: “No primeiro momento a professora deve ter tomado um susto e ficado com um 
certo receio, mas aos poucos foi se conformando com a situação, mas com um pouco de 
dúvidas em relação ao aprendizado dele, pois ele estava aquém da idade e seus alunos 
estavam mais adiantados.” 

 

MODELO 2 

Mesmo não sendo exigidas respostas referidas à ação da professora Clara na 

questão, as respostas dos sujeitos do modelo foram construídas a partir dela.  

O elemento retido como significativo no modelo é a apresentação de dúvidas 

da professora Clara. Os sujeitos atribuem a tal elemento a função de busca de 

estratégias de atuação. Este significado implica em questionamentos da professora 

diante da aprendizagem, dos sentimentos e do entrosamento de Teodoro e da 

reação dos outros alunos. Vejamos um exemplo com estas representações: 

Sujeito 47: “Como devo tratá-lo? Como proceder no caso de um acidente ou em alguma 
situação de desentendimento entre os colegas? Será que o aluno ficaria constrangido quando 
fôssemos trabalhar o tema Aids? Como trabalhar a defasagem em relação ao conteúdo?” 

 

MODELO 3 

Os sujeitos deste modelo centraram sua representação nos pensamentos e 

sentimentos da professora Clara. Atribuem a tais elementos insegurança e 

preocupação em relação a ela mesma, ao aluno com aids e aos colegas. Entre os 

elementos e significados deriva a expectativa da professora em relação aos colegas 

do aluno com aids. Encontramos a representação, por exemplo, no seguinte 

depoimento: 

 

Sujeito 58: “A professora se sentiu insegura, mesmo tendo já trabalhado com crianças 
portadora do vírus HIV. Cada caso é diferente. Teodoro necessitava de mais atenção, tinha 
muitas dificuldades, porém mostrava-se um aluno esforçado e interessado pelo assunto 
estudado. Mesmo sendo um ótimo aluno, a professora preocupava-se com o que os colegas 
pensavam, se estavam realmente aceitando-o no grupo e respeitando sua diferença.” 
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MODELO 4 

Aplicaram o modelo sujeitos que retiveram como significativas as ações da 

professora Clara com vistas à inclusão do aluno com aids no cotidiano escolar. A 

esses elementos, foram atribuídos os seguintes significados. 

Sub-Modelo 4A: Os sujeitos que aplicaram este sub-modelo, atribuem à ação 

da professora Clara, com vistas à inclusão do aluno com aids, o significado de 

naturalidade. Para os sujeitos que utilizaram o raciocínio a relação entre 

elementos e significados é estabelecida pela idéia de que a inclusão é comum na 

atualidade, como ilustra o exemplo abaixo: 

Sujeito 53: “Viveu esta situação normalmente, pois é comum acontecer isto em sala de 
aula. Você passa por um período de adaptação e vem algo novo. Hoje em dia está sendo 
comum com a inclusão.” 

Sub-Modelo 4B: No sub-modelo, os sujeitos atribuem à ação de inclusão do 

aluno com aids o papel de garantir a aceitação dos colegas da classe e atenção às 

dificuldades dele (aprendizagem, integração, saúde, etc). O seguinte depoimento 

ilustra muito bem o modelo. 

Sujeito 41: “A professora Clara pensava muito na situação de Teodoro. Ela se preocupava 
diante de seu problema de saúde tentando se adaptar a nova situação. Desejava integrá-lo 
ao ambiente escolar, orientando sempre na realização das atividades, atendendo suas 
dificuldades. Tinha como preocupação a garantia do respeito entre os alunos e Teodoro.” 

 

 

4.3.1) Resultados da QUESTÃO 1 (Pensamentos da protagonista) 

 Segue abaixo uma breve análise da distribuição de modelos organizadores 

aplicados pelos sujeitos ao responderem sobre os PENSAMENTOS da profa. Clara 

diante da situação na qual ela se pergunta sobre o processo de inclusão de um  

aluno com aids. 
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Apresentamos a Tabela 5 com os resultados obtidos. 

Tabela 5: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 1 da situação sobre INCLUSÃO 

Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos 1A 1B - - 4A 4B 
TOTAL 

Escola Pública 4 1 1 2 2  10 

Escola Privada 1 2 3 1  3 10 

TOTAL 5 3 4 3 2 3 20 

 

Analisando a distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos 20 

sujeitos, que nesta parte da investigação responderam quais os PENSAMENTOS da 

professora Clara diante de uma situação na qual ela se pergunta sobre o processo 

de inclusão de um  aluno com aids, constatamos que: 

• Dos 20 sujeitos que responderam o instrumento, cuja situação 

apresentada refere-se à inclusão dos alunos com aids, 08 deles 

aplicaram o MODELO 1 que é caracterizado pela exclusão do aluno 

com aids. Desses 08 sujeitos, 05 docentes (01 de escola particular e 

04 de escolas públicas), aplicaram o Sub-Modelo 1A, fundamentando 

suas respostas na idéia de que diante da situação apresentada, a 

professora teria pensado em rejeitar o aluno. Três sujeitos (02 de 

escolas particulares e 01 de escola pública), aplicaram o Sub-Modelo 

1B, apresentando idéias que correspondem a um processo interno de 

aceitação do aluno com aids no cotidiano escolar; 

•  
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• Quatro sujeitos aplicaram o MODELO 2. Lembremos que este modelo 

é caracterizado pela apresentação de dúvidas sobre a maneira de 

atuar, sobre a aprendizagem, os sentimentos e o entrosamento de 

Teodoro, bem como, dúvidas relacionadas à reação dos outros 

alunos; 

• O MODELO 3, que expressa insegurança e preocupação da 

professora Clara diante da situação, foi aplicado por 03 sujeitos (01 

de escola particular e 02 de escola pública); 

• Para 05 docentes, a professora Clara teve pensamentos e ações com 

o intuito de incluir o aluno com aids. A resposta desses sujeitos 

caracteriza o MODELO 4. Porém, 02 sujeitos (docentes de escolas 

públicas), aplicaram o Sub-Modelo 4A, alegando que a inclusão é 

comum na atualidade. Os outros 03 sujeitos (docentes de escolas 

particulares), aplicaram o Sub-Modelo 4B no qual descrevem a 

inclusão do aluno com aids, levando em consideração as dificuldades 

dele (aprendizagem, integração, saúde, etc) e também a aceitação 

dos colegas da classe. 
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Gráfico 5: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 1 da situação sobre INCLUSÃO 
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MODELO 2: apresentação de dúvidas 
MODELO 3: insegurança e preocupação da professora diante da situação 
MODELO 4: pensamentos e ações com o intuito de incluir o aluno com aids 

 

4.3.2) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 1 

Considerando que se trata da situação com a temática da inclusão, chama a 

atenção o número expressivo de sujeitos (40%) que organizam o pensamento de 

acordo com o Modelo 1. Os sujeitos deste modelo retiveram como significativa a 

rejeição do aluno com aids. 

 Os sujeitos que aplicaram o Modelo 2 estabeleceram relações entre 

elementos e significados que se caracterizam por questionamentos sobre 

aprendizagem, sentimentos e entrosamento de Teodoro e sobre a reação dos outros 

alunos. Não muito diferentes, os sujeitos que aplicaram o Modelo 3 estabeleceram 

relações que denotam insegurança e preocupação da professora diante da situação. 
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Interessa muito discutir estes resultados, considerando as tendências atuais de 

promover uma educação inclusiva. 

 Há um grupo de sujeitos que organizou o pensamento retendo como 

significativa a inclusão do aluno com aids (Modelo 4). As implicações estabelecidas 

por esses sujeitos se referem à tendência atual da educação inclusiva, visando 

promover a aceitação do aluno com aids pelos colegas. 

 

QUESTÃO 3: O que a profa. Sônia DEVE FAZER? 

 

Passaremos a apresentar os modelos organizadores elaborados por esses 

mesmos sujeitos, mas que foram obtidos através da análise da QUESTÃO 3 que 

também está relacionada à situação de INCLUSÃO dos alunos com aids.  Lembramos 

ao leitor e à leitora que no instrumento apresentamos a história de uma professora 

chamada Clara que recebeu um aluno com aids, chamado Teodoro, durante o ano 

letivo. A situação diz que esse aluno nunca freqüentou uma sala de aula e tem 

problemas de saúde constantes. Clara acha que Teodoro precisa de um lugar mais 

apropriado e muitas vezes procurou acomodá-lo melhor na sala de aula. Nota que 

ele tem algumas dificuldades para assimilar os conteúdos, porém reconhece que 

ele é muito interessado. O que ela se questiona é se ele realmente está incluído, se 

os colegas o respeitam, se há constrangimentos, se ele namora...  

 

MODELO 1 

O elemento abstraído pelo raciocínio dos sujeitos deste modelo é a falta de 

preparo da escola para receber alunos com aids. Ao elemento, os sujeitos 
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atribuíram o significado de que é necessário um lugar mais apropriado a alunos 

como Teodoro. Entre o elemento abstraído e o significado atribuído, a relação 

estabelecida na organização do pensamento dos sujeitos é entrar em contato com o 

hospital para melhor ajudar. Para ilustrar, reproduzimos a seguir uma resposta 

própria do modelo. 

Sujeito 54: “Ele precisava de um ambiente apropriado realmente, mas a escola não oferecia 
esta situação. Eu acredito que a professora Clara criou o ambiente apropriado dentro de 
suas possibilidades. Eu acho que ela deveria entrar em contato com o hospital que ele fazia 
tratamento para melhorar, conhecer e ajudá-lo no seu cotidiano.” 

MODELO 2 

No modelo os sujeitos retiveram como significativo o despreparo da 

professora Clara. O significado do elemento é a necessidade de que a professora  

Clara procure se informar mais sobre a situação. De acordo com tal raciocínio, a 

implicação estabelecida pelos sujeitos é a idéia de se evitar problemas. Vejamos 

um exemplo de resposta que configura o modelo: 

Sujeito 56: “A professora deveria procura saber mais sobre esse tipo de assunto para fazer o 
seu trabalho de uma forma onde não tivesse nenhum tipo de situação problema.”  

 

MODELO 3 

No MODELO 3, o raciocínio dos sujeitos reteve como significativa a questão 

da aprendizagem do Teodoro. Não há elementos relacionados à inadequação da 

escola ou despreparo da professora. O significado atribuído ao elemento abstraído 

pelos sujeitos no modelo, é que a professora Clara deve tomar providências. A 

implicação estabelecida entre os elementos é que a professora deve procurar 

estratégias e contar com o auxílio da turma. 
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Sujeito 46: “Em primeiro lugar, conversar francamente com o restante dos alunos, sem 
expor a situação da criança ser soropositiva, mas falando que em alguns momentos Teodoro 
precisaria de mais atenção na aprendizagem que o restante da turma e pedindo o auxílio 
deles nesta questão. Quanto a esta questão de aprendizagem, procurar estratégias e 
atividades que auxiliassem o desenvolvimento do aluno.” 

 

MODELO 4 

Os sujeitos do modelo abstraíram como significativo o papel da professora 

Clara em relação à inclusão do aluno com aids na classe. Esses sujeitos foram sub-

divididos em dois sub-modelos. 

Sub-Modelo 4A: Neste sub-modelo o significado atribuído ao papel da 

professora é a necessidade de conscientização dos familiares do aluno.  

As implicações e/ou relações entre dados e significados no modelo são para 

que não haja preconceito e exclusão, conforme exemplificamos abaixo: 

Sujeito 55: “Penso que nesta situação, primeiramente deve haver uma conscientização 
junto aos pais, para que não haja preconceito e exclusão. Isolar a criança do grupo não é a 
solução.” 

Sub-Modelo 4B: Diferentemente do sub-modelo anterior, o elemento retido 

(papel de inclusão da professora Clara), teve como significado atribuído o intuito 

de tentar incluir Teodoro na sala de aula. A implicação entre os elementos e 

significados é a auto-confiança na capacidade da professora. Vejamos um exemplo 

que ilustra a idéia: 

Sujeito 48: “Penso que Clara deveria tentar integrá-lo à dinâmica e à classe. Poderia 
procurar um auxílio especializado para saber como lidar melhor com as diversas situações 
que aconteceriam no decorrer dos dias, além de confiar em si mesma, pois já havia 
trabalhado anteriormente com crianças portadoras do vírus. Caso não fosse possível 
permanecer na escola devido aos inúmeros problemas de saúde que apresentava 
constantemente, poderia ser pensado um outro local para Teodoro, que atendesse melhor 
suas necessidades.” 
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Sub-Modelo 4C: Neste sub-modelo é atribuído ao elemento papel da inclusão 

da professora Clara a função de criação de estratégias e busca de alternativas de 

modo a garantir que Teodoro se integre à sala de aula e permaneça na escola.  

As implicações e/ou relações entre elementos e significados no modelo são 

de que a professora deve fazer o possível para que o aluno seja realmente inserido 

na escola. Ao aplicar o modelo, os depoimentos aparecem como este reproduzido 

abaixo: 

Sujeito 42: “Acredito que toda nova situação é um grande desafio e que Clara, como 
educadora, sabe que pode e deve enfrentar situações semelhantes a essa com clareza e 
consciente do que faz. Clara deve fazer o possível para que este aluno seja realmente 
inserido no contexto da escola onde estuda. Mesmo que o ambiente, muitas vezes, não seja 
apropriado, a educadora deve fazer o que ela acha que vai ser o melhor para aquele aluno. 
Teodoro é um aluno que apresenta dificuldades e essas devem ser trabalhadas de acordo 
com a necessidade que se apresentar. Se for necessário carregá-lo nos braços, deixá-lo 
dormir, isso faz parte do aprendizado e o convívio com ela e com os colegas é 
extremamente necessário. Com certeza, os próprios colegas, aos poucos também vão 
auxiliá-lo neste trabalho e Teodoro será, com certeza, aceito e respeitado, por todos, com 
suas dificuldades e limitações.” 

 

4.3.3) Resultados da QUESTÃO 3 (Ações da professora). 

 Apresentamos uma breve análise da distribuição de modelos organizadores 

aplicados pelos sujeitos ao responderem sobre o que a professora Clara DEVE 

FAZER diante da situação na qual ela se pergunta sobre o processo de inclusão de 

um aluno com aids. Vejamos a tabela a seguir com os resultados obtidos nesta 

parte. 
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Tabela 6: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre INCLUSÃO 

Modelos MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 

Sub-Modelos    4A 4B 4C 
TOTAL 

Escola Pública 03 03 01 01 02 -- 10 

Escola Privada -- 02 02  03 03 10 

TOTAL 03 05 03 01 05 03 20 

 

Analisando a distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos 20 

sujeitos da investigação ao responderem o que a professora DEVE FAZER diante de 

uma situação na qual uma professora se pergunta sobre o processo de inclusão de 

um aluno com aids, encontramos: 

• 03 docentes de escola pública aplicam o MODELO 1 que é caracterizado por 

respostas que expressam falta de preparo da escola e necessidade de um 

local mais apropriado a alunos como Teodoro. 

• Compõem o MODELO 2, 05 docentes (03 de escolas públicas e 02 de escolas 

privadas) caracterizados pelo reconhecimento do despreparo da professora 

e a necessidade de buscar mais informações. 

• 03 sujeitos (02 de escolas privadas e 01 de escola pública) aplicaram o 

MODELO 3. O modelo é caracterizado principalmente por descrever que a 

ação da professora deve estar voltada para a aprendizagem do aluno com 

aids.  

• Dos 20 sujeitos, 09 aplicaram o MODELO 4, que se refere à inclusão do 

aluno com aids e está sub-dividido em três sub-modelos. Um docente de 

escola pública (Sub-modelo 4A), considera importante conscientizar os pais 
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do aluno e não isolá-lo. No Sub-Modelo 4B, 05 sujeitos (02 de escolas 

públicas e 03 de escolas particulares) defendem a idéia de que a professora 

deve tentar integrar o aluno na classe. O Sub-Modelo 4C é composto por 03 

sujeitos de escolas privadas para os quais a professora deve promover a 

inclusão do aluno com aids no grupo de colegas e na escola.  

 

Gráfico 6: Distribuição dos modelos organizadores aplicados pelos sujeitos na 
QUESTÃO 3 da situação sobre INCLUSÃO 
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4.3.4) Discussão preliminar dos resultados da QUESTÃO 3 (Ações da professora) 

Como ocorreu com alguns modelos apresentados anteriormente, também em 

relação a QUESTÃO 3 há um modelo composto exclusivamente por educadoras da 

escola pública. Os sujeitos que compõem tal modelo retiveram como significativo a 

falta de preparo e consideraram a escola inapropriada para receber um aluno com 
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aids. A implicação estabelecida por esses sujeitos refere-se à necessidade de 

contatar o hospital no qual o aluno é atendido para solicitar ajuda.  

Os sujeitos que aplicaram o Modelo 2 retiveram um elemento parecido com 

os sujeitos do Modelo 1, mas estabelecem implicações diferentes. Contudo, 

importa discutir o fato de ambos se caracterizarem por uma certa queixa 

apresentada nos depoimentos como falta de preparo, estrutura inapropriada, etc. 

Parece-nos que essa alegação é bastante comum no vocabulário docente, mas  

talvez não esteja claro como ela se situa no desenvolvimento das práticas 

escolares. 

Outro aspecto importante é a constatação da aplicação do Modelo 4, 

composto por um grupo expressivo de sujeitos (40%). O modelo de pensamento 

organizado por esses sujeitos caracteriza-se por ações voltadas para a inclusão do 

aluno com aids. Esses sujeitos estabelecem relações de tal elemento com as 

famílias, com a auto-confiança da professora e com o compromisso profissional 

para com a inclusão. 

Entendemos que a representação com o maior número de sujeitos oferece 

dados importantes para que seja incrementada a discussão sobre a inclusão, 

podendo agregar novas contribuições para o aprimoramento da escola.  
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Nesta parte do trabalho passaremos à tarefa de discutir os resultados 

obtidos. Consideramos importante para uma melhor compreensão do leitor e da 

leitora, resgatar alguns elementos estruturantes desta investigação.  

Inicialmente recordamos que a pesquisa foi realizada com o intuito de 

conhecer as representações docentes sobre as práticas educativas, envolvendo 

alunos e alunas com aids que freqüentam o sistema regular de ensino. 

Apesar de há tantos anos as escolas brasileiras serem freqüentadas por 

portadores do HIV/aids, não encontramos em nossa revisão de literatura qualquer 

trabalho acadêmico que estivesse relacionado ao assunto visando descrever as 

representações docentes sobre o cotidiano escolar desses alunos. Por isso, 

consideramos a pesquisa bastante original e inovadora. 

Além disso, consideramos a temática candente, pois o histórico da epidemia 

de aids em todo o mundo é permeado por muitos aspectos polêmicos e 

desafiadores. Questões como preconceito, discriminação, morte, sexualidade, 

enfermidade, entre outros, são temáticas vivenciadas e enfrentadas de maneira 

muito específica pelas pessoas que vivem com aids. A partir deste pressuposto, 

acreditamos que as crianças com aids ao freqüentarem a escola, podem ter 

provocado uma desestruturação no cotidiano escolar devido à necessidade da 

instituição de ensino ter que enfrentar os conflitos trazidos pela condição vivida 

pelos alunos com aids. 

Vale ressaltar que os resultados obtidos não se constituem elementos 

suficientes para afirmarmos categoricamente como é o cotidiano dos alunos com 

aids, pois nessa investigação optamos por um modelo teórico sobre representação 
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mental. Portanto, nossos resultados, parafraseando Nelson Rodrigues, não se 

referem à escola como ela é, mas a como os profissionais a vêem. 

Para chegarmos às representações dos sujeitos sobre o cotidiano dos alunos 

com aids fizemos um estudo exploratório. Nossa intenção com isso foi obter um 

levantamento das situações vivenciadas pelos docentes, utilizar as questões 

comuns destacadas pelos sujeitos e relatá-las em uma situação fictícia para serem 

submetidas posteriormente, à análise de outros sujeitos. Dessa forma, evitamos a 

criação espontânea de situações baseadas em conteúdos fundamentados em nossas 

próprias convicções. 

 Solicitamos a um grupo de educadores de escolas públicas e privadas que 

trabalham ou que trabalharam com alunos e alunas com aids que descrevessem 

espontaneamente uma situação que eles consideravam significativa no cotidiano 

escolar, envolvendo esses alunos e alunas.  

Identificamos nos relatos preliminares a prevalência de conteúdos 

recorrentes os quais classificamos em categorias. No caso desta pesquisa, 

privilegiamos três delas: aquelas com o maior número de sujeitos e que 

apresentaram temáticas que nos permitiriam responder aos problemas que 

originaram esta investigação. As categorias selecionadas tinham as seguintes 

temáticas: TRANSMISSÃO, APRENDIZAGEM e INCLUSÃO. 

No grupo que classificamos como “transmissão”, encontramos relatos 

caracterizados por aspectos relacionadas ao risco de transmissão do HIV/aids no 

convívio escolar, insegurança quanto a procedimentos de pronto-socorro e 

preocupação com a reação da comunidade local e colegas de classe em vista do 

convívio com uma pessoa soropositiva. Em relação ao grupo que classificamos como 
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“aprendizagem”, obtivemos depoimentos que descreviam pensamentos e 

sentimentos dos educadores em relação às dificuldades e ritmo de aprendizagem 

dos alunos com aids. No grupo classificado como “inclusão”, identificamos 

depoimentos que enfatizam aspectos como falta de recursos da escola para lidar 

com alunos soropositivos, relatos que mencionam a inadequação da escola para tais 

alunos, bem como relatos caracterizados pelo desejo de acolher esses alunos e 

alunas na escola. 

A partir daí, elaboramos três instrumentos de pesquisa. Cada um deles com 

uma história fictícia baseada nos conteúdos dos depoimentos dos sujeitos que 

participaram do estudo exploratório. Cada instrumento teve sete questões, que 

foram elaboradas com vistas à identificação do conjunto de representações 

elaboradas pelos sujeitos (modelos organizadores), dos pensamentos, ações e 

valores presentes nas mesmas representações. Acreditamos que a partir desses 

objetivos podemos avançar nas discussões sobre o cotidiano dos alunos e alunas 

com aids e subsidiar propostas de ações educacionais pautadas por princípios 

éticos. 

Os instrumentos foram aplicados em 60 sujeitos: 30 docentes de escolas 

públicas e 30 docentes de escolas privadas do estado de São Paulo. Para conservar 

a equivalência das amostras, para cada uma das três situações elaboradas, 

selecionamos para responder aos questionários 10 sujeitos de escolas públicas e 10 

sujeitos de escolas particulares. Isto deveria nos permitir analisar 

comparativamente as representações dos sujeitos das diferentes instituições e, 

eventualmente, encontrar diferenças entre elas (ou não), que poderiam trazer 

contribuições interessantes a este estudo. Recordamos, por exemplo, que, por um 

lado, as escolas públicas do Município de São Paulo foram pioneiras num projeto de 
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treinamento e capacitação sobre dst/aids.30 Por outro lado, foi das escolas 

particulares que repercutiu a notícia de rejeição aos alunos com aids em várias 

cidades brasileiras. Notadamente, há uma diferença histórica entre as instituições 

públicas e particulares de ensino em relação à aids. Resta saber se, com base em 

representações docentes, tais diferenças conservam-se, modificaram-se ou são 

inexistentes. 

Diante do volume e qualidade das informações obtidas e, considerando os 

objetivos propostos, pensamos que para a presente pesquisa seria suficiente 

analisarmos duas das questões do questionário: Quais foram os pensamentos da 

professora envolvida na situação apresentada (que era a primeira pergunta do 

questionário) e o que a professora envolvida na situação deveria fazer – as ações - 

(que era a terceira pergunta do questionário).  

A análise das respostas obtidas é que nos permitiu chegar às representações 

mentais sobre o modo como os docentes enfrentam as situações do cotidiano 

escolar, envolvendo alunos e alunas com aids. Para tanto utilizamos como 

procedimento teórico-metodológico o referencial da Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento. Conforme detalhamos no Capítulo II, entendemos 

que do ponto de vista do funcionamento psicológico, o sujeito organiza suas 

representações mentais integrando aspectos estruturais e conteúdos.  

                                            
30 Por volta do ano de 1988, já existiam, nas instituições escolares, alunos portadores do HIV. 
Isoladamente, essas instituições começaram a pensar em como deveriam encaminhar essa questão. 
A primeira preocupação estava relacionada ao fato de o aluno portador poder ou não freqüentar a 
escola. O medo exagerado e a falta de informações corretas marcaram presença nesse momento. A 
partir dessa demanda, surgiu o Projeto Aids, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo. 
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Resumidamente, de acordo com o modelo teórico piagetiano, o 

desenvolvimento cognitivo humano ocorre através da sucessão ou gênese de 

estruturas cognitivas caracterizadas como estágios de desenvolvimento do 

conhecimento do sujeito na sua interação com o meio (COLL et al., 1999). 

Contudo, Inhelder (1996) propôs aspectos complementares à psicologia estrutural 

piagetiana defendendo a necessidade de se analisar a maneira pela qual o sujeito 

age e pensa quando é confrontado com situações particulares. Esses elementos 

externos, Piaget denomina “conteúdos”, os considera aspectos não-formais do 

pensamento e secundários. 

Numa tentativa de explorar o funcionamento cognitivo levando em 

consideração os dois aspectos (estruturas e conteúdos), a Teoria dos Modelos 

Organizadores do Pensamento parte da idéia de que cada indivíduo, diante de uma 

realidade, seleciona e organiza uma série de elementos aos quais atribui 

determinados significados e estabelece implicações. Assim, o sujeito constrói 

modelos da realidade que lhe permitem orientar-se e conhecer grande parte do 

mundo a sua volta. (MORENO et al., 2000, p. 78-79).  

É desta concepção teórica que partimos para elaborar a presente 

investigação, que teve como objetivo central identificar os modelos organizadores 

aplicados por sujeitos na resolução de situações do cotidiano escolar envolvendo 

alunos e alunas portadores do HIV/aids. A partir disso, assumimos como objetivo 

específico deste trabalho, identificar os valores e sentimentos presentes nos 

modelos organizadores aplicados pelos sujeitos em relação às situações do 

cotidiano escolar envolvendo alunos e alunas portadores do HIV/aids. 
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Acreditamos que extraindo tais modelos é possível analisar as representações 

docentes sobre o cotidiano dos alunos com aids, avançando nas discussões e 

subsidiando intervenções escolares pautadas por princípios éticos.  

Concluindo esta retrospectiva aos principais aspectos que estruturam nossa 

pesquisa, passaremos a discutir detalhadamente os resultados obtidos através de 

cada uma das situações apresentadas aos sujeitos.  

 

5.1) Discussão sobre os resultados da Situação 1 (Transmissão) 

Nesta situação apresentamos aos sujeitos uma história fictícia na qual, 

durante um jogo de futebol um aluno com aids sofre uma bolada no rosto 

resultando no sangramento de seu nariz. Quando os colegas percebem o incidente, 

notam que na bola e em seus uniformes também há sangue do colega. 

Considerando os resultados obtidos sobre a situação com aspectos 

relacionados à transmissão do HIV/aids, encontramos 04 conjuntos de 

representações realizadas pelos sujeitos a partir da pergunta sobre “quais foram os 

pensamentos da professora”.  

Na análise preliminar que realizamos anteriormente (Capítulo IV – 

Apresentação dos resultados), constatamos que entre os quatro modelos 

organizados pelos sujeitos há uma variação de complexidade. 

Verificamos que para os sujeitos que aplicaram os modelos 1 e 2 o eixo 

central da organização que fazem dos dados abstraídos e retidos como 

significativos e dos significados que lhes atribuem parecem estar muito mais  

centrados nas preocupações com a professora, transmissão do vírus e tumulto do 

público do que com as necessidades da personagem envolvida e com as possíveis 
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implicações decorrentes do incidente. Já as representações dos Modelos 3 e 4, 

coordenam diversas perspectivas ao raciocinar sobre a situação, considerando além 

dos aspectos relacionados aos procedimentos de pronto-socorro, outros 

relacionados a orientação do público que presenciou o fato e aos pensamentos e 

sentimentos do aluno com aids. Esses sujeitos relatam que tipos de ações a 

professora deveria ter, visando, além de atender fisicamente o aluno com aids 

ferido, preservar sua integridade emocional, evitando constrangimentos ou 

discriminação por parte dos outros envolvidos.   

A coordenação entre os diversos aspectos, expressados pelas representações 

dos sujeitos que aplicaram os modelos 3 e 4 nos parece interessante. Considerando 

o background da aids, podemos admitir que diante de uma situação na qual um 

portador do vírus HIV/aids sofre um ferimento durante uma atividade coletiva, não 

se trata apenas de recorrer à emergência de um pronto-socorro. Há, no mínimo, 

além desta necessidade, um certo constrangimento que envolve a todos e que 

precisa ser considerado. Ter clareza do fato e lidar com ele é um enorme desafio 

que requer respaldo ético. Lembramos que entre os nossos objetivos visamos 

identificar os valores presentes nos modelos organizadores, aplicados pelos sujeitos 

na resolução de situações do cotidiano escolar envolvendo alunos e alunas 

portadores do HIV/aids. 

Notamos que valores éticos são evidenciados nas representações de mais da 

metade das professoras (Modelos 3 e 4) que responderam o instrumento de nossa 

pesquisa. Verificamos que esses sujeitos atribuem, pensando no papel exercido por 

professoras que trabalham com alunos com aids, uma grande responsabilidade de 

atuação diante das situações escolares enfrentadas por seus alunos e alunas 

infectados, contemplando aspectos que denotam valores como responsabilidade, 
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empatia e solidariedade. Em nossa opinião, isto deixa claro a presença de valores 

éticos pautando a organização do raciocínio dos sujeitos da pesquisa. 

Outro aspecto relevante da pesquisa foi a constatação de uma graduação de 

resolutividade presente nas representações das professoras, isto é, enquanto os 

sujeitos que compõem os dois primeiros modelos apresentam respostas 

caracterizadas especificamente pelos pensamentos da protagonista, os sujeitos dos 

dois modelos seguintes centraram-se nas ações que a professora deveria ter. 

Apesar de não solicitarmos na pergunta qual deveria ser a ação da 

personagem diante do acontecimento, em geral os modelos aplicados pelos sujeitos 

(caso dos modelos mais elaborados), apresentam a idéia de que a professora 

deveria atuar diretamente na situação apresentada. Fica assim evidenciado o 

pressuposto teórico de que o sujeito, ao elaborar um modelo, pode incorporar 

elementos em seu raciocínio que não figuram nem na situação que lhe foi proposta, 

nem na pergunta que lhe foi apresentada. Confirma-se a idéia de que o  

conhecimento é uma construção que o próprio sujeito realiza e não se trata de uma 

simples cópia da realidade, pois as atividades realizadas pelo sujeito na elaboração 

de um modelo organizador (seleção e abstração de elementos, atribuição de 

significados e relações e/ou implicações estabelecidas entre eles) envolvem 

atividades perceptivas que são interpretadas e organizadas por cada sujeito do 

conhecimento. 

Cabe, também, apontar que a graduação de resolutividade presente na 

organização dos raciocínios dos sujeitos trata-se de uma importante representação 

porque destaca uma característica docente que merece ser enfatizada: a 
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capacidade de enfrentar os problemas do cotidiano escolar de modo ativo. Alguns 

autores chamam tal capacidade de resiliência31. 

A resiliência é caracterizada por um conjunto de atitudes adotadas pelo 

ser humano para resistir aos desafios cotidianos. O termo é originário da Física e 

designa uma capacidade que os corpos têm de voltar à sua forma original, depois 

de submetidos a um esforço intenso. 

Em educação, o termo vem sendo pesquisado na área de Psicologia. 

Alguns autores têm buscado entender por que alguns professores lidam bem com 

as adversidades da profissão enquanto outros não. Considera-se que há 

personalidades mais resistentes ou não ao estresse. Aplicado aos seres humanos, 

na área de Psicologia e Educação, o conceito se destaca por enfatizar a 

capacidade dos educadores de dar a volta por cima em situações de risco. 

A análise dos comportamentos leva à idéia de que todo ser humano traz dentro de si 
essa capacidade inata. Alguns a estimulam por si mesmos sobrepujando guerras, maus 
tratos, conflitos diversos. Outros precisam de ajuda externa, seja de comunidades 
religiosas ou não, da família ou de terapeutas para ajudá-los a criar os fatores de 
proteção que suavizam os fatores de risco. Ou seja, são as forças internas e externas 
que contribuem para minorar esses fatores de risco. E a essa força chama-se resiliência. 
Assim diz-se que um indivíduo é resiliente quando consegue superar (e não 
necessariamente eliminar) as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. 
(CARVALHO, 2004). 

Placco (2002) defende a necessidade de que os profissionais da educação 

também sejam formados para serem resilientes. “Se estes profissionais puderem 

ser formados para serem cada vez resilientes em relação às suas vidas pessoais e 

profissionais, sem dúvida poderão ser mais capazes de formar seus alunos - futuros 

cidadãos -, também eles, cada vez mais resilientes" (p. 12). Parece ser este, 

                                            
31 Resiliência, resilientia (lat.), resilienza (it.), resilience (fr.), resiliency (ing.) deriva do verbo latino 
resilio (re+salio) com as acepções seguintes: “saltar para trás”, “voltar saltando”; “retirar-se sobre si 
mesmo”, “encolher”, “reduzir-se”; “recuar”, “desdizer-se” (TAVARES, 2002). 
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também, um dos grandes desafios que hoje se colocam a todos aqueles que têm 

responsabilidades nos domínios da educação e da formação do novo cidadão. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção nas representações dos sujeitos em 

relação à situação é oriundo da comparação entre os depoimentos das professoras 

de escolas públicas com os depoimentos das professoras de escolas particulares.  

Vimos na apresentação dos resultados (Cap. 4) que o Modelo 1 é composto 

exclusivamente por representações de um grupo de professoras de escolas públicas. 

São representações caracterizadas, especificamente, por preocupações 

relacionadas à protagonista, ao aluno com aids e aos envolvidos, contudo, não 

apresentam nenhuma resolução para a situação enfrentada. 

Consideramos este dado relevante porque uma das ações pioneiras na luta 

contra a aids no Brasil e especificamente na cidade de São Paulo, foi o treinamento 

de educadores de escolas públicas pela Secretaria Municipal de Educação através 

do Projeto Aids32, considerado um projeto modelo para o país (ABIA, 1993, p.09).  

O treinamento oferecido pelo Projeto Aids às escolas públicas era divulgado 

por peças publicitárias (ANEXO 1) e visava “garantir o enfrentamento da doença 

através de informação combinada com a sensibilização, para erradicar qualquer 

tipo de preconceito e desenvolver a solidariedade que respeita o direito à 

cidadania e à participação na vida”.   

                                            
32 O Projeto Aids foi criado em 1989 e em 1992, quando tornou-se público o primeiro caso de criança 
com aids na escola, já havia treinado mais de 700 professores da rede, que depois passaram a atuar 
como  multiplicadores e ajudavam alunos e professores a resolver os problemas que a questão da 
aids e da prevenção traziam para dentro das escolas.  
A Secretaria Estadual da Educação implementou em 1996 o Projeto “Prevenção também se ensina” 
com o objetivo de instrumentalizar educadores – diretores, assistentes, coordenadores pedagógicos, 
professores, supervisores de ensino e assistentes técnico-pedagógicos – através de oficinas 
vivenciais, para que assumissem, enquanto educadores, a função de "agentes de prevenção", no 
cotidiano escolar, desenvolvendo um programa de educação que propiciasse condições para o 
desenvolvimento da auto-estima dos alunos e do senso de responsabilidade sobre a saúde individual 
e coletiva, promovendo a redução do abuso de drogas e das DST/Aids.  
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Atualmente ainda são realizadas ações semelhantes pelas três esferas do 

Governo visando instrumentalizar os educadores de escolas públicas para atuarem 

de modo mais qualitativo frente às demandas que surgem em relação ao HIV/aids. 

Contudo, podemos constatar através dos resultados desta pesquisa que frente à 

situações que podem evocar a possibilidade de transmissão do HIV, um pequeno 

grupo de nossas educadoras ainda precisa ser informado e formado a respeito da 

aids, posto que a abordagem e discussão de temas já debatidos, relacionados ao 

assunto, continua sendo pertinente, justificável e necessária para o esclarecimento 

das opiniões e qualificação das ações docentes.  

Defendemos a opinião de que a superação de dúvidas ou preocupações 

relacionadas à aids depende do acesso à informação. Intervenções formativas nesse 

sentido, esclarecendo sobre formas de transmissão do vírus, condições de 

tratamento e sobre a dignidade da pessoa com aids podem ser ingredientes 

importantes para o enfrentamento da epidemia dentro da escola. 

Educadores e educadoras fortalecidos ideologicamente são importantes 

aliados, pois exercem papéis institucionais fundamentais na constituição da pessoa 

que está se inserindo na sociedade. Bem informados, além de evitarem 

preocupações elementares, tornam-se multiplicadores de uma nova mentalidade 

relacionada à aids, qual seja: Se por um lado, argumentamos que a aids não se 

equivale a outras enfermidades devido às suas especificidades culturais e socio-

históricas, por outro, reconhecemos que o esclarecimento da população em geral e 

dos educadores e educadoras em particular, constitui-se como importante e 

necessário instrumento de capacitação para que de fato se possa conviver com os 

alunos com aids na escola como se convive com aqueles com outras enfermidades.  
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Um outro aspecto interessante para nossa discussão se relaciona com a 

comparação entre os modelos identificados na questão 1 (pensamentos) com a 

questão 3 (ações). Apesar de uma das questões referir-se aos pensamentos da 

professora e a outra questão referir-se às ações dela, as implicações estabelecidas 

pelos sujeitos em ambas resultam em modelos razoavelmente parecidos. É o caso, 

por exemplo, do conjunto de representações dos sujeitos que, pensando no papel 

da professora, observaram que ela deveria agir com vistas ao cuidado físico do 

aluno com aids ferido (Modelo 3). Vejamos também o caso dos sujeitos que 

descreveram que a ação da professora deveria visar os cuidados físicos do aluno 

ferido, bem como, evitar que ele fosse humilhado ou se sentisse constrangido 

(Modelo 4). Ambas representações apareceram na questão anterior e se 

mantiveram na organização do pensamento dos sujeitos. O resultado nos permite 

inferir que há uma certa constante no que se refere a procedimentos docentes em 

situações emergenciais para cerca de metade dos sujeitos que participaram de 

nosso estudo.  

Em nossa opinião, trata-se de um resultado significativo. Tais representações 

expressam procedimentos relacionados a pensamento e ação que mantém uma 

“coerência”. Consideramos isto um dado valioso porque denota esclarecimento e 

comprometimento. As representações apresentadas não se sustentam apenas nos 

pensamentos sobre a situação, mas também nas ações. 

Diferentemente, os dois primeiros conjuntos de representações (Modelo 1 e 

Modelo 2) relacionados às ações da protagonista (questão 3), não se assemelham 

aos dois primeiros modelos identificados em relação aos pensamentos dela (questão 

1). As implicações estabelecidas em relação aos pensamentos da protagonista 

referem-se a preocupações e cuidados de pronto-socorro. Porém, em relação às 
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ações dela, as implicações estabelecidas referem-se à delegação de 

responsabilidades e manutenção da ordem institucional. Entendemos que a falta de 

correspondência que aparece em algumas representações sobre os pensamentos e 

ações da protagonista revela uma fragilidade no papel profissional do/da 

professor(a) frente a situações emergenciais. Além de não apresentar uma 

coerência entre o que se pensa e o que se faz, revela um aspecto mais preocupante 

que diz respeito ao fato dos/das educadores(as) delegarem os problemas escolares 

a terceiros (pais, médicos, diretores...). 

Notamos que esta linha de pensamento pode ser corroborada com os 

resultados identificados no Modelo 2. Trata-se de um conjunto de representações 

cujas relações estabelecidas referem-se a ações com vistas à manutenção da ordem 

institucional. 

Pensamos que estes resultados podem ser analisados de uma maneira muito 

simples e nem um pouco inusitada. Na realidade, ninguém quer ter (mais) 

problemas, muito menos os/as professores(as) que cada vez mais se sentem 

cobrados socialmente tendo que fazer de tudo um pouco, conseguindo fazer quase 

nada de muito, o que pode gerar uma sensação de frustração profissional. 

Situações como a mencionada no instrumento não são novidades no âmbito escolar.  

Outro elemento a ser ressaltado em relação à discussão refere-se à 

confirmação de um dado apresentado em nossa fundamentação teórica. Em 

pesquisa realizada sobre a representação social que crianças de pré e primeira 

série têm da aids, Roth (1994) identificou um receio das professoras de falar sobre 

aids com as crianças. O motivo disso, de acordo com a pesquisa, está ligado ao 

medo de não saber responder às perguntas que podem surgir durante o debate, o 

que denota certa fragilidade profissional frente aos alunos. Na opinião da autora, 
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essa postura está calcada na idéia de que o professor tem que saber tudo, ou seja, 

de que ele deve ter o total controle da situação pedagógica e não pode aparentar 

aos alunos e alunas insegurança ou fragilidade em momento nenhum.  

Relacionando a reflexão acima com os resultados de nossa pesquisa, 

especificamente as representações identificadas nos modelos 1 e 2 nesta situação 

relacionada à transmissão do HIV/aids, pensamos que é possível inferir a 

conservação da característica de fragilidade profissional no meio educacional, fato 

respaldado por um significativo grupo dos sujeitos de nossa pesquisa cujas 

representações pautam-se em preocupações, transferência de responsabilidades e 

necessidade de manutenção da ordem  (recordamos que os sujeitos que aplicaram 

os modelos 1 e 2 totalizam 45% da amostra). Pensamos que este resultado permite 

reiterar a necessidade de maiores esforços no investimento de ações formativas 

visando a qualificação e fortalecimento do papel dos agentes escolares em relação 

às situações desafiadoras do seu cotidiano, sejam quais forem, envolvendo alunos 

com aids ou não. 

 

5.2) Discussão sobre os resultados da Situação 2 (Aprendizagem) 

Recordamos ao leitor e à leitora que na Situação 2 apresentamos aos sujeitos 

uma narrativa caracterizada pela chegada de um aluno soropositivo a uma turma 

de primeira série no decorrer do ano letivo. Tal aluno nunca tinha freqüentado uma 

sala de aula, tinha muito sono e problemas constantes de saúde. Diante do caso, a 

professora reconhece que ele possui dificuldades na assimilação de conteúdos e se 

questiona sobre o seu processo de escolarização.   
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Solicitados a descreverem quais seriam os pensamentos da professora diante 

dessa situação, os sujeitos elaboraram quatro conjuntos de representações. 

Um resultado obtido nas representações e que nos chama a atenção é o fato 

de haver um grupo de sujeitos (Modelo 1) que reteve como significativa a exclusão 

do aluno com aids. Primeiramente, consideramos um resultado preocupante por ser 

identificado exclusivamente na representação dos sujeitos de escolas públicas. Não 

dispomos de elementos suficientes para discutir o por quê de tal “exclusividade”. 

Mas consideramos que tal insuficiência não empobrecerá nossa reflexão. 

É interessante constatar o aparecimento do resultado mencionado (a 

exclusão do aluno com aids) numa situação referida à aprendizagem, sobretudo 

considerando que foi apresentada aos sujeitos uma situação que envolvia (ainda 

que remotamente) risco de transmissão do vírus HIV (Situação 1 – Transmissão). 

Curioso que diante desta situação, que chega a envolver risco de morte (salvo 

exageros, estamos levando em consideração a possibilidade de infecção por uma 

doença que não tem cura), os sujeitos estabeleceram variadas implicações, mas 

nenhuma delas considerou a exclusão do aluno com aids.  

O resultado nos faz indagar por que diante de uma “inofensiva” situação 

relacionada à aprendizagem escolar, os sujeitos apresentam um resultado que 

denota não saberem muito bem o que fazer (Modelo 2) e consideram a exclusão do 

aluno como uma alternativa disponível (Modelo 1) ?  

Embora as implicações de representações sobre a exclusão do aluno com aids 

pareçam apresentar um processo interno de aceitação do aluno com aids, refletem 

a resistência em lidar com o diferente, sobretudo com aquele que altera o 

nirvânico equilíbrio docente. Entendemos que isto confirma a dificuldade da escola 
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de levar em consideração as necessidades de todos os alunos indistintamente, o 

que inviabiliza em muitos casos, o desenvolvimento de uma proposta de educação 

inclusiva (MANTOAN, 2004), conforme apresentada em nosso referencial teórico. 

Consideramos que se trata de uma situação desafiadora, que cobra uma 

reflexão ética sobre os novos papéis da escola e dos educadores. E, neste sentido, 

reiteramos um pressuposto defendido anteriormente (Capítulo 1, p. 22) de que a 

educação, como um direito humano básico, é indispensável para a realização de 

todos os outros direitos. Desta forma, defendemos que a escola, diante de 

situações semelhantes à apresentada, não pode furtar-se ao imperativo ético de 

dar uma resposta transformadora, sintonizada com as mais atuais perspectivas 

educacionais (DELORS, 2001) que propõem a educação como meio de evitar a 

exclusão social e mais do que isso, que à educação cabe encontrar respostas para 

superá-la. 

Convidam-nos também à reflexão os resultados identificados no Modelo 2 e 

Modelo 3. As representações desses sujeitos estabelecem relações entre o papel da 

professora e a aprendizagem do aluno com aids.  

Em estudos preliminares (KROKOSCZ, 2001), havíamos verificado a existência 

da queixa de um grupo de educadoras quanto às dificuldades de se lidar com a 

aprendizagem dos alunos com aids. Conseguimos avançar com nossa pesquisa 

identificando, através do modelo teórico adotado, a representação que as 

educadoras tem sobre a questão. 

Através dos resultados obtidos, verificamos que as representações dos 

sujeitos centram-se em preocupações (Modelo 2) diante da situação de 

aprendizagem, sendo significativa a fragilidade da professora. Também há um 
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grupo de sujeitos (30%) que reteve como elementos significativos em suas 

representações as dúvidas da personagem diante da situação (Modelo 3). 

Considerando os dois modelos, queremos chamar a atenção do/a leitor/a para as 

implicações estabelecidas pelos sujeitos especificamente quanto à aprendizagem 

do aluno com aids (sub-modelo 2B e sub-modelo 3A). Para esses sujeitos, as 

preocupações e dúvidas da professora referem-se exclusivamente à aprendizagem 

do aluno com aids.  

Primeiramente, são resultados que confirmam aqueles obtidos em estudos 

preliminares (KROKOSCZ, 2001). De acordo com um grupo de sujeitos dessa 

pesquisa (Modelo 2 e Modelo 3), há dificuldades em lidar com a aprendizagem dos 

alunos com aids, concepção representada especificamente por preocupações como 

a fragilidade das educadoras diante de tais alunos e dúvidas em relação às 

condições de aprendizagem e aspectos inter-pessoais. Isso nos fez pensar no por 

quê de tal representação. 

Refletindo sobre a indagação na perspectiva educacional, descobrimos que a 

relação entre ensino e doença na área pedagógica não é nova. Embora não se refira 

a alunos com aids, Patto (apud COLLARES e MOYSÉS, 1996), afirma que a atribuição 

de dificuldades no processo de escolarização, como por exemplo, os elevados 

índices de repetência na 1ª série, já na década de 70, era aceita tradicionalmente 

como tributária de problemas neurológicos das crianças. O que ficou conhecido por 

medicalização do processo de ensino-aprendizagem. 

Em torno do assunto, Collares e Moyses (1997), através de pesquisa realizada 

com profissionais da educação e da saúde acerca das causas do fracasso escolar, 

chegaram à conclusão de que, em geral, ambas as categorias concordam que os 
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problemas de saúde da criança constituem um entrave para a aprendizagem, 

consistindo em uma das principais causas do fracasso escolar no Brasil. 

Comparando com tais estudos os resultados encontrados em nossa pesquisa 

referentes às representações pautadas em dúvidas e preocupações, parece-nos que 

permanece para um grupo de educadores, a noção de que a doença é um 

impeditivo para a aprendizagem (Modelo 1, Modelo 2 e Modelo 3). 

Diante de um resultado como este, defendemos a idéia de que os desafios 

implicados no processo de ensino-aprendizagem cabem prioritariamente aos 

educadores, sendo injustificada a exclusão de alunos que têm dificuldades nesse 

processo (KROKOSCZ, 2004). Concordamos, também, com a idéia de que o 

problema da não-aprendizagem é determinado por questões inerentes à instituição 

escolar (ela mesma inserida em um contexto sócio-político e econômico que a 

condiciona e determina), pedagógicas e não-médicas e, como tal, apenas através 

da transformação do cotidiano da escola é que pode ser enfrentado (PATTO, 1990). 

Para nós, o reconhecimento da premissa de que a questão da aprendizagem 

é algo inerente à escola, implica na perda da virgindade ideológica e no desejo de 

engravidar-se por idéias educacionais que mais do que simplesmente questionar 

práticas, empoderam os profissionais da educação no desempenho de suas funções. 

Vejamos, por exemplo, o que diz Sawaya (2002), sobre a necessidade de 

compreensão dos processos geradores das dificuldades escolares.  

Em vez de buscar o problema da escola no aluno, tomando o seu bom ou mau 

desempenho como algo em si, como decorrente de características individuais, é 

preciso analisar o seu desempenho como decorrente das práticas e dos processos 

que se desenvolvem na instituição escolar vista em sua totalidade. Dessa maneira, 
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as dificuldades de aprendizagem, quando existem, são responsabilidade de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, o que tem relação direta com o 

que acontece no interior de cada escola, com uma determinada estrutura e 

funcionamento político-pedagógico. Assim, as dificuldades de aprendizagem, 

tornam-se mais do que um problema do aluno e adquirem um status relacionado 

diretamente às crenças e aos modelos adotados por cada instituição escolar, 

caracterizada por alunos, professores, pais e dirigentes que nem sempre 

concordam ou tem clareza quanto ao papel da escola. (SAWAYA, 2002, p.211).  

Defendemos a opinião de que, dependendo da proposta de ensino, pode-se 

falar em níveis maiores ou menores de dificuldades de aprendizagem, dado que a 

expectativa político-pedagógica entre ambas é bem diferente. Por exemplo, a 

expectativa que uma professora pode ter sobre o processo de ensino-aprendizagem 

dos seus alunos, pode variar bastante entre uma proposta que vise o pleno 

desenvolvimento biopsicossocial do aprendiz, de acordo com suas particularidades 

e/ou a instrumentalização para o trabalho, ou que vise ao vestibular. Parece-nos 

que falta clareza aos educadores quanto às dificuldades de aprendizagem. 

Defendemos a opinião de que, dependendo da proposta de ensino, pode-se 

falar em níveis maiores ou menores de dificuldades de aprendizagem, dado que a 

expectativa político-pedagógica pode ser diferente. Por exemplo, a expectativa 

que uma professora tem sobre o processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos, 

pode variar bastante entre uma proposta que vise o pleno desenvolvimento 

biopsicossocial do aprendiz, de acordo com suas particularidades e uma proposta 

voltada para a instrumentalização profissional, podendo variar ainda diante de uma 

proposta que vise a aprovação nos vestibulares mais concorridos do país. Diante 

dessa “diversidade de papéis” da escola, parece-nos que no mínimo fica 
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prejudicada a clareza dos educadores quanto às dificuldades de aprendizagem. Se 

não se sabe o que se quer, exatamente, da relação professor-aluno, como alegar o 

que falta?  

A complexidade do processo de escolarização nos serve como parâmetro 

para entender que, ao falarmos de “dificuldades de aprendizagem”, não podemos 

ser reducionistas, acreditando que se trata de um “problema do aluno”, o qual 

resolvemos simplesmente afastando-o da escola (Modelo 1). Trata-se de um 

problema muito mais abrangente que - tenhamos a coragem de admitir - revela 

uma enorme dificuldade de todos os envolvidos no processo pedagógico.   

Assumir a situação do cotidiano escolar como uma demanda ética do 

compromisso profissional do educador, superar a tradição escolar de culpabilização 

do aluno e repensar criticamente a que vem a escola na atualidade, são apenas 

alguns questionamentos que devemos enfrentar, que talvez não sejam suficientes 

para convencer, mas certamente são necessários para começar a refletir melhor 

sobre as opiniões que são defendidas a respeito das dificuldades de aprendizagem 

de alunos - com ou sem aids. 33   

Prosseguindo em nossa discussão, passaremos a nos referir a outro resultado 

obtido nesta parte da pesquisa. Identificamos, também, entre as representações 

                                            
33 Apesar de termos reservas quanto aos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa que 
mencionaremos a seguir, consideramos relevante, agregar a essa discussão os resultado obtidos. 
Trata-se de um estudo feito pela Unifesp,  que caracterizou o desenvolvimento cognitivo de crianças 
infectadas pelo HIV (Venske, 2001). Os resultados foram apresentados ao Departamento de Pediatria 
e mostraram que a maioria das crianças (88,6%) tinham QI (quoeficiente de inteligência) considerado 
normal, com pequenas variações. Apenas cinco delas (11,4%) apresentavam retardo mental leve e, 
nesses casos, a doença já se manifestava em estágios avançados. Consideramos os resultados 
dessa pesquisa relevantes por trazerem uma novidade ao debate, demonstrando que a maioria das 
crianças portadoras do vírus da aids que já manifestaram sinais da doença pode apresentar a mesma 
condição e capacidade de aprendizagem daquelas que não são portadoras do vírus. 
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dos sujeitos sobre a situação que trata da aprendizagem dos alunos com aids, um 

grupo de sujeitos que centrou-se em ações para a inclusão deles (Modelo 4). 

Cabe ressaltar que a esses sujeitos solicitamos a descrição dos pensamentos 

da personagem, mas as representações obtidas referem-se a suas ações. Destaca-se 

novamente a característica de um grupo de pessoas de querer resolver a situação 

descrevendo de modo direto o que fazer. Chama-nos a atenção que para esses 

sujeitos, a aprendizagem não se apresentou como um tema prioritário e sim a 

aceitação do aluno na classe. 

Para nós, este é um resultado significativo por expressar uma característica 

desejável em termos escolares. Assegurar a permanência na escola é primordial 

para o desenvolvimento de qualquer processo educativo.  

Entretanto, apesar de desejável, consideramos insuficiente do ponto de vista 

da proposta de educação inclusiva. É que, no caso dos sujeitos que aplicaram este 

modelo organizador (Modelo 4), não podemos falar que se trata de uma 

representação fundamentada na inclusão. Parece-nos referir-se mais à integração. 

Apresentamos em nossa fundamentação teórica uma distinção entre os dois 

conceitos e parece pertinente resgatá-la nesse momento.  

Defendemos a opinião de que as representações identificadas no Modelo 4 

pautam-se no princípio de que os alunos com aids estão integrados às salas de 

aulas, mas não incluídos. De acordo com Mantoan (2003), embora os termos 

“integração” e “inclusão” tenham significados semelhantes, são empregados para 

expressar situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos 

teóricos também diferentes. A idéia de integração é caracterizada por concepções 

pautadas simplesmente na justaposição do aluno “diferente” nas classes regulares. 

 



 158

Contrariamente, inclusão implica numa transformação da escola e de todas as 

pessoas envolvidas que procuram adaptar-se às necessidades de todos e de cada 

um. Desta maneira, educa-se sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns 

alunos, sem estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para 

avaliar (currículos, atividades, avaliação da aprendizagem para alunos com 

deficiência e com necessidades educacionais especiais) (MANTOAN, 2003, p. 25) 

Entretanto, ainda que a representação de inclusão do aluno com aids que foi 

aplicada por um grupo de sujeitos (Modelo 4) seja discutível do ponto de vista 

conceitual, analisando os resultados obtidos em nossa pesquisa sobre as 

representações dos sujeitos quanto às ações da professora, diante de uma situação 

de aprendizagem envolvendo alunos com aids, encontramos outros elementos 

significativos e complementares.  

Nas representações dos sujeitos ao responderem o que a professora deveria 

fazer (questão 3), identificamos um grupo expressivo (55%) para o qual as ações da 

personagem deveriam visar a aceitação e o bem estar do protagonista na classe 

(Modelo 4). 

Entendemos que nesse caso, de fato supõe-se a inclusão do ponto de vista 

conceitual, pois nas representações dos sujeitos encontramos significados e 

implicações como aceitação do grupo, valorização dos colegas e motivação do 

aluno com aids. São aspectos que refletem um processo de mudança nos 

envolvidos, que procuram adaptar-se às novas demandas do grupo.  

Curiosamente, dentre as representações relativas às ações da personagem 

(questão 3), não identificamos nenhum modelo organizador relacionado à exclusão 
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do aluno com aids, como ocorreu em relação à pergunta sobre os pensamentos da 

personagem. 

Para um pequeno grupo de sujeitos (Modelo 1), o maior problema é a falta 

de estrutura da escola. Na representação desses sujeitos nem comparece a 

temática abordada pela situação (aprendizagem), mas analisando os significados 

atribuídos pelos sujeitos e as relações estabelecidas neste modelo, constatamos 

que refletem uma demanda por orientação e suporte.  

Isso nos parece bastante razoável considerando uma situação inusitada com 

a qual as pessoas não estão acostumadas a lidar. Entendemos que há nessas 

representações um posicionamento pautado na abertura ao novo e condicionado à 

necessidade de aprender a lidar com ele. É um resultado diferente do encontrado 

entre as representações relacionadas aos pensamentos da personagem (questão 1). 

Comparando os resultados, podemos inferir que embora nas representações sobre 

os pensamentos os raciocínios organizados implicam na exclusão, nas 

representações sobre as ações isto não se mantém. Pensamos que este é um sinal 

de que na prática, há uma disposição em assumir a situação apresentada o que se 

configura como um resultado compatível com o objetivo de verificar a existência 

de valores, no caso, ações de inclusão escolar, presentes nas representações dos 

sujeitos.  
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5.3) Discussão sobre os resultados da Situação 3 (Inclusão) 

Nesta situação apresentamos aos sujeitos uma história fictícia na qual um 

aluno soropositivo chega a uma escola durante o ano letivo e a professora da classe 

apresenta uma série de questionamentos sobre a aceitação dos colegas e a 

integração do novo aluno ao cotidiano escolar. 

Iniciamos discutindo um resultado com uma característica aparentemente 

contraditória. Nas representações dos sujeitos sobre os pensamentos da 

personagem (questão 1) identificamos um grupo razoável que organiza um 

raciocínio cuja implicação é a exclusão do aluno com aids (Modelo 1). Entretanto, 

nas representações dos sujeitos sobre as ações da personagem (questão 3), também 

identificamos um grupo expressivo que organiza um raciocínio cuja implicação é a 

inclusão do aluno com aids. 

Esclarecemos que não são os mesmos sujeitos que compõem os dois grupos. 

Portanto, não se trata de discutir o que levou os sujeitos a expressarem 

representações simultâneas de exclusão e inclusão do aluno com aids, o que 

pareceria uma grande contradição.  

Mesmo que fossem os mesmos sujeitos, esses resultados antagônicos 

(exclusão X inclusão) não chegariam a ser contraditórios, afinal reconhecemos que 

há uma grande distância entre pensar e agir. Quantas vezes fazemos o que não 

queremos ou queremos o que não fazemos? 

Então, considerando tratarem-de de sujeitos diferentes, tais resultados nos 

permitem refletir que aquilo que pode ter influenciado no destaque dessas 

representações, nas duas questões, é justamente a natureza diversa delas. São 
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representações relacionadas a pensamentos e ações. Entendemos que por tal razão 

os resultados são destoantes.  

Diante da situação apresentada, em relação aos pensamentos (questão 1), as 

representações dos sujeitos caracterizaram-se intensamente pela exclusão do aluno 

com aids.  

Os outros modelos de representação conservam parte da mesma 

característica. Notamos que os sujeitos que aplicaram o Modelo 2 estabeleceram 

relações entre elementos e significados que se caracterizam por questionamentos 

sobre aprendizagem, sentimentos e entrosamento do aluno soropositivo e sobre a 

reação dos colegas. De forma não muito diferente, os sujeitos que aplicaram o 

Modelo 3 estabeleceram relações que denotam insegurança e preocupação da 

professora diante da situação.  

Concluímos que, apesar de estabelecerem relações e implicações distintas, 

os sujeitos que compõem os três primeiros modelos relacionados à questão 1, 

apresentam representações sobre pensamentos que denotam dificuldades em lidar 

com a inclusão de um aluno com “problemas”. Totalizando esses sujeitos, notamos 

que a grande maioria deles utiliza raciocínios contendo dúvidas, preocupações e 

exclusão do aluno com aids.  

Entendemos que não cabe fazer um juízo de valor sobre a representação 

mencionada, porque, diante de uma situação desafiadora, problematizadora, é 

natural que qualquer pessoa tenha pensamentos de rejeição do que incomoda, do 

que desaloja. Afinal quem gosta de ter problemas para resolver? Em geral, 

gostamos mais de ter soluções, preferimos as respostas ao invés das perguntas. 
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Além disso, importa mais efetivamente o que se faz. E nesse sentido, os 

resultados obtidos com as representações sobre as ações da personagem (questão 

3) a partir da situação de inclusão, são significativos.  

Constatamos que um grupo expressivo de sujeitos aplicou um modelo de 

pensamento que se caracteriza por ações voltadas para a inclusão do aluno com 

aids (Modelo 4). Esses sujeitos estabelecem relações entre a ação e as famílias, a 

auto-confiança da professora e o compromisso profissional com a inclusão. 

Se por um lado encontramos resultados expressivos de rejeição do aluno com 

aids, na escola, através de representações referentes a pensamentos, por outro 

lado, encontramos também resultados expressivos de inclusão do aluno com aids, 

na escola, através de representações referentes a ações.  

Considerando as limitações pessoais e as condições de trabalho do ponto de 

vista da competência técnica, muitas vezes deficitária no quadro de educadores, 

que haja pensamentos que expressem dificuldades de enfrentar os desafios 

encontrados na escola não é algo extraordinário. Mas o que verdadeiramente faz a 

diferença é o compromisso assumido ou não. E, nesse sentido, os resultados obtidos 

denotam que a inclusão é um valor que, embora não seja a práxis educacional, está 

progressivamente sendo assumido. 

A tarefa de inclusão exige, acima de tudo, ética. Entretanto, não podemos 

ignorar que se trata de um trabalho que requer bastante vontade e competência 

profissional.  

Seguindo adiante, apesar de identificarmos um grupo expressivo de sujeitos 

com a representação de inclusão do aluno com aids, notamos que há um outro 
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grupo significativo de sujeitos cujas representações expressam falta de preparo da 

escola (Modelo 1) e despreparo da professora para assumir a tarefa (Modelo 2).  

Primeiramente é interessante notar que em relação às ações da personagem 

os sujeitos trazem representações com implicações relacionadas a problemas de 

infra-estrutura (falta de preparo da escola) ou técnicos (despreparo da professora). 

Mas, em relação aos pensamentos da personagem os sujeitos apresentaram 

representações com implicações relacionadas à exclusão, dúvidas ou preocupação.  

Em nossa opinião é evidente que do ponto de vista da prática, é como se 

acontecesse o seguinte: O problema está aí, precisa ser resolvido e para isso requer 

o seguinte instrumental. Enquanto que do ponto de vista da opinião, do 

pensamento, ocorre a negação, a resistência, a objeção... 

Parece-nos que esses dados contribuem para o reconhecimento de que o 

processo de inclusão escolar precisa ser construído, considerando no caso a 

situação exemplar dos alunos com aids. Está assegurado por Lei o direito deles 

freqüentarem as escolas. Extrapolando este caso específico, sabemos que a atual 

política de inclusão escolar tende a ampliar o acesso à escola de pessoas com as 

mais diferentes necessidades especiais, de modo que o processo parece ser 

irreversível.  

Pelos nossos resultados, que são muito específicos porque relacionados a 

uma situação que não se trata de aluno com necessidade especial, mas que 

convoca à reflexão sobre inclusão pelo histórico e a possibilidade ainda existente 

de discriminação ou preconceito (o que nos permite pensar nos alunos com aids ao 

mesmo tempo que em pessoas com necessidades especiais, por distoarem do 

 



 164

padrão social, conforme discutimos teoricamente), notamos que as educadoras 

estão envolvidas no processo de inclusão.  

Percebemos que do ponto de vista dos pensamentos, há raciocínios que 

expressam resistências, dificuldades e limitações. Contudo, do ponto de vista da 

prática escolar, os raciocínios denotam, em sua maioria, comprometimento. Mas, 

nossos resultados nos levam a pensar se de fato para que a inclusão escolar 

aconteça de maneira eficiente, não é importante considerar e reconhecer a 

importância de algumas representações apresentadas nesta pesquisa. 

As novas demandas educacionais e as mudanças históricas requerem 

profissionais com habilitações técnicas aprimoradas e atualizadas de acordo com as 

novas exigências. Entendemos que as representações dos sujeitos que 

estabeleceram relações com a falta de preparo da escola (Modelo 1) e despreparo 

da professora (Modelo 2), sinalizam a necessidade de integrar as decisões político-

pedagógicas com o envolvimento dos profissionais que atuam diretamente nas salas 

de aulas.  

Acreditamos que o sucesso da inclusão escolar depende da clareza do 

imperativo ético subjacente a ela, mas também da vontade, do querer dos 

educadores para que ela aconteça e das condições para que sejam viabilizadas.  

Para isso, talvez seja necessário, também, o desenvolvimento de programas 

de formação continuada e de informação atualizada. Embora nossos resultados não 

nos permitam fazer a seguinte inferência, ousamos arriscar um palpite com base 

num dado de nosso diário de campo escrito durante o processo de coleta dos dados. 

Muitos educadores das escolas que participaram deste estudo, por que tinham 

alunos com aids matriculados, manifestaram informalmente que a inclusão desses 
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alunos teve menos dificuldades que as esperadas por terem sido acompanhadas 

pelo apoio das instituições que as abrigava. Através de palestras, seminários e 

orientações técnicas sobre o HIV/aids para alunos, pais, funcionários e educadores, 

os mantenedores se prontificaram ao esclarecimento de dúvidas, oferecimento de 

informação técnica e formação humana visando a aceitação do próximo como ele 

é. 

Pode ser que a estratégia precise ser intensificada para desmisticar os vultos 

que ainda persistem dificultando a inclusão de alunos com aids, de alunos com 

necessidades especiais, de alunos brilhantes, etc, e através dela a escola passe 

definitivamente a “ensinar a turma toda” (MANTOAN, 2003, p. 72).  
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6.1) O quê muda a partir de agora 

 

Após ter realizado todo um percurso teórico-metodológico, apresentado e 

discutido os resultados encontrados em relação às representações docentes sobre o 

cotidiano escolar envolvendo alunos e alunas portadores do HIV/aids, chegamos ao 

momento de responder a uma questão muito prática: O que muda a partir desta 

pesquisa? 

Inicialmente, convém recordarmos que durante o processo de investigação 

verificamos a inexistência de trabalhos acadêmicos relacionados ao cotidiano 

escolar de portadores do HIV/aids. Esta constatação confere ineditismo e 

originalidade às contribuições alcançadas por nossa pesquisa ao mesmo tempo que 

implica em um elevado grau de dificuldade na assertividade das reflexões 

apresentadas. É como se estivéssemos abrindo uma trilha em meio à selva, que 

permite avançar mata adentro, mas ainda é um caminho que precisa e merece ser 

pavimentado... 

Consideramos ter avançado em um tema desconhecido, abrindo significativas 

e imprescindíveis discussões que, contudo, conservam-no inesgotável e aberto a 

novas idéias. Ilustramos esta argumentação lembrando que recolhemos 60 

depoimentos com sete questões cada um deles. Diante do volume e qualidade dos 

conteúdos encontrados, optamos nesta pesquisa por analisar as representações 

apresentadas em apenas duas das questões, centrando-nos naquelas caracterizadas 

por pensamentos e ações. Não analisamos e discutimos resultados, por exemplo, 

que trazem representações sobre sentimentos (questão 2). Entretanto, uma rápida 

verificação sobre os resultados obtidos foi suficiente para percebermos que em 

geral os sentimentos apresentados nas representações docentes estão relacionado à 
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temática da morte. Eis aí um resultado promissor para interessantes reflexões 

relacionadas ao assunto, mas que não chegou a ser abordado neste estudo, 

mantendo abertas as possibilidades para outras reflexões... 

Além disso, outro aspecto importante que merece ser destacado 

previamente refere-se à peculiaridade do referencial teórico-metodológico 

apresentado.  

Escolhemos como instrumental de investigação nesta pesquisa a Teoria dos 

Modelos Organizadores do Pensamento, uma abordagem teórica que vem sendo 

desenvolvida por Moreno et al. (2000) a partir do prolongamento das idéias de 

Piaget sobre o funcionamento psíquico.  

Recordamos que os modelos organizadores são definidos como  

o conjunto de representações que o sujeito realiza a partir de uma situação determinada, 
constituído pelos elementos que abstrai e retém como significativos entre todos os 
possíveis, aqueles que imagina ou infere como necessários, os significados e as implicações 
que lhes atribui, e as relações que estabelece entre todos eles. Os modelos organizadores 
do pensamento constituem aquilo que é tido por cada sujeito como a realidade, a partir da 
qual elabora pautas de conduta, explicações ou teorias. (SASTRE et al., 1994, p.19 apud 
ARANTES, 2000) 

A Teoria dos Modelos Organizadores do Pensamento busca explicar a 

diversidade do raciocínio humano, através da coordenação dos aspectos internos e 

externos do sujeito psicológico. Considera a importância que os aspectos 

estruturais da cognição e os conteúdos presentes na “realidade” desempenham na 

organização do pensamento. Enfatiza que a abstração de elementos e a atribuição 

de significados e implicações decorrem da percepção e interpretação do sujeito. 

(MARTINS, 2003, p.42). Evidencia-se a partir disso que os modelos organizadores do 

pensamento comportam desejos, sentimentos, afetos, valores e representações 

sociais de quem os constrói. 
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Decorre deste pressuposto que no modelo organizador elaborado por um 

sujeito não estão todos os elementos externos ao sujeito, ao mesmo tempo, nem 

todos os elementos que estão em um modelo correspondem à realidade. O sujeito 

pode elaborar um raciocínio sobre um fato, objeto, situação, etc., imaginando 

elementos inexistentes, fazendo inferências pessoais.  

Consideramos importante resgatar tais pressupostos, para enfatizar que os 

resultados obtidos em nossa pesquisa são muito circunstanciais e contextualizados. 

São frutos das representações de um determinado grupo de sujeitos em um local, 

num certo momento. Disso resulta que, re-aplicados os mesmos instrumentos de 

pesquisa a outros sujeitos em uma nova ocasião, poderíamos obter diferentes 

resultados. 

Constatamos, por exemplo, que um elemento apresentado em uma das 

situações não foi retido como significativo para nenhum sujeito que participou 

dessa pesquisa. Na Situação 3, na qual apresentamos a temática da inclusão, 

terminamos a narrativa com o seguinte parágrafo: 

Apesar de Teodoro ser um menino agradável e parecer integrado com a turma, a professora 
Clara se perguntava: Será mesmo que os colegas aceitavam e respeitavam Teodoro? Será 
que existia algum constrangimento entre eles?? Será que ele “ficava” com alguém, 
namorava alguém...??? 

Nenhum sujeito reteve como significativa a última frase que apresenta um 

conteúdo relacionado ao exercício da sexualidade do aluno com aids no espaço e 

nas relações escolares. Eis a transcrição literal da frase: “Será que ele ‘ficava’ com 

alguém, namorava alguém...???”. Esse é um detalhe que denota um pressuposto do 

referencial teórico adotado, ou seja, de fato nos modelos elaborados pelos sujeitos 

nem sempre estão todos os elementos externos a eles. 
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Considerando que trabalhamos com representação psíquica, é inviável 

problematizar e discutir um aspecto que não foi representado pelos sujeitos da 

pesquisa. Contudo, nos parece importante mencionar a observação para valorizar a 

intensidade das possibilidades de investigação oferecidas pelo referencial teórico 

adotado, e também, reforçar a idéia de que o assunto por nós estudado não está 

esgotado. 

Mas se por um lado aspectos importantes como a morte e a sexualidade não 

chegaram a ser discutidas nesta dissertação pelos motivos supra-aludidos, 

queremos destacar que isso não empobreceu a investigação. Acreditamos que 

temas significativos do cotidiano escolar dos alunos e alunas portadores foram 

desvelados e problematizados a partir das representações docentes.  

É o caso, por exemplo, da identificação das temáticas que mais 

intensamente permeiam as representações docentes em relação ao cotidiano dos 

alunos e alunas que estudamos. Percebemos que a transmissão do HIV/aids, as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos com aids e a inclusão deles na escola são 

os assuntos mais comuns para os educadores em relação a esses alunos. 

A partir daí, verificamos na análise e discussão dos resultados (Cap. 5) 

aspectos interessantes como a prevalência e exclusividade de preocupações nas 

representações dos educadores de escolas públicas em relação à situação que 

apresentava a temática da transmissão, o que nos leva a reafirmar a necessidade 

de manutenção e intensificação de esclarecimentos técnicos visando a capacitação 

e atualização dos docentes através da formação e informação. 

Ainda, em relação à situação que apresentava aos sujeitos dessa pesquisa um 

conteúdo que evocava a transmissão do vírus HIV, encontramos como resultado 
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significativo nas representações dos sujeitos uma característica de resolutividade 

diante de situações desafiadoras. Verificamos que um pequeno grupo de sujeitos 

(20%) apresenta raciocínios caracterizados pela capacidade de enfrentar os 

problemas do cotidiano escolar de maneira ativa. Em nossa discussão defendemos a 

idéia de que esses sujeitos apresentam a característica da resiliência, isto é, 

adotam de maneira prática um conjunto de atitudes para superar situações 

adversas. 

Um outro aspecto importante em relação à situação pautada na temática da 

transmissão foi a identificação de valores éticos presentes em algumas 

representações. Verificamos que, para um grupo de 25% dos sujeitos, as ações 

docentes relacionadas a uma situação que envolve aspectos polêmicos 

(preconceito, discriminação, etc...), precisam ser desenvolvidas com 

profissionalismo e ética. Percebemos que esses sujeitos além de expressarem 

preocupações com cuidados de primeiros socorros no caso de um acidente 

envolvendo uma criança com aids ferida, apresentam comprometimento com 

necessidades específicas, compreensão dos interesses, dos desejos e aspirações do 

outro. 

Em relação à situação que apresenta um conteúdo centrado na questão da 

aprendizagem dos alunos com aids, também encontramos resultados importantes 

que renderam discussões significativas.  

Novamente verificamos nesta situação a existência de representações 

descritas exclusivamente por sujeitos de escolas públicas. Trata-se de um pequeno 

grupo de sujeitos (20%) para os quais a exclusão escolar é uma alternativa no caso 

de um aluno soropositivo que chega durante o processo letivo com defasagens de 
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aprendizagem. Em nossa opinião, a exclusão do aluno com aids é um resultado 

curioso por comparecer numa situação que se refere ao papel trivial da escola que 

é ensinar sendo inteiramente desconsiderada pelos sujeitos da pesquisa numa outra 

situação apresentada cuja temática principal evocava uma remota possibilidade de 

transmissão do HIV/aids. 

Em nossa opinião, este resultado revela uma certa dificuldade docente em 

lidar com os desafios pedagógicos da profissão e reitera uma tendência, na escola, 

de associar dificuldades de aprendizagem e doença (COLLARES e MOYSÉS, 1996). 

Diante disso, defendemos a necessidade da escola refletir sobre as dificuldades de 

aprendizagem como algo decorrente das práticas e processos da escola e que diz 

respeito a todos os envolvidos nela (alunos, professores, pais...). Além disso, 

chamamos a atenção para a necessidade de reflexão sobre a tarefa da escola que, 

dependendo da natureza político-pedagógica, pode variar muito de uma para a 

outra e que também pode intensificar a cobrança de aprendizagem do ponto de 

vista dos conteúdos e/ou das competências e/ou do exercício da cidadania.   

Reduzir a complexidade do papel da escola a uma dificuldade do aluno parece-nos, 

no mínimo, um equívoco. 

Também identificamos a presença de valores éticos e profissionais nas 

representações dos sujeitos que responderam aos questionários relacionados à 

situação com a temática da aprendizagem. Um grupo expressivo dos sujeitos que 

participaram desta parte da pesquisa (55%), defendem a aceitação e bem estar do 

aluno com aids na classe, caracterizando a ação docente em vista da motivação 

deste aluno e do apoio e valorização dos outros colegas. Pensamos que isso sinaliza 

que, em geral, há uma grande disposição dos educadores em assumir os desafios 

escolares, o que parece configurar um comprometimento com a tarefa de educar. 
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Em relação à situação centrada no tema da inclusão, novamente verificamos 

o comparecimento de raciocínios que implicam na exclusão do aluno com aids. 

Neste caso, um grupo expressivo dos sujeitos que responderam ao questionário 

(40%), apresenta tal procedimento como característica dos pensamentos adotados 

diante da situação. Contudo, nas representações sobre a ação diante da referida 

situação, os resultados são praticamente equivalentes (45%) mas, neste caso, 

caracterizados pela inclusão do aluno com aids.  

Em relação aos mesmos resultados, verificamos que há pensamentos que 

expressam dificuldades no enfrentamento dos desafios encontrados na escola. 

Contudo, importa enfatizar, que a inclusão dos alunos e das alunas soropositivos é 

um valor que vem sendo assumido nas escolas. É isso que faz a diferença.  

 

6.2) Amplificando a discussão  

Apresentadas todas estas considerações, finalmente nos cabe chamar a 

atenção para o perigo que ronda este estudo, isto é, reduzir os resultados da 

pesquisa exclusivamente ao universo dos alunos e alunas portadores do HIV/aids. 

Consideramos essa ocorrência, no mínimo, lamentável! 

Repetidas vezes nesta dissertação re-apresentamos nosso objeto de estudo e 

conservamos a convicção da importância da investigação que fizemos sobre ele. Já 

dissemos que os resultados obtidos não servem para ilustrar como é o cotidiano dos 

alunos com aids, conseguimos apenas imaginá-lo através das representações 

docentes. Mas o nosso objetivo nem era mesmo saber como é tal cotidiano e sim 

investigar as representações psíquicas sobre ele. E foi o que conseguimos!!! Porém, 

achamos que o grande mérito do trabalho é que as discussões proporcionadas pelas 
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representações obtidas não se limitam apenas ao cotidiano de alunos ou alunas 

portadores do HIV/aids.  

Defendemos a necessidade de que a discussão dos resultados obtidos seja 

amplificada de modo a extrapolar os limites do nosso objeto de estudo. As 

discussões promovidas no presente trabalho evocam o risco de transmissão de uma 

enfermidade, dificuldades associadas à aprendizagem e a reflexão sobre as 

resistências ou limitações escolares em relação à inclusão, estão permeadas por 

implicações educacionais que fazem parte do entorno escolar e cuja pertinência 

não se reduz à realidade de um ou outro grupo de alunos ou alunas com uma 

determinada especificidade. A partir dos resultados apresentados não refletir sobre 

o papel da escola numa perspectiva abrangente implica no empobrecimento do 

esforço realizado.  

Sequer dispomos de dados oficiais relativos ao número de crianças 

portadores do HIV/aids que freqüentam regularmente as escolas brasileiras. De 

acordo com dados do Ministério da Saúde o que sabemos é que no Brasil há cerca 

de 8.000 crianças de 0 a 13 anos infectadas pelo vírus. Considerando tal parâmetro, 

percebemos que em termos quantitativos, o número de crianças com HIV/aids na 

escola não é grande e tende a diminuir mais. Demonstramos no Capítulo 1 que tal 

fato se deve a descobertas e procedimentos preventivos e terapêuticos adotados 

durante a gestação de mulheres soropositivas, resultando na redução do número de 

crianças infectadas através da transmissão vertical (de mãe para filho), a forma 

mais comum de contaminação pelo vírus nessa parcela da população. Portanto, a 

boa notícia é que mantida a tendência, ainda menos alunos com aids, freqüentarão 

as escolas. Portanto, limitarmos os resultados deste estudo relacionando-os apenas 

a esse público escolar significa restringir a um gueto as discussões alcançadas, 
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impossibilitando que reflexões tais como as apresentadas a seguir e que são 

estreitamente relacionadas ao cotidiano escolar de modo geral, sejam 

descaracterizadas ou passem desapercebidas. Se isso acontecer, a educação sai 

perdendo e, os alunos com aids ou não, também, lamentavelmente... 

 

6.3) Implicações educacionais 

Finalizando esta pesquisa, abordaremos de modo muito objetivo e prático as 

implicações educacionais de nosso trabalho, área para a qual endereçamos as 

reflexões e discussões iniciadas com o intuito de manutenção, continuidade e 

prolongamento desse debate. 

Preliminarmente, sentimos a necessidade de assumirmos uma atitude de 

honestidade acadêmica e reconhecer que os resultados obtidos não proporcionaram 

descobertas impressionantes que poderiam permitir grandes avanços ou respaldar 

propostas de mudanças inéditas no campo educacional. Como pudemos ver, nossos 

resultados foram muito equilibrados. Diante de cada um dos três instrumentos 

apresentados aos sujeitos da pesquisa, identificamos modelos de representação 

mental distintos, compostos por um número quase equivalente de sujeitos.  

Entretanto, sem falsa modéstia, isso não significa demérito nenhum, porque 

mais do que os dados obtidos, interessa as relações e reflexões que eles permitem 

estabelecer. 

Nesta ótica, entendemos que a discussão apresentada favorece refletir sobre 

uma situação educacional muito típica que é o equilíbrio entre a transformação e a 

conservação, isto é, o fascínio que as novidades ou mudanças pedagógicas exercem 
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sobre a escola e o apego aos modelos educacionais e procedimentos pedagógicos 

tradicionais (MACHADO, 2004).  

A partir desta idéia, considerando a análise dos resultados realizados nessa 

pesquisa, constatamos que uma parte dos educadores apresenta representações um 

tanto quanto “conservadoras” diante de situações conflitivas do cotidiano escolar, 

como por exemplo, uma que envolva um aluno portador do HIV/aids. Evidenciamos 

isso em algumas representações com implicações caracterizadas por insegurança 

profissional (preocupações, dúvidas...), visão restrita do processo educativo, falta 

de convicção e desejo de assumir tendências atuais no campo da educação, caso do 

paradigma da inclusão escolar. 

Porém, também verificamos que outra parte dos educadores apresenta 

representações com implicações bastante “transformadoras” na escola. Em geral, 

são sujeitos com pensamentos e ações com características de competência e 

profissionalismo docente.34 Nas representações desses sujeitos identificamos 

valores éticos como generosidade e solidariedade, posturas interpessoais 

singularizadas e abertas à proposta de inclusão de alunos e alunas “diferentes” na 

escola.  

Consideramos que a distinção presente nas representações é imprescindível 

para a manutenção do dinamismo que caracteriza o processo educativo. 

Acreditamos numa escola viva, que não ignora seus conflitos e tolera as diferenças 

pessoais e ideológicas de todos os envolvidos nela. Desvelar isso é uma contribuição 

significativa desta pesquisa, promovê-la, um compromisso!!! 

                                            
34 Respaldamos essa afirmação servindo-se de idéias de autores como Machado (2004) e Rios 
(2001) de acordo com os quais o trabalho educacional realiza-se plenamente quando composto por 
ingredientes como competência técnica (saber fazer), compromisso público (ir além dos próprios 
interesses) e princípios éticos (valores que sustentam sua prática). 
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Se podemos dizer que a escola é uma das bases sobre a qual a sociedade se 

estrutura, é fundamental que nela sejam cultivados e promovidos valores como a 

liberdade de expressão e a prática do diálogo. Tais ponderações nos fazem pensar 

e reconhecer a necessidade de retornar com os resultado obtidos nessa 

investigação às nossas fontes escolares, o local onde coletamos os dados e lá 

concretizar as mesmas convicções.  

Talvez esta seja a mais significativa implicação educacional da pesquisa. 

Devolver a todos os sujeitos participantes, seus dados e informações, agora, 

ressignificados como conhecimentos e contribuições à educação. Não como uma 

“verdade acadêmica”, fórmula mágica, síntese absoluta ou autoridade hierárquica 

mas, como uma dádiva espontânea com o sincero intuito de fortalecimento dos 

laços entre profissionais comprometidos com a mesma causa: a educação. 

Esta convicção não se esgota neste serviço e nem se limita a isso. 

Acreditamos e defendemos a necessidade da implementação de projetos de 

qualificação dos educadores para que possam enfrentar com profissionalismo e 

competência as situações adversas na escola, envolvendo alunos com aids ou não.  

Além disso, este estudo chama a atenção para “a diferença” na escola, 

tradicionalmente habituada à uniformidade e padronização. Talvez seja este o 

principal aspecto dificultador para a chegada a um entendimento sobre a 

importância da escola como um lugar para todos. Notadamente, neste estudo 

verificamos a recorrência da exclusão como uma alternativa a determinadas 

situações escolares. 

Precisamos superar a visão homogeneizante, facilmente verificável dentro da 

escola, de acordo com a qual todos aqueles que não se enquadram nos padrões pré-
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estabelecidos ou convencionados acabam sendo excluídos. É uma tendência 

mundial atualmente a idéia de que a educação deve ser assegurada a todos: Uma 

educação universalizada. Uma educação de qualidade, acessível e inclusiva, ou 

seja, que abra oportunidades para os grupos sociais que são alvo de algum tipo de 

preconceito e que acabam sendo quase sempre excluídos.35

As exclusões que se transformaram num dos grandes desafios do final do 

século passado e para o qual a educação deve encontrar respostas neste século36, 

devem ser pensadas de forma abrangente e ética. Talvez este seja um forte pré-

requisito de mudanças na escola. 

Objetivamente, considerando a experiência de situações “diferentes” na 

escola, antes de qualquer decisão é importante reconhecer a contribuição que elas 

dão à educação justamente por questionar práticas consolidadas. Isto é, são 

situações muitas vezes compostas por personagens que provocam reconfigurações 

da escola, dos conhecimentos, dos procedimentos, permitindo o aprimoramento da 

educação. 

Precisamos ter a coragem de reconhecer que estamos deveras acostumados à 

escola como um lugar perene, consolidado pelo acúmulo de conhecimento 

produzido historicamente e que nós educadores temos o dever de transmitir às 

novas gerações.  

 

 

                                            
35 Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, Reflexões sobre a Declaração mundial de educação 
para todos, p. 17. 
36 Jacques DELORS, Educação: um tesouro a descobrir, p.230. 
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Repensar essa verdade e assumir a transitoriedade e complexidade do papel 

da escola na atualidade no que diz respeito à sua finalidade de contribuição 

histórica para o desenvolvimento humano é condição para a atualização, no 

mínimo, de nossa prática. 

Reconstruir o espaço educacional é um desafio pertinente a todos nós. Cada 

profissional tem uma parcela de responsabilidade nisso. Novas formas, novos 

métodos são bem vindos.  

Considerando que o desafio da empreitada proposta não é dos mais fáceis, 

concluímos fazendo coro com Drummond de Andrade: “Estou preso à vida e olho 

meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças”.   
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ANEXOS 
Figura: A aids e a escola 

 

 

  
 
 
 
EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE 

Fonte: A aids e a escola: Nem indiferença nem discriminação 
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