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Apresentação 

Com a disseminação implacável do HIV, a epidemia de aids torna-se cada vez mais 
um problema significativo para o setor educação. Nos países mais afetados da 
África Austral e Oriental, existe um perigo real de que as metas da Educação para 
Todos (EPT) não sejam alcançadas, caso o atual grau de impacto sobre o setor não 
for abordado. Mesmo em países onde a epidemia não é tão séria, como na África 
Ocidental, Caribe ou Sudeste Asiático, maiores níveis de prevalência do HIV já 
afetam a capacidade interna de sistemas educacionais.  

Ministérios de educação e outros importantes interessados responderam 
ativamente às ameaças apresentadas pela epidemia, desenvolvendo políticas 
setoriais específicas de HIV/aids, em alguns casos, e de um modo geral 
introduzindo programas de prevenção e novos cursos em seu currículo. Mesmo 
assim, ministros de educação em países afetados expressaram a necessidade de 
mais apoio para tratarem dos desafios gerenciais impostos pela epidemia sobre 
seus sistemas educacionais. Cada vez mais, reconhecem a necessidade urgente 
de equipar os planejadores e gestores educacionais com as habilidades 
necessárias para tratar do impacto do HIV/aids no setor educação. É preciso 
adaptar técnicas existentes e desenvolver novos instrumentos, a fim de preparar 
os funcionários a melhor gerir e mitigar o impacto da pandemia. 

A presente série foi desenvolvida para ajudar a aumentar a capacidade conceitual, 
analítica e prática de funcionários-chave para desenvolver e implementar 
respostas efetivas no setor educação. Seu objetivo é aumentar o acesso de uma 
ampla comunidade de profissionais a informações sobre planejamento e gestão 
num mundo com HIV/aids; e desenvolver a capacidade e habilidades de 
planejadores e gestores educacionais para conceitualizar e analisar a interação 
entre a epidemia e o planejamento e gestão educacionais, bem como para 
planejar e desenvolver estratégias para mitigar seu impacto.  

Os objetivos gerais desse conjunto de módulos são: 

• apresentar a situação epidemiológica atual da pandemia de HIV e seu 
impacto presente e futuro; 

• analisar criticamente a situação da pandemia em relação com seu efeito 
sobre o setor educação e sobre os objetivos da Educação para Todos; 

• apresentar técnicas selecionadas de planejamento e gestão adaptadas ao 
novo contexto do HIV/aids, a fim de garantir uma melhor qualidade da 
educação e melhor utilização dos recursos humanos e financeiros envolvidos; 

• identificar estratégias para melhor gestão institucional, particularmente em 
áreas críticas como liderança, gestão de recursos humanos e gestão 
financeira e de informações;  

• fornecer uma gama de experiências inovadoras na integração de questões de 
HIV/aids no planejamento e gestão educacionais. 

Alicerçada na experiência adquirida pelo Instituto Internacional para o 
Planejamento Educacional (IIEP), da UNESCO, e pela rede do Fundo de Resposta 
do Setor Educação à Aids (antes chamado Força-Tarefa Móvel [FTM] sobre o 
Impacto do HIV/Aids na Educação), por meio de seu trabalho em diversos países, a 
série fornece as mais atualizadas informações disponíveis e as lições aprendidas 
sobre abordagens bem-sucedidas de planejamento e gestão educacionais num 
mundo com aids.  
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Os módulos foram desenhados como materiais para estudo individual, mas 
também podem ser usados por instituições de formação em diferentes cursos e 
oficinas. A maioria dos módulos enfoca as necessidades de planejadores e 
gestores que trabalham no nível central ou regional. A leitura de outros, 
entretanto, pode ser útil para formuladores de políticas e diretores de escolas do 
ensino fundamental e médio. Outros ainda ajudarão inspetores e administradores 
no nível local a abordar as questões levantadas pela epidemia em suas tarefas 
diárias.  

O Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) e o 
Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/Aids (UNAIDS) forneceram 
apoio financeiro para o desenvolvimento dos módulos e para a publicação da série 
pelo IIEP. 

A Força Tarefa Móvel (FTM) sobre o Impacto do HIV/Aids na Educação, baseada na 
HEARD, Universidade de KwaZulu-Natal, de 2000 a 2006, foi financiada pela 
Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O Fundo 
de Resposta do Setor Educação à Aids, um fundo independente, sem fins 
lucrativos, foi criado em 2006 para continuar o trabalho da FTM.  

A equipe editorial da série foi composta por Peter Badcock-Walters e Michael Kelly 
pela FTM (atualmente ESART), e por Françoise Caillods, Lucy Teasdale e 
Barbara Tournier pelo IIEP. Os autores dos módulos agradecem a Miriam Jones 
pela edição cuidadosa dos módulos. Também agradecem a Philippe Abbou-Avon 
da Unidade de Publicações do IIEP pelo leiaute final dessa série. 

 
 
 

Françoise Caillods 
Vice-Diretora 

IIEP 

Peter Badcock-Walters 
Diretor 

Fundo de Resposta do Setor Educação 
à Aids  
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Guia do aluno 
por B. Tournier 

Este conjunto de módulos de treinamento para o planejamento e a gestão 
educacionais num mundo com aids dirige-se primariamente aos funcionários de 
ministérios de educação e instituições de treinamento, incluindo planejadores e 
gestores nos níveis nacional, estadual e municipal, assim como a funcionários das 
organizações das Nações Unidas, agências doadoras e organizações não-
governamentais (ONGs) que apóiam ministérios, associações e sindicatos.  

 

A série está disponível a todos os interessados e pode ser baixada do endereço 
eletrônico: www.unesco.org/iiep. Os módulos foram preparados para serem 
usados em cursos e oficinas de treinamento, mas também podem ser utilizados 
como materiais para estudo individual.  

 

Antecedentes 

O HIV e a aids têm um profundo impacto sobre o setor educação em muitas 
regiões do mundo: grande absenteísmo de professores e de alunos, taxas de 
matrícula em queda e um número crescente de órfãos ameaçam cada vez mais a 
obtenção da meta de Educação para Todos até 2015. É dentro desse contexto que 
esta série visa a aumentar a consciência sobre as questões de gerenciamento 
educacional que a epidemia levanta para o setor educação e a transmitir técnicas 
práticas de planejamento. Seu objetivo é o de capacitar funcionários para 
desenvolverem competências centrais no preparo e análise de políticas, bem 
como na implementação e gestão de programas que irão impedir de modo efetivo 
a maior disseminação do HIV e mitigar o impacto da aids no setor educação. 

O projeto teve início em 2005, quando o IIEP e a FTM (Força de Trabalho Móvel 
sobre o Impacto do HIV/Aids na Educação), agora substituída pelo ESART, Fundo 
de Resposta do Setor Educação à Aids, reuniram a experiência de cerca de 20 
especialistas internacionais para desenvolver módulos de treinamento que 
dessem uma orientação detalhada sobre planejamento e gestão educacionais 
especificamente dentro da perspectiva da epidemia de aids. Os módulos foram 
desenvolvidos entre 2005 e 2007, sendo então revisados, editados e 
enriquecidos, a fim de produzir os cinco volumes da série. 

 

Cada situação é diferente 

Todos os módulos fornecem exemplos, com vistas a torná-los mais interativos e 
relevantes para o aluno e o professor. A maioria desses exemplos refere-se a 
países da África Austral, onde o impacto é muito grande, mas outros provêem do 
Caribe, onde altas taxas de prevalência do HIV foram documentadas com 
frequência. Cada situação epidemiológica é diferente: a epidemia afeta um dado 
país de modo distinto, dependendo de suas tradições e cultura, e dos problemas 
educacionais e socioeconômicos específicos que enfrenta. Tendo esse fato em 
mente, as estratégias e respostas que você adotará devem ser específicas para o 
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contexto. As sugestões oferecidas nesse conjunto de módulos constituem uma 
lista de verificação de pontos que você deve considerar em qualquer resposta ao 
HIV/aids. 

Em alguns países, diferentes ministérios, além do ministério da educação, 
também têm responsabilidades nesta área. Por exemplo, pode existir um 
ministério exclusivamente para a educação superior, ou para a educação técnica. 
Para fins de clareza, usaremos o termo “ministério da educação” ao nos 
referirmos a todos os ministérios de educação lidando com questões de HIV e 
educação.  

 

Estrutura da série 

Esta série contém 22 módulos, organizados em cinco volumes. Existem 
referências frequentes entre os módulos, visando a permitir que professores e 
alunos se beneficiem das ligações entre tópicos. No Volume 1, existem dados 
sobre HIV/aids e um teste de conhecimentos sobre HIV/aids, para que você possa 
revisar os fatos básicos sobre a transmissão e progressão do HIV. No final de 
todos os volumes existem referências, incluindo uma lista de todas as páginas de 
internet e recursos que podem ser baixados citados nos módulos, bem como um 
glossário de HIV/aids. 

 

Os volumes 

Nem todos os módulos serão relevantes ou do interesse de cada professor ou 
aluno. No Volume 1, identificaram-se cinco módulos centrais. Recomenda-se que 
você os leia e complete antes de escolher a maneira de estudo que melhor se 
adapta às suas necessidades profissionais e pessoais.  

 

O Volume 1, Estabelecendo o cenário, apresenta os desdobramentos do 
HIV/aids na sociedade em geral e nas escolas. O HIV/aids influencia a 
demanda por educação, os recursos disponíveis, e a qualidade da 
educação prestada. Os diferentes módulos devem lhe permitir avaliar 
melhor o impacto do HIV/aids sobre a educação e o desenvolvimento, e 
compreender o ambiente em que você trabalha, antes de articular uma 
resposta.  

 

O Volume 2, Facilitando Políticas, ajuda-lhe a compreender como políticas 
e estruturas do ministério promovem e sustentam ações para reduzir 
problemas relacionados ao HIV no local de trabalho e no setor educação. 
O apoio ao desenvolvimento e implementação de políticas exige uma 
compreensão detalhada das questões que influenciam indivíduos e 
organizações com relação ao HIV/aids.  

 

No Volume 3, Compreendendo o Impacto, você irá avaliar a necessidade 
de coletar dados novos para compreender o impacto do HIV/aids sobre o 
sistema educacional, a fim de subsidiar o processo de formulação de 
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políticas. Em seguida, você aprenderá diferentes abordagens para coletar 
e analisar esses dados.  

 

O Volume 4, Respondendo à Epidemia, fornecerá instrumentos concretos 
para auxiliar a planejar e implementar ações específicas, com vistas a 
enfrentar os desafios que você encontra ao responder ao HIV/aids, e 
prepara para priorizar as ações em áreas-chave do setor educação.  

 

O último volume da série, Volume 5, Determinação de custos, 
monitoramento e gestão, enfoca a determinação de custos e o 
financiamento da resposta planejada, o monitoramento de sua evolução, e 
como mantê-la na boa direção. A lista de verificação gerencial no final lhe 
dá um marco abrangente para ações de advocacy, orientação e subsídios 
para o planejamento e gestão de sua resposta ao HIV/aids. 

 
Os módulos 

Todos os módulos têm a mesma estrutura, com as seguintes seções: 

 

• Introdução: Os autores começam os módulos apresentando as 
metas e objetivos do módulo e fazendo observações gerais, 
preparadas para lhe dar uma idéia do conteúdo do módulo e de 
como você pode usá-lo para treinamento. 

• Pontos para reflexão: Essa seção visa a lhe fazer pensar sobre o que 
você sabe sobre o tópico antes de começar o módulo em si. À 
medida que você avança, as respostas a essas perguntas tornam-
se claras. Existe um espaço para você escrever suas respostas, 
mas você pode usar a quantidade de papel que for necessária. 
Recomendamos que você leve o tempo necessário para refletir 
sobre essas questões antes de começar. 

• Atividades e Respostas a atividades: As atividades são uma parte 
integral dos módulos, e foram desenhadas para testar o que você 
sabe, bem como os novos conhecimentos que você adquiriu. É 
importante que você faça os exercícios. Cada atividade foi 
introduzida por uma razão específica, e é uma parte importante do 
processo de aprendizado. 

Em cada atividade, há espaço para você escrever suas respostas 
e idéias, embora você possa preferir anotar suas respostas noutro 
lugar. As respostas das atividades estão no final de cada módulo. 
Entretanto, em alguns casos, as atividades e perguntas podem 
exigir informações específicas de cada país, quando não existe 
uma resposta ‘certa’ ou ‘errada’ (por exemplo, “Explique como seu 
ministério trabalha em favor da prevenção do HIV”). Na medida do 
possível, são sugeridas fontes onde você pode encontrar essas 
informações. 
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• Resumo/Lições aprendidas: Esta seção reúne as principais idéias do 
módulo, e resume os aspectos mais importantes que foram 
apresentados e discutidos. 

• Referências bibliográficas e outros materiais: Os autores listaram as 
referências citadas e outros recursos adicionais apropriados ao 
módulo. Além dos documentos citados, alguns módulos fornecem 
uma lista de páginas da internet e recursos úteis.  

 
Ensinando a série: usando os módulos em cursos de treinamento 

Conforme dito acima, esses módulos foram preparados para uso em cursos de 
treinamento ou para uso individual. 

Estimulamos os professores a adaptar os materiais para seu contexto específico, 
usando exemplos de seu próprio país. Esses exemplos podem ser inseridos numa 
apresentação ou conferência, a fim de ilustrar pontos apresentados no módulo e 
para facilitar uma discussão ativa com os alunos. O objetivo é auxiliar os alunos a 
refletir sobre a situação de seu próprio país e comprometê-los com o tema.  

Várias atividades também podem ser feitas em grupo. O professor pode usar as 
respostas fornecidas no final dos módulos como acréscimo aos relatórios de 
grupo, ao final do exercício. O professor deve sempre preparar as respostas com 
antecedência, uma vez que podem exigir conhecimentos específicos do país. 

As referências bibliográficas também podem fornecer listas de leitura úteis para 
um dado curso. 

 
Seu feedback 

Esperamos que você goste dos módulos e que eles sejam úteis para você. Suas 
impressões são importantes para nós. Por favor, mande os comentários sobre 
qualquer aspecto da série para: 
hiv-aids-clearinghouse@iiep.unesco.org.  
Eles serão levados em conta em futuras revisões da série. Aguardamos seus 
comentários e sugestões para o futuro. 

 
Bom trabalho!  
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Siglas 

AC Agência de Cooperação 

AD Assistência domiciliar 

ADEA Associação para o Desenvolvimento da Educação na África 

AIDS Síndrome de imunodeficiência adquirida 

ABC Abstinência, fidelidade, camisinha 

ANCA Agência Nacional de Coordenação de Aids 

APM Associação de Pais e Mestres 

ARV Anti-retroviral 

ATV Aconselhamento e teste voluntário (HIV) 

ATVC Aconselhamento e teste voluntário (e confidencial) 

BRAC Comitê de Progresso Rural de Bangladesh 

CAD Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (OECD) 

CAER Consulting Assistance on Economic Reform  

CAPC Conhecimentos, atitudes, práticas e comportamentos 

CDC Centros para o Controle e Prevenção de Doenças 

CDC Convenção sobre os Direitos da Criança 

CMC Comunicação para mudanças de comportamento 

CMDSG  Comissão Mundial sobre as Dimensões Sociais da Globalização 

CNA Comissão Nacional de Aids 

CRS Catholic Relief Services 

DERP Documento de estratégia para a redução da pobreza 

DFID Departamento para o Desenvolvimento Internacional (Reino Unido) 

DHS Departamento de Serviços Humanos 

ECCE Early childhood care and education  

EdSida Educação e HIV/Aids 

EGE Equipe de gestão escolar 

ENF Educação não-formal 

EPT Educação para Todos 

EPU Educação primária universal 

ESART Fundo para a Resposta do Setor Educação à Aids 

ESVF Educação para a saúde e vida familiar 

FAO  Organização para a Agricultura e Alimentação da ONU  
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PAF Fundos para a Aceleração de Programas (UNAIDS)  

FGATM Fundo Global de Luta contra a Aids, Tuberculose e Malária 

FHI Family Health International 

UNFPA Fundo de População das Nações Unidas 

FRESH  Focusing Resources on Effective School Health 

FTI  Iniciativa de Via Rápida (FTI Fast Track Initiative)  

FTM Força Tarefa Móvel sobre o Impacto do HIV/Aids na Educação 

GNUD Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 

HSH Homens que fazem sexo com homens 

IBE Bureau Internacional de Educação da UNESCO 

ICASA Conferência Internacional sobre HIV/Aids e Infecções Sexualmente 
Transmitidas na África  

ICASO International Council of AIDS Service Organizations 

IDE Índice de Desenvolvimento da EPT  

IEC Informação, educação e comunicação 

IFC Corporação Financeira Internacional  

IIEP Instituto Internacional para o Planejamento Educacional  

INSET  Educação e treinamento em serviço 

IPPF Federação Internacional de Planejamento Familiar  

IST Infecção sexualmente transmitida 

JDE Junta de direção escolar 

JFE  Jovens fora da escola 

M&A Monitoramento e avaliação 

MDM Metas de Desenvolvimento do Milênio 

MDMP Marco de despesas a médio prazo 

MEPA Maior envolvimento de pessoas vivendo com ou afetadas pelo  

 HIV/Aids 

MBESC Ministério de Educação Básica, Esportes e Cultura 

ME Ministério de Educação 

MES Ministério de Educação e Esportes 

MHETEC Ministério de Educação Superior, Treinamento e Criação de Empregos  

MNC Mecanismos Nacionais de Coordenação (Fundo Global)  

MRE  Marco de resposta estratégica  

NTFO National Task Force on Orphans 
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OBC Organização Baseada na Comunidade 

OBR Organização de base religiosa 

OCV Órfãos e crianças vulneráveis 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONG Organizações não-governamentais  

ONU Nações Unidas 

PAEP Plano de Ação para a Erradicação da Pobreza 

PAF  Programa de Assistência a funcionários  

PAM Programa de Aids Multipaíses (Banco Mundial) 

PEPFAR  Plano Presidencial de Emergência para o Alívio da Aids (EUA)  

PMG Projeto de média a grande escala 

PND Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPAE Países pobres altamente endividados 

PPE Profilaxia pós-exposição  

PPP Projeto de pequeno porte 

PPRE Profilaxia pré-exposição 

PSI Population Services International  

PTV  Prevenção da transmissão vertical  

PU Precauções universais 

RH Recursos humanos 

RSD Redes de saúde e desenvolvimento 

SACC Conselho de Igrejas da África do Sul 

SAfAIDS Serviço de Disseminação de Informações sobre HIV e Aids da África 
Austral 

SIDA Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional  

SIG Sistema de informações gerenciais 

SIGE Sistema de informações gerenciais em educação 

SIGMME  Sistemas de informação gerencial e de monitoramento para o nível 
municipal de educação 

SME Secretaria municipal de educação 

SSR Saúde sexual e reprodutiva 

TARV  Terapia anti-retroviral 

TARV-AA Terapia anti-retroviral altamente ativa 

TB Tuberculose 
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TR Termos de referência 

TV Transmissão vertical (materno-infantil) 

UCA Unidade de controle de aids 

UDI Usuário de drogas injetáveis 

UGHA  Unidade Gerencial de HIV/Aids 

UNAIDS Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/Aids 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura 

UNGASS Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre 
HIV/Aids 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

USAID Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional  

VPP  Visualização em programas participativos 

WV World Vision 



 

 14 

Teste de conhecimentos sobre o VIH e 
a SIDA  

Adaptado da UNAIDS 

Antes de começar, deve saber-se os conhecimentos próprios sobre o VIH e a SIDA. 
As respostas a este teste estão dadas na página 191. Para mais informação, pode 
consultar-se os dados sobre o VIH e a SIDA e o glossário que se encontram no fim 
do volume nas páginas 184 a 190. 
 
PARTE 1: Responda às questões seguintes selecionando a melhor resposta. Só há 
uma resposta correcta para cada questão.  
 
1. Aproximadamente, quantas pessoas no mundo vivem com o VIH? 

A.  2.000.000 
B. 12.000.000 
C.  40.000.000 

 
2. Em que região se encontra o maior número de pessoas vivendo com 
o VIH?  

A.  Ásia e Pacífico 
B. Africa Sub-Sahariana 
C.  América Latina e Caraíbas 
D. América do Norte 
E.  Europa Central e Oriental 

 
3. O que significa o acrónimo VIH? 

A. Virus de Insuficiência Hematológica 
B. Virus de ImunoDeficiência Humana 
C. Virus de Imobilização Humana 

 
4. O que significa o acrónimo SIDA ? 

A. Sindroma Imunological de Doença Activa 
B. Sindroma Imune de Deficiência Adquirida 
C. Sindroma Imunological Derivativo Adquirido 
D. Sindroma de ImmunoDeficiência Adquirida 

 
5. Qual é o principal meio de transmissão do VIH no mundo ? 

A. sexo heterossexual não protegido 
B. sexo homossexual  
C. uso de drogas intravenosas 
D. transmissão da mãe para a criança 

 
6. A expansão do VIH transmissão sexual pode ser evitado por  

A. abstinência 
B. pratica mútua de monogamia com um parceiro não infectado 
C. uso correcto de preservativo 
D. todos os meios acima 

 
7. As mulheres estão mais sujeitas a contrair o VIH através de  

A. sexo heterossexual não protegido 
B. uso de drogas injectáveis 
C.  sangue contaminado 
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8. VIH pode ser contaminado por 
A.  preservativos 
B.  beijo 
C. picadas de mosquito  
D. bebendo pelo mesmo copo de uma pessoa infectada 
E. partilhando os mesmos talheres com uma pessoa com VIH  
F. partilhando a mesma escova de dentes com uma pessoa com VIH 
G. todos os meios acima 
H.  nenhum dos meios acima 

 
9. O risco de contrair VIH é aumentado  

A.  tendo sido infectado por outra infecção transmitida sexualmente (STI)  
B.  tendo uma alimentação pobre 
C.  estando engripado 

 
10. Uma mulher grávida infectada com VIH: 

A.  pode reduzir as probabilidades de transmitir VIH para o seu feto 
mantendo baixa a carga viral e estando de boa saúde. 

B.  pode tomar medicamentos para reduzir o risco de transmissão da mãe 
para a criança durante o parto. 

C.  tudo acima mencionado 
 

 
11. Listar os quatro principais fluidos corpóreos que, quando infectados, podem 
transmitir o VIH.  
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
12. Listar os quatro principais modos de transmissão do VIH .. 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
PARTE 2: Indique se a afirmação é Verdadeira ou Falsa . 
 
1. Se uma pessoa tem VIH, desenvolverá sempre SIDA.  

2. VIH está presente no sangue, fluidos sexuais e suor  

3. Abstendo-se (não tendo) relações sexuais é um modo efectivo de evitar ser 
infectado com o VIH.  

4. Quando uma pessoa tem SIDA o seu organismo não se pode defender 
facilmente de outras infecções.  

5. Uma pessoa pode contrair a mesma infecção transmitida sexualmente 
mais de uma vez.  
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6. Existe cura para a SIDA.  

7. Se uma mulher grávida tem VIH, existe probabilidade de não o transmitir 
ao seu bébé. 

8. Uma pessoa pode contrair uma infecção de VIH partilhando as agulhas 
usadas para injectar drogas.  

9. Numerosas pessoas com infecções transmitidas sexualmente, incluindo o 
VIH, não tem sintomas.  

10. O VIH pode ser propagado usando objectos de uso pessoal pertencendo a 
outros tais como a escova de dentes ou a máquina de barbear. 

11. Pode-se, olhando para uma pessoa, dizer se essa pessoa está infectada 
com VIH ou tem SIDA.  

12. É possivel evitar ser infectado com o VIH tendo relações sexuais só uma 
vez por mês.  

13. Um preservativo, quando usado correctamente ,fornece uma excelente 
protecção contra as infecções transmitidas sexualmente e pode evitar a 
expansão do VIH.  

14. Existe uma vacina para proteger as pessoas das infecções pelo VIH.  

15. Uma pessoa pode estar infectada com o VIH durante 10 e mais anos sem 
desenvolver SIDA. 

16. Pode-se contrair VIH beijando alguém que o tem. 

17. Pode ser-se infectado com VIH dando sangue numa estrutura de saúde 
aprovada.. 

18. Furar as orelhas ou outra parte do corpo ou fazer tatuagem com 
instrumentos não esterilizados são possíveis modos de ser infectado com 
o VIH. 

19. Uma picada de mosquito pode transmitir VIH. 

20. Pode evitar-se o VIH comendo bem e fazendo exercício físico 
regularmente. 



1.1Módulo
M.J. Kelly

C. Desmond
D. Cohen 

Os impactos do 
HIV/aids sobre o 
desenvolvimento



 

MÓDULO 1.1: O impacto do HIV/aids no desenvolvimento 17 
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 Objetivos gerais 

Os objetivos gerais deste módulo são: 

• alertar para os variados factores sociais, culturais, económicos e 
políticos que influenciam a expansão e o impacto do VIH e SIDA; 

• mostrar a relevância para a educação das interacções entre a epidemia 
e os factores do contexto no qual está inserida 

 Objetivos 

Ao final desse módulo, você deve ser capaz de:  

• apresentar o VIH e SIDA numa compreensiva estrutura sócio-cultural e 
económica;  

• identificar as relações entre o VIH e a SIDA por um lado e outros factores 
relativos ao desenvolvimento da sociedade por outro; 

•  desenvolvimento da sociedade por outro; 

• distinguir entre as manifestações dos impactos da epidemia , as suas 
causas imediatas, assuascausas subjacentes e as suas causas 
estruturais; 

• dar exemplos das maneiras pelas quais oVIH e aSIDA aumentam o grau 
dos desafios que o contexto sócio-económico coloca à educação. 
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

Reflita por alguns momentos sobre as perguntas a seguir. Você pode achar útil 
anotar suas idéias nos espaços em branco. À medida que você avançar no 
módulo, compare suas idéias e observações com as apresentadas pelo autor. 

 

Em que sectores, além dos da saúde, pensa que o VIH e a SIDA podem estar tendo 
um impacto significativo na sociedade ? 

Que razões se dão para dizer que a SIDA é uma doença principalmente associada 
ao homem ou para dizer que é uma doença principalmente associada à mulher? 

O VIH e a SIDA estão associadas à pobreza? Se sim, de que maneira?  

A SIDA tem um impacto no crescimento económico? 

De que maneiras tem o sector da educação um importante papel na luta contra os 
impactos do VIH e da SIDA no desenvolvimento?  

Agora medite nas suas respostas e identifique aquelas que podem ser de especial 
relevância para a educação. 
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Módulo 1.1 

 O IMPACTO DO VIH/SIDA NO DESENVOLVIMENTO 
 

 Introdução 

A primeira informação publicada sobre a SIDA apareceu em Junho de 1981. Nos 
anos seguintes, foram registados casos da epidemia com frequência cada vez 
maior em quase todo o mundo. Em vista do que agora sabemos sobre o prazo 
entre a infecção do VIH e a manifestação da SIDA, parece certo que a difusão da 
infecção do VIH deve ter ocorrido durante a década de 1970, se não antes. É 
compreensível que as primeiras tentativas de atacar a nova doença tenham sido 
quase inteiramente na área médica (a saúde das pessoas) e epidemiológica 
(propagação de uma doença). 

Enquanto a epidemiologia se ocupava do comportamento humano não estendia a 
sua acção a outros factores do contexto que afectavam a difusão do VIH ou o seu 
impacto na sociedade. 

Vários anos se passaram antes de se reconhecer que o VIH e a SIDA afectam a 
sociedade em vários níveis. Da mesma maneira vários anos se passaram antes de 
se reconhecer a maneira da sociedade actuar - e a maneira como está estruturada 
- tem enormes implicações para a epidemia da SIDA. 

O VIH e a SIDA são um aspecto do desenvolvimento que se estende para além do 
que diz respeito à medicina e à epidemiologia e isto tem enorme implicação para 
as respostas à epidemia. Qualquer resposta à epidemia tem que ter em conta a 
contribuição da sociedade e como a sociedade encara os sucessos e insucessos 
na acção contra a epidemia. O facto de uma resposta global estar longe e tem no 
presente um limitado e parcial sucesso pode ser atribuído em larga escala a não 
se dar adequada atenção ao contexto que tem uma dupla interacção entre a 
epidemia e a sociedade por um lado e entre a sociedade e a epidemia por outro. 

Uma sustentável e compreensiva resposta ao VIH e SIDA é uma matéria complexa. 
A resposta é constituída por três componentes , cada um dos quais necessita de 
estar presente e funcionar ao mesmo tempo. 

1. uma diversificada estrutura de base conceptual; 

2. um ambiente com poderes onde uma acção relevante pode actuar 

3. um conjunto de programas relacionados com cuidados de prevenção, 
apoio e tratamento e diminuição dos impactos negativos da epidemia. 

Trabalhando a partir de uma perspectiva educacional, este módulo assinala um 
número de factores sociais, culturais, económicos e políticos que influenciam a 
propagação e o impacto do VIH e da SIDA. Também chama a atenção para as 
interacções entre a epidemia e os factores contextuais em que a epidemia está 
inserida com relevância para o sector da educação. 
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1. Os desafios postos pelo VIH e pela SIDA 

O VIH e a SIDA confrontam-nos com dois desafios: 

• A doença, Isto é, a condição médica e epidemiológica da infecção do 
VIH e/ou SIDA nas pessoas e nas comunidades. 

• O problema do desenvolvimento, isto é, as repercussões de uma 
infecção generalizada pelo VIH na sociedade e no desenvolvimento, 
quando os casos de infecção se estendem a um país ou região.  

Os impactos mais imediatos do VIH e SIDA sobre o ser humano são a infecção, a 
doença e a morte. Quando a infecção se propaga numa comunidade, constitui 
uma epidemia. Se a epidemia se estende a vários países dá-se por vezes o nome 
de “pandemia”. 

A infecção pelo VIH, a doença que se lhe segue e a possibilidade de prematura e 
trágica morte tem imediatas e destruídoras consequências para as pessoas 
afectadas e para a família mais próxima. Este efeito a nível individual nunca deve 
ser menosprezado. Além de todas as estatísticas e relatórios de impactos sócio-
económicos há homens, mulheres e crianças que vivem uma situação dramática 
de medo e ansiedade, de dor física e incapacidade, de isolamento e rejeição, de 
falta de solicitude e depressão e de revolta e culpa. Qualquer que seja o aspecto 
técnico ou teórico com que se aborde os casos relacionados com a SIDA, nunca 
esquecer os seres humanos a nível individual que estão afectados. A sua situação 
pessoal motiva todos nós a fazer tudo o que pudermos para compreender a 
epidemia, reduzir a sua transmissão e atenuar os seus numerosos impactos. 

A figura 1 apresenta uma estrutura de organização conceptual que permite pensar 
nos diferentes aspectos do problema do VIH e da SIDA. Compreende cinco caixas. 
A caixa 2 representa a situação de uma pessoa vivendo com o VIH e a SIDA.  
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Figura 1:  Níveis das causas e consequências do VIH e SIDA 

1 

Manifestações dos impactos do VIH e da SIDA 
Aumento da pobreza individual e doméstica 
Crescimento da economia nacional mais lento que numa situação sem 
SIDA 
Diminuição nacional dos especialistas e competências 
Aumento do grau dos problemas de gestão 
Sobrecarga dos sistemas de saúde 
Debilitação dos sistemas de educação 
Sobrecarga dos sistemas e estruturas de protecção social 
Substancial redução na dimensão da mão de obra agrícola 
Crónica insegurança alimentar 
Degradação do ambiente (solos, diversidade das culturas, zonas de pesca, 
recursos hídricos) 
Declínio do capital social 
Aumento dos problemas de gestão de governação 
Mudança das normas, práticas e expectativas culturais 
Mudança na estrutura demográfica 
Aumento dos lares só com um pai/mãe, com mulheres como chefes de 
família ou com crianças como chefes de família  
Grande número de órfãos e crianças vulneráveis 
Aumento das crianças aos cuidados de pessoas de idade ou de avós 
Protecção insuficiente dos direitos do homem 

 

2 
Morte motivada pela SIDA  
Probabilidade de outras doenças 
Infecção pelo VIH 

 

3 

Causas imediatas: 
Relações sexuais não protegidas com uma pessoa infectada 
Transmissão da mãe para a criança 
Transfusões de sangue infectado 
Partilha de equipamento de furação ou de injecção com pessoa infectada 

 

4 

Causas subjacentes: Permissividade dos valores e práticas sexuais  
Ignorância 
Pressão dos pares ou social 
Abuso, violência e violação sexual 
Comércio do sexo 
Abuso de drogas 
Pobreza das pessoas 
Pouca saúde e má nutrição 
Práticas culturais 

 

5 

Causas estruturais: 
Desigualdades entre os sexos 
Pobreza na sociedade 
Desemprego 
Ausência de possibilidades de divertimentos  
Migração 
Guerra e conflitos 
Relações norte-sul 
Corrupção 
Ajustamentos estruturais e condicionalismos HIPC  
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A primeira caixa da Figura 1 lista algumas das maneiras de impacto do VIH e da 
SIDA nos aspectos da vida individual, social e económica. Alguns deles serão 
discutidos nas páginas que se seguem. Note-se que há muitos outros impactos 
que não estão indicados nesta caixa. A primeira actividade neste módulo convida-o 
a pensar nalguns deles completando-a. 

 Actividade 1 
Indique outros impactos do VIH e da SIDA ao nível individual, doméstico e na 
sociedade além dos indicados na Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas respostas possíveis para esta actividade (e para as actividades que se 
seguem) encontram-se no fim do módulo. 

 

As caixas 3,4 e 5 da Figura 1 são importantes para a compreensão da epidemia. 
Se se puder resolver os problemas aí indicados, teríamos sucesso em terminar 
com a futura transmissão do VIH. Mas até agora os esforços foram em parte 
infrutíferos. Uma razão é que se tem a tendência a dar a prioridade ao VIH e à 
SIDA e às causas imediatas da transmissão do VIH. Ao mesmo tempo não se dá a 
devida atenção a factores que actuam a um nível mais profundo, isto é, as causas 
subjacentes e as causas estruturais que favorecem a propagação do VIH e da SIDA 
(ver Figura 2). 

As causas imediatas do VIH que aparecem na Figura 1 são comparáveis às raízes 
superficiais de uma árvore. Mesmo se cortamos quasi todas as raízes superficiais, 
a árvore continua a viver devido às raízes mais profundas. A única maneira de 
eliminar a árvore é cavar fundo e cortar todas as raízes. Deve-se cortar as raízes 
que aparecem à superfície e que na Figura 1 se chama as “causas subjacentes”. 
Mas deve-se também cortar as raízes profundas que penetram na terra e 
permitem à árvore sobreviver mesmo em circunstâncias difíceis. Estas raízes 
profundas podem ser comparadas às “causas estruturais” que permitem ao VIH e 
à SIDA proliferar. Dizer que uma resposta à epidemia da SIDA deve apoiar-se numa 
solução multi-sectorial, equivale a dizer que a resposta deve ter em conta as 
causas do VIH e da SIDA nos três níveis – as causas imediatas, as causas 
subjacentes e as causas estruturais . 

Para lutar contra o VIH ea SIDA é importante que o sistema de saúde funcione 
correctamente e disponha dos recursos suficientes e que o sistema educativo 
ofereça a cada rapaz ou rapariga a possibilidade de prosseguir a sua escolaridade 
durante vários anos na escola com boa qualidade de educação. Muitos governos 
com recursos limitados não têm possibilidades de fazer os investimentos 
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necessários na saúde e na educação. Na área da saúde, as clínicas não tem os 
equipamentos médicos requeridos para tratar as infecções transmitidas 
sexualmente (STI) ou as exigências de pessoas vivendo com o VIH e a SIDA.. 
Quanto ao sector da educação, o número de pessoas que obtêm emprego é 
restrito de maneira que as escolas (principalmente as em zonas rurais) não têm 
professores suficientes e os projectos escolares são adiados porque não podem 
ser contratados mais professores, mesmo quando grande número de professores 
qualificados estão desempregados. As limitações que várias condições impõem 
em ambos estes sectores tornam-nos incapazes de reagir eficazmente face ao VIH 
e à SIDA e, assim, nada se opõe à continuada expansão da epidemia.  

 
Figura 2: O contexto do VIH e da SIDA: causas subjacentes e causas estruturais  

 
Source: UNSAIDS, 2005. 
 

A ignorância mostra como os factores de risco do VIH actuam. Como dito 
anteriormente, só o conhecimento, quando não acompanhado pela adopção de 
práticas seguras, não protege uma pessoa da infecção do VIH, mas a ignorância 
pode grandemente aumentar o risco individual.. Não há maneira de dizer pela 
aparência se uma pessoa está infectada pelo VIH. Um jovem que desconhece isto 
e pensa que haverá sinais no corpo para mostrar que uma pessoa está infectada, 
está em grande risco de ter relações sexuais com alguém que lhe transmitirá o 
VIH. Além disso, qualquer pessoa deve saber como se proteger contra a infecção 
do VIH. A ignorância a este respeito, contribui para a possibilidade de ser infectado 
pelo VIH e, assim, representa uma causa subjacente de infecção.. A importância 
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do conhecimento adequado também evidencia as vantagens de dar às crianças 
educação sobre o VIH e a SIDA. 

A actividade 2 convida a continuar as reflexões pessoais, tentando relacionar 
algumas das outras causas subjacentes e estruturais do VIH e da SIDA. 

 

 Actividade 2 
Escreva um pequeno parágrafo para descrever a maneira como cada um dos 
seguintes factores pode contribuir para a propagação do VIH. 

 

• Pressão dos pares e da sociedade 

• Abuso de substâncias nocivas 

• Estado de pouca saúde e alimentação 

• Desemprego 

• Guerra e conflitos 

• Corrupção 

 

Antes de ir mais longe, faça uma tentativa própria ligando cada uma das causas 
ou situações apresentadas descritas nas caixas 4 e 5 da Figura 1 com a 
ocorrência de VIH e SIDA e consequentemente com os impactos da epidemia 
sobre as pessoas, os lares ou outros sectores da sociedade. Encontrará ajuda para 
isto nos livros de Barnett e Whiteside (2002), Jackson (2002), e Weinreich e Benn 
(2004) que fornecem vasta informação sobre a natureza do VIH e da SIDA, os seus 
níveis de causalidade e os seus múltiplos impactos. Estes livros estão incluídos na 
Bibliografia no fim do módulo.  
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2. VIH, sexo e cultura 

Quando ouvimos a palavra “sexo” , quase invariavelmente pensamos em alguma 
coisa que diz respeito à mulher. Mas sexo refere-se ao homem tanto quanto à 
mulher. Uma vez que sexo está enraizado em aspectos culturais tais como 
normas, costumes e práticas, esta secção do módulo examinará a estrutura na 
qual o VIH/SIDA ocorre, do ponto de vista das particularidades dos homens, das 
mulheres e das culturas. 

O mundo tornou-se cada vez mais consciente da importância da componente 
feminina na epidemia da SIDA. Isto porque se verifica de ano para ano uma 
crescente proporção de mulheres infectadas com VIH. Esta proporção agora atinge 
mais de 45%. Esta proporção de VIH e SIDA é mais pronunciada na África sub-
sahariana onde se estima que, no fim de 2005, 57% dos infectados eram 
mulheres. Na verdade, em todos os países ao sul do Sahara, mais de metade dos 
infectados foram encontrados em mulheres e raparigas. 

Esta situação vai provavelmente piorar. As taxas entre jovens mulheres dos 15 aos 
24 anos são consideravelmente mais altas do que as dos rapazes da mesma 
idade. Globalmente, havia estimados 6.2 milhões de raparigas vivendo com VIH e 
SIDA no fim de 2003 comparados com 3.8 milhões de rapazes enquanto que em 
África as estimativas eram 4.7 milhões de raparigas e 1.5 milhões de rapazes. À 
medida que estas jovens se vão tornando mulheres adultas, a proporção de 
mulheres infectadas nas idades mais velhas certamente aumentará.  

O VIH e SIDA tem um efeito comparavelmente muito mais grave nas mulheres e 
raparigas pelas seguintes razões: 

• Factores fisiológicos colocam-nas em muito maior risco de infecção pelo 
VIH. Os tecidos que revestem a parede vaginal são frágeis e cobrem uma 
grande superfície; durante a relação sexual estão expostos a um grande 
volume de fluidos de alto risco e as infecções sexualmente transmitidas 
(STI) podem facilmente não ser detectadas. Devido à pobreza e/ou 
precoces e/ou frequentes situações de gravidez, as mulheres e as 
raparigas tem por vezes uma saúde precária e portanto um risco agravado 
de infecção. 

• Mulheres e raparigas são mais vulneráveis a infecções pelo VIH por razões 
sociais. Elas têm poder limitado para negociar sexo ou as condições do 
sexo. Mesmo casadas e fiéis mantém-se vulneráveis porque os maridos 
podem não ser fiéis ou não lhes permitir negociar o sexo ou o uso do 
preservativo. Os seus parceiros masculinos pretendem considerável 
liberdade e mobilidade económica e geográfica– factores que aumentam 
a possibilidade de infectar a esposa com VIH. Os seus parceiros 
masculinos tendem a ser consideravelmente mais velhos e portanto mais 
experimentados sexualmente. Na África, os parceiros masculinos eram 
cerca de seis anos mais velhos que as mulheres com quem tinham 
relações sexuais.  

• Mulheres e raparigas são mais vulneráveis ao VIH por razões económicas. 
Economicamente estão subordinadas ao homem com menos acesso ao 
capital ou ao crédito. Frequentemente recebem inadequado apoio 
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financeiro do seu parceiro mas têm que apelar à imaginação, trabalho e 
recursos para a manutenção do lar. Elas ocupam-se das crianças e 
cobrem o essencial das suas necessidades financeiras e não é raro que 
sejam levadas a se prostituir para assegurar a sobrevivência do lar e das 
crianças.  

• São habitualmente as mulheres e as filhas que cuidam dos doentes com 
SIDA. Elas tomam as responsabilidades para com os doentes e órfãos, 
continuam a assegurar os cuidados e os trabalhos da casa e a obter os 
meios financeiros mesmo quando estão infectadas ou doentes. Recebem 
inadequado apoio do sistema social , podem estar expostas a situações de 
alto risco devido aos cuidados de SIDA em casa , muitas sofrem de 
extremo cansaço e doenças e morrem jovens. 

Os aspectos social, económico e médico da vulnerabilidade das mulheres e 
raparigas às infecções do VIH estão claramente relacionadas com normas, 
expectativas e práticas culturais que regem a condição feminina. Igualmente os 
homens estão influenciados por crenças, normas e práticas que regem a condição 
masculina. Embora a expressão exacta possa diferir de sociedade para sociedade, 
a experiência internacional mostra que existem princípios comuns: 

• Cada sociedade tem diferentes ideias em relação ao homem e à mulher 
no domínio da sexualidade. 

Em relações heterossexuais, os homens e os rapazes são quase sempre vistos 
numa posição mais forte em poder de decisão do que as mulheres e as raparigas. 

A maioria das culturas atribui às mulheres um papel passivo e subordinado, em 
especial na esfera sexual. Espera-se que as mulheres sejam dóceis, submissas, 
aceitantes, devotadas e fieis e frequentemente, é visto como preferível que não 
mostrem ser conhecedoras em matéria sexual. 

• Em muitas culturas a experiência sexual e ter vários parceiros sexuais é 
visto como matéria de prestigio masculino. 

Admite-se em muitas sociedades que os rapazes devem ter várias raparigas 
enquanto uma rapariga só deve ter um rapaz. Estas diferenças sexuais que a 
sociedade espera são muitas vezes dificilmente geridas pelos jovens de ambos 
os sexos. 

• Este machismo é um factor importante de risco de infecção pelo VIH entre 
os homens e rapazes e os seus parceiros sexuais. 

Estas normas e estas ideologias, embora quase universais, não são inevitáveis. 
Elas foram estabelecidas pelas sociedades nas quais ocorrem e são transmitidas 
através dos processos de socialização da sociedade. Uma vez que as criaram 
também as sociedades as podem mudar. Ministérios da educação trabalhando 
com comunidades religiosas e outros chefes, têm um papel chave na obtenção de 
transformações positivas na imagem e práticas do que significa ser masculino e 
do que significa ser feminina.. Os ministérios têm um trabalho considerável a fazer 
junto dos media e do mundo do espectáculo, de maneira a fazer prevalecer 
cuidadosamente a ideia da igualdade entre o homem e a mulher. Atingir esta 
mudança será uma longa e lenta tarefa mas é algo que pode ser progressivamente 
implantado em cada nova geração de jovens entrando no sistema educativo. Para 
isso é necessária uma educação fundada no respeito dos direitos fundamentais e 
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dirigida para a aceitação concreta da diversidade, da complementaridade e na 
igualdade dos homens e das mulheres.  

 Actividade 3 
Tentar obter alguns livros da escola primária ou do 4.º e 5.º anos, (ou livros para 
crianças) Ler dois ou três capítulos ou histórias e olhar para as ilustrações. No 
texto e nas ilustrações as mulheres e as raparigas tém um papel mais subordinado 
e passivo, enquanto os homens e os rapazes são mostrados em atitudes activas e 
de chefia? Alguns textos e ilustrações mostram mulheres e raparigas dirigindo ou, 
pelo menos, tão activas e vigorosas como os homens e os rapazes ? Que género 
de mensagem encontras em documentos como estes?  

 

 

 

 

 

Para além do sexo, as normas e práticas culturais são factores críticos essenciais 
na resposta à epidemia de SIDA. Alguns destes contribuem , sem qualquer dúvida , 
para a expansão do VIH :  

 
• Casamento precoce e forçado das raparigas; 
• Tatuagens e escarificação feita com equipamento não esterilizado; 
• As práticas da viúva dada em herança; 
• Os rituais de purificação sexual; 
• A crença de que a SIDA resulta de uma maldição ou da violação de um 

tabu. 
 
A urbanização, a migração, a globalização e a perda de referências culturais e 
sociais têm contribuído para mudar a mentalidade das pessoas relativamente às 
relações sexuais. Estas mudanças tem sido aceleradas pelas relações culturais 
entre o mundo desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento, adoptando 
estes muitos dos standards, normas e expressões dos países desenvolvidos, nem 
sempre com consequências benéficas. Em muitos aspectos, a epidemia da SIDA. é 
um produto da globalização. A sua expansão torna-se possível por causa do 
crescimento das interligações do mundo através dos transportes rápidos, rotas do 
comércio internacional e fluxos de pessoas em larga escala.  
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Caixa 1: Excêrto de “On India's roads, cargo and a deadly passenger” 

 “A entrada da Índia na economia global há 15 anos, pode também ser 
responsável pela proliferação da SIDA. Com o aumento dos salários e 
proveitos, os homens têm mais dinheiro para o sexo. Para as mulheres 
pobres, o comércio do sexo é a única maneira de aceder à nova prosperidade. 
As cidades têm mais migrantes e prostitutas e a influência do Ocidente incita 
à liberalização das tradições sexuais da India. Os defensores dos valores 
culturais recusam permitir mesmo um debate nacional sobre a SIDA para 
reflectir estas novas realidades.” (Waldman, 2005). 

 

Mas há numerosos elementos na vida tradicional e cultural que podem 
contribuir positivamente para a luta contra a epidemia. As estratégias e 
campanhas anti-SIDA devem tê-los em conta e capitalizar o seu potencial. Estes 
elementos positivas incluem: 

• O potencial que os períodos de iniciação oferecem para uma sã 
educação sexual, 

• A expansão da prática da circuncisão masculina (um factor que quase de 
certeza ajuda a reduzir a transmissibilidade do VIH); 

• O conhecimento e acessibilidade dos curandeiros tradicionais e a sua 
opinião sobre uma pessoa infectada como um ser humano que é um 
membro duma comunidade; 

• O sentido de família, comunidade, solidariedade e participação;  

• O respeito do carácter sagrado da vida humana; 

• Iniciativas que sublinham o papel das relações sexuais na formação e 
consolidação da relação familiar. 

É demasiado simplista desacreditar a maioria das crenças e práticas culturais 
como contribuindo para a propagação do VIH. A verdade é outra. Muitas delas 
podem ser potentes aliados na luta contra a epidemia. É necessário mais 
conhecimento nesta área e iniciar diligências que tenham em grande conta as 
potencialidades que o contexto cultural oferece.  
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3. VIH/SIDA e pobreza 

Três factos são importantes para compreender a ligação entre a pobreza e o 
VIH/SIDA: 

• A pobreza não causa SIDA. A causa da doença é o vírus de 
imunodeficiência humana (VIH). 

• VIH/SIDA não é uma doença dos países pobres. A doença chegou ao 
conhecimento público primeiro nos Estados Unidos, um país muito rico, 
onde continua a infectar mais do que um milhão de pessoas. Da 
mesma maneira, dois dos mais ricos países em África, Botswana e 
África do Sul estão entre os mais severamente afectados no mundo. 

• VIH/SIDA não é uma doença de povos pobres. Em África, na Ásia, na 
América Latina e nas Caraíbas há um número incalculável de pessoas 
que são extremamente pobres e a grande maioria deles não estão 
infectados pelo VIH.  

Contudo VIH/SIDA e pobreza estão intimamente ligados. Os pobres têm um alto 
risco de infecção pelo VIH. Eles são mais vulneráveis à infecção pelo VIH. Além 
disso o VIH e a SIDA tendem a tornar o pobre mais pobre. Estas ligações entre o 
VIH/SIDA e a pobreza são mostradas na Figura 3 e desenvolvidas abaixo. 

 
Figura 3: Como VIH, SIDA e pobreza se relacionam entre si. 
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As pessoas 
Os pobres estão em mais alto risco de infecção pelo VIH pelas seguintes razões: 

• É menos fácil, para os pobres, o acesso aos serviços de saúde e isto por sua 
vez aumenta o número de STI não tratadas e , em consequência; o risco de 
infecção pelo VIH também aumenta.  

• Os pobres estão menos informados sobre o seu estado relativamente ao VIH 
ou o estado do seu parceiro sexual. 

• Há uma maior possibilidade de que o pobre tenha uma actividade sexual não 
protegida porque não tem meios para comprar preservativos, para os guardar 
correctamente ou tem relações sexuais em condições que tornam difícil usá-
los devidamente. 

• Alguns pobres entram na prostituição para obter dinheiro, especialmente 
mulheres e raparigas. 

 

Os pobres são mais vulneráveis às infecções pelo VIH por razões de saúde porque: 

• Tem uma saúde precária e uma má nutrição, 

• Tem acesso limitado aos cuidados de saúde, 

• Não há sempre serviços de saúde nos lugares onde vivem, 

• Não tem possibilidade de pagar os tratamentos ou de suportar os custos 
associados aos cuidados médicos; 

• Estão particularmente expostos a outros riscos sanitários tais como malária, 
tuberculose ou problemas gastro-intestinais; 

• Muitos são obrigados a viver em condições de superlotação e sem sanidade 
ou acesso a água potável garantida. 

 

Os pobres também vivem nas seguintes condições: 

• Há menos escolhas nas suas vidas afectando áreas, tais como o trabalho, 
onde e como vivem, no que gastam o seu dinheiro e como ocupam os seus 
tempos livres.  

• Vivem sob considerável pressão para satisfazer as necessidades imediatas e 
tem poucos incentivos para adiar pagamentos que lhes são devidos; 

• As pressões que têm para sobreviver no dia a dia não os deixam preocupar-
se com uma doença que pode afectá-los só passados vários anos.  

 

Tratar da casa 
Além do mais, a SIDA torna o pobre mais pobre porque reduz os proveitos e os 
recursos, aumenta as despesas e obriga a deslocar os recursos da casa para 
pagamentos médicos de cuidados e de funeral. As economias da casa são 
afectadas pela perda do emprego, a incapacidade para manter os níveis de 
produção agrícola ou outra, necessidade de gastar o capital economizado, o tempo 
que deve ser dedicado para atender às necessidades da doença, o aumento dos 
custos associados aos cuidados com os órfãos, a venda de acções de capital 
necessário para fins da produção, altos custos de funeral e a incapacidade da 
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família e outras casas darem o mesmo nível de apoio e assistência como no 
passado. O poder de compra no mercado é afectado porque a doença reduz os 
meios privados enquanto os custos aumentam. Pode também ser um efeito 
negativo para o mercado quando as pessoas morrem, porque deixam de pagar as 
mercadorias que tinham comprado. 

As publicações fornecem extensa evidência destes impactos e dos riscos de 
desintegração dos lares com a dispersão dos membros da família. Ver, por 
exemplo, Barnett e Whiteside, (2002: capítulo 7) e Jackson, (2002: 330-342). Três 
outros exemplos podem ser citados aqui: 

• Um estudo dos lares afectados pela SIDA na Zambia mostrou que em dois 
terços das famílias onde o pai tinha morrido, os meios mensais disponíveis 
tinham baixado de 80%.  

• Na Etiópia, as famílias afectadas pela SIDA despendiam entre 11,6 e 16,4 
horas por semana na agricultura, comparadas com as 33,6 horas das 
famílias não afectadas. 

• No Zimbabwe, um doente de SIDA, acamado, representa para a casa um 
custo adicional de US$23-34 por mês. 

Se conhece um lar, no qual uma pessoa está sofrendo de SIDA, guarde no seu 
espirito as condições em que ele vive efectuando a Actividade 4. 

 

 Actividade 4 
Faça uma lista de como evoluem as despesas e os proveitos de um lar se um dos 
membros desenvolve a SIDA. Que estratégias este lar pode adoptar para fazer face 
a esta situação ? 
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4.  SIDA, desenvolvimento e crescimento 
económico 

A epidemia tem um efeito negativo no crescimento económico porque destroi o 
necessário capital humano, físico e social.. 

• A doença reduz o capital humano porque principalmente afecta os adultos 
nos seus anos economicamente produtivos (idade 15-45 anos). Visto que o 
significante desenvolvimento do capital humano se processa ao nível do lar, 
a doença ou a morte de um membro do lar, especialmente de um parente, 
pode levar a geração mais nova a ficar sem ninguém que lhe transmita os 
necessários conhecimentos teóricos e práticos. A facilidade com que as 
famílias afectadas pela SIDA deixam de enviar os filhos à escola causa o 
rompimento da formação básica do capital humano. 

• O VIH e a SIDA conduz á redução do capital físico porque as famílias têm que 
dispor imediatamente das economias tanto ao nível da casa como ao nível 
público. Também afecta o incentivo para economizar ao nível da casa. O 
pagamento prematuro das reformas assim como o pagamento antecipado 
das prestações a prazo pesa sobre os investimentos publicos e privados 
Confrontados com um aumento das despesas a fazer para cobrir as 
necessidades de cuidados e de tratamento das infecções ligadas à SIDA, 
assim como para recrutar e formar os substitutos para preencher as faltas de 
pessoal por causa da doença, os poderes públicos vêem a sua capacidade de 
poupança esvair-se.  

• A epidemia reduz o capital social – normas, estruturas, memórias 
institucionais e acordos que asseguram o bom funcionamento da sociedade 
– devido à ausência ou prematura morte daqueles que têm os 
conhecimentos e a experiência para fazer funcionar o sistema com eficiência. 
Como consequência, o governo pode ter dificuldades em fornecer os serviços 
sociais básicos, a segurança e a gestão eficaz da economia e desenvolver as 
bases jurídicas e legais. 

 

Agricultura de subsistência 
Consideramos agora o impacto da epidemia na agricultura. A agricultura é a 
principal actividade de uma grande parte da população mundial em particular nos 
países em vias de desenvolvimento de África , da Ásia oriental e do sueste 
asiático.O impacto do VIH e da SIDA põe em perigo a vida e o bem-estar destas 
populações.  

De acordo com as estimativas da Organização para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), é possível que até 2020 a doença custe a vida a 26% da mão de obra 
agrícola na Namíbia, 23 % no Botswana e também no Zimbabwe, 20% tanto em 
Moçambique como na África do Sul e 17% no Quénia representando catastróficas 
perdas para o sector agrícola. As vítimas são na maioria mulheres, as quais 
representam quatro quintos da população agrícola activa. Outro factor que agrava 
a perda de mão de obra é a diminuição do tempo disponível para os trabalhos no 
campo devido ao tempo consagrado aos cuidados com os doentes.  
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Esta perda de mão de obra tem consequências negativas dramáticas. 

• O empobrecimento dos lares rurais – estima-se que os custos do tratamento 
e luto consomem mais de três vezes o rendimento médio anual agrícola. 

• Abandono das culturas de mão de obra intensiva em favor de culturas menos 
exigentes mas muitas vezes menos nutritivas. 

• A diminuição da área de terreno cultivada com terras produtivas incultas. 

• A redução do número de culturas e portanto com o declínio da diversidade de 
culturas. 

• Venda de gado e outros bens agrícolas para pagar os custos médicos para 
tratamento da SIDA e cuidados paliativos ou pagar os funerais. 

• Ruptura da transmissão dos conhecimentos agrícolas práticos e teóricos 
entre as gerações, lares e comunidades. 

• Aumento do recurso a mão de obra envelhecida ou ainda jovem (por vezes 
mesmo muito jovem). 

• Uma necessidade dominante para dar prioridade à sobrevivência imediata. 

O resultado final a prazo é a produção de menos alimentos ou alimentos menos 
nutritivos. A epidemia da SIDA conduz, assim, a uma crónica crise de alimentação 
em muitas comunidades severamente afectadas e que são produtoras dos seus 
próprios alimentos.  

 

O sector privado 
O impacto do VIH e da SIDA no sector privado traduz-se por redução da 
produtividade, aumento dos custos e diversificação dos recursos produtivos 
afectando o mercado dos produtos industriais. Durante a fase sem sintomas, o 
estado de um empregado não tem real incidência na empresa. Uma vez que o 
empregado começa a estar doente, o empregador incorre numa série de custos: 
aumento do abstencionismo, redução do nível de rendimento do empregado 
infectado, tarefas adicionais para os trabalhadores saudáveis, inexperiência do 
empregado substituto e aumento dos custos médicos e de seguro. Os sectores dos 
transportes e o mineiro são particularmente vulneráveis a estes custos. Nestes 
sectores os empregados são obrigados a trabalhar longe do local habitual de 
residência e isto coloca-os em risco acrescido. Ambos os sectores arriscam perder 
empregados altamente qualificados que são muito caros.  

 
Em numerosos países em vias de desenvolvimento o VIH e a SIDA estão também 
afectando a produtividade e rentabilidade do sector agrícola comercial. Como no 
sector mineiro, este é de produção intensiva. As condições de trabalho nas 
indústrias agrícolas e hortícolas expõem os empregados a uma vulnerabilidade 
acrescida à infecção pelo VIH – afastamento das famílias, baixa remuneração e de 
risco, habitação reduzida em locais de sexo único superlotados, com poucos 
espectáculos e limitado período de trabalho para trabalhadores não qualificados. 
Acentuando a mobilidade de pessoas vulneráveis sem lhes oferecer adequado 
cuidado no emprego, as condições que promovem o desenvolvimento de 
empresas mineiras, agrícolas e hortícolas em grande escala contribuem para a 
propagação da epidemia da SIDA.  
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A actividade que se segue tem por objectivo , convida a relacionar alguns dos 
assuntos que temos vindo a considerar com o que se passa nas escolas, colégios 
e liceus. 

 Actividade 5 
1. Que meios pode o sector educativo pôr à disposição das crianças das escolas 
com as especialidades que muitos deles necessitarão, num ambiente agrícola, em 
mudança devido a estar afectado pela SIDA ?  

 

 

 

 

 

2. Como pode o sector da educação sensibilizar melhor os alunos para os riscos 
do VIH e as vulnerabilidades que muitos deles encontrarão nas empresas 
multinacionais que dominam hoje o mundo comercial e industrial ? 

 

 

 

 

 

 

 

O sector público 
O governo de qualquer país afectado pelo VIH e pela SIDA está confrontado com 
difíceis decisões, enquanto ao mesmo tempo ele próprio está sendo afectado. O 
Estado é muitas vezes um dos maiores empregadores no país. Assegurar o bom 
funcionamento dos serviços e da administração obriga a contratar em todo o país 
uma vasta variedade de empregados, o que significa que infecções ocorrerão no 
sector público com os custos associados. A redução da produtividade, contudo, 
tem diferentes implicações do sector privado. 

No sector privado, se um empregado não é produtivo, isto representa um custo 
para a organização. No sector público a baixa produtividade é um custo para a 
população que necessita do serviço. O VIH e a SIDA assim afectam a capacidade 
do Estado para fornecer serviços. A gravidade desta redução de capacidade será 
determinada pela taxa de infecções e de quem é afectado visto que o Estado tem 
postos críticos no seu serviço público. O impacto no fornecimento de serviços 
afecta todos os aspectos da governação em maior ou menor grau. As implicações 
da epidemia sobre a procura são variáveis conforme os sectores. 

 
A saúde é, obviamente, o sector mais afectado. O aumento do número de casos de 
doenças e morte ligados à epidemia aumenta a procura de serviços de saúde 
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enquanto os profissionais da saúde podem ser eles próprios afectados. Mais uma 
vez é o duplo impacto do aumento da procura e da redução da oferta. Os governos 
têm difíceis decisões a tomar em relação ao sector da saúde. Mesmo se são 
tomadas medidas para a formação de pessoal adicional para substituir os que se 
perdem, há prioridades que têm que ser tomadas. Na maioria dos países 
duramente afectados pelo VIH e pela SIDA os serviços de saúde tinham a 
capacidade muito ocupada mesmo antes do aumento da procura. Sendo a 
capacidade limitada para responder à nova procura, decisões sobre quem e o que 
será tratado têm que ser tomadas. A epidemia da SIDA pode, assim, afectar a 
saúde não só dos infectados mas também de outros na comunidade. 

Se os governos decidem responder à procura aumentada, a maneira como 
respondem terá variadas implicações. Se a decisão é de fornecer tratamento na 
forma de antiretroviral (ARV), os recursos necessários são elevados. O tempo dos 
médicos e enfermeiras , o uso das instalações, o custo dos medicamentos e testes 
fornecidos tornam o custo da implementação muito significativo. Estes custos, 
contudo, não devem ser considerados isoladamente. Fornecendo ARV, reduzirá o 
nível da doença, reduzindo a procura noutras áreas do sistema de saúde e assim 
libertando recursos. A intervenção necessitará, contudo, de ser financiada. Os 
meios de financiamento podem facilmente ter implicações macro-económicas. 
Enquanto estes são assuntos que necessitam ser ponderados, é difícil fazer 
previsões e irá variar com a situação económica inicial na qual o próprio país se 
encontra.  

Outros sectores do governo tem idênticos problemas em relação à saúde com 
aumento da procura ao mesmo tempo que diminui a capacidade para lhe 
responder. Por exemplo, os serviços de protecção social - onde existem - tem que 
gerir os apoios que as famílias pedem como resultado de doença ou morte e as 
necessidades de crianças órfãos ou crianças vivendo com , e possivelmente 
tomando conta de, pais moribundos. 
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5.  Implicações para o sector da educação 

Pobreza, VIH e SIDA, e educação 
A relação estreita entre VIH e SIDA por um lado e pobreza por outro, tem muitas 
implicações para a educação: 

• Os lares afectados têm cada vez menos recursos para despender com a 
educação das suas crianças.  

• A necessidade das crianças trabalharem em casa e nas actividades 
produtivas, pode tornar-se tão grande que as crianças são retiradas da escola 
ou só vão esporadicamente. As raparigas são muito mais afectadas que os 
rapazes. 

• Por consequência, a oferta de escolaridade deve ser especialmente 
concebida para as necessidades dos pobres em termos de conteúdo do 
ensino, de pedagogia e de horários. 

Porque o VIH e a SIDA agravam a pobreza das pessoas já pobres e que essa 
pobreza torna os pobres mais susceptíveis à infecção pelo VIH, existe a 
possibilidade de que o VIH e a SIDA se propaguem mais particularmente no seio 
das populações pobres. Mas porque eles tem menos acesso à educação, os 
pobres são quem tem maiores dificuldades em beneficiar da “vacina social” quue 
constitui a educação. Por outras palavras, a privação económica e social pode 
combinar-se para reforçar a vulnerabilidade dos pobres ao VIH. A possibilidade 
deste cenário, representa para os decisores da política educacional um desafio 
para assegurar o acesso de todas as crianças e especialmente as crianças pobres, 
a uma escolaridade de boa qualidade durante tantos anos quanto possível.  

 

Oferta e procura 
O aumento da pobreza terá um impacto na procura da educação ,isto é, sobre o 
número de pessoas que pedem para beneficiar de uma educação. Além dos 
factores já enumerados, a procura de educação diminui em ambientes de forte 
presença de VIH porque:  

• Reduz a fertilidade das mulheres infectadas; 

• Encurta a vida de outros antes que tenham tido as crianças que, de outra 
maneira, teriam tido;  

• Infecta algumas crianças nascidas de mães infectadas. 

Como resultado, há menos crianças nascidas e mesmo menos que sobrevivem até 
à idade escolar. Isto leva a uma redução da procura no sistema educacional. 

A situação em relação à procura não significa que devam ser formados menos 
professores e outro pessoal da educação. De facto, a epidemia parece levar para 
uma conclusão oposta. As estimativas indicam que, se o pessoal educacional 
sofrer uma incidência de VIH semelhante à população em geral, a perda de 
efectivos ultrapassará de longe a baixa da procura. Isto significa que, para manter 
o nível actual de educação, será necessário aumentar a formação. De outra 
maneira, a epidemia de SIDA leva a um declínio do nível actual de educação 
resultando consequências negativas para o desenvolvimento. 
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No sector da educação, as perdas de recursos humanos reduz a capacidade do 
sector para fornecer serviços educacionais enquanto o impacto do VIH e da SIDA 
noutros sectores sócio-económicos cria nova e diferente procura para serviços que 
o sector da educação é solicitado a fornecer. O sector da educação não existe 
isolado de outros sectores produtivos e ambos serão a causa de ajustamentos 
noutros sectores para compensar a perda de recursos humanos na educação, O 
sector da educação também deverá ajustar os seus objectivos e capacidades 
tendo em conta o impacto do VIH eda SIDA noutros sectores sócio-económicos.  

Uma efectiva resposta à epidemia será baseada no entendimento das maneiras 
pelas quais o VIH e a SIDA afecta a actividade social e económica com o passar do 
tempo, sabendo que o impacto social e económico difere entre sectores e estas 
diferenças nos sectores se intensificarão à medida que a epidemia se propaga.  
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Caixa 2: Estudo de caso: Impacto do VIH e da SIDA na população actva do 
sector da educação 

 
Examinar abaixo o impacto do VIH e da SIDA na população activa do sector da 
educação: 

▪ Reduzida oferta de mão de obra na educação com uma diferente composição 
em idade e sexo. 

▪ Perda de pessoal especializado e com experiência de todas as categorias 
incluindo trabalhadores manuais e intelectuais do sistema de educação. 

▪ Perturbação das actividades educacionais e custos agravados para o sistema 
de educação devido ao aumento dos níveis de abstencionismo e morte do 
pessoal e reforma precoce de pessoal com experiência. 

▪ Estigmatização e discriminação contra o pessoal com VIH e SIDA e perdas de 
rendimento do pessoal com efeitos no rendimento do sistema e na moral do 
pessoal. 

▪ Aumento dos custos do trabalho para o sistema de educação no seu conjunto 
devido à redução da produtividade do trabalho e custos mais altos devido às 
despesas com os cuidados de saúde, abstencionismo e auxílio para os 
trabalhadores que estão doentes, custos de funeral, pensões e outras 
indemnizações, etc. 

 ▪ Substituição de pessoal de todas as categorias a título temporário ou 
permanente, aumentando assim as despesas de recrutamento e formação o 
que leva a mudanças nos níveis de capacidade do sistema devido às perdas de 
recursos humanos com experiência. 

▪ Mudanças na qualidade e quantidade de serviços fornecidos pelo sector com 
consequentes efeitos no sistema social e económico que se repercute no 
rendimento do sistema de educação como um todo.  

▪ Perdas de capacidades de recursos humanos chave a todos os níveis do 
sistema de educação, que reduz a capacidade do sector para gerir e responder 
eficientemente aos problemas complexos de recursos humanos que o VIH e a 
SIDA geram. 

Duas importantes questões resultam do que acima se disse:  

▪ Quais são os mais importantes factores da erosão dos recursos humanos que 
afecta a capacidade do sector de educação de realizar as tarefas que se 
espera dele ?  

▪ De que maneira e com que resultados, tem o sector da educação como 
fornecedor de serviços, respondido às perdas de recursos humanos acima 
identificadas ? Por exemplo, várias soluções têm-se adoptado devido às perdas 
de professores, tais como mudanças na dimensão das classes, mas tem 
produzido efeitos na qualidade da educação, o que tem outros indirectos 
impactos na produtividade do trabalho na economia. 
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 Resumo 

A análise feita acima, identificou alguns dos impactos que a doença e morte das 
pessoas pode produzir nos poderes públicos e no aparelho económico de um país, 
evidenciando as implicações na economia e no desenvolvimento. O VIH e a SIDA 
atingem todas as facetas da sociedade. Não se pode considerar este problema 
isoladamente reduzindo-o a um problema médico ou a um problema de 
comportamento. 

Qualquer resposta deve ter em conta o contexto sócio-económico em que a 
epidemia ocorre. De particular importância são a pobreza e as características da 
actividade sexual. O VIH e a SIDA, a pobreza e o sexo formam três componentes 
em que cada uma continuamente reforça a outra. O VIH/SIDA favorece e é 
favorecido pela pobreza e pelas desigualdades entre os sexos. A pobreza favorece 
e é favorecida pelo VIH/SIDA e pelas desigualdades entre os sexos. As 
desigualdades entre os sexos favorecem e são favorecidas pelo VIH/SIDA e pela 
pobreza. O ideal seria que cada intervenção contra uma destas três componentes 
inclua outras intervenções contra as outras duas. A complexidade da epidemia 
exige uma acção multi-sectorial que tenha em conta o facto de que muitos 
factores sócio-económicos e culturais determinam a distribuição geográfica, o sexo 
e a idade da população atingida pelo VIH. Tais factores também têm um papel no 
impacto do VIH e da SIDA nas pessoas individuais, nas famílias, nas comunidades 
e nas actividades produtivas. 

O VIH/SIDA e os seus impactos podem comparar-se a uma série de ondas 
sucessivas. A primeira onda é a da infecção pelo VIH, mas como a infecção passa 
despercebida durante muitos anos, o mundo não tomou imediatamente 
consciência do que tinha acontecido. A onda seguinte da SIDA, doença e morte foi 
mais visível. Hoje ainda continua a varrer o mundo com uma força implacável. 
Uma outra onda, a da estigmatização e da discriminação tem o poder de destruir a 
dignidade humana. Nos últimos anos, o mundo tomou consciência de outras 
ondas do impacto do VIH e da SIDA : o número enorme de órfâos e crianças 
vulneráveis, os avós e as pessoas de idade de que , por vezes, se descura e que se 
ocupam dos órfãos e dos doentes e a sobrecarga dos sistemas de segurança 
alimentar e de nutrição (que ,por sua vez, agravam o risco de infecção pelo VIH e a 
progressão do VIH para a SIDA). Estes problemas emergentes exigem respostas 
criativas. 

Se se examina o ambiente complexo em que o VIH e a Sida ocorrem , perguntas 
surgem repetidamente : O que tem o sector da educação feito sobre isto ? O que 
está fazendo agora ? O que deveria ser feito ? 

Para um educador compreendendo o contexto sócio-cultural e sócio-económico do 
VIH e da SIDA não é um fim em si. É uma chamada para a acção que mudará a 
situação para um futuro melhor. 
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 Lições aprendidas 
Ponto n.º 1 : A importância de ver para além dos sintomas 

Além das manifestações visíveis do VIH e da SIDA e as suas imediatas causas, há 
muitos factores profundamente enraizados na vida da sociedade, nas 
comunidades e nas próprias pessoas que facilitam a ocorrência da infecção pelo 
VIH. Quanto mais estes forem conhecidos, compreendidos e tomados em atenção, 
maior a probabilidade de que as respostas ao VIH e à SIDA tenham sucesso.  

 

Ponto n.º 2 : A pobreza não provoca VIH/SIDA mas ambas estão estreitamente interligadas.  

A infecção do VIH não se confina com os mais pobres , mesmo representando 
estes a maioria dos casos de infecção na África sub-sahariana. A relação entre 
pobreza e VIH está longe de ser simples e directa e muitas forças complexas 
entram no conflito mais do que os efeitos só da pobreza.  

 
Ponto n.º 3: O VIH e a SIDA interferem com o desenvolvimento e o crescimento económico de 
uma nação.  

A SIDA acentua a pobreza e aumenta as desigualdades a todos os níveis: lares, 
comunidade, regional e sectorial. A epidemia mina os esforços para redução da 
pobreza, distribuição dos rendimentos e dos bens, produtividade e crescimento 
económico. A SIDA tem travado o progresso para os objectivos do desenvolvimento 
internacional por causa da influência que tem em todas as actividades de 
desenvolvimento.  

 
Ponto n.º 4: O VIH e a SIDA reduzem as capacidades dos governos para fornecer serviços e para 
responderem à doença. 

Debilitando e matando grande número de adultos na idade de trabalhar, a SIDA 
reduz a efectividade das instituições governamentais em países de alto 
predomínio da doença. Estas instituições tornam-se incapazes de fornecer à 
população os serviços de sua responsabilidade e também de responder ao 
aumento da procura de serviços públicos que a epidemia gera. 

 
Ponto n.º 5 : O VIH e a SIDA levantam questões sobre o papel da educação. 

O sector educativo tem o potencial para resolver muitos dos assuntos ligados à 
transmissão do VIH e aos numerosos subsequentes impactos. Contudo, há 
necessidade de repensar muitos aspectos para obter sucesso no seu papel.  
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 Respostas a atividades 
Actividade 1 

Ao nível individual, a epidemia arruina o potencial das pessoas para terem uma 
longa e saudável vida, para ter acesso à educação e ao conhecimento , serem 
capazes de aceder aos recursos necessários para manter um decente nível de 
vida e para tomar parte na vida e actividade de uma comunidade dinâmica. 

Ao nível do lar, a epidemia torna o pobre mais pobre, empobrece as melhorias no 
lar até ao ponto de desaparecer como unidade da sociedade e obriga a vender 
bens de produção para fazer face à perda de rendimentos e aumento das 
despesas.  

Ao nível da sociedade, a epidemia leva ao declínio da produtividade (na indústria e 
na agricultura por causa da doença e da morte), ao aumento dos custos de 
produção ( por causa do aumento dos custos médicos e dos seguros e por causa 
dos custos de recrutamento e formação dos novos trabalhadores) e um clima de 
difíceis relações no seio das comunidades (por causa da estigmatização e 
discriminação). 

 

Actividade 2 

Pressão dos pares e da sociedade : os homens e os rapazes são muitas vezes 
obrigados a dar uma imagem de masculinidade, enquanto as raparigas sentem 
muitas vezes a necessidade de mostrar aos seus pares que tem uma relação 
“boa”. Pressões desta natureza podem conduzir a comportamentos de alto risco 
de infecção pelo VIH. 

O abuso do álcool contribui de duas maneiras para a transmissão do VIH: primeiro 
porque faz perder a capacidade de pensar claramente e controlar-se a si próprio 
donde a ter um comportamento potencialmente de risco e, em segundo lugar, 
porque os efeitos físicos do álcool no corpo torna a pessoa mais susceptível para a 
infecção pelo VIH e se a pessoa já tem VIH positivo, esses efeitos fazem com que 
essa pessoa seja um transmissor mais potente do vírus. Os utilizadores de drogas 
injectáveis são também susceptíveis da infecção por duas razões; primeiro como o 
álcool, as drogas também tiram a capacidade de pensar claramente e exercer um 
auto-controlo e, em segundo lugar, se partilham as agulhas de injecção podem 
facilmente transmitir a doença através das gotas de sangue infectado que fica na 
agulha após utilização. 

Uma pessoa cujo estado de saúde ou nutrição é mais baixo, é mais susceptível à 
infecção pelo VIH do que uma pessoa que está de boa saúde e bem alimentada. 
Além disso, há uma maior concentração de VIH nos fluidos do corpo de uma 
pessoa infectada que está mal nutrida ou cuja alimentação não contém os 
necessários micronutrientes e então essa pessoa é um transmissor mais poderoso 
do vírus do VIH. 

O desemprego está intimamente ligado à pobreza e ao estado de alimentação 
pobre e contribui assim para a expansão do VIH. Além disso, os que não têm 
emprego não têm muita esperança no futuro e, por isso, tomam riscos que não 
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tomariam se tivessem um emprego estável e rendimento razoável. Eles podem 
sentir que não vale a pena protegerem-se contra uma doença que se manifesta 
vários anos depois, quando não têm rendimentos ou recursos para assegurar que 
podem viver uma vida humanamente decente nos próximos anos. 

 Considerando as guerras e os conflitos, há que ponderar que: causam severas 
rupturas na população civil, provocam a impossibilidade de tratamento normal dos 
doentes , agravam a fome e a pobreza , usam o violação como arma de guerra, 
existe um alto nível de VIH nas forças armadas especialmente naqueles que estão 
envolvidos no combate activo, destroem os lares e provocam fluxos enormes de 
refugiados, especialmente mulheres e crianças.  

A corrupção promove a expansão do VIH e da SIDA porque implica o desvio de 
recursos que eram destinados ir para o tratamento dos que estão infectados, para 
programas de prevenção ou para acudir às necessidades dos órfãos ou das 
crianças vulneráveis. A corrupção pode também significar que há poucas chefias 
na luta contra a doença ou que as chefias não estão devidamente mobilizadas. A 
corrupção pode também resultar das políticas que estão a ser adoptadas, não 
porque sejam as mais efectivas mas porque são as que comportam mais recursos 
(com a oportunidade para o pessoal desonesto de obter proveitos).  

 
Actividade 3 

Os livros que foram publicados há 10 ou 15 anos apresentavam as raparigas e as 
mulheres como professoras, enfermeiras, domésticas, cozinheiras, lavadeiras, 
etc.. Elas apareciam retiradas , desempenhando papéis que eram importantes 
mas não tão destacados como muitos que eram representados por homens e 
rapazes tais como pilotos, doutores, advogados, condutores, directores de escolas, 
executivos de empresas, desportistas, etc. Livros mais recentes devem reflectir as 
mudanças que estão ocorrendo na maneira como os dois sexos são representados 
mas, mesmo se esta tendência se reforça, numerosos textos continuam a 
representar as mulheres e as raparigas ocupando posições “inferiores” enquanto 
os homens e rapazes desempenham papéis “superiores”. . 

A mensagem que transmitiam os livros de estilo mais antigo era de que as 
mulheres e as raparigas estavam subordinadas aos homens e rapazes. O novo 
estilo dos livros mostra maior igualdade entre os dois sexos e é importante que os 
alunos tomem consciência disto desde o tempo de escola.  

 

Actividade 4 

O rendimento baixa com a incapacidade de trabalhar ou de efectuar os trabalhos 
agrícolas O rendimento também baixa se a pessoa que o gera despende 
demasiado tempo a cuidar de um doente ( isto é, se a mulher que faz o negócio 
não pode devotar o mesmo tempo que antes na actividade do negócio). 

As despesas devem aumentar devido à necessidade de comprar produtos 
especiais para a pessoa que tem SIDA – melhor comida, bebidas não alcoólicas, 
cremes adocicantes, medicamentos para a dor de cabeça e para as dificuldades 
gástricas, sabão e água especial para lavar a roupa da cama, maior quantidade de 
combustível para aquecer a água para as lavagens do doente e para manter limpo 
o ambiente, etc.. As despesas também aumentam com os custos das consultas e 
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dos transportes de ida e volta aos centros clínicos, os custos do tempo gasto nos 
centros ( que é tempo não gasto em trabalho produtivo) e os custos dos 
medicamentos que podem não estar cobertos por esquemas para antiretroviral 
gratuito (por exemplo, cremes antibióticos para problemas da boca). 

Diversas estratégias permitem fazer face a esta situação financeira, por exemplo: 
usar o capital economizado, empréstimos de parentes, amigos ou mesmo 
prestamistas, vender bens (rádio, TV, bicicleta, gado) e obter auxílio de 
organizações da comunidade ou religiosas. Estratégias mais radicais incluem 
encorajar os membros femininos da família a entrar na prostituição, arranjar um 
casamento precoce para uma filha (para obter o dote) e tirar as crianças da escola 
para trabalharem no campo ou em outras actividade remuneradas.  

 

Actividade 5 

Vários meios de acção são possíveis: integrar educação prática agrícola e hortícola 
mais completa no programa escolar; desenvolver uma escola agrícola na terra ( e 
não simplesmente um jardim) na qual os alunos possam trabalhar em cooperação 
com a comunidade; organizar demonstrações com agricultores de sucesso da 
comunidade; convidar trabalhadores do departamento de agricultura a participar 
no desenvolvimento das competências agrícolas dos alunos: favorecer a 
aproximação e a ligação entre a escola e a comunidade. 

Analisando a ligação ente a globalização (tal como está a ser praticada) e a 
propagação do VIH e da SIDA, pode fazer-se notar que a facilidade de transportes 
no mundo de hoje tem contribuído para a expansão da doença e que a falta de 
responsabilidade das multinacionais em relação às comunidades locais deixa a 
subsistência dessa comunidade dependente de decisões tomadas algures ( e 
muitas vezes em países longínquos) sem que essa comunidade possa participar e 
sobre as quais não tem nenhuma influência.  
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 Objetivos gerais 

Os objetivos gerais desse módulo são:  

• alertar para a enorme variedade de desafios que o VIH/SIDA coloca a um 
sistema educativo formal; e 

• fornecer os meios para reconhecer estes desafios e integrá-los numa 
estrutura conceptual coerente. 

 

 Objetivos  

Ao final do módulo, os participantes serão capazes de:  

• descrever os modos como o VIH/SIDA afecta o contexto de funcionamento 
de um sistema educativo; 

• explicar como a epidemia afecta a capacidade de funcionamento de um 
sistema educativo; 

• identificar as mudanças operadas num sistema educativo por causa do 
VIH/SIDA; 

• avaliar a necessidade de novas mudanças para responder à epidemia;  
• apresentar uma estrutura organizativa para a interacção entre o VIH e a 

SIDA e a educação. 
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

Reflita por alguns minutos sobre os pontos abaixo. Você pode julgar achar anotar 
suas idéias nos espaços fornecidos. À medida que você avançar no módulo, 
compare suas idéias e observações com as do autor. 

 

Identificar algumas áreas onde, no seu país, o ministério da educação tenha 
mudado as suas estruturas de gestão ou os seus procedimentos, por causa do VIH 
e da SIDA. 

 

 

 

Identificar algumas mudanças que tenham ocorrido no pessoal e/ou na 
organização das escolas e instituições de ensino, por causa do VIH e da SIDA. 

 

 

 

Que alterações foram introduzidas nos programas escolares do seu país para ter 
em conta o VIH e a SIDA? 

 

 

 

Como (se algum) tem a SIDA tido efeito sobre o número de professores nas 
escolas e no tempo que actualmente podem dedicar ao ensino? 

 

 

 

Como (se algumas) a epidemia de SIDA tem criado dificuldades ao ministério da 
educação e às escolas para executarem as suas tarefas ?  
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Módulo 1.2 
 

  O VIH /SIDA, UM DESAFIO PARA A EDUCAÇÃO 
 

 Introdução 

O VIH e a SIDA representam uma nova questão para a educação. Embora a 
Declaração Mundial sobre a Educação Para Todos (EPT), adoptada em Março de 
1990 na Conferência de Jomtien tenha criado um consenso sobre um renovado 
compromisso mundial para definir as necessidades fundamentais de 
aprendizagem para todas as crianças, jovens e adultos, nada foi mencionado 
sobre o VIH/SIDA ou sobre os órfãos. 

Foi só nos anos 1990 que se tomou consciência das implicações da epidemia 
para a educação. O reconhecimento de que a educação poderia ser um 
significativo parceiro na resposta à epidemia cresceu embora muito lentamente. 
Ambos os aspectos foram para a agenda da Reunião Mundial da Educação (World 
Education Forum) realizada em Dacar em Abril de 2000. Reconhecendo que o VIH 
e a SIDA constituem uma dos maiores ameaças à educação mundial, o Forum 
considerou: 

• o Impacto da epidemia no sector da educação ; e  

• como uma educação específica sobre o VIH e a SIDA pode ter um impacto 
muito benéfico no predomínio da infecção. 

No fecho das suas deliberações, o comité do Forum comprometeu-se ele próprio 
(Dacar Framework for Action) a implementar, com carácter de urgência, programas 
educacionais e acções para combater a epidemia de SIDA. As linhas de acção 
desenvolvidas em Dacar, fazem ressaltar três pontos que se situam no coração 
deste módulo (ver a seguir). 

Este módulo desenvolve estes três pontos e, mais especificadamente, examinará 
como o VIH e a SIDA afectam: 

• o contexto no qual funcionam os sistemas educativos; 

• a maneira como funcionam os sistemas educativos; 

• o que a sociedade espera de um sistema educativo. 

Uma resposta global sobre estes três pontos implica a necessidade, de abordar o 
sector educativo numa perspectiva sistémica. 

Este módulo expõe os princípios fundamentais do que isto significa, enquanto 
considerações mais detalhadas são dadas no módulo 2.1, Desenvolvendo e 
implementando uma política contra o VIH/SIDA na educação.  
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Caixa 1:  Excerto do “ Dacar Framework for Action”  

 
É só neste século que a educação é confrontada com o problema do VIH/SIDA e, porque
novo, que há ainda muita experimentação, ensaios e erros de aprendizagem e de incerte
assunto, havendo muitos programas piloto a serem testados, A ciência sobre “o VIH/SID
está ainda na sua infância. O VIH/SIDA é uma doença nova que está lentamente a ser co
resposta apropriada da educação está também a ser lentamente compreendida. Certam
se ajustamentos conforme mais se aprender sobre a doença e sobre a maneira que os s
educação escolhem para lhe responder,  
 
A epidemia tem sérios impactos no sector da educação. Especificadamente, agrava a es
problemas de gestão e sistémicos existentes, enquanto, ao mesmo tempo, mina a capac
com esses problemas, Como foi dito em Dacar, “ o que o VIH/SIDA faz ao corpo humano
instituições, minando as instituições que nos protegem” (UNESCO, 2000:22). Este impac
epidemia na educação é sistémico. Afecta a educação na maneira como está organizada
um sistema. É portanto ao sistema que incumbe a responsabilidade de reagir para prote
funcionamento para puder continuar a oferecer, com sucesso, os serviços educacionais 
dele.  
 
A sociedade tem confiança na capacidade do sector da educação para ajudar na luta co
Há a consciência de que a luta para ultrapassar a epidemia tem que implicar todos os se
porque o sector da educação tem a responsabilidade da educação dos jovens, a socieda
sector uma acção excepcional para ajudar a combater a epidemia.  
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1. Os impactos do VIH e da SIDA no contexto para 
a educação 

 
O VIH e a SIDA estão transformando o ambiente no qual funcionam os sistemas 
educativos. As maiores mudanças relacionadas com o VIH e a SIDA ocorreram e 
continuam a ocorrer nas situações das famílias e comunidades nas áreas 
económica, social, cultural e da saúde Estas mudanças afectam não só os alunos 
e educadores mas também os próprios sistemas de educação.  

O contexto económico para a educação tem sido afectado em todos os níveis: 

• À escala nacional, os países duramente afectados registam um crescimento 
económico mais lento do que registariam numa situação sem SIDA. 

• Ao nível do comércio e da industria, as empresas estão experimentando 
sérias perdas na força de trabalho, custos mais altos, mercados mais 
pequenos e redução da rentabilidade.  

• Nos lares e famílias, as despesas aumentam, os rendimentos diminuem e, 
em muitos casos, a pobreza aumenta. 

• Todos os níveis são afectados pela mobilização dos recursos para as 
despesas da saúde, pela redução dos investimentos e poupanças, perda da 
competitividade e menos indivíduos jovens e de meia idade economicamente 
produtivos e capazes de suportar os mais idosos e as crianças muito 
pequenas. 

Cumulativamente, estes efeitos resultam na disponibilidade de menores recursos 
financeiros, qualquer que seja a fonte, para a educação. Os investimentos do 
sector público na educação são menores do que seriam numa situação sem SIDA. 
O sector privado tem menores recursos à sua disposição. Sobrevivência é a 
primeira prioridade para os lares e famílias, com as despesas educacionais em 
posição secundária na lista das prioridades. 

A epidemia da SIDA tem tido maiores impactos no clima social no qual actuam os 
sistemas de educação: 

• A composição dos lares está mudando, com mais e mais mulheres como 
cabeça de casal ou não existindo uma pessoa adulta. 

• A epidemia está criando um sempre crescente número de órfãos e crianças 
vulneráveis. 

• O silêncio, os malentendidos, o isolamento, o estigma e a discriminação que 
rodeiam a epidemia têm criado relações sociais com mal-estar e suspeições. 

• As comunidades sentem o peso de dar apoio às famílias afectadas, 
especialmente àquelas que cuidam dos doentes. 

• A obrigação dos cuidados a dar às crianças recai sobre os avós e pessoas 
mais idosas, e, como os sistemas de protecção social caem em colapso, a 
mobilidade das pessoas para a procura de assistência e emprego aumenta. 

A epidemia da SIDA está também provocando mudanças em áreas culturais. 
Embora ainda haja muita relutância em falar sobre sexualidade, o assunto não é 
tanto tabu como outrora. Uma evolução é pensar-se seriamente que as escolas 
devem dar educação sobre o VIH/SIDA e sexualidade aos seus estudantes. Vários 
esforços estão sendo feitos para acabar com práticas que favorecem a 
transmissão do VIH, tais como, a mutilação genital feminina, a viúva dada em 
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herança e o rito purificador da viúva. Como os funerais se tornaram tão 
frequentes, o tempo e os recursos despendidos foram reduzidos enquanto, em 
alguns locais, os ritos mortuários se tornaram mais breves. 

Muitos dos impactos na saúde são mais visíveis. Em áreas duramente afectadas, 
os casos de doenças crónicas multiplicam-se, com a situação agravada por 
inadequados sistemas de saúde. Uma grande proporção de camas nos hospitais 
está ocupada com doentes com SIDA – mais de dois terços em muitas instituições. 
As despesas com os serviços de saúde relacionados com a SIDA têm aumentado a 
nível nacional e dos lares. Há maior acesso aos tratamentos antiretrovirais e 
outras drogas para manter a vida. 

A epidemia está causando uma transformação gradual no ambiente social geral, 
afectando todos os sectores. Contudo, o sector da educação é o único que agrupa 
um grande número de alunos e educadores, com uma grande prevalência de 
população jovem que, por causa da sua idade, estão especialmente vulneráveis à 
infecção pelo VIH. Isto torna o sector da educação mais vulnerável que qualquer 
outro ao VIH e à SIDA. Deve assim, ser mais responsável em relação à maneira 
como a epidemia está mudando o contexto para a necessidade de mais e melhor 
educação.  
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2. O VIH e a SIDA são um problema sistémico 
para a educação 

 
A maneira como o VIH/SIDA enfraquece e destroi o corpo humano (Figura 1) tem 
grandes semelhanças com a maneira como mina um sistema educacional (Figura 
2). 

 
Figura 1:  A progressão do VIH/SIDA no corpo humano  

 
Quando o vírus entra no corpo humano, a infecção ataca todo o sistema 
imunitário, destruindo-o lentamente. Após um considerável período de tempo, o 
corpo é atacado por doenças com que o seu sistema enfraquecido não pode lutar. 
Na ausência de tratamento antiretroviral, é provável a morte prematura e 
numerosas crianças perdem assim os seus pais, ficando órfãos devido à SIDA.  

VIH 

 

Corpo humano  

 

Enfraquecimento e destruição do sistema imunitário  

 

Doenças oportunistas 

 

Probabilidade de morte prematura 

 

Órfãos 
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Figura 2:   O impacto do VIH/SIDA num sistema de educação 

VIH/SIDA  

 
Sistema de educação 

 
Fragilização e ruptura do sistema  

 
Dificuldades de gestão à escala do sector  

 
Mudanças reactivas, ajustamentos, inovações 

 
Perturbações sistémicas 

 

 
 
Da mesma maneira, o efeito do VIH e da SIDA na educação num país seriamente 
afectado, é que compromete o funcionamento de todo o sistema de educação. 
Aumenta a escala dos problemas existentes de gestão e sistémicos, assim como 
cria novos problemas. Um exemplo de problema existente é assegurar os efectivos 
das escolas em áreas rurais; o problema torna-se mais difícil quando é necessário 
assegurar que cada professor que está doente com a SIDA , seja colocado a uma 
distância razoável de uma unidade de saúde que o possa tratar. Um novo 
problema, pode ser a concepção dos materiais pedagógicos para a educação da 
prevenção do VIH como matéria nova no programa escolar (ver Módulo 4.1 
Integrar a questão do VIH/SIDA nos programas escolares). 

Por causa a maneira como reduz os recursos humanos, a SIDA torna mais difícil 
tratar apropriadamente não só os assuntos originados pela própria epidemia mas 
mesmo os problemas correntes. Para gerir estas dificuldades tem que se criar 
mudanças reactivas, fazer ajustamentos e inovações que, por sua vez, causam 
perturbações no sistema (Figura 2). O VIH e a SIDA provocam mudanças na 
maneira como o sistema funciona e opera. Se a infecção e a doença estão 
generalizadas, estas mudanças podem ter tal dimensão que o sistema pode 
experimentar dificuldades em prosseguir e atingir os seus objectivos essenciais. 
Isto está acontecendo em muitos países onde a epidemia da SIDA está tornando 
muito mais difícil atingir os objectivos de desenvolvimento do milénio (Millenium 
Development Goals) e os da Educação Para Todos (EPT).  
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3. Os impactos do VIH e da SIDA num sistema de 
educação 
 

Essencialmente, um sistema de educação pretende pôr em prática mecanismos 
que assegurem que os alunos aprendam e os educadores ensinem num ambiente 
que apoia a aprendizagem. Em países afectados pela epidemia do VIH e da SIDA 
têm um impacto grandemente negativo nestas três áreas importantes: Afecta os 
alunos, os educadores e o ambiente de aprendizagem. O impacto numa ou em 
todas estas áreas pode ser suficiente para tornar a aprendizagem difícil, ou 
mesmo impossível; impede o ensino e cria um ambiente que não é propício para 
uma educação de boa qualidade. Além disso, a epidemia tem implicações 
financeiras cada vez maiores para o sector da educação e pode ter um 
significativo impacto negativo na gestão e planeamento educacionais.  

 

A SIDA e a procura de educação 
 

Muitos países desenvolvidos estão ainda trabalhando para atingir o objectivo de 
fornecer educação básica para todos (EPT). De uma maneira perversa, a SIDA 
torna esta tarefa mais fácil porque nascerão menos crianças, e algumas que 
nascem morrerão jovens por causa do VIH transmitidos pelos pais. Po outro lado, o 
VIH e a SIDA tornam os objectivos EPT mais difíceis porque as crianças de famílias 
afectadas podem não puder utilizar as oportunidades disponíveis de escolaridade. 
Isto é muito frequente, devido aos custos relacionados com a escola. Apesar de, 
nos anos recentes, vários países terem introduzido a instrução primária grátis, a 
realidade é que o ir a essas escolas continua a ter alguns custos. Estes podem ser 
as cotizações para a associação de pais/professores, ou o custo do uniforme da 
escola e material escolar. Além disso, há sempre um custo imprevisto para 
aqueles que frequentam uma escola – um custo que pode ser tão significativo 
para os mais pobres que leva a que não frequentem a escola. A SIDA obrigou a um 
maior trabalho infantil nos lares donde um aumento considerável destes custos 
imprevistos, especialmente para as raparigas. 

Estas circunstâncias levam a três possíveis situações para as crianças: 

• não frequência da escola; 

• frequência da escola altamente irregular com muitas interrupções; 

• não finalização da escolaridade. 

Em qualquer dos casos, as crianças não têm acesso às oportunidades de um 
ensino de base continuado. Ficam, assim, privadas do seu direito humano à 
educação e, como mostra o Módulo 1.3 Educação Para Todos no contexto do 
VIH/SIDA, ficam sem o conhecimento da protecção contra a infecção pelo VIH que 
a educação escolar pode dar. 

A procura de educação é também afectada de várias maneiras pelo enorme e 
crescente problema dos órfãos. No fim de 2003, crianças com menos de 18 anos 
que tinham perdido um ou ambos os seus pais com a SIDA, eram estimados em 
10-19 por cento de todas as crianças nos países da África oriental e austral. Os 
problemas financeiros que muitas destas crianças têm para participar na escola 
podem ser agravados pelos seus sentimentos de falta de afecto devido à perda 
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dos pais e pelo desequilíbrio psico-social da ruptura nas suas vidas. Mas embora a 
orfandade esteja associada, em muitos países, às baixas taxas de presença nas 
escolas, ocorrem situações em que a proporção de órfãos na escola primária é tão 
alta como as de crianças não órfãos. Em quase todos os países, contudo, a 
população jovem sem um ou ambos os pais pode experimentar mais dificuldades 
no acesso ao ensino secundário ou terciário. Eles notam que o apoio que lhes é 
dado como jovens crianças torna-se menos disponível quando crescem. 

Agora que tem uma considerável soma de informação, seria bom nesta altura 
reflectir no que foi dito, em relação a situações com as quais é familiar. 

A actividade que se segue ajudará a fazer isto. Não deixe de fazer o trabalho desta 
actividade. Ajudará a ter uma compreensão mais rica dos impactos da epidemia 
na educação. O guia das fontes de informação a consultar é dado no fim do 
módulo. 

 Atividade 1 
Como a SIDA afecta a procura de educação 

Procurando aos níveis nacional, sub-nacional (província, distrito ou zona) ou da 
escola, tente encontrar a informação que responderá às questões abaixo, e use 
esta informação para melhor conhecimento do impacto da SIDA na procura de 
educação. 
 
Todas as crianças frequentam a escola primária? Se não, quais são algumas das 
razões para isso ? 
 
 
 
 
Elas entram com a idade prescrita? 
 
 
 
 
Todas as crianças completam a escola primária? 
 
 
 
 
 
A taxa de abandono escolar está aumentando? Se sim, quais são algumas das 
razões para isso ?  
 
 
 
 
Quais as características do abandono escolar para as raparigas? 
 
 
 
 
E para os órfãos?  
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As crianças que deixaram a escola voltam a entrar com mais idade? 
 
 
 
 
 
 
Existe muita deslocação de uma escola para outra? Por que razões? 
 
 
 
 
 
 
Há sinais de que as famílias se separam ou migram para encontrar um emprego ? 
 
 
 
  
 
 
 
Os jovens órfãos na sua área ou país têm mais fácil acesso ao ensino secundário 
ou terciário do que os outros jovens ?  
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A SIDA e a oferta de educação 
 
O VIH e a SIDA tornam mais difícil para um sistema de educação assegurar que há 
um professor em cada classe porque: 

• professores e outros educadores estão morrendo em número crescente e, 
comparativamente, com idades mais jovens, e é preciso tempo para os 
substituir; 

• professores que estão doentes e estão muitas vezes ausentes 
definitivamente, e não há quem os substitua nas classes afectadas; 

• doentes em casa e funerais de familiares e da comunidade, aumenta o 
abstencionismo dos professores; 

• colocar professores em zonas rurais é mais difícil porque os professores que 
sabem ser VIH positivo querem ser colocados perto de instituições de saúde, 
muitas das quais são em cidades ou em grandes centros administrativos; e 

• professores deixam o ensino para ocupar empregos (muitas vezes mais 
lucrativos) noutras áreas onde a SIDA criou vagas. 

Contudo, os professores não são os únicos afectados. A epidemia afecta 
igualmente pessoal de outras áreas do sistema educacional. A existência do VIH 
entre gestores, planificadores, profissionais da educação e profissionais de apoio, 
é provavelmente tão alta como em grupos comparáveis da população em geral. Os 
efeitos sobem até uma severa sangria no capital social disponível para o sistema – 
leis, estruturas, regras institucionais, acordos e normas de trabalho que mantêm o 
bom funcionamento e gestão das actividades diárias. Privado deste capital social, 
a capacidade do sistema para resolver as suas dificuldades internas e as das 
escolas fica enfraquecida. Simultaneamente o problema de resolver as suas 
necessidades internas, torna-se da maior importância para o sistema, e, assim, 
mais dificuldades diminui a sua capacidade de responder ao que está 
acontecendo em escolas e instituições.  

O custo é um importante factor na oferta de educação. A epidemia de SIDA afecta 
os custos da educação de várias maneiras, tais como as seguintes: 

• Os custos adicionais para formação e colocação dos professores de 
substituição e outro pessoal; 

• Pagamento de salários para pessoal ausente ou doente; 

• A perda dos custos de formação investido nos professores e estudantes que 
morrem jovens; 

• Pagamento frequente de subsídios de morte e de funeral: 

• Pagamento prematuro de reformas; 

• Custos para apoiar o acesso à educação dos órfãos e outras crianças 
vulneráveis; 

• Custos de formação dos professores nas novas matérias de educação para 
prevenção de VIH e o desenvolvimento e distribuição do material necessário. 

• Custos adicionais de gestão para serviços de informação relativos ao VIH e à 
SIDA ou programas de formação contra a SIDA no local de trabalho. 
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O tempo é outro factor para assegurar que a oferta de educação responde às 
necessidades conhecidas e estimadas. Duas áreas muito diferentes merecem ser 
mencionadas: 

• Primeiro é que os gestores da educação estão sendo solicitados para 
consagrar cada vez mais do seu tempo ao problema do VIH/SIDA. Algumas 
vezes, isto pode levar a afastá-los de outras tarefas por períodos 
prolongados, quando participam em sessões de formação ou de trabalho. 
Além disso, o VIH e a SIDA ocupam mais do seu tempo através de reuniões 
adicionais, preparação e acompanhamento dessas reuniões, relatórios 
relacionados com a epidemia e atendimento das preocupações de colegas. 
As suas tarefas tornam-se mais pesadas e sobrecarregam as capacidades do 
sistema para tratar os assuntos correntes e os novos assuntos. 

• Segundo é que as escolas, particularmente as em meios rurais, esperam que 
as suas comunidades forneçam a mão-de-obra e os recursos a manutenção e 
desenvolvimento da escola. A epidemia reduz a capacidade da comunidade 
para o fazer. Por causa da perda de membros da comunidade devido à SIDA, 
os que não estão infectados pensam que devem consagrar mais tempo para 
manter os seus níveis de produção, trabalhando pelos que estão doentes ou 
assistindo as famílias daqueles que morreram Eles não têm mais tempo para 
participar em actividades voluntárias para benefício da escola. 

 

O VIH e a SIDA e a qualidade de educação 

A seguir a um longo período em que a preocupação era a expansão em 
quantidade, os sistemas de educação estão se preocupando cada vez mais com a 
qualidade, pela qual medem o nível do seu sucesso. Nesta perspectiva, os 
objectivos centrais para cada sistema é assegurar os conhecimentos aos alunos e 
a formação apropriada do pessoal. A finalidade última dos sistemas de educação e 
das instituições de ensino pode resumir-se em poucas palavras: preparar cada 
aluno para aceder a um futuro melhor. 

Uma vez que a possibilidade de futuro melhor depende, em larga escala, da 
qualidade do ensino, deve reflectir-se o que isto significa e como pode ser minado 
pelo VIH e pela SIDA. Esta é a finalidade da próxima actividade que deverá ajudar 
a aumentar o entendimento da qualidade na educação. Elementos para resposta 
às questões seguem-se no texto (e são repetidos no fim do módulo).  

 Actividade 2  
Como o VIH e a SIDA afectam a qualidade de educação. 

Antes de continuar, fazer uma nota sobre as maneiras que pensa que o VIH e a 
SIDA podem deteriorar a qualidade da educação. 
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O VIH e a SIDA limitam o acesso dos alunos a um futuro melhor. No contexto da 
epidemia, o acesso ao ensino e à formação pessoal dos estudantes são 
condicionados por: 

• Frequente abstencionismo dos professores ficando as aulas durante dias ou 
mesmo semanas sem apoio de ensino; 

• Falta de professores em áreas especializadas, tais como as matemáticas ou 
as ciências; 

• Recurso maior a professores menos qualificados; 

• Os alunos estão frequentemente ausentes, têm uma frequência irregular ou 
interrompem mesmo os estudos; 

• Os cuidados com a doença em casa desvia a atenção e o tempo da 
aprendizagem e do ensino: 

• Frequentes períodos de tristeza e lamentação nas escolas, famílias e 
comunidades; 

• Infelicidade e receio devido ao estigma e ostracismo que sofrem quer os 
professores como os alunos que foram afectados pela epidemia; 

• Incerteza e ansiedade nas relações entre alunos e professores (que podem 
ser marcados pela sociedade como os responsáveis pela introdução do VIH); 

• Inquietação e receio dos professores sobre a sua própria situação em relação 
ao VIH.  

Estes problemas são acompanhados por recursos limitados, pobreza generalizada, 
um sentimento de desajustamento dos programas escolares em relação à 
realidade, uma falta de ligação entre o mundo da escola e o mundo do trabalho e 
algumas dúvidas sobre o valor da educação escolar quando parece certo que 
muitos dos alunos morrerão jovens por causa da SIDA. 

Por outro lado, contudo, também é necessário reconhecer a introdução da 
educação preventiva em relação ao VIH e programas de competências para a vida 
pode levar as escolas a trabalhar mais para o desenvolvimento da formação 
pessoal dos alunos. (ver também o Módulo 4.2 Formação e desenvolvimento dos 
professores no contexto do VIH/SIDA), Além disso, um número destes programas 
são concebidos na base dos direitos e têm um valor altamente positivo para viver 
numa sociedade que demonstre respeito por todos os seres humanos. Bons 
programas desta natureza podem assistir os alunos na formação de valores 
desejáveis. Isto afasta uma das anomalias resultantes do VIH e da SIDA: que, não 
esquecendo a devastação e sofrimento que causa, pode também criar efeitos que 
são altamente desejáveis e salutares. 

 

A SIDA e a gestão da educação 
 
As dificuldades e as carências de gestão que os sistemas de educação 
apresentam, não são todas imputáveis à SIDA; existiam muito tempo antes da 
chegada da epidemia. Mas, em quase todos os casos, o VIH e a SIDA tornaram-nas 
mais graves. Também criaram novos problemas. 

Áreas dos principais problemas incluem o seguinte: 
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• Planificar e gerir os recursos humanos num ambiente mórbido, de 
mortalidade e de considerável incerteza. (ver o Módulo 3.4 – Prever a oferta 
e a procura de educação no contexto VIH/SIDA). 

• Mobilização de recursos e fluxos financeiros, de maneira que os fundos 
obtidos para lidar com os problemas causados pelo VIH e pela SIDA, sejam 
utilizados eficiente e efectivamente. 

• Assuntos relativos ao VIH e à SIDA no local de trabalho. 

• Reforçar a capacidade para fazer face às perdas de pessoal e incitar a 
desenvolver novas hipóteses, competências e capacidades para permitir ao 
sistema ultrapassar os impactos da epidemia. 

• Conceber e montar um sistema de informação para a gestão da educação, 
sensível ao VIH/SIDA.  

• Promover e coordenar a participação dos dadores de fundos e o 
envolvimento de parceiros de maneira a desenvolver um sistema para dar 
resposta à epidemia. 

• Criar um processo rigoroso para aproveitar a experiência adquirida, através 
de um acompanhamento e avaliação regulares. 

Um dos problemas maiores a resolver em termos de gestão, é o de integrar a 
questão do VIH/SIDA no sistema de maneira que os três temas chave sejam 
tratados a longo prazo e com sustentabilidade: 

1. prevenção, 

2. cuidados, apoio e tratamento, 

3. atenuação do impacto, compreendendo as dificuldades no local de trabalho e 
a gestão da resposta 

A resposta a este tema requer que os assuntos programáticos de curto prazo 
identificados anteriormente nesta secção estejam integrados no quadro sistémico 
de longo prazo de um plano global de acções prioritárias (ver por exemplo, Kenya 
2004)). O desenvolvimento de um tal plano necessita de uma avaliação do 
impacto da epidemia no sistema de educação e o grau de preparação do sistema 
para responder, a identificação da forma que tomará essa resposta do sistema e 
de se tomarem as medidas que se impõem para o acompanhamento, a avaliação 
e o registo. É evidente que tal processo e subsequente implementação mobilizam 
fortemente a capacidade de gestão de um sistema educativo. Mas as capacidades 
de gestão reforçam-se a si próprias à medida que o processo se desenvolve, como 
tanto a Namíbia como o Kenya verificaram quando desenvolveram planos 
prioritários de acção para a resposta do sector da educação ao VIH e à SIDA. 

Esta é uma boa altura para interromper por um pouco a leitura. Propomos passar 
à actividade seguinte e de a trabalhar conscenciosamente a fim de melhor 
assimilar o que acaba de ser dito. 
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 Actividade 3  

Assuntos a serem incluídos num plano global de luta contra o IVH/SIDA 

 
Tente identificar alguns dos assuntos principais que um sistema educativo deve 
tratar dentro da estrutura de um plano de acção global para combater o VIH e a 
SIDA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O guia das fontes de informação para ter ideias, encontra-se no fim do módulo. 
 

 
A SIDA e o processo educativo 
O processo educativo refere-se a todos os que frequentam uma escola ou uma 
instituição de ensino. Além daquilo que é oficialmente e formalmente fornecido, 
também inclui as numerosas actividades não oficiais que têm lugar, assim como 
as múltiplas interacções que ocorrem entre os membros da comunidade 
educativa. Faz igualmente parte a cultura institucional – que é característica de 
uma escola ou de um estabelecimento de ensino e da sua maneira de definir “ 
como as coisas são feitas aqui” e de fazer a distinção entre os que fazem parte e 
os que não fazem parte. O módulo usa a palavra “processo” de preferência a 
curriculum escolar por causa da tendência a associar curriculum com a 
experiência de ensino e aprendizagem de uma classe escolar formal. 

O VIH e a SIDA afectam muitos aspectos da cultura institucional e das actividades 
relacionadas. Nas escolas e colégios, a influência da epidemia manifesta-se das 
seguintes maneiras: 

• Uma preocupação mais marcada sobre os valores transmitidos e as práticas 
permitidas. 

• As alterações nas regras, regulamentos e sanções, relacionadas com o VIH e 
a SIDA. 

• Mais irregularidade de ensino e de aprendizagem por causa da periódica 
ausência dos professores e da frequência irregular dos alunos. 

• Novas áreas de ensino e aprendizagem dirigidas para a educação preventiva 
e da saúde sexual e competências psicossociais. 

• A formação de professores e tutores sobre estas novas matérias. 

• Metodologias de ensino mais interactivas e centradas no aluno. 

• Relações sociais afectadas pela frequência de doenças, mortes, funerais, 
cuidados com os doentes, estigma, isolamento e orfandade. 
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• Uma atenção maior às actividades extra-escolares relacionadas com a SIDA, 
tais como clubes, informações, anúncios e outras formas da cultura 
organizacional da escola.  

Despenda agora alguns minutos para realizar a quarta e última actividade. 

 Actividade 4 

As vantagens e inconvenientes dos pensionatos escolares 

 
Em numerosos países em desenvolvimento, os alunos vivem nas instalações da 
escola ou em casas particulares perto da escola. Por outro lado, em certas 
sociedades, os pais preferem o pensionato para as raparigas. 
 
Faça uma lista das vantagens e inconvenientes do pensionato escolar num 
contexto de alta prevalência do VIH. 
 
Vantagens: 
 
 
 
 
 
 
 
Inconvenientes: 
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4. O VIH e a SIDA afectam o que a sociedade 
espera dos seus sistemas de educação  

O VIH e a SIDA representam para os educadores um desafio e a oportunidade para 
melhorar e reformar o sistema existente e para transformar a educação. Embora 
calamitosos em muitos aspectos, os impactos da epidemia não levam 
necessariamente para um desenvolvimento sem saída além da morte. Pelo 
contrário, a epidemia representa uma oportunidade inesperada de crescimento, 
reforma e desenvolvimento.  

Em muitos países severamente afectados, vigorosas respostas para a epidemia de 
SIDA estão revitalizando comunidades com um renovado sentido de finalidade, 
sucesso e coesão. Desenvolvimentos que estão sendo provocados pela luta contra 
a epidemia também se reflectem na educação. Por exemplo, a situação da SIDA 
está levando a maiores esforços no sentido de pôr fim a desigualdades nos sexos, 
na escola como noutros sectores. Igualmente, foi criado um maior sentido de 
urgência nos esforços para atingir os objectivos da EPT (Educação Para Todos). 

O desafio para a educação é usar a oportunidade que a crise da SIDA representa 
para repensar e reconceber muitas maneiras de abordar estes e similares 
problemas. Os sistemas de educação têm sido desde há muito prisioneiros do seu 
passado e fixados na teoria académica. Por causa da SIDA destruir recursos 
humanos produtivos e quebrar a cadeia de transmissão de conhecimentos de uma 
geração para a seguinte, a epidemia apela a um repensar crítico deste facto e de 
outros aspectos da oferta da educação. Assim, uma resposta global do sector da 
educação ao VIH e à SIDA, oferece perspectivas de progresso e reforma em áreas 
tais como: 

• maior envolvimento da comunidade; 

• melhoria das práticas pedagógicas; 

• ensino mais interactivo e centrado no aluno; 

• maior atenção na aquisição de competências produtivas; 

• maior equidade em favor dos pobres, das raparigas, das crianças rurais e 
daquelas com necessidades educativas especiais; 

• descentralização efectiva e não só intencional; 

• desenvolvimento de relações mais benéficas e profícuas entre os ministérios 
de educação e os professores; 

• partenariados mais estreitos e mais eficazes;  

• melhor informação sobre o sistema através da aplicação de um sistema de 
informação da gestão da educação baseado nas necessidades ( ver para 
mais informação, o Módulo 3.2 Desafios do IVH/SIDA para sistemas de 
informação da educação). 

Além disso, a sociedade espera dos seus sistemas de educação usar os recursos à 
sua disposição para parar a expansão do VIH e da SIDA; estar envolvido de uma 
maneira apropriada no cuidado, apoio, e tratamento e trabalhar com outros 
parceiros para diminuir os efeitos negativos da epidemia.  
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No domínio da educação, como noutros domínios onde a SIDA é prevalecente, as 
coisas não podem continuar como dantes. A epidemia de SIDA desafia qualquer 
sistema de educação para planificar e fornecer o tipo de educação que prepare as 
crianças e a juventude para viver responsavelmente, produtivamente, 
criativamente e com felicidade e dar-lhes esperança no mundo que os espera – 
um mundo que mudou radicalmente desde o tempo em foram concebidos a maior 
parte dos sistemas educativos actuais. A maior responsabilidade para as 
autoridades educativas é analisar as consequências da epidemia de maneira a 
adaptar as estruturas e a oferta de educação em função das necessidades 
específicas de um ambiente afectado pelo VIH e pela SIDA. 
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 Resumo 

Porque o VIH e a SIDA só foram conhecidos no mundo no último quarto do século 
vinte, a compreensão do seu impacto na educação, é uma área que é nova e 
ainda está em desenvolvimento. O conhecimento está crescendo rapidamente, 
mas ainda há muito para aprender. Os estudos do impacto impulsionados pelos 
ministérios da educação, fornecem as bases para muito do que é conhecido sobre 
a maneira como a epidemia afecta a educação. Os conhecimentos resultantes de 
tais estudos, são complementados por outras análises e investigações ao nível do 
país, do sector ou do sub-sector. Embora haja diferenças entre países, os estudos 
do impacto e outros estudos fazem ressaltar um certo número de características 
comuns que constituem o desafio do VIH/SIDA à educação (ver a Caixa 2 abaixo). 

 
Caixa 2:  O desafio do VIH e da SIDA para a educação 

 

• A epidemia traz significativas alterações noa ambientes económico, social, 
cultural e da saúde nos quais funcionam os sistemas educativos. 

• A epidemia está tendo maiores impactos sectoriais em termos da procura de 
educação, da oferta de professores e outro pessoal de educação, nos custos 
de fornecer a educação, na gestão da educação, no processo de educação e 
na qualidade de educação. 

• Os sistemas de educação têm um papel central na resposta à epidemia. A 
epidemia está dando oportunidades que obrigam os sistemas de educação a 
iniciar reformas e está estimulando-os a se deslocar em direcções que em si 
mesmas são boas e desejáveis.  

 
 
A maioria dos impactos observados no sector da educação é negativa e estão 
acontecendo num ambiente que está sendo reestruturado pela epidemia da SIDA. 
Este ambiente reestruturado está provocando pobreza mais profunda e extensiva, 
uma grande variedade de problemas económicos, aumento das questões de 
saúde e a transformação de muitas estruturas sociais. Não é possível separar a 
educação de todos estes aspectos ou de afirmar que a SIDA é responsável de um 
aspecto, a pobreza de outro, a saúde de outro ainda, e assim por diante. Mas o 
que é certo é que as evoluções criadas pelo VIH/SIDA na sociedade e os impactos 
directos da epidemia comprometem a capacidade dos sistemas de educação de 
dar a educação na quantidade e na qualidade que a sociedade espera. 

A Figura 3 apresenta uma estrutura simples de conceptualisar os efeitos do VIH e 
da SIDA na educação. 
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Figura 3:  O que o VIH e a SIDA provocam num sistema de educação  

 
O VIH e a SIDA afectam: 

 
O contexto educativo 

• Económico 

• Social 

• Cultural 

• De saúde 

 
O funcionamento de um sistema educativo 

• Procura 

• Oferta e custos 

• Gestão e processos 

• Qualidade 

 
Expectativas em relação à educação 

• Contributo para prevenir a propagação do VIH e da SIDA 

• Maior envolvimento da comunidade 

• Melhoria das práticas institucionais na aula 

• Promoção dos objectivos de equidade 

• Renovada atenção à aquisição de competências produtivas 

• Melhor qualidade de informação sobre a sistema  

 
 

Quando o VIH se encontra no corpo humano, inibe a capacidade do sistema 
imunitário de vencer as doenças que, em circunstâncias normais, são 
neutralizadas. Quando o vírus está presente no sector educativo, inibe a 
capacidade do sistema para fornecer o que, em circunstâncias normais, 
forneceria. O Relatório Mundial do Acompanhamento sobre a Educação de 2002, 
cita um aspecto concreto desta situação: “países onde a prevalência do VIH/SIDA 
é alta, têm graves problemas em manter a sua progressão no sentido de atingir os 
objectivos da EPT (Educação Para Todos)” UNESCO 2002:147). Um outro grande 
problema reside no facto de que os factores resultantes da epidemia de SIDA se 
combinam com outras forças para inibir os resultados do ensino actual e portanto, 
baixando a qualidade da educação fornecida. 

Finalmente, deverá fazer-se notar que as páginas precedentes analisaram a 
situação da SIDA e da educação tal como se manifesta em países severamente 
afectados. Em países com baixa prevalência de SIDA, não é provável que estes 
impactos tenham esta amplitude. Mas a história global do VIH e da SIDA mostra 
que os níveis de VIH podem aumentar com dramática rapidez, como aconteceu na 
África do Sul no período 1990-1999. Com a falência em larga escala das medidas 
de prevenção globais, a situação em países com níveis de baixa prevalência, pode 
deteriorar-se rapidamente. Assim, tais países necessitam de estar preparados 
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para responder aos diversos problemas que o potencial da epidemia poderia 
provocar no seus sistemas educativos, o que poderia comprometer a sua 
capacidade de funcionamento.  
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 Lições aprendidas 
Lição n.º 1 - O VIH e a SIDA sujeitam o sistema educativo a rude prova 

A epidemia complica e acentua os problemas com que o sistema educativo já era 
confrontado, aumentando as suas dimensões e acrescentando novos problemas. 
Em numerosos sistemas, os problemas com a procura, a oferta, os custos e muitos 
outros, existiam muito antes de ter surgido o VIH e a SIDA. A epidemia não criou 
estes problemas mas agravou-os e, ao mesmo tempo, acrescentou novos. 

 

Lição n.º 2 – Há a necessidade de estar alerta para os impactos do VIH e da SIDA em todos os 
aspectos da oferta da educação 

Os impactos do VIH e da SIDA não estão confinados aos professores e às escolas, 
mas estendem-se ao conjunto do sistema. Podem ocorrer em todos os níveis 
educativos, desde o pré-escolar à universidade. Podem afectar a gestão, as 
funções profissionais e administrativas tão facilmente como o ensino e a 
aprendizagem. Concentrado-se num aspecto e excluindo os outros, não se tem 
uma imagem correcta da realidade. É importante considerar como a epidemia 
afecta as escolas e como elas devem responder. Mas é igualmente importante 
considerar como a epidemia afecta a gestão integrada do sistema e os meios de 
que ela dispõe para lhe fazer face. 

 

Lição n.º 3 – Os impactos do VIH e da SIDA não podem ser medidos 

Embora tão difícil como seja recolher os dados, é teoricamente possível enumerar 
os impactos do VIH e da SIDA em termos de factores tais como a mortalidade dos 
professores, as taxas de ausências, as taxas de abandono e o número de órfãos 
de pai, de mãe ou de ambos que morreram com a SIDA. Mas não é possível 
quantificar da mesma maneira o trauma que o VIH e a SIDA provoca às pessoas 
infectadas e afectadas, o sentimento de perda e ruptura que um órfão 
experimenta quando os pais morrem ou a tensão a que ficam sujeitas as mulheres 
que estão empregadas e tem que tratar da casa e dar assistência a um parente 
que está com SIDA. Estes impactos que nunca podem ser medidos, podem causar 
maiores prejuízos ao funcionamento de um sistema de educação do que os outros 
que são, embora dificilmente, mesuráveis. 

 

Lição n.º 4 – O VIH e a SIDA afectam a educação como sistema 

O VIH infecta células do sistema imunológico humano e destroi a capacidade de 
protecção de todo o organismo. Do mesmo modo, a doença contamina um grande 
número de pessoas dentro do sistema educativo e mina a capacidade do sistema 
de educação para cumprir os serviços que lhe incumbem. O sistémico problema 
requer uma resposta adaptada, ito é, de considerar o VIH /SIDA como um 
problema de gestão sistémica de longo prazo e de criar um plano global de acções 
prioritárias. 
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Lição n.º 5 – O conhecimento sobre os impactos do VIH e da SIDA na educação está ainda na 
sua infância, pelo que há necessidade de mais investigações, estudo e análises contínuas 

Apesar de se terem feito muitos progressos, a informação sobre a maneira como a 
epidemia de SIDA afecta o sistema de educação está ainda muito limitada. Existe 
uma necessidade de mais conhecimento e melhor compreensão. São precisas 
mais investigações práticas para aumentar o conhecimento e servir de base para 
as medidas da resposta. Mas a necessidade de mais informação não deve, 
inadvertidamente, atrasar ou desviar a acção. Além disso, as investigações 
deverão ser dirigidas para questões susceptíveis de melhorar a nossa 
compreensão da epidemia e das políticas e acções a empreender. Acresce às 
indicações obtidas com estudos específicos cuidadosamente concebidos e 
objectivados o objectivo de reforçar os sistemas existentes de informação e ajustá-
los para ter em conta a incidência da epidemia no sistema educativo. 
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 Respostas a atividades 

 

Actividade 1 

Estes dados serão específicos do país, mas algumas das respostas podem ser 
obtidas no Relatório mundial de acompanhamento da educação para todos (EFA 
Global Monitoring Report ) UNESCO 2004 ou no site do Instituto de Estatísticas da 
UNESCO em www.uis.unesco.org. 
 

Actividade 2 

Abaixo estão listadas algumas das maneiras pelas quais o VIH e a SIDA podem 
afectar a qualidade educativa. A lista não é exaustiva. 

• Frequente abstencionismo dos professores com classes entregues a si 
próprias durante dias e mesmo semanas. 

• Escassez de professores em áreas especializadas tais como as matemáticas 
e as ciências. 

• Aumentado o recurso a professores menos qualificados. 

• Os alunos estão frequentemente ausentes, frequentam intermitentemente ou 
mesmo abandonam a escola. 

• Os cuidados a dar aos doentes em casa absorvem a atenção em detrimento 
do ensino ou da aprendizagem. 

• Frequentes períodos de tristeza e amargura nas escolas, nas famílias e nas 
comunidades. 

• Angústia e receio de estigma e ostracismo por parte dos professores e alunos 
que foram afectados pelo VIH e pela SIDA. 

• Incerteza e ansiedade nas relações entre alunos e professores ( que podem 
ser indicados pela comunidade como responsáveis pela introdução do VIH). 

• Receio e inquietação dos professores em relação ao seu próprio estado 
quanto ao VIH. 

 

Actividade 3 

Poderá comparar as suas ideias com as expressas no documento sobre a política 
no sector da educação sobre o IVH e a SIDA no Kénia em 2004 (Kenya’s Education 
Sector policy on HIV and AIDS (Kenya, 2004)). 

 

Actividade 4 

Pode ser interessante comparar as suas ideias com as conclusões de Zimba e 
Nuujomo-Kalomo em 2002 (para as referências completas ver a Bibliografia). 
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  Objetivos gerais 

Os objetivos gerais deste módulo são: 

• apresentar aos utilizadores a iniciativa Educação Para Todos (EPT); 

• apresentar os seis objectivos identificados na Estrutura para a Acção de 
Dakar (Dakar Framework for Action) assim como os objectivos do milénio 
para o desenvolvimento relacionados com a educação ((MDGs)- Millenium 
Development Goals); 

• discutir como a sua implementação está ameaçada pela pandemia; e 

• ilustrar como as estratégias implementadas na sua estrutura podem 
ajudar a conter a propagação do VIH e o impacto da SIDA. 

A finalidade última deste módulo é demonstrar que a luta contra o VIH e a SIDA e 
os esforços para promover a EPT estão intimamente ligados. 

 Objetivos 

Ao final desse módulo, você deve ser capaz de:  

• demonstrar conhecimento e compreensão da Educação Para Todos (EPT) 
e os seus vários objectivos como listado na Estrutura para a Acção de 
Dakar (Dakar Framework for Action) e os objectivos do milénio para o 
desenvolvimento ((MDGs)- Millenium Development Goals); 

• apreciar o impacto do VIH e da SIDA na implementação da EPT e explicar 
como o VIH e a SIDA são um assunto da EPT; 

• explicar como a estratégias para a EPT podem assegurar a prevenção do 
VIH e diminuir a propagação do VIH entre as crianças, a juventude e os 
adultos;  

• identificar as estratégias e intervenções que podem contribuir para o 
aumento das oportunidades de ensino para as crianças e juventude 
infectadas e afectadas.  
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

Reflita por alguns momentos sobre as perguntas a seguir. Você pode achar útil 
anotar suas idéias nos espaços em branco. À medida que você avançar no 
módulo, compare suas idéias e observações com as apresentadas pelo autor. 

Sabe o que é a Educação Para Todos? Pode indicar dois dos objectivos da EPT? 

Porque é que é importante a Educação Para Todos para o desenvolvimento de um 
país? O seu país tem um Plano de Acção para a EPT ou um plano de sector com 
destaque para a EPT? 

Identifique algumas maneiras pelas quais o VIH e a SIDA podem afectar os 
progressos para a EPT no seu país. 

Tem ideia de como a implementação da Educação Para Todos pode conter a 
propagação do VIH e da SIDA? 

Indique algumas intervenções e políticas que podem ajudar a aumentar o acesso 
dos mais pobres e grupos desfavorecidos a uma educação de qualidade no seu 
país e de que possam beneficiar as crianças infectadas e afectadas pela SIDA.  

Pode encontrar respostas a estas questões no resto do módulo. Mais informação 
sobre a EPT, incluindo o plano para a EPT no seu país, pode ser encontrada nos 
seguintes web sites:  

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=43009&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 
www.unesco.org/education/efa/db/index_national_plans.shtml 
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Módulo 1.3 

 EDUCAÇÃO PARA TODOS (EPT) NO  
CONTEXTO DO VIH E DA SIDA 

 

 Introdução 

Na ausência de cura, a educação é a melhor protecção contra o VIH. Diversos 
estudos têm mostrado que uma educação básica completa pode dar às crianças 
os conhecimentos e as competências necessárias para fazerem escolhas mais 
esclarecidas e adoptar modos de comportamento mais sãos. As crianças 
educadas – e as raparigas educadas, em particular - sabem mais que as outras 
crianças sobre como podem ser infectadas e como se podem proteger a elas 
mesmas. Quanto mais educadas e informadas estiverem, mais convictamente 
recusam práticas de risco e resistem às pressões e intimidações dos adultos. A 
educação não é um substituto para o tratamento nem substitui qualquer outra 
campanha de prevenção. Mas informando as crianças e fornecendo-as com 
informação antes de elas serem sexualmente activas, é um meio de parar a 
propagação da epidemia.  

A Educação Para Todos (EPT) está ainda longe de ser uma realidade. Cerca de 100 
milhões de crianças em todo o mundo ainda não vão à escola, da qual 55% são 
raparigas. Apesar dos substanciais progressos que têm sido feitos, muitos países 
estão em risco de não atingir o objectivo da educação primária universal em 2015, 
a não ser que planos e políticas financeiras agressivas sejam concretizadas. Em 
África, onde a prevalência do VIH é a mais alta do mundo, as 

taxas de envolvimento estão entre as mais baixas nos níveis primário e 
secundário, particularmente entre as raparigas e grupos mais desfavorecidos. A 
África sub-sahariana é onde há mais crianças que não vão à escola. Se a 
educação primária universal se tornar uma realidade, haverá, em cada ano, 
menos jovens e menos adultos jovens infectados. 

Com a consciência da importância da educação para o desenvolvimento 
económico e humano, a comunidade internacional comprometeu-se a si própria, 
atingir a EPT em 2015. O presente módulo examina os diferentes objectivos 
estabelecidos na EPT. Realça-se, então, como a epidemia do HIV/SIDA está 
afectando o progresso para atingir estes objectivos. O VIH/ SIDA reduz os recursos 
disponíveis para a educação e tem um impacto no sistema e nos alunos em 
maneiras muito diferentes. O módulo descreve como a EPT pode ajudar a mitigar a 
pandemia. Os ministérios de educação têm representantes em quase todas a 
localidades em cada país e os professores podem transmitir mensagens de 
prevenção para grande número da população não infectada, para as crianças e 
jovens e também para os seus pais. Quantos mais jovens estão educados e 
convencidos da necessidade de se protegerem a si próprios, mais a propagação 
do vírus pode ser controlada. 

Privilegiando o acesso a educação de qualidade para todas a crianças e jovens, 
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promovendo apropriadas oportunidades de ensino para jovens e adultos, 
introduzindo competências para a vida quotidiana nos programas educativos e 
defendendo a igualdade entre os sexos na educação, as mensagens de prevenção 
contra o VIH poderão ser largamente difundidas e efectivamente reforçadas. Ao 
mesmo tempo, protegendo o sistema educativo e mantendo a sua eficiência é 
essencial para a EPT e para a luta contra o VIH e a SIDA. Os ministérios da 
educação devem ver o VIH e a SIDA como um assunto da EPT. Os requisitos de 
competências, recursos, capacidade de desenvolvimento e autoconfiança têm que 
estar disponíveis para professores e administradores em todas as regiões, para 
que esta estratégia tenha sucesso.  
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1. A história da EPT 
 
1990 

A Conferencia Mundial da Educação Para Todos, convocada pela UNESCO, o 
Banco Mundial, a UNICEF e a UNDP, teve lugar em Jomtiem na Tailândia em Marco 
de 1990. Durante esta conferência, delegados de 150 países e 155 organizações 
reafirmaram o direito de todos os povos à educação e adoptaram a Declaração 
Mundial sobre a Educação Para Todos: Responder às necessidades educativas 
básicas. Os participantes acordaram entre eles universalizar a instrução primária e 
reduzir massivamente as taxas de analfabetismo até ao fim da década. 

 

2000 

Estes mesmo países e organizações participaram no Fórum Mundial sobre a 
Educação dez anos mais tarde em Dakar no Senegal. Os 1100 participantes 
reafirmaram o seu compromisso em relação aos objectivos da Declaração Mundial 
sobre a Educação Para Todos e comprometeram-se eles próprios a atingir os seis 
objectivos listados no protocolo de Dakar, incluindo a instrução primária gratuita 
de boa qualidade até 2015.  

No mesmo ano, os estados membros das Nações Unidas fixaram os Objectivos de 
Desenvolvimento para o Milénio durante a Assembleia Geral ou Reunião do 
Milénio em Setembro. 

 

2001 

Duas estratégias específicas particularmente relevantes para o VIH e a SIDA foram 
desenvolvidas na estrutura da EPT.  

O mais importante ponto contra o impacto do VIH/SIDA na educação pretende 
estimular, como matéria de urgência, programas de educação e acções para 
combater a pandemia do VIH/SIDA. É baseada numa afirmação feita em Dakar de 
que “Para atingir os objectivos da EPT, é necessário colocar o VIH/SIDA como a 
prioridade máxima nos países mais afectados com um compromisso político forte 
e apoiado; integrar os problemas do VIH/SIDA em todos os aspectos da política; 
repensar a formação dos professores e os programas de ensino, e consagrar 
recursos mais significativos para estes esforços.” (Comentários no Dakar 
Framework for Action, estratégia 7). 

Outro programa, intitulado FRESH - Concentrar os recursos na saúde efectiva na 
escola (Focusing Research on Effective School Health), foi lançado, com o 
objectivo de promover as escolas de convívio para as crianças e uma EPT de 
qualidade alargando o âmbito dos programas de saúde escolar e melhorando a 
sua eficácia; e identificar os problemas relacionados com a saúde que interferem 
com as inscrições, a assiduidade, e a aprendizagem. 

 

2002 

A Iniciativa de Execução Acelerada da EPT (IEA) é desenvolvida para acelerar o 
progresso na realização dos objectivos partilhados pela Educação Para Todos e 
pelo Desenvolvimento do Milénio referente à instrução primária universal de 
qualidade. Esta iniciativa cria partenariados entre as organizações dadoras e os 
países beneficiários para apoiar o compromisso e adesão aos objectivos.  
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Os países podem candidatar-se a fundos da IEA quando produzirem um 
Documento de Estratégia de Redução de Pobreza (DERP) e um plano nacional 
credível sobre o sector da educação. Quando estes planos são aceites pelos 
parceiros de desenvolvimento local, os países recebem financiamento para apoiar 
os seus esforços dirigidos para a realização da Educação Primária Universal (EPU) 
dentro do contexto da EPT e do segundo e terceiro objectivos do Desenvolvimento 
para o Milénio. A referência a uma estratégia contra o VIH e a SIDA é uma 
condição explicitamente necessária para uma candidatura de um país ser aceite 
(Secretariado IEA EPT, 2005). 
 

2003 

O Índice de Desenvolvimento da EPT (IDEI) é introduzido como parte do Relatório 
Mundial de Acompanhamento da EPT. Este relatório visa ajudar os países a medir 
o progresso de realização dos objectivos, e também a criar uma escala comum de 
medida para todos os países. 
 

2005 

Dezoito países têm planos para o sector da educação válidos e podem por isso 
candidatar-se a financiamento da IEA. Muitos países de todo o mundo mostram 
progresso em ter mais estudantes inscritos nas escolas, e também em aumentar o 
número de raparigas inscritas. Mas o progresso é ainda lento. Muitos países ainda 
encontram muitos desafios, tais como o VIH e a SIDA que se arriscam a 
comprometer as suas possibilidades de sucesso. 

 



 

MÓDULO 1.3: Educação para todos (EPT) no contexto do HIV/aids 82 

2.  Os objectivos da EPT e do Desenvolvimento 
do Milénio 

 
A Declaração Mundial da Educação Para Todos, adoptada em Jomtien e 
reafirmada em Dakar em 2000, apelou à criação de um ambiente de 
aprendizagem em que cada indivíduo teria a possibilidade de adquirir a instrução 
básica que permite continuar a aprender e ter uma participação plena na 
sociedade. Isto foi considerado necessário essencialmente por três razões: 
Primeiro, a educação é um direito fundamental do ser humano; segundo, é uma 
ferramenta para dar poder aos mais desfavorecidos, dando-lhes acesso ao 
respeito por si próprios, a ter meios para evitar doenças e para a sua subsistência, 
gozar de relações amistosas com os outros e, por último mas sobretudo, a 
educação tem provado aumentar a produtividade e promover o crescimento e 
outros objectivos de desenvolvimento.  

Reconhecendo que o crescimento da economia não é, em si mesmo, suficiente 
para reduzir a pobreza e para promover o desenvolvimento das pessoas, a 
Reunião do Milénio em Setembro de 2000, tomou o compromisso internacional de 
trabalhar no sentido de eliminar a pobreza e promover o desenvolvimento 
sustentado. Identificou um número de objectivos, três dos quais são de particular 
relevância: para a educação, para a igualdade dos sexos e para o VIH/SIDA. 

Estes compromissos internacionais criaram um modelo universal para guiar os 
governos, os doadores e os ministérios de educação quando estabelecerem as 
prioridades da distribuição de fundos e recursos, incluindo para o sector 
educativo. O pessoal do ministério da educação devem compreender cada um do 
objectivos da EPT para efectivamente conceberem um plano de acção da EPT ou 
um plano do sector que se concentre em aspectos dos objectivos e forneça 
argumentos sólidos demonstrando que o plano irá acelerar os progressos 
conseguidos na realização destes objectivos. 

O próximo capítulo apresenta os objectivos da EPT e do Desenvolvimento do 
Milénio no contexto do VIH e da SIDA. 

 

 Actividade 1 
Antes de estudar os objectivos da EPT e os do Desenvolvimento do Milénio, 
aguarde um minuto para escrever abaixo os objectivos que conhece. Indique a 
seguir como a SIDA pode afectar a capacidade do seu país para os atingir. 
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Compreendendo os objectivos da EPT no contexto do VIH 
 
Os seis objectivos enunciados na Estrutura para a Acção de Dakar são os 
seguintes: 

• Desenvolver e melhorar sob todos os aspectos a protecção e a educação da 
pequena infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis e 
desfavorecidas. 

• Assegurar que, até 2015, todas a crianças, particularmente as raparigas, as 
crianças em situações difíceis e as pertencentes a minorias étnicas, tenham 
acesso a educação primária obrigatória e gratuita de boa qualidade. 

• Assegurar que toda a população jovem e adulta tem acesso idêntico aos 
programas de ensino e de competências para a vida. 

• Atingir a melhoria de 50% nos níveis de alfabetismo até 2015, especialmente 
para as mulheres e assegurar a todos os adultos idêntico acesso aos 
programas de educação de base e à possibilidade de continuar a estudar. 

• Eliminar as desigualdades entre sexos no ensino primário e secundário até 
2005, atingindo a plena igualdade entre os sexos na educação até 2015, 
com ênfase em assegurar às raparigas total e idêntico acesso a uma 
educação de base de boa qualidade. 

• Melhorar sob todos os aspectos a qualidade de educação e assegurando a 
excelência de todos os aspectos para que os resultados do ensino que são 
reconhecidos e mesuráveis sejam conseguidos por todos, especialmente nas 
áreas da alfabetização, matemática básica e competências essenciais para a 
vida.  

Uma breve descrição de cada objectivo é seguida pela explicação de como esse 
objectivo parece particularmente relevante no contexto do VIH. 

Objectivo 1 - Desenvolver e melhorar sob todos os aspectos a protecção e a 
educação da pequena infância, especialmente para as crianças mais vulneráveis 
e desfavorecidas 

“O ensino começa com a nascimento. Isto chama a atenção para os cuidados na 
infância, muito cedo, e à sua educação inicial” (Declaração Mundial sobre a 
Educação Para Todos – 1990). A Protecção e a Educação da Pequena Infância 
(PEPI) consiste num conjunto de programas que visam favorecer e 
desenvolvimento físico, cognitivo e social das crianças desde o seu nascimento até 
à idade dos seis ou sete anos, isto é, até à sua entrada na escola primária. Os 
programas PEPI, adoptando uma abordagem global do desenvolvimento da 
criança, têm efeitos importantes positivos nas possibilidades futuras de ensino e 
desenvolvimento. Os benefícios de qualidade PEPI continuam bem para além da 
educação inicial, e constituem o fundamento de uma aprendizagem ao longo de 
toda a vida. Os PEPI pode apresentar numerosas formas tais como programas de 
governo, programas de cuidados em casa, iniciativas de ONG e da comunidade. 
Nos factores que influenciam na participação em programas PEPI figuram o nível 
de educação das mães, a proximidade de centro urbanos, os rendimentos dos pais 
e o seu estatuto profissional, à excepção de um pequeno grupo de países, os 
programas de protecção e de educação da pequena infância estão pouco 
desenvolvidos na África sub-sahariana, e, muitas vezes, não atinge mesmo 10% do 
grupo de idades em causa (UNESCO 2005).  



 

MÓDULO 1.3: Educação para todos (EPT) no contexto do HIV/aids 84 

Estes programas serão particularmente úteis para ajudar as crianças de baixos 
recursos e desprotegidas, entre as quais estão as infectadas ou afectadas pelo 
VIH/SIDA. Estas crianças estariam entre aquelas que mais beneficiariam com as 
actividades que apoiam o desenvolvimento psicossocial das crianças, mas 
também com os sistemas de cuidados, saúde e nutrição que estão muitas vezes 
ligados a ele Na verdade, a má nutrição durante os dois os três primeiros anos de 
vida podem prejudicar, para sempre, o crescimento físico e o desenvolvimento 
mental da criança. Participar num PEPI é uma oportunidade das crianças 
infectadas e afectadas de receber a atenção que merecem. Os pais vivendo com o 
VIH, contudo, podem ser forçados a negligenciar muito cedo os cuidados e a 
educação da criança devido a reduzidos recursos ou problemas com a sua própria 
saúde.  

 
Objectivo 2: Assegurar que, até 2015, todas a crianças, particularmente as 
raparigas, as crianças em situações difíceis e as pertencentes a minorias étnicas 
tenham acesso a educação primária obrigatória e gratuita de boa qualidade. 

O objectivo 2 da EPT fixa que a prioridade dos governos deve ser o acesso à escola 
para todas as crianças, particularmente crianças em situações difíceis, tais como 
órfãos devidos à SIDA. A educação é um dos direitos do ser humano, mas ainda 
100 milhões de crianças não vão às escolas primárias, 55% das quais são 
raparigas. Muitas das crianças que não vão à escola vivem em zonas rurais de 
países em desenvolvimento, muitas das quais na África sub-sahariana. A educação 
não está ainda disponível para todos e as propinas para a escola primária, que é 
uma das maiores barreiras ao acesso, ainda é colectada em 89 países dos 103 
países inquiridos (UNESCO, 2005: resumo). 

As taxas de escolaridade e frequência são os indicadores chave para medir o 
progresso obtido neste objectivo. A taxa bruta de escolaridade (TBE) é o número de 
estudantes num dado nível da escola, independentemente da idade, dividido pelo 
número de crianças do mesmo grupo de idades. A taxa líquida de escolaridade 
(TLE) é a proporção de alunos do grupo de idades considerado que estão no nível 
de ensino considerado. Exclui todos os alunos ou estudantes que são demasiado 
jovens ou demasiado idosos para o nível de ensino considerado. Estas duas taxas 
são expressas em percentagem. Contrariamente ao TBE, o TLE não pode exceder 
100%. A taxa de frequência representa a proporção de crianças do grupo de 
idades considerado que frequentam um ciclo completo de ensino primário. Em 
África em 2003, só 59% do grupo de idades considerado terminaram a sua 
escolaridade primária. Isto significa que não só há muitas crianças que não tem 
acesso à escola primária como há muitas que abandonam a escola antes do fim 
do primeiro ciclo, e têm assim todas as probabilidades de se manter analfabetos. 
O diagrama abaixo mostra que, na maioria dos países africanos, entre seis e nove 
anos de educação de base são necessários antes que um aluno – ou aluna - saiba 
ler e escrever. Por consequência, ter frequentado a escola não significa 
necessariamente que uma pessoa tenha adquirido todos os conhecimentos que 
normalmente, é suposto adquirir. Isto é devido em parte, à baixa qualidade do 
ensino dispensado – um problema sobre o qual se falará posteriormente. 
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Figura 1: Proporção de adultos com 22-44 anos que se consideram alfabetizados 
de acordo com o número de anos de estudo, em África. 

 

 
Fonte: Dados obtidos em Dakar e pelo Banco Mundial na base de sondagens nos lares dos países . 
 

 

Objectivo 3: Assegurar que toda a população jovem e adulta tem acesso idêntico 
aos programas de ensino e de competências para a vida. 

 
EPT é algumas vezes entendida como sendo sinónimo de instrução primária para 
todos, mas não é assim. A Conferência de Dakar também pôs ênfase no ensino 
para jovens e adultos que lhes permitirá viver com mais segurança, mais saúde e 
mais economicamente com vidas produtivas. Os programas de educação de 
adultos e de competências para a vida, podem comportar muitas disciplinas 
diferentes, desde educação na saúde e educação cívica até educação prática e 
empresarial que permite aos mais jovens ganhar a vida dentro e fora da escola. Há 
programas de educação formais e informais. Jovens, adultos e crianças que não 
tiveram acesso a oportunidades de educação ou abandonaram a escola mais 
cedo, podem particularmente beneficiar de programas de educação e formação 
que objectivam um aumento da probabilidade de emprego e capacidade de gerar 
proveitos financeiros para reforçar o acesso a meios de subsistência das pessoas 
e das comunidades. A caixa 1 dá exemplos de programas educativos que usam 
formação técnica e vocacional para melhorar o nível de vida, saúde, e salários, 
mas também incorporam um aspecto de alfabetização. 
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Caixa 1: Aprendizagem para a vida na África e na Ásia 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objectivo 4: Atingir a melhoria de 50% nos níveis de alfabetismo até 2015, 
especialmente para as mulheres e assegurar a todos os adultos idêntico acesso 
aos programas de educação de base e à possibilidade de continuar a estudar. 

Cerca de um quinto da população adulta mundial é ainda analfabeta (UNESCO, 
2005). O analfabetismo está intimamente associado à extrema pobreza. O desafio 
de alfabetização é crucial para o desenvolvimento económico e social, assim como 
é para dar poder e aumento da participação na política. O objectivo 4 sublinha a 
necessidade dos adultos de desenvolver as suas competências básicas: ler e 
escrever, saber aritmética, e outras competências da vida, tais como 
conhecimento técnico e prático, ou informação legal útil para manter um nível de 
vida e participar na sociedade. Alfabetização, definida como a capacidade para ler, 
escrever, e calcular, são os alicerces para outras competências da vida. Jovens e 
adultos alfabetizados são aptos para ler documentos, anúncios, folhetos, jornais 
que são úteis para eles na sua vida quotidiana. Verificou-se por exemplo que em 
partes da Zâmbia, mulheres analfabetas não se apresentam para a terapia anti-
retroviral porque têm que preencher e assinar impressos. Noutros países recusa-
se aos analfabetos formação vocacional que poderia ajudá-los a ter um trabalho. 

 
Junior Farmer Field and Life Schools para crianças órfãs de 12 a 18 anos de idade 
no Quénia, em Moçambique, na Namíbia e na Zâmbia 

Criadas pela iniciativa da FAO, de ONGs, de instituições da Nações Unidas, e de 
instituições locais, estas escolas rurais especializadas ensinam aos órfãos as 
técnicas agrícolas tradicionais e modernas, assim como dão formação empresarial 
especializada. As crianças também aprendem sobre o VIH/SIDA e sobre a 
problemática homem-mulher e beneficiam no quadro da escola de um apoio 
psicológico e social. 
 
Programa para desenvolvimento de competências para jovens e adultos (DCJA) no 
Senegal 

Este programa visa fornecer uma formação prática e de alfabetização para os jovens 
que não tiveram acesso à escola com o fim de promover igualdade e inserção sócio-
económica. O programa dirige-se a vários grupos, entre os quais mulheres 
trabalhando no sector da alimentação e da agricultura, jovens em escolas de Corão 
e aprendizes do sector informal. O programa inclui uma variedade de instrutores, 
incluindo professores e artesãos locais. Apoia-se numa rede de parceiros em vários 
sectores, incluindo o artesanato e representantes de associações da autoridade 
local e de doadores.  
 
Comité de Bangladesh para o Progresso Rural (CBPR) 

Esta ONG usa micro-crédito, assim como a educação e a saúde para providenciar o 
desenvolvimento sustentado da comunidade. O programa CBPR incorpora 
empréstimos de micro-crédito com programas de ensino técnico e formação 
profissional. Os beneficiários dos empréstimos têm que fazer exames gerais de 
saúde quando recebem um empréstimo novo, e têm que manter os filhos na escola 
durante a sua participação no programa. 
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Não sabemos quantas vezes os adultos analfabetos perdem oportunidades 
semelhantes, mas isto tem que deixar de acontecer. 

 

Objectivo 5: Eliminar as desigualdades entre sexos no ensino primário e 
secundário até 2005 atingindo a plena igualdade entre os sexos na educação até 
2015, com uma ênfase em assegurar às raparigas total e idêntico acesso a 
educação de base de boa qualidade. 

É largamente reconhecido que desigualdades entre homens e mulheres 
alimentam a SIDA. As raparigas são mais vulneráveis à infecção do VIH do que os 
rapazes. Elas estão mais sujeitas à pressão e intimidação dos adultos, 
pretendendo sexo seguro. A proporção de raparigas entre a juventude infectada é 
muito mais alta do que a dos rapazes. Ao mesmo tempo, a educação das mulheres 
e raparigas contribui para o desenvolvimento social e económico. Mães educadas 
têm menos crianças, estão mais dispostas a enviar as suas crianças para a escola, 
e contribuem mais para a saúde e nutrição das suas famílias. As raparigas 
educadas têm uma probabilidade maior de terem vontade própria e de resistirem 
a pressões para sexo não desejado; também tendem a casar mais tarde, e isto 
reduz as probabilidades de infecção mais cedo. Nos passados dez anos, os países 
têm visto aumentar o número de raparigas que frequentam a escola. O Índice de 
Paridade de Sexos (IPS), isto é a razão entre rapazes e raparigas na escola, tem 
aumentado globalmente durante os últimos dez anos, e muitas destas melhorias 
foram verificados em países em desenvolvimento. 

Outro aspecto do objectivo 5 é a representação de mulheres em diferentes 
sectores da sociedade que é vista como uma medida de igualdade de sexos. Foi 
acordado que qualquer sociedade, na qual mulheres e raparigas não participam 
activamente, não pode ser considerada satisfatória. No sector da educação, 
verificou-se que professoras podem encorajar os pais a enviar as suas filhas à 
escola e assim facilitam o acesso das raparigas à educação. Empregando 
mulheres professoras, haverá mais sensibilidade para as necessidades das 
raparigas. A importância considerável da educação das raparigas no contexto do 
VIH/SIDA será discutida mais tarde neste módulo. 

 

Objectivo 6: Melhorar sob todos os aspectos a qualidade de educação e 
assegurando a excelência de todos os aspectos para que os resultados do ensino 
que são reconhecidos e mesuráveis sejam conseguidos por todos , especialmente 
nas áreas da literacia , matemática básica e conhecimentos essenciais da vida.  

Com toda a energia e apoio para aumentar o acesso, a qualidade educacional é 
por vezes posta em segundo plano. À medida que as inscrições aumentam, as 
escolas ficam sobrelotadas, a dimensão das turmas aumentam para níveis 
inaceitáveis, e professores não devidamente treinados, são recrutados e não 
recebem apoio adequado dentro da escola. O objectivo 6 lembra-nos que sacrificar 
desta maneira a qualidade não é tolerável. Não faz sentido inscrever crianças a 
não ser que o ensino seja de qualidade. É aumentando o ensino – mas não 
aumentado o acesso – que se pode ter todos os benefícios de mais educação.  

O VIH e a SIDA podem minar o funcionamento do sistema de educação e 
comprometer seriamente a qualidade (um ponto a que voltaremos mais tarde). 
Nos cinco anos, entre 1995 e 2000, os resultados de aprendizagem na África 
Austral diminuíram significativamente (ver figura 2). Quanto deste declínio é devido 
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à deterioração das condições de ensino após a massiva expansão do sistema em 
particular a seguir à introdução da educação primária grátis e quanto é devido ao 
VIH/SIDA, não é conhecido, mas é certo que o VIH/SIDA contribuiu largamente 
para isso.  

A qualidade é um importante aspecto de qualquer sistema de educação. Se os 
pais não pensam que as suas crianças beneficiam com uma educação de 
qualidade, estarão menos inclinados a enviá-los para a escola.Sem educação 
relevante e de qualidade, os esforços dos governos para inscrever todas as 
crianças na escola serão inviabilizados.  

 
Figura 2: Evolução da alfabetização entre SACMEC I e SACMEC II em seis 
países de África 

 
O Índice de Desenvolvimento da EPT (IDE) 
Para avaliar o conjunto dos progressos obtidos na realização dos objectivos 
enunciados, os países e os organismos presentes no Fórum de Dakar, acordaram 
em usar indicadores comuns para exprimir os progressos dos países e criar uma 
escala comum de medida desses progressos. Certos indicadores, tais como a taxa 
liquida de escolaridade e a taxa de finalização, são considerados como os 
melhores indicadores de progresso. 

O Relatório de acompanhamento da EPT introduziu o Índice de Desenvolvimento 
da EPT ou IDE, que é um índice composto de quatro indicadores que medem 
quatro dos seis objectivos: 
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Tabela 1: Indicadores do IDE 

Indicador Medidas Objectivo 

Taxa líquida de escolaridade (TLE) Instrução primária universal 
(IPU) 

2 

Taxa de alfabetização da população 
com 15 anos ou mais 

Alfabetização dos adultos 4 

Índice de igualdade dos sexos (IIS)* Igualdade entre os sexos 5 

Taxa de frequência no 5.º ano 
primário 

Qualidade da escola 6 

* O indicador IIS para um determinado país, é a média dos valores do IIS para as 
taxas brutas de escolaridade no primário e no secundário e a taxa de alfabetização 
dos adultos. 

 
Para calcular o IDE de um país, é preciso calcular a média aritmética dos valores 
observados por cada um dos indicadores figurando na Tabela 1. O valor do IDE 
pode variar entre 0 e 1, indicando o valor 1 que o objectivo da EPT foi atingido a 
100%. 

 

Os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento (OMD) 
Os OMD foram definidos pelos estados membros das Nações Unidas, durante a 
Assembleia Geral do Milénio realizada em Setembro de 2000. Os OMD destacam o 
desenvolvimento e a redução da pobreza, domínios em que a educação e a saúde 
são componentes essenciais. Dos oito objectivos, três tem uma relação directa 
com a educação e o VIH/SIDA. Os oito objectivos são os seguintes: 

• Objectivo 1: Reduzir a extrema pobreza e a fome: entre 1990 e 2015, reduzir 
para metade a população cujo rendimento é inferior a 1 US dólar por dia. 

• Objectivo 2: Assegurar a educação primária para todos: até 2015, dar a todas 
as crianças, rapazes e raparigas igualmente, em todo o mundo os meios para 
completar o ciclo de estudos primários. Este objectivo é semelhante ao 
objectivo 2 da EPT. 

• Objectivo 3: Promover a igualdade dos sexos e a autonomização das 
mulheres: eliminar as desigualdades entre os sexos no ensino primário e 
secundário até 2005, se possível, e a todos níveis de ensino até 2015. Este 
objectivo coincide com o objectivo 5 da EPT. 

• Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil: reduzir de dois terços a taxa de 
mortalidade das crianças de menos de cinco anos, entre 1990 e 2015. 

• Objectivo 5: Melhorar a saúde maternal: reduzir de três quartos, entre 1990 e 
2015 a taxa de mortalidade maternal. O objectivo 5 está ligado ao VIH/SIDA 
em termos da transmissão mãe/bébé. 

• Objectivo 6 - Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças: parar a 
propagação do VIH/SIDA e começar a inverter a tendência actual;. parar e 
começar a inverter a tendência actual da malária e de outras grandes 
doenças. Reduzindo a propagação do VIH/SIDA e outras maiores doenças, 
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aumenta a saúde das populações e provoca ambientes estáveis para as 
crianças e adultos terem acesso à educação e informação e ao progresso. 

• Objectivo 7: Assegurar a estabilidade do ambiente natural: inverter a 
tendência de deterioração dos recursos ambientais. 

• Objectivo 8: Criar um partenariado mundial para o desenvolvimento: atender 
prioritariamente às necessidades dos países menos desenvolvidos. 

A realização destes oito objectivos até 2015 representa um gigantesco desafio e a 
sua implementação requer lideranças, recursos e, sobretudo, capacidade de 
gestão. 

A tomada em conta destes objectivos nos planos sectoriais de educação e as 
estratégias em matéria de educação e de luta contra o VIH e a SIDA, estabelecidas 
pelos ministérios da educação, ajudará a considerar a educação numa perspectiva 
mais ampla: os objectivos da educação não podem ser atingidos se outros 
objectivos o não forem. 
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3. O VIH e a SIDA como um obstáculo para 
atingir a EPT 
 
Como mostrado no Módulo 1.2, O VIH/SIDA, um desafio para a educação, o sector 
da educação é atingido pelo VIH e pela SIDA por todos os lados. 

• O crescimento da economia do país é retardado e a procura dos recursos 
existentes – particularmente no sector da saúde – cresce, e os recursos 
disponíveis para a educação são menores do que tinham sido antes  

• Por outro lado, a substituição de professores, o custo da intervenção da 
saúde, incluindo nalguns países o fornecimento da terapia anti-retroviral, a 
produção de materiais, a participação em funerais e o apoio suplementar a 
ser dado aos alunos afectados, leva ao aumento dos custos de educação. 

• Os professores e administrativos são a categoria onde o número de mortes 
provocadas pela SIDA é o mais elevado. Eles não estão mais expostos à 
infecção que outros adultos educados1, mas as taxas de abandono devidas à 
SIDA – a acrescentar a outros problemas de abandono – pode comprometer 
seriamente o sistema. Quando os administrativos aos níveis central, regional 
e local adoecem e morrem ou deixam o sistema de educação para substituir 
profissionais que fazem falta noutras áreas da economia, o VIH e a SIDA 
afectam a capacidade dos ministérios de educação para funcionar 
adequadamente e para dar o apoio administrativo às escolas. 

• O impacto da doença dos professores é também grande no funcionamento 
das escolas e nas actividades pedagógicas. Conforme a doença progride, os 
professores infectados começam a sentir-se mais doentes e fatigados. As 
suas ausências tornam-se mais frequentes e prolongadas. Os professores 
ausentes não são muitas vezes substituídos: ou as suas classes são 
integradas noutras ou os estudantes são deixados sem apoio ou vigilância. 
Os professores são também afectados pelo VIH e pela SIDA nas suas casas e 
comunidades e podem sofrer de stress devido aos cuidados a despender às 
suas famílias. Globalmente, o VIH e a SIDA têm o efeito de reduzir o tempo do 
ano escolar e o tempo disponível para cobrir o programa. Sendo o tempo de 
ensino menor, a aprendizagem e a qualidade do ensino degradam-se. 

• Os alunos também estão sujeitos à epidemia e têm tendência a negligenciar 
a escola. Quando o membro da família que obtêm os rendimentos cai doente 
e deixa de trabalhar, o rendimento da família baixa. Os recursos do lar são 
insuficientes para pagar os medicamentos para os membros da família 
doentes ou para apoiar os parentes e os custos com a educação tornam-se 
incomportáveis. Deixam de poder comprar livros escolares e materiais para a 
escola. Nem podem pagar despesas de qualquer espécie. Além disso, a falta 
de recursos tem incidência sobre a segurança alimentar e não permite, por 
vezes, garantir o nível de nutrição mínimo necessário para preservar a 
capacidade de aprender. 

                                                 
1 Os resultados das sondagens sobre o abandono e a mortalidade dos professores na 
África do Sul mostram que as taxas de prevalência do VIH nos professores são 
comparáveis, se não inferiores, às do conjunto da população nas mesmas gamas de 
idades (Badcock-Walters e outros, 2005). Estudos noutros países chegam a 
conclusões idênticas (Boler, 2004). 
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• A situação ainda piora quando um ou ambos os pais morrem. As crianças 
podem ser colocadas numa família de adopção, que não tem 
necessariamente os recursos para continuar a pagar a sua escolaridade, ou 
as crianças tornam-se chefes de família e têm que começar um modo de vida 
remunerado. Além disso, estando traumatizados pela perda de um pai, as 
crianças infectadas ou afectadas pelo VIH estão em risco de cair na pobreza 
ou mesmo na extrema pobreza. Frequentam a escola com irregularidade e, 
eventualmente, abandonam antes de aprenderem os rudimentos da leitura, 
escrita e cálculo. 

As famílias afectadas ficam demasiado pobres para pagar as numerosas despesas 
que decorrem da escolaridade, as crianças tem que trabalhar para complementar 
os rendimentos e, eventualmente, tem que abandonar a escola e como a 
qualidade se deteriora e a média dos resultados baixa, a EPT fica em grande 
perigo. Os progressos abrandam ou, no pior dos casos, há uma regressão em 
relação ao já atingido. 
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4.  A EPT e a prevenção do VIH 
 
Como mencionado acima, a melhor protecção contra o crescimento da prevalência 
do VIH na sociedade reside na educação a todos os níveis e nas capacidades 
cognitivas e intelectuais que ela oferece. 

 

O impacto da educação no VIH 
Promovendo o acesso à qualidade da educação para crianças e jovens, e à 
alfabetização e à formação prática para os adultos, pode dizer-se o seguinte: 

•  As crianças e os jovens adultos terão as competências para ler e escrever e 
assim continuar a aprender ao longo das suas vidas. Obterão importantes 
competências tais como espírito crítico e a capacidade de tratar e avaliar 
informações. Muitos estudos sugerem que “recebendo pelo menos a 
instrução primária pode dividir-se por dois o risco da população jovem 
contrair o VIH mesmo que não tenha tido, na aula, programas educativos 
específicos da SIDA”... “ Mulheres alfabetizadas estão três vezes mais aptas 
a saber que uma pessoa que parece saudável pode ter o VIH e quatro vezes 
mais aptas para saber as maneiras principais de evitar a SIDA” (Campanha 
mundial para a educação, 2004:4) 

• As mensagens de prevenção podem ser difundidas nas escolas e completar 
as informações que as crianças ouvem por outros meios, isto é, pela rádio e 
outros media, por exemplo. As questões que os programadores e educadores 
põem referem-se a: Como pode a educação preventiva ser organizada de 
maneira a ser mais eficaz? Que pontos devem ser privilegiados para fornecer 
mais e melhor educação? Devem as mensagens de prevenção ser 
introduzidas em todas as disciplinas ou deve a educação sobre o VIH/SIDA 
ser tratada como uma disciplina separada? Recentes estudos indicam que a 
última hipótese será mais eficaz. Cursos sobre o VIH/SIDA podem ser dados 
como parte formal das matérias escolares ou após as aulas em associações 
anti-SIDA, dados por professores, por pessoal de saúde ou por pares. Estas 
questões serão tratadas no Módulo 4.1 – Programa escolar de resposta ao 
VIH/SIDA e Módulo 4.2 – Formação e desenvolvimento de professorado no 
contexto VIH/SIDA. Não é demais sublinhar que a educação preventiva é 
para ser introduzida o mais cedo possível e certamente a partir da instrução 
primária. A educação pelos pares e pelas associações anti-SIDA são 
particularmente eficazes considerando que têm adequado e apropriado apoio 
material disponível e desenvolvem uma mensagem comum. Pares e 
professores devem também receber programas específicos de educação e 
formação de prevenção. 

• Programas de alfabetização e educação não-formal para jovens e adultos 
fora da escola informarão as mães, pais e adultos em geral dos riscos do VIH 
e como se devem proteger eles próprios. Estudos têm mostrado que 
mulheres que têm participado em programas de alfabetização, têm um 
melhor conhecimento dos assuntos de saúde e da família e estão mais aptas 
para adoptar medidas preventivas da saúde. Estão também mais apta para 
conhecer os seus direitos e para se protegerem elas própria e as suas 
famílias. A informação obre o VIH/SIDA e a educação preventiva deve atingir 
todos o que são sexualmente activos, incluindo os mais jovens e adultos que 
nunca andaram na escola ou que a abandonaram muito cedo. As instituições 
da Nações Unidas e as ONGs dizem que os programas de maior sucesso 
integram alfabetização e competências do quotidiano nos programas de 
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formação concebidos para melhorar as condições de vida. Desta maneira, os 
beneficiários vêem benefícios imediatos e resultados da participação. Alguns 
adultos podem já estar infectados e a educação dá-lhes conselhos e 
informações sobre os seus direitos e deveres. 

É evidente que não há garantia absoluta que o aumento do conhecimento mudará 
os comportamentos. Mas as probabilidades que os comportamentos mudem são 
mais altas se as mensagens vierem de diferentes fontes e forem convergentes, se 
a educação de prevenção da escola complementar o que dizem os media e outros 
programas de prevenção de outros ministérios e ONGs, e se certas práticas 
culturais forem postas em causa. Em alguns países, o inquérito demográfico sobre 
a saúde mostra de facto uma relação ambígua entre a taxa de infecção pelo VIH e 
o nível de educação no conjunto da população. (incluindo jovens e pessoas 
idosas). Graduados com o ensino secundário na África do Sul, por exemplo, parece 
terem uma maior probabilidade de ser infectados com o VIH do que pessoas não 
educadas; população urbana tem uma maior taxa de infecção do que população 
vivendo em áreas rurais. Uma explicação provável é que as pessoas mais 
educadas ou vivendo em áreas urbanas têm mais tendência a migrar e a viajar do 
que pessoas não educadas ou rurais e também têm mais probabilidades de estar 
separadas das suas famílias e encontrar relações de risco. Muitas delas foram 
infectadas antes de ter ouvido falar ou lido sobre o VIH/SIDA. O exemplo dos 
professores é típico. Estatísticas mais antigas mostravam que a proporção de 
professores infectados pelo VIH era mais alta que no resto da população adulta; 
estatísticas mais recentes mostram que o inverso é agora o caso. 

 

A EPT e a promoção da educação das raparigas  
Um outro aspecto muito importante é que “a educação é crucial para dar aos 
membros mais vulneráveis da sociedade – especialmente mulheres jovens – o 
estatuto, a independência e a confiança de que eles necessitam para se afirmar e 
se apoiar no que sabem para permanecer livre dos riscos” (Campanha Mundial 
para a Educação, 2004:4). 

A EPT tem como um dos seus principais objectivos a educação e a autonomia das 
raparigas. A maioria das culturas no mundo não dão às mulheres e às raparigas os 
meios de obter educação e autonomia e tornarem-se membros activos da 
sociedade. As culturas tradicionais de domínio masculino e a posição aceite 
socialmente de submissão da mulher torna o objectivo difícil por causa do medo 
de repercussões ou abusos como represálias. A educação da mulher não é uma 
prioridade em tais circunstâncias. Além disso, muitas mulheres não têm acesso 
aos serviços de saúde ou formação em saúde sexual. 

Estas atitudes, a par da falta de educação, podem levar a mulher a não saber 
como se proteger do sexo não desejado ou receio de pedir o uso do preservativo. 
Raparigas não instruídas podem não saber os riscos que estão enfrentando ao 
aceitar comportamentos de risco. Além disso, muitas vezes não têm poder para 
recusar as relações sexuais. As raparigas são vítimas de discriminação, de actos 
de violência e, por vezes, de violação. Estas jovens raparigas podem também ser 
cortejadas por homens mais velhos esperando encontrar uma parceira que eles 
pensam ter poucas probabilidades de estar infectada com o VIH. Nalguns casos, 
as raparigas podem ser cortejadas pelos seus próprios professores e aceitá-los na 
esperança de obter boas classificações escolares (o fenómeno chamado 
“classificações transmitidas sexualmente”). 
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A EPT é um instrumento que pode contribuir para a autonomia da mulher e 
produzir activos membros da sociedade. As sondagens mostram que quanto mais 
educados são os pais – especialmente a mãe – mais apoio a rapariga receberá 
para frequentar a escola. Finalmente, vários estudos mostraram que quanto mais 
educada é a jovem rapariga, mais informada está sobre o VIH e a SIDA e como se 
proteger ela própria. 

Simplesmente aumentar o acesso à escola não permite atingir a igualdade entre 
os sexos. A educação fornecida deve ser de alta qualidade e deve dar a autonomia 
às jovens raparigas. As escolas necessitam ser seguras e acolhedoras. Quando 
são concebidos planos de desenvolvimento e políticas para promover ambientes e 
sociedades apoiando a educação de raparigas e rapazes, os ministérios devem 
pensar no seguinte: 

• Estabelecer políticas não tolerando a violência na escola e proceder 
judicialmente contra os autores. 

• Fornecer mensagens sobre a conduta dos professores nos cursos de 
formação. Os professores devem ter comportamentos de igualdade e 
respeito como exemplo para os alunos. 

• Formar os professores com programas educativos que encorajem o espírito 
crítico, a tomada de decisão e a comunicação. 

• Dar aos professores acesso a informações sobre o VIH/SIDA e a sexualidade 
para discutirem com outros adultos e com os seus alunos. 

• Encorajar discussões na aula, onde os estudantes falem livremente sobre o 
papel dos sexos e sobre o HIV/SIDA. 

• Promover a criação de associações anti-SIDA para alunos e para professores. 

 
 

Caixa 2: Extracto de um discurso do enviado especial do Secretariado Geral das 
Nações Unidas para o VIH e a SIDA em África, Stephen Lewis, numa 
conferência sobre a reforma das Nações Unidas e os direitos do homem 
na Harvard Law School , em Fevereiro de 2006  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividade 2 

“Como podemos alguma vez explicar o facto de que as casas mortuárias e os 
cemitérios de África estão cheios com os corpos de jovens mulheres de 20 anos ou 
de 30 anos? Como podemos alguma vez explicar o facto de que menos de 10% das 
mulheres grávidas em África tem acesso à prevenção da transmissão mãe-criança 
no ano 2006? Como podemos alguma vez explicar o facto de que menos de 10% 
das mulheres em África conhecem o seu estado em relação ao VIH, no ano 2006? 
Como podemos alguma vez explicar o facto de que avós idosas, pobres e sem 
forças, se tornaram o último recurso para apoio de órfãos, em 2006? Como 
podemos alguma vez explicar o facto de que jovens raparigas em numerosos países 
de alta prevalência ainda não têm conhecimento de como o vírus é transmitido? 
Como podemos alguma vez explicar o facto de que leis contra a violência sexual e a 
violação conjugal e leis garantindo os direitos de propriedade e os direitos de 
sucessão, ainda não fazem parte da legislação de vários países no epicentro da 
epidemia, em 2006? Como podemos alguma vez explicar o facto de que as 
mulheres de África carregam o continente nas suas costas e vacilam sob o fardo dos 
seus trabalhos, sem reconhecimento nem compensação, enquanto o mundo olha 
para isto com olhos de vidro? ” 
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 Actividade 2 
A figura 3 abaixo ilustra os resultados do inquérito demográfico e de saúde do Ruanda sobre a 
prevalência do VIH por local de residência e nível de educação 

Comentar as diferenças nas taxas de infecção conforme as pessoas vivem em 
Kigali, noutras cidades ou em zonas rurais. Está surpreendido por as pessoa 
vivendo em Kigali têm mais probabilidade de serem infectadas que noutras 
cidades ou em zonas rurais? Porquê/Porque não? 

Comentar as diferenças nas taxas de infecção das pessoas vivendo em Kigali 
conforme o seu nível educacional. Está surpreendido com as diferenças nas taxas 
de infecção? Porquê/Porque não? 

 
Figura 3 - Taxas de infecção de mulheres no Ruanda por áreas urbanas e rurais e 

por níveis de educação , 2003. 
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5.  Usando a EPT para dominar o impacto da SIDA 
A secção seguinte dá exemplos de como os governos podem dar prioridade a 
acções para promover a realização da EPT, - com isto ajudar a diminuir o impacto 
do VIH e da SIDA - aumentando o volume de recursos afectados à educação, 
formando melhor e mais depressa os professores e tomando diferentes iniciativas 
para ajudar a educação das crianças e jovens infectados e afectados. 
 

Aumentando os recursos disponíveis para a educação 
Para realizar a EPT, mais fundos estão a ser mobilizados aos níveis nacional e 
internacional. Os fundos internacionais são cada vez mais e mobilizados através 
da estrutura da Iniciativa de Actuação Rápida (IAR). Nesta estrutura, foi alcançado 
um protocolo de acordo entre os países beneficiários e os dadores de fundos no 
qual, por um lado, os países acordam em desenvolver um plano para o sector da 
educação e despender um parte importante do seu orçamento para a educação 
na instrução primária em particular e, por outro lado, as entidades dadoras 
comprometem-se a mobilizar mais recursos, e melhorar a previsibilidade e a 
coordenação deste financiamento. Falta fazer muito para aumentar os fundos e a 
falta de fundos não é o único problema. Mas, globalmente, os países de baixos 
rendimentos despendem muito mais em educação em 2002 do que o fizeram em 
1990. As despesas públicas da educação, em percentagem do PIB, aumentaram 
de 3,1 % em 1990 para 4 % em 2000 e para 4,3 % em 2002. A comunidade 
internacional igualmente começou a se mobilizar. A tendência para a baixa 
observada na assistência pública ao desenvolvimento (APD) em proporção do 
rendimento nacional até ao ano 2000 inverteu-se e a assistência ao 
desenvolvimento aumentou 23 % entre 2000 e 2002. De acordo com os 
compromissos tomados na reunião do G8 em 2005, a APD deverá continuar a 
aumentar até 2010. O auxílio para a educação e para a África em particular, é 
esperado duplicar. Esperemos que estes compromissos sejam postos em prática.2 

Para além de obter mais fundos, o desafio para os países é de definir políticas 
correctas e reforçar as suas capacidades para usar tais fundos e efectivamente 
gerir os seus sistemas educativos de forma eficaz. 

 

Formar e apoiar maior número de professores nas escolas 
No sentido de atingir os objectivos da Educação Para Todos e assegurar a 
escolaridade de todas as crianças em idade escolar até 2015, têm que ser 
recrutados e formados numerosos professores. De acordo com algumas 
estimativas, mais do que 1,3 milhões de professores têm que ser recrutados entre 
2000 e 2015 na África sub-sahariana. 

Os resultados de recentes estudos põem em questão o actual modelo de formação 
inicial dos professores: é demorado, dispendioso e sem parecer ter significativo 
impacto na prática e nos conhecimentos dos professores. A maior parte dos 
                                                 
2 A Iniciativa de Acção Rápida está ajudando um número crescente de países, mas é 

ainda muito limitada.  
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professores continua a ensinar usando os métodos que utilizavam os seus 
próprios professores quando eles frequentavam a escola primária e secundária e 
que eles vêem sendo praticados em muitos institutos de formação de professores, 
mesmo hoje – métodos frontais que não encorajam interacção ou ensino 
individualizado. Devido ao alto custo da formação tradicional dos professoras e a 
necessidade de formar um grande número de professores, surge um novo método 
de formação de professores que alia uma formação preparatória curta com 
enquadramento em meio escolar, combinada com um ensino à distância 
(Dembélé, 2003; PASEC, 2002; Lewin e Stuart, 2003). Similarmente, a formação 
dos professores colocados em postos, como praticada correntemente também não 
é de grande eficácia. Uma formação contínua nos postos dos professores é então 
preconizada no quadro de um modelo holístico de aperfeiçoamento profissional 
contínuo e de apoio ao desenvolvimento global da escola.  

 
Caixa 3 Formando grande número de professores 

 
O novo programa de preparação de professores de instrução primária na 
Guiné combina formação inicial com estágio prático nas escolas associadas. 
Os programas de formação intensiva desenvolvem-se em três fases: três 
meses de cursos no instituto de formação, seguidos por nove meses de 
estágio supervisionado de ensino a estudantes com total responsabilidade de 
uma classe em escolas associadas seleccionadas e, finalmente, três meses 
de mais cursos no instituto de formação dos professores. O programa 
clássico compreende duas fases: nove meses no instituto de formação com 
no intervalo, três períodos de estágio prático, seguido de nove meses de 
ensino com responsabilidade total de uma classe.  
 

 
Nos países onde um número significativo de professores estão infectados pelo VIH 
e pela SIDA, e a sua vida profissional como professores está reduzida, uma opção 
a ser considerada é a rápida e barata maneira de formar professores. O novo 
sistema de formar professores parece assim apropriado. Os professores também 
necessitam de ser regularmente actualizados e apoiados nas escolas sobre vários 
assuntos, incluindo a educação preventiva. 

 

 Actividade 3 
Que políticas estão actuantes no seu país para facilitar o recrutamento de 
professores formados em geral e para que nível de escola em particular? Quais 
são as práticas usadas em termos de substituição dos professores ausentes? Isto 
tem mudado recentemente? 
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Facilitando a educação dos pobres e dos grupos vulneráveis 
 
As crianças e os jovens afectados pelo VIH/SIDA estão desfavorecidos quanto às 
condições de acesso à educação, porque para além do traumatismo psicológico 
derivado da doenças dos seus pais, eles também sofrem por causa da diminuição 
dos recursos alimentares na família. Quando um membro da família vivendo com o 
VIH é confrontado com a SIDA, os rendimentos da família baixam e mais recursos 
são usados para comprar medicamentos. Assim as crianças e jovens em famílias 
afectadas sofrem das seguintes condições difíceis:  

• Dificuldades para pagar propinas e outras despesas a que a escolaridade 
obriga – contribuição para as associações de pais e professores, uniformes, 
livros escolares, artigos de papelaria, custos de transporte, e custos dos 
exames.  

• Necessidade de trabalhar para apoiar as suas famílias. 

• Vida em grande pobreza e má nutrição 

• Falta de apoio para os seus estudos. 

No contexto da EPT, vários países têm adoptado medidas específicas para 
encorajar a participação de pobres e crianças vulneráveis. Estas devem receber os 
benefícios das crianças afectadas pela SIDA que dizem respeito ao seguinte: 

 
Abolição das propinas 

Numerosos países de baixos rendimentos continuam a cobrar propinas e outros 
encargos na escola primária. Estes custos são umas vezes legais e outras vezes 
ilegais, isto é as escolas continuam a cobrar as propinas quando os fundos 
enviados pelo governo central ou local para cobrir as suas despesas não são 
suficientes. Nalguns países, uma exoneração dos custos escolares está prevista 
para grupos específicos, e.g., raparigas ou órfãos, mas a experiência mostra que 
se estes fundos perdidos não são compensados por outras fontes, esta prática 
pode conduzir as escolas a excluir estas crianças. A escola pode também criar um 
estigma em relação aos órfãos da SIDA.  

Constatando que as famílias dedicam uma parte excessiva dos seus rendimentos 
à educação e que este aspecto as dissuade de enviar as suas crianças para as 
escolas, vários países aboliram todas as propinas escolares ao nível da instrução 
primária. O primeiro país a fazer isto foi o Malawi. O Ghana foi o segundo país a 
fazê-lo (1997), seguido pelos Camarões (1999), Lesoto (2000), Tanzânia (2001), 
Zâmbia e Quénia (2003), etc. Mais países seguiram em 2004 (Benin e 
Moçambique) e em 2005. Esta medida teve um impacto visível e imediato sobre 
os efectivos escolares. No Malawi, as taxas totais de inscrição aumentaram de 
89% para 133% num ano. No Uganda, as inscrições subiram de 2,3 milhões de 
crianças num ano. As crianças pobres beneficiaram destas facilidades de acesso, 
donde se ter obtido uma maior igualdade. Infelizmente, o resultado final criou em 
muitos casos uma deterioração dramática das condições de ensino, quando não 
havia professores suficientes para ensinar os alunos, nem salas de aulas para os 
acomodar, nem livros escolares. Também nem todos os custos foram suprimidos: 
outros encargos escolares, tais como livros escolares, artigos de papelaria, 
refeições, e encargos de exames mantiveram-se. Assim as crianças mais pobres 
continuam a abandonar e a ficar fora da escola.  
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Aumentando a qualidade de educação através de várias medidas, tais como: 

• mudar as matérias ensinadas para torná-las mais relevantes; 

• introduzir o ensino na língua materna; 

• melhorar os programas de formação de professores; 

• distribuir livros escolares grátis para todas as crianças; 

• introduzir mecanismos de apoio aos professores e aos directores das 
escolas; 

• acabar com o isolamento dos professores e criar grupos de discussão; 

• dar mais responsabilidade aos directores das escolas e aumentar a 
responsabilidade de prestarem contas à comunidade. 

Existem muitos programas inovadores, demasiados para serem mencionados. 
Obviamente, o maior incentivo para as crianças irem para a escola, é quando o 
ensino é divertido, e quando o que aprendem é relevante para a sua situação nas 
suas famílias e comunidades.  

 
Diferentes medidas introduzindo maior flexibilidade nos horários e calendário da 
escola 

Como resultante do envolvimento maior da comunidade, descentralização e fontes 
de financiamento mais diversificadas, a educação formal tornou-se mais 
diversificada e menos rígida do que anteriormente. Seguindo a descentralização, 
introduziu-se alguma flexibilidade nas matérias escolares ou, por exemplo, o 
calendário e os horários escolares de certas escolas no Malawi, no Senegal, e na 
Guiné tomam em consideração condições climáticas específicas. O envolvimento 
das colectividades nas escolas comunitárias também permite a adaptação às 
necessidades locais. 

 
Organizando programas alimentares e de refeições  

Muitos países em África e mais sítios do mundo, organizam programas alimentares 
com o apoio de ONGs e organizações internacionais tais como o Programa Mundial 
de Alimentação. O objectivo destes programas é mais uma vez criar incentivos 
para os pais enviarem as suas crianças para a escola, compensando em parte o 
valor do trabalho das crianças, assim como combatendo a fome das crianças na 
escola e facilitando a concentração e a aprendizagem. O efeito das refeições 
escolares e as taxas de frequência foi demonstrado na prática. Quanto mais cedo 
a comida é fornecida às crianças – de preferência antes dos 3 anos de idade – 
melhor, daí a importância dos programas PEPE, mas também a necessidade de 
complementar as refeições escolares com rações para levar para casa para que 
toda a família possa beneficiar. 

 
Dando bolsas às crianças mais necessitadas 

Isto é outra medida com o fim de encorajar os pais para enviar as suas crianças 
para a escola e compensar o que deixam de ganhar. 

Esquemas de bolsas elevadas para os níveis primário e secundário são bastante 
frequentes fora de África, isto é na Ásia e América Latina. Cada vez mais se dão 
subsídios directamente às famílias, desde que as suas crianças fiquem na escola, 
para cobrir os encargos escolares e outras despesas de subsistência. Nalguns 
casos, os esquemas de bolsas tornam-se fundos sociais com uma orientação 
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educacional, tais como as “bolsas escola” e “bolsas família” no Brasil ou outros de 
transferência de dinheiro noutros locais da América Latina. Estes programas 
parecem ser muito eficazes no aumento da frequência escolar de grupos de baixo 
rendimento. Mas estes programas têm que ser administrados cuidadosamente.  

Em certos países, as ONGs têm tido sucesso na obtenção de subvenções para 
financiar a educação das crianças. Verificou-se assim um aumento na inscrição de 
órfãos nas escolas (ver Caixa 4). Tais esquemas devem ser cuidadosamente 
concebidos e implementados para evitar o estigma dos órfãos e das crianças 
vulneráveis, roubos e mesmo ataques dos beneficiários pelos pais de “crianças 
não afectadas”, etc.  

 
Caixa 4: Apoiando as crianças afectadas pelo VIH/SIDA 

 
Centro de promoção de Mukuru : Centro de reabilitação criado nos bairros de lata 
de Mukuru, em Nairobi, Kenya. O Centro tem quatro escolas que acolhem crianças 
e jovens dos bairros de lata, assim como crianças da rua e órfãos da SIDA. As 
escolas estão abertas para as crianças com idade de instrução primária que não 
têm possibilidade de pagar os custos da escolaridade. Também têm serviços de 
saúde e projectos de ensino de competências do dia a dia e programas de 
formação qualificada em construção e carpintaria.  
 
Opções de protecção e autonomização de base comunitária (COPE), implementada 
por Save the Children Federation Inc. 
Este programa ajuda as aldeias a constituir comissões encarregadas de assegurar 
o acompanhamento e dar assistência aos órfãos.  

 
 
 

Encorajando a educação não formal para substituir ou complementar a educação 
formal 

 

A educação não deve ser vista na maneira tradicional, isto é, numa sala de aula 
com um professor em frente da classe. Na verdade, muitos programas de 
educação com sucesso estão na categoria normalmente referida como educação 
não formal (ENF). Muitas vezes respondem melhor à diversidade das 
necessidades sociais, económicas e culturais dos órfãos e crianças vulneráveis. 

Vários programas ENF existem na estrutura da EPT que fornecem serviços de 
apoio suplementar nas escolas a grupos específicos de crianças desfavorecidas. 
Em países tais como a Tanzânia e o Uganda, a presença de uma sólida ONG e de 
comunidades apoiam a educação de órfãos da SIDA. Há muitos exemplos, tais 
como voluntários da comunidade fazendo visitar regulares para dar assistência 
nos lares, doações de alimentos, ou mesmo algum apoio de aconselhamento a 
crianças chefes de família ou famílias apoiando pessoas doentes com SIDA. 

Outros programas ENF desenvolvem oportunidades de ensino paralelas ao 
sistema formal de educação para responder às necessidades de grupos mais 
vulneráveis que teriam dificuldade em frequentar um dia inteiro uma escola formal 
devido às suas condições pessoais ou familiares. Alguns programas estão 
organizados em moldes não formais para algumas horas; outros fornecem cursos 
acelerados (Caixa 5); outros combinam cursos de alfabetização com cursos de 
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formação profissional aos jovens, com as competências para que possam ter um 
modo de vida (ver Caixa 1 acima).  

 
Caixa 5: Flexibilidade nas escolas  

Adaptar os tempos de escola em função das disponibilidades de horários das 
raparigas e dos rapazes que tinham abandonado a escola para tomar conta de 
membros da família, pode ser uma solução prática para promover a educação. 
As escolas CBPR (inicialmente o Bangladesh Rural Advancement Committee) 
programam as aulas de duas horas em seis vezes por semana para responder 
às necessidades das raparigas e de outros membros da comunidade. 
As escolas comunitárias na Zâmbia, oferecem o mesmo conteúdo educacional 
que as escolas primárias tradicionais em quatro anos em vez de sete. Os seus 
programas são reconhecidos oficialmente de maneira que os alunos podem, 
no fim destes cursos, reentrar no sistema de educação formal. Além do curso 
normal, os alunos podem obter competências indispensáveis à vida corrente e 
educação sobre a saúde. 
A Undugu Society of Kenya é uma instituição bem estabelecida, que tem por 
fim atender ao drama das crianças da rua através de educação não formal e 
formação. O programa consiste em ensinar às crianças os rudimentos da 
leitura, da escrita e do cálculo e os meios de subsistência assim como 
melhorar o sentimento que eles têm de si mesmos. O programa concentra os 
estudos primários clássicos em três anos de ensino básico. Os alunos não 
usam uniforme, recebem grátis os livros escolares e é lhes fornecido o almoço 
grátis. Após o ciclo de educação básica, os alunos podem inscrever-se nos 
centros de formação Undugu.  

 

 

 Actividade 4 
Qual é a política no seu país em relação às propinas nos níveis primário e 
secundário local? Que políticas existem para apoiar as crianças pobres e 
vulneráveis que não podem pagar propinas nem outras despesas escolares? 
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 Actividade 5 
Conhece no seu país projectos inovadores que pudessem ser divulgados para 
responder às necessidades dos órfãos da SIDA? 
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 Resumo 
O VIH e a SIDA têm sido, nos países, um obstáculo ao progresso na realização da 
Educação Para Todos durante os últimos dez anos. Uma proporção significativa de 
crianças dos grupos de mais baixos rendimentos ainda não tem acesso à 
educação ou abandonou a escola antes de completar a instrução primária. A 
qualidade de educação baixou e os custos da educação mantém-se altos. 

É importante para os ministérios de educação integrar o VIH e a Sida como 
assuntos da EPT. Da mesma maneira, se planifica para a Educação Para Todos, os 
definidores das políticas e os dirigentes nos ministérios da educação têm que 
planificar certas actividades e programas que ajudarão a limitar a expansão do VIH 
e diminuir o seu impacto. A EPT e outras declarações internacionais foram 
concebidas em parte para ajudar os países a definir as prioridades de acção e a 
mobilizar os recursos necessários. Os programas e as acções devem assegurar 
que os professores profissionais são formados para fornecer educação de 
qualidade para todos, incluindo a prevenção do VIH, e que são colocados onde são 
mais necessários. Estes programas devem também atender às maiores 
necessidades dos estudantes e das famílias para garantir que todas as crianças 
se inscrevem na escola e não a abandonam. Para isto, o sistema da escola deve 
responder às necessidades dos órfãos e crianças vulneráveis (OCV) afectados pelo 
VIH/SIDA. Os ministérios de educação devem em particular: 

• criar partenariados com organizações da comunidade e ONGs locais que 
ajudem as crianças a permanecer na escola; 

• apoiar acções da comunidade que respondam às necessidades básicas 
das crianças e órfãos que não frequentam a escola. Centros amigos das 
crianças, como o do Kenya (ver Caixa 4), dão estabilidade e segurança às 
crianças e contribuem para o acesso à escola;  

• concentrar a atenção nas necessidades de todas as crianças vulneráveis 
e educacionalmente marginalizadas, e não unicamente às crianças 
afectadas pelo VIH ou órfãos da SIDA. As crianças de famílias pobres ou 
separadas podem ser também tão desfavorecidas, se não mais, como os 
órfãos. Além disso, uma atenção particular pode provocar o seu estigma; 

• fornecer às famílias adoptivas um incentivo financeiro e apoio não 
monetário para ajudar a cuidar das crianças órfãos. Por exemplo, 
aconselhamento e apoio psicológico podem ser úteis aos órfãos e ajudar 
as crianças e as famílias a ultrapassar a perda de um ente querido; 

• subsidiar as propinas da escola e aumentar as subvenções às escolas 
quando grande número de OCV estão envolvidos. Programas de ajuda 
alimentar cuidadosamente concebidos e controlados, podem também ser 
um complemento útil no quadro de uma política de supressão das 
propinas. 
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 Lições aprendidas 
Ponto n.º 1 

É essencial integrar a questão do VIH e da SIDA no contexto da EPT: Se tal não for 
feito, o VIH/SIDA atrasará os progressos dos países para a realização dos 
objectivos da EPT, ou, o que é pior, provocará uma regressão em relação aos 
resultados já obtidos.  

 

Ponto n.º 2 

Igualmente, a EPT e outros planos sectoriais devem integrar medidas para evitar a 
propagação do VIH/SIDA para que sejam encontradas estratégias para uma 
resposta adequada à epidemia e assim apoiar o progresso. 

 

Ponto n.º 3 

Os objectivos da EPT e os do Milénio para o Desenvolvimento devem ser referidos 
quando se elaborar uma estratégia de educação contra o VIH e a SIDA e, 
inversamente, o VIH/SIDA deve ser incluído num plano nacional do sector da 
educação e num plano nacional de acção da EPT. 

 

Ponto n.º 4 

Muitas das medidas introduzidas na estrutura da EPT tornará mais fácil para 
crianças educacionalmente marginalizadas, incluindo órfãos da SIDA, continuar os 
seus estudos até ao fim da educação básica. Essas medidas incluem educação 
primária grátis, descentralização da gestão e responsabilidades de financiamento 
das autoridades locais e escolas, permissão de maior flexibilidade nas horários 
das escolas e no recrutamento local de professores para substituir os que se 
perdem, organização de esquema de bolsas e programas de nutrição e uma 
variedade de iniciativas não formais, incluindo iniciativas da comunidade para 
apoiar estudantes após a escola. 

 

Ponto n.º 5  

Antes de desenvolver programas de prevenção do VIH, assegurar-se que foi feita 
uma pesquisa das actividades já existentes afim de optimizar uma coordenação 
ou colaboração. 

 

Ponto n.º 6  

À semelhança dos programas de alfabetização que são mais eficazes quando 
combinados com o micro-crédito, programas de desenvolvimento rural ou de 
saúde, os programas de prevenção do VIH como parte de uma ampla iniciativa 
multi-sectorial podem ter mais sucesso no quadro da formação dos jovens e dos 
adultos. 
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 Respostas a atividades 

Actividade 1 

As respostas são específicas de cada país 

 

Actividade 2 

 
Questão 1 

As taxas de infecção pelo VIH nas mulheres são muito maiores em Kigali do que 
nas outras cidades e ainda maiores do que nas zonas rurais. Este facto está 
provavelmente ligado aos movimentos das populações. Muitas pessoas que vivem 
em Kigali não são originárias desta cidade. A prostituição está muito mais 
desenvolvida na cidade capital que noutros locais, sem falar da violência e 
violações que ocorreram durante o genocídio. A probabilidade de ter sido infectado 
pelo VIH é mais baixa para quem vive nas zonas rurais.  

 
Questão 2 

A população mais em risco entre as mulheres é a não instruída, em Kigali. A taxa 
se infecção destas mulheres é extremamente alta porque entre elas há muitas 
pobres e marginais e, provavelmente, também prostitutas. Obviamente, quem 
completou a instrução e secundária em Kigali sabe melhor como se deve proteger 
do vírus. 

As taxas de infecção de mulheres vivendo noutras cidades e especialmente em 
zonas rurais, são muito mais baixas. Aí o nível de educação parece fazer pouca 
diferença: se recebeu a instrução primária ou não, parece não fazer nenhuma 
diferença, enquanto, paradoxalmente, tendo a instrução secundária é maior a 
probabilidade de ser infectado, Requere-se mais informação para validar os 
resultados, incluindo o número de casos verificados. Com poucos casos, as 
diferenças não podem ser estatisticamente significativas. Muitos poderão ter sido 
infectados antes de terem conhecimentos do perigo do VIH e da maneira de como 
é transmitido.  

  

Actividade 3 

As respostas são específicas de cada país 
 

Actividade 4 

As respostas são específicas de cada país 
 

Actividade 5 

As respostas são específicas de cada país 
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 Objectivos gerais 

A finalidade deste módulo é permitir identificar o estigma e a discriminação ligados 
ao VIH e à SIDA e conhecer as estratégias para os combater e reduzi-los no sector 
da educação. Na primeira parte será definido o estigma e a discriminação, 
discutidas as suas causas e como afecta as populações. Na segunda parte, refere-
se o estigma e a discriminação no sector da educação e como o problema deve 
ser visto em termos dos direitos humanos. Depois examina-se o estigma e a 
discriminação no local de trabalho e ao nível dos ministérios e das escolas. Na 
secção final, discute-se como os programas de prevenção podem ser 
desenvolvidos para efectivamente se diminuir o estigma e a discriminação.  

 Objectivos 

Ao final do módulo, os participantes serão capazes de:  

• definir estigma e discriminação; 

• explicar as causas, efeitos e consequências do estigma e da discriminação; 

• descrever diferentes formas de estigma e discriminação; 

• usar uma aproximação baseada no respeito dos direitos para confrontar e 
reduzir a discriminação; 

• compreender como o estigma põe obstáculos aos programas de educação e 
prevenção; 

• explicar as estratégias e acções práticas para enfrentar e reduzir o estigma e 
a discriminação relacionados com a SIDA, nos sistemas educativos. 

 

 

 



 

MÓDULO 1.4: Estigma e discriminação relacionados com o HIV/aids 111 

Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

Reflita por alguns minutos sobre os pontos abaixo. Você pode julgar achar anotar 
suas idéias nos espaços fornecidos. À medida que você avançar no módulo, 
compare suas idéias e observações com as do autor. 

 

Como define estigma e discriminação?  

Qual é a diferença entre estigma e discriminação?  

Que pensa que são os efeitos do estigma e da discriminação numa pessoa vivendo 
com VIH? 

Como pode o estigma e a discriminação relacionados com a SIDA manifestar-se no 
sector da educação? 

Como é que o estigma e a discriminação podem prejudicar a eficácia das acções 
para lutar contra o VIH e a SIDA? 
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Módulo 1.4 

  ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO 
RELACIONADOS COM O HIV/AIDS  

 Introdução 

No fim de 2004, 39,4 milhões de pessoas viviam com VIH e, durante esse ano, 3,1 
milhões de pessoas morreram com doenças relacionadas com a SIDA. Depois da 
sua aparição no início dos anos 80, o VIH/SIDA suscitou reacções de medo, 
rejeição, estigma e discriminação, que são dirigidas contra os grupos da população 
mais afectados (utilizadores de drogas injectadas, trabalhadores do sexo, etc.). 
Nalguns casos, pessoas vivendo com VIH são rejeitadas pelos seus próximos e 
pelas suas comunidades, tratados com rudeza no local de trabalho, e são 
recusados no acesso à educação e à saúde e isto tanto nos países industrializados 
como nos países em desenvolvimento. O estigma ligado à SIDA pode tomar muitas 
formas tais como rejeição, isolamento, acusação e humilhação, e todos estamos 
envolvidos no estigma mesmo sem termos consciência disso.  

 

Caixa 1:  Excerto da mensagem do Director Executivo do UNFPA no Dia Mundial 
de Luta contra a SIDA em 2003 

“Após duas décadas... a epidemia mundial de SIDA não mostra sinais de recuo... Entre 
as principais razões... é a persistência do estigma e discriminação contra os que estão 
infectados. Esta escandalosa violação dos direitos básicos humanos reforça o silêncio 
que envolve a doença, paralisando os esforços de prevenção e os cuidados.” 

 

O medo da discriminação muitas vezes desencoraja as pessoas de procurar o 
tratamento ou de divulgar o seu estado VIH o que torna a prevenção e a gestão da 
doença muito difíceis. O estigma ligado ao VIH e à SIDA transmite-se também à 
geração seguinte, sendo um pesado encargo emocional para os vindouros É 
especialmente duro para as crianças que podem já ter perdido um dos pais ou um 
membro da família. 

O estigma e a discriminação relacionados com a SIDA, mantém-se uma das 
maiores barreiras para gerir eficazmente a epidemia da SIDA. No sector de 
educação, é recusado acesso à escola a crianças provenientes de lares afectados 
pela SIDA. Professores podem ser demitidos por causa de estarem infectados com 
VIH. 



 

MÓDULO 1.4: Estigma e discriminação relacionados com o HIV/aids 113 

Caixa 2:  Excerto da mensagem do arcebispo Njongonkulu Ndungane 

“O estigma é uma desgraça infame, injusta e ignorante que se deixou desenvolver à 
volta da doença. O estigma destroi a auto-estima, destroi famílias, separa 
comunidades e tira esperanças a gerações futuras.” 

 

Parar o estigma e a discriminação contra pessoas e grupos marginalizados que 
estão afectados pelo VIH e pela SIDA é tão importante como desenvolver uma 
vacina. A educação tem um papel chave na redução do estigma e da 
discriminação. Estratégias para combater o estigma são críticas para os 
programas de prevenção do VIH e educação e devem ser divulgadas na 
comunidade para serem eficazes. Como se viu no assunto da igualdade dos sexos, 
a redução do estigma deve também ser tomada em conta em cada aspecto das 
políticas, programas e práticas da educação, a todos os níveis. 
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1. Definições de estigma e discriminação 

Caixa 3:   Excerto da Consulta Regional sobre o Estigma e o VIH/SIDA na África 
Oriental e Austral (2001) 

“O estigma motivado pelo VIH/SIDA é uma reacção negativa, real ou oculta, de 
indivíduos, de comunidades ou da sociedade em relação a uma ou várias pessoas. 
É caracterizado por rejeição, recusa, descrédito, desconsideração, desvalorização e 
afastamento da sociedade. Conduz muitas vezes à discriminação e à violação dos 
direitos humanos. ” 

 

Há várias definições de estigma e discriminação que pode ajudar-nos a 
compreender estes complexos assuntos. 

Estigma: Adopção de comportamentos sociais ou de posições intelectuais de 
descrédito social que fazem mudar radicalmente a maneira como os indivíduos se 
vêem a eles próprios ou a maneira como são vistos pelos outros. 

Discriminação: Uma acção baseada num estigma pré-existente; consiste em 
mostrar um comportamento hostil ou discriminatório a membros de um grupo pelo 
facto de pertencerem a esse grupo. 

Divulgação: Refere-se a um processo que resulta de uma pessoa vivendo com VIH 
decidir dar a outros informações sobre o seu estado (e, por vezes, também de falar 
abertamente sobre o que representa viver com o VIH ou com a SIDA). Trata-se de 
uma reacção positiva que tem muitos benefícios mas que é muito difícil, ou 
mesmo impossível, em situações onde o estigma e a discriminação estão 
presentes. É salutar na medida que pode obter benefícios que incluem:  

• melhoria da saúde moral e física graças a um aumento da aceitação do seu 
estado; 

• mais fácil acesso aos serviços de saúde e de apoio; 

• mais oportunidades de se informar sobre o VIH e a SIDA; 

• estar apto a participar em discussões importantes nomeadamente sobre o 
sexo seguro; 

• ter argumentos para influenciar outros a evitar a infecção; 

• remover o mistério e o silêncio que envolvem o VIH e a SIDA;  

• permitir a outros de se mostrar afectuosos e atenciosos. 

Estes benefícios, por sua vez, contribuem para reduzir o estigma e a 
discriminação. É preciso sair deste ciclo vicioso em que o estigma incita à 
dissimulação. Sem isso, não de pode esperar um verdadeiro progresso em termos 
de prevenção do VIH, tratamento, cuidados e apoio assim como atenuar o impacto 
da doença. 
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Caixa 4:  Excerto de “ Siyam’kela: HIV/AIDS related stigma. A literature review” 

O estigma foi identificado como um fenómeno complexo, com formas diversas e 
bem enraizado que se desenvolve em contextos culturais diferentes. Apresenta-se 
mais como um processo social colectivo do que um simples reflexo de um 
comportamento subjectivo de um indivíduo e actua produzindo e reproduzindo 
estruturas sociais de poder, hierarquia, classe e exclusão e transformando 
diferenças (classe, raça, etnia, saúde orientação sexual e sexo) em desigualdades” 
(POLICY Project, 2003a:2) 

 

 Actividade 1 
A linguagem do VIH e da SIDA 

1. Na sua linguagem local, faça uma nota de quais as palavras que melhor 
exprimem o conceito de estigma e discriminação. 

 

 

 

 

 

2. Agora faça uma lista na sua linguagem local das palavras que são usadas para 
o VIH e para a SIDA assim como a conotação dessas palavras – positiva ou 
negativa -, implicando certos comportamentos, reforçando o silêncio ou ,ao 
contrário, falando abertamente, etc.. 

 

 

 

 

3. Explique como a linguagem sobre o VIH e a SIDA pode levar a alimentar o 
estigma e a discriminação. 
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2.  Causas e tipos de estigma e a linguagem 
usada 
As causas do estigma relacionado com a SIDA são múltiplas e incluem o seguinte:  

• Ignorância e insuficiente conhecimento, assim como descrenças e receios 
sobre o VIH e a SIDA. 

• Julgamentos morais sobre as pessoas e suposições sobre o seu 
comportamento sexual. 

• Associações com sexo “ilícito” e/ou drogas. 

• Medo da morte e da doença.  

• Ligações com religiões e crenças de que a SIDA é uma punição de Deus. 

Auto-estigma é, por exemplo, auto-aversão, vergonha, culpa, etc. Auto-estigma 
refere-se ao processo pelo qual uma pessoa vivendo com VIH impõe a si próprio 
sentimentos de diferença, inferioridade e indignidade de si mesmo. 

 

Caixa 5: Extracto do Fórum estigma-SIDA 

“Numa questão de minutos, a minha visão de mim próprio mudou radicalmente. Eu 
pensava que estava marcado e diferente dos outros. Eu sentia-me sujo, 
envergonhado, culpado (embora eu não soubesse verdadeiramente porque me sentia 
culpado; sentia que era a reacção normal a ter) ”. 

 

Por sentir o estigma entende-se percepções ou sentimentos em relação a um 
grupo, tal como pessoas vivendo com VIH, que são diferentes nalgum aspecto. 

Condenar o estigma são acções alimentadas pelo estigma e que são 
correntemente referidas sob o nome de discriminação. 

 

Auto-estigma  
Manifestações de auto-estigma incluem:  

• sentimentos de vergonha, falta de coragem, auto-dúvida, culpa, auto-censura 
e inferioridade; 

• sentimento de que a pessoa merece estar naquela situação particular; 

• perda da estima própria e confiança; 

• afastamento social e isolamento; 

• recusa de jantar em casa de amigos e membros da família ou expressar-lhes 
qualquer afeição física; 

• auto-exclusão de serviços e oportunidades, e recusando a ajuda que lhe pode 
ser oferecida; 

• desejo de parar de trabalhar na crença de que já não tem capacidades ou 
direito a emprego; 
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• altos níveis de stress e ansiedade; receio de divulgação; 

• rejeição. 

A auto-estigma é pior quando uma pessoa: 

• conhece o diagnóstico ( especialmente se não tem apoio afectivo quando o 
diagnóstico é anunciado); 

• tem um limitado sistema de apoio; 

• já tem uma imagem mínima de si própria; 

• tem ideias preconcebidas e crenças místicas sobre o VIH e a SIDA. 

Para ultrapassar o auto-estigma há vários meios: 

• orientação precoce de apoio por pares; 

• boa qualidade de aconselhamento antes, durante e após os testes; 

• divulgação do estado serológico; aos entes queridos; 

• encorajamento para se manter como membro produtivo da comunidade; 

• informação sobre o VIH e a SIDA 

• acesso ao tratamento antiretroviral quando tal é necessário; 

• respeito por todas as pessoas diagnosticadas como de VIH positivo;  

• formação e emprego a pessoas seropositivas. 

 
 

Caixa 6: Extracto de “ Siyam’kela : Mesuring HIV/AIDS –related stigma- 
preliminary indicators “ 

“ Medo e julgamento moral são consideradas as fontes mais importantes do 
estigma ligado ao VIH/SIDA. O VIH/SIDA está associado a muitos tipos de medo: 
medo da transmissão acidental do vírus, da perda de produtividade das pessoas 
vivendo com o VIH, dos recursos que podem ser gastos com as pessoas vivendo 
com VIH ou com SIDA e da morte iminente. 

Da mesma maneira, o julgamento moral pode causar estigma. As pessoas vivendo 
com VIH são muitas vezes vistas como auto-culpados e convencidas que elas o 
merecem porque a transmissão do vírus está ligada a um comportamento 
estigmatizado o que permite às pessoas compreender o VIH/SIDA em termos do 
conceito de culpa. É importante notar que o estigma VIH/SIDA pode ser 
experimentado não só pelas pessoas vivendo com o VIH mas também pelas 
pessoas que são suspeitas de viver com o IVH/SIDA...” (Projecto POLICY, 2003 b : 4) 
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Sentir o estigma  
O estigma pode ser flagrante ou subtil, mas põe sempre o problema dos valores e 
do respeito pelos direitos fundamentais das pessoas que são afectadas. O estigma 
é caracterizado por rejeição, ignorância e medo. Outros aspectos do estigma 
incluem: 

• a diferença apontada e indicada: “eles são diferentes de nós”; 

• a distinção entre “nós” e “eles” que incita a os evitar, a se afastar deles, a 
deixá-los à parte e os rejeitar: 

• os estereótipos; 

• atribuição das diferenças a um comportamento negativo – “ a doença é 
causada por comportamentos pecaminosos ou promíscuos” ; 

• a perda de estatuto; 

• insultos (nalguns casos) 

 

Condenar o estigma  
Os efeitos do estigma são muitos e podem incluir acções tomadas pela pessoa em 
causa em resposta ao estigma e acções tomadas contra a pessoa em causa, que 
são discriminatórias. Sentir e condenar o estigma pode tomar muitas formas tais 
como: 

• isolamento físico e social da família, dos amigos e da comunidade; 

• exclusão da família, da casa, de uma habitação alugada, da escola e de 
grupos da comunidade; 

• mexericos, injúrias e insultos; 

• julgamentos, acusações e condenações; 

• perda de direitos e de poder de tomar decisões;  

• estigma por associação – toda a família é afectada pelo estigma; 

• estigma fundado no aspecto/ aparência / tipo de profissão; 

• perda do emprego; 

• dificuldade para aceder aos tratamentos e aos cuidados; 

• abandono da escola; 

• depressão, suicídio, alcoolismo; 

• recusa dos testes do VIH; 

• ruptura das relações sociais; 

• violência; 

• perda da percepção da masculinidade ou feminidade  
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Caixa 7: Extracto de Love - and death – in the time of AIDS. 

“Unidos pelo amor no tempo da SIDA significou abraçarem a morte juntos para um 
casal de marido e mulher no oeste de Bengali porque ambos preferiram terminar as 
suas misérias do que morrer cada dia mais de humilhação, (...) Porbir e Basanti 
Sarkar eram um casal feliz desde o seu casamento de amor quatro anos antes. Mas 
numa infecção causada, aparentemente, por uma transfusão de sangue, Basanti foi 
recentemente descoberta como sendo VIH positivo. O suplício começou com 
amigos, vizinhos e mesmo membros da família que os boicotaram socialmente 
quando ela foi diagnosticada como VIH positivo (...) Os vizinhos chegaram a impedir 
que Basanti utilizasse um veiculo puxado por uma bicicleta por causa da sua 
infecção e ninguém aceitou fornecer ao casal um veículo para a levar ao hospital, 
Probir, que não estava infectado, não suportou ver a sua mulher ser tratada como 
um pária e, quando ela deixou o hospital, eles tomaram uma trágica decisão. 
Quinta-feira à noite, após o jantar, Probir deu à sus mulher uma dose de veneno e, 
depois de se assegurar que ela tinha morrido, ele enforcou-se” (Indo-Asian News 
Service Kolkata, 10 de Setembro de 2005). 

 

Caixa 8: Extracto do fórum sobre o estigma da SIDA 

“Em 2001 na Tanzânia, os media contaram a história de uma rapariga da escola 
primária que era VIH positivo e foi forçada pelas autoridades da escola a usar uma 
fita encarnada para aviso dos outros alunos. A história foi um sucesso rapidamente 
esquecido e nada foi feito em relação ao director da escola nem quanto aos 
sentimentos da rapariga após ter sido estigmatizada com tal desumana atitude. Os 
media só se concentraram na parte sensacional desta violação dos direitos 
humanos mas nem sequer mencionaram que era uma forma de estigma. Isto 
reflecte um sério problema na Tanzânia sobre o envolvimento dos media nos 
assuntos da SIDA.” (Relatório do correspondente HDN, 7 de Junho de 2001). 

 

Poderosas metáforas relacionadas com o VIH e a SIDA reforçam o estigma e 
reafirmam desigualdades sociais, tornando grupos já estigmatizados ainda mais 
estigmatizados, Palavras como “promíscuos” e “de risco” sugerem vergonha e 
culpa e sublinham um tom moral que reforçam a noção de “eles” e “nós”. Palavras 
como “vitima”, “portador de SIDA” e “sofredor” estigmatizam as pessoas vivendo 
com VIH e criam uma imagem de impotência. Os media perpetuam ideias 
preconcebidas, qualificando as pessoas infectadas com o VIH como sem recurso e 
sem esperança. Esta acção mediática refere mistura de medos irracionais e 
prejuízos associados com o VIH e a SIDA usando uma linguagem de culpado 
versus inocência e as metáforas da guerra e da peste. 

O impacto do estigma varia conforme o sexo e é mais forte nas mulheres que nos 
homens. Isto tem as raízes na maneira como a sociedade actual concebe a 
sexualidade e as relações sexuais. Em muitas culturas em que a mulher é tida 
como um vector de doença, a SIDA é vista como uma doença da mulher. As 
mulheres são por vezes acusadas pelos seus parceiros, famílias e comunidades de 
não criar “correctamente” os seus filhos ou as suas filhas de VIH positivo. Do 
mesmo modo, as crianças podem sofrer estigma relacionado com o seu próprio 
estado de VIH ou porque vivem num lar afectado pela SIDA. Este último caso é 
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muito frequente e é conhecido como “estigma secundário” ou “estigma por 
associação”. Estas crianças podem: 

• ser consideradas como ”vitimas inocentes”; 

• ser desprezadas ou maltratadas pelos seus novos “pais”; 

• crescer sem verdade nem amor; 

• tornar-se crianças da rua; 

• tornar-se introvertidas e tristes com as dificuldades encontradas; 

• conhecer a depressão ou perder a esperança e a confiança no futuro; 

• ser isolados pelos amigos; 

• ser privados da sua infância po serem obrigados a assumir responsabilidades 
de adultos: 

• não ter acesso à escola ou a outra forma de educação. 
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3.  Consequências de estigma e discriminação para 
os programas  

Estigma e discriminação impede tanto a vontade como a capacidade para adoptar 
comportamentos de prevenção do VIH, aceder a tratamentos e dar cuidados e 
apoio às pessoas vivendo com o VIH. 

• O medo do estigma impede os esforços de prevenção, incluindo discussões 
sobre o sexo seguro e como evitar a transmissão da mãe para a criança. Por 
causa da distinção que é feita entre “eles” e “nós”, as pessoas evitam 
confrontar-se com o seu próprio risco e adoptam comportamentos 
preventivos. 

• Utilização de conselheiros voluntários e serviços de testes do VIH e da 
divulgação do estado de VIH, são reticentes por causa do risco antecipado de 
estigma e das experiências reais das pessoas vivendo com VIH. 

• Recursos de medicina, transporte para serviços de saúde, alimentação e 
outras facilidades podem não ser disponibilizadas devido à percepção de que 
as pessoas vivendo com VIH são casos sem esperança e não deixarão de 
morrer. 

Esta lista representa algumas das muitas barreiras criadas pelo estigma, Pelo 
lado positivo, o processo de se livrar do estigma revela muitas oportunidades 
para intervenções. 

 
Caixa 9: Extracto de Disentangling HIV and AIDS stigma in Etiópia, Tanzânia 

and Zâmbia 

Há cinco elementos críticos que devem constar dos programas: 

• criar maior conhecimento do estigma e da discriminação; 

• aprofundar os conhecimentos aplicados sobre todos os aspectos do VIH e 
da SIDA através de um processo participativo e interactivo; 

• oferecer espaços seguros para discutir os valores e as crenças sobre o sexo 
, a moralidade e a morte que subentende o estigma:; 

• encontrar uma linguagem comum para falar sobre estigma; 

• assegurar um papel central, adaptado ao contexto e eticamente responsável 
para as pessoas com VIH e SIDA. 

Fonte: Nyblade et al., 2003  
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Caixa 10: Exemplo de um programa no local de trabalho – extracto de Positive 
Action at Work (Nairobi) 

Positive Action at Work é um programa lançado em 29 de Novembro de 2004 
pelo Kenya HIV/AIDS Business Council e o UK’s National AIDS Trust. 

Positive Action at Work pretende chamar a atenção do estigma como uma 
barreira ao sucesso da implementação de vastos programas de luta contra o 
VIH/SIDA no local de trabalho usando imagens positivas da sensibilização e da 
educação sobre o VIH e encorajando a discussão sobre os prejuízos e a exclusão 
social. 
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4.  Políticas e leis: direitos humanos e educação  

Aos níveis sectorial, nacional e internacional, as políticas, as leis e as convenções 
podem permitir acesso a serviços e respeitar os direitos ou podem, 
inadvertidamente, perpetuar a discriminação e o estigma. 

 

Políticas e leis permissíveis e protectoras 
A maior parte dos países, dispõem hoje de políticas e leis para proteger os direitos 
e a liberdade das pessoas vivendo com VIH e para os salvaguardar da 
discriminação. Muita dessa legislação foi produzida para assegurar os seus 
direitos à educação, emprego, privacidade e confidencialidade assim como direitos 
para acesso à informação, tratamento e apoio. 

Em relação à educação, a Convenção dos Direitos da Criança compromete as 
nações signatárias a: 

• tornar a educação primária obrigatória e grátis para todas; 

• encorajar o desenvolvimento de diferentes formas de educação secundária; 

• tomar medidas para encorajar a regular frequência da escola 

Identicamente, os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento (OMD) visam: 

• escola primária universal (EPU) até 2015: que todas as crianças, rapazes e 
raparigas tenham condições para completar o curso completo de instrução 
primária; 

• atingir a igualdade dos sexos: que raparigas e rapazes tenham igual acesso a 
todos os níveis de educação. 

A epidemia da SIDA representa o maior desafio para a concretização destes 
objectivos, não só porque o estigma cria enormes barreiras ao acesso à educação 
e à igualdade dos sexos, ma também porque este estigma e discriminação pode 
criar obstáculos aos programas de prevenção na escola e no local de trabalho. 
Como instituições baseadas nos direitos, as escolas devem ter um papel 
primordial na protecção dos alunos e professores contra a discriminação. 

 

Políticas e leis discriminatórias e estigmatizantes  
Em muitos países, a estigmatização está expressa em leis e políticas dirigidas para 
os que vivem com VIH com o argumento de estarem a proteger “a população em 
geral”. Exemplos de tal legislação discriminatória incluem limitações a viagens 
internacionais e migração, testes obrigatórios do VIH, declaração obrigatória de 
casos de SIDA, proibição de certas ocupações a portadores do VIH e mesmo 
isolamento das pessoas vivendo com VIH da população em geral. 
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Caixa 11: Comentário extraído do fórum sobre o estigma e a SIDA  

“Enquanto cerca de um milhão de cidadãos americanos com VIH positivo tem a 
liberdade de deixar e trabalhar fora do seu país, o governo dos Estados Unidos proibiu 
pessoas com VIH positivo de outros países entrarem nos Estados Unidos Sem dúvida, 
esta interdição é a mais gritante manifestação de discriminação dos dias de hoje 
contra as pessoas com VIH positivo! Esta interdição continua a alimentar a 
discriminação, quando a comunidade mundial se esforça para parar o estigma e a 
discriminação que reina em torno do VIH/SIDA”-(Bradford Mcintyre, Canadá) 

 

Na maior parte dos casos, as práticas discriminatórias, tais como os testes 
obrigatórios dos “grupos de risco” reforça a estigmatização desses grupos e criam 
uma falsa sensação de segurança entre as pessoas que não se consideram 
membros de tais grupos ou que estão em alto risco de contraírem o VIH. 
Inversamente, programas e leis que se pensam favoráveis podem ter um efeito 
involuntário discriminatório nos beneficiários. Por exemplo, os trabalhadores da 
saúde podem perpetuar o estigma durante o tratamento, aconselhamento e 
cuidados de pessoas vivendo com VIH. Num exemplo relacionado com a educação, 
apesar de muitos subsídios nacionais e internacionais e programas de apoio para 
a educação de órfãos, as crianças no Uganda eram infelizes por serem tratados à 
parte e sentiam-se ridículas na escola por usarem uniformes subsidiados ou 
outras formas de ajuda monetária que tornavam facilmente reconhecível o seu 
estatuto (Munaaba, Owor e al, 2002). 

 
 
Caixa 12: Perpetuar advertidamente o estigma  

“Os grupos socialmente excluídos estão muitas vezes em grande risco de 
discriminação. Durante entrevistas no Bootswana, Uganda e Malawi, crianças órfãos 
devido ao VIH/SIDA registaram vários casos de discriminação, Algumas crianças 
queixaram-se que tinham sido mandadas para casa da escola porque as propinas 
não tinham sido pagas, ou por terem os uniformes sujos. Outros disseram que não 
iam à escola com medo de serem arreliados ou não aceites” (Benell, Hyde e 
Swainson, 2002). 
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5.  Confrontando o estigma e a discriminação no 
sector da educação 

Há muitas formas de estigma e discriminação relacionadas com a SIDA ocorrendo 
em escolas e ministérios de educação em todo o mundo. A mais frequente forma 
de discriminação é o despedimento ou a recusa de oferta de emprego a uma 
pessoa devido à sua infecção real ou suposta pelo VIH. Outras práticas 
discriminatórias envolvem: 

• desigual oportunidade de formação ou de promoção baseada no estado de 
VIH; 

• práticas incoerentes ou negligentes face a casos de discriminação ligados à 
SIDA; 

• violação do segredo sobre o estado de um empregado afectado pelo VIH. 

 

Caixa 13: Exemplos do fórum sobre o estigma e a SIDA  

 

O meu colega disse-me que odiava o VIH e as pessoas com VIH, porque quando 
vinham à sua secretária, depois tinha que desinfectar tudo. 

Alguém sugeriu não contratar pessoal de África porque todos tinham o VIH e iam 
morrer. 

Um membro do pessoal perguntou porque se tinha renovado o contrato a alguém uma 
vez que tinha SIDA e ia morrer (essa pessoa embora infectada, estava de perfeita 
saúde). 

Membros da minha equipa faziam graças sobre a SIDA, admitindo que ninguém na 
sala tinha VIH. 

Certas pessoas sugeriram fazer testes a todos e colocá-los num veículo separado 
quando das deslocações para evitar que, em caso de acidente, os “inocentes 
negativos” corram riscos. 

Membros da equipa sugeriram que as pessoas vivendo com o VIH só fossem 
contratadas por compaixão, dando a entender que não eram competentes.  

 

Caixa 14: A história de “Debbie” para o “National AIDS Trust “ , UK, 2002 

“O meu filho adoptivo, Michael, com 8 anos, nasceu VIH positivo e foi diagnosticada a 
SIDA com oito meses. Levei-o para a nossa casa de família, numa pequena localidade 
no sudoeste de Inglaterra. As primeiras relações com a escola local foram excelentes 
e Michael cresceu lã. Só o director e a assistente pedagógica de Michael sabiam da 
sua doença. Então alguém violou o segredo e disse a um pai que o Michael tinha SIDA. 
Este pai falou a todos os outros. Isto causou tal pânico e hostilidade que tivemos que 
deixar a região. O risco é para Michael e nós, sua família. Deixar-se molestar é 
perigoso. A ignorância sobre o VIH significa que as pessoas estão amedrontadas. E as 
pessoas amedrontadas não pensam racionalmente. É muito possível que tenhamos 
que sair de novo de nossa casa.” 
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 Actividade 2 
Estigma e discriminação no sector da educação 

A. Considere o impacto que o estigma e a discriminação tem na prevenção 
do VIH, no tratamento, nos cuidados e no apoio às pessoas afectadas, 
assim como nos programas de redução dos impactos, no seu país para: 

 
1. os alunos 

 
 
 
 
 
2. os professores e outros empregados do sector da educação 

 
 
 
 
 
 
 

B. Agora seleccione um impacto na prevenção do VIH, um no tratamento, 
cuidados e apoio e outro na redução do impacto e discuta possíveis 
intervenções para evitar ou reduzir o impacto.  

 
 
 
 
 
 

C. Pode pensar noutras barreiras que o estigma produz no sector da 
educação, por exemplo, como o estigma pode afectar o seguinte:  

1. a implementação de uma política de instrução primária universal; 
ou 

2. a moral e a produtividade de um professor infectado; ou 

3. o ambiente de aprendizagem das crianças de uma comunidade 
afectada . 
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Efeitos do estigma e da discriminação no sector da educação 
Os efeitos do estigma e da discriminação no sector da educação podem produzir 
muitas rupturas. Por exemplo: 

• podem afectar negativamente a moral de um professor; 

• podem resultar em produtividade reduzida (ausência deõ professor) 

• podem comprometer a saúde do empregado na medida em que o estigma  

• constitui uma barreira ao acesso aos tratamentos e cuidados; 

• pode resultar na perda de recursos humanos se o empregado infectado deixa 
de comparecer; 

• põem em perigo o sucesso dos programas de prevenção do VIH.  

 

Discriminação ao nível local no sector da educação 
Ao nível da escola e das comunidades, as crianças vivendo em lares afectados 
pela SIDA arriscam-se a ser excluídos da escola, a não ter acesso aos serviços e a 
serem roubados dos seus bens. Iremos abordar, a seguir neste módulo, a questão 
do estigma e discriminação na sala de aula. 

Estratégias 

As estratégias do sector da educação para vencer o estigma e a discriminação no 
local de trabalho, devem incluir o seguinte: 

• Fazer uma análise da política contra o VIH/SIDA para avaliar até que ponto as 
políticas tratam (ou talvez reforcem) o estigma e a discriminação 
relacionados com a SIDA. 

• Informar todos os professores e pessoal das políticas e práticas para diminuir 
o estigma relacionado com a SIDA, de maneira que sejam amplamente 
divulgadas as consequências dos comportamentos discriminatórios. 

• Instaurar programas de prevenção especialmente para o pessoal das 
escolas, para além dos programas para os estudantes. 

• Integrar as políticas de diminuição do estigma relacionado com a SIDA 
noutras funções tais como estratégias de comunicação e planos estratégicos. 

• Proteger os direitos de todos os empregados que estão ou pensam estar 
infectados com VIH, actuando energicamente quando ocorrem casos de 
estigma e discriminação. 

• Promover a sensibilização e a compreensão entre os colegas em relação aos 
assuntos da SIDA. 

• Encorajar os professores afectados pelo VIH a divulgar o seu estado dentro 
de um ambiente de segurança, de aceitação e de apoio. 

• Dar aos dirigentes a todos os níveis conselhos claros nos quais possam 
basear as suas decisões quando confrontados com assuntos relacionados 
com o VIH e a SIDA. 

• Assegurar mecanismos para proteger a confidencialidade de informação 
relativa à saúde dos professores e pessoal, incluindo o se estado quanto ao 
VIH. 
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• Envolver as pessoas vivendo com o VIH em todos os locais de trabalho das 
actividades do VIH e da SIDA, assim como convidá-los a partilhar as suas 
experiências com os pais e os estudantes. 

• Encorajar o pessoal da escola a criar estruturas e associações com pessoas 
vivendo com o VIH para promover a aceitação e a compreensão. 

• Acompanhar a implementação das políticas da SIDA, incluindo os aspectos 
de diminuição do estigma destas políticas e atender às intervenções para a 
sua sensibilização em relação ao estigma.  

 
Liderança no sector da educação 
A liderança sobre o problema do VIH/SIDA e o compromisso claramente visível e 
declarado tem enorme potencial para tratar o estigma e discriminação. Tal deve 
ser evidente em três áreas: 

1. à escala interna – a liderança sobre a questão da SIDA no seio do 
sector, da organização e da escola. 

2. à escala externa – liderança com outros accionistas. 

3. à escala individual – actuando como exemplo, isto é, manifestando a 
sua solidariedade com as pessoas vivendo com o VIH ou submetendo-
se a testes do VIH. 
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 Actividade 3 
Medida a tomar nos planos anuais operacionais para reduzir o estigma 
relacionado com a SIDA  

Desenvolver um objectivo que poderia ser um dos objectivos do plano anual 
operacional do seu ministério e que claramente estabeleça a instauração de um 
ambiente de trabalho e de aprendizagem sem estigma. 

 
 
Seleccione algumas das estratégias de redução, do estigma no local de trabalho 
que sejam apropriadas no seu ministério ou na escola, 

 
 
A seguir, usando um simples modelo de plano de trabalho com os temas do 
quadro abaixo, desenvolver um plano de trabalho para um ano que inclua a 
sequência das tarefas que se relacionem com as estratégias seleccionadas. Po 
exemplo, quais são as tarefas necessárias para permitir analisar uma política de 
redução do estigma ? 

 

Actividade Prazo Serviço ou pessoa responsável Resultado 
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6.  A educação como ferramenta eficaz contra o 
estigma e a discriminação na aula 

A educação tem um papel chave na redução do estigma e da discriminação. Pode 
fazer mudanças em domínios em que a lei não pode, tais como no seio das 
famílias e entre amigos. Além disso, as pessoas trabalhando na educação estão 
idealmente colocadas para passar a informação que desafia o estigma 
relacionado com o VIH e a SIDA. 

A ONUSIDA distingue três tipos de educação para promover a prevenção do VIH e a 
sensibilização sobre o problema: 

• Educação pública: Informação fornecida ao público em geral para aumentar o 
conhecimento da doença. Pode ser feito através de campanhas nos media ou 
folhetos de informação. 

• Educação profissional: Mudando as atitudes de profissionais de renome, 
pode ter efeitos positivos nos comportamentos e atitudes de outros à sua 
volta. 

• Educação escolhida e específica – Refere-se a programas de educação 
adaptados a comunidades e grupos específicos, tais como adolescentes, 
colegas de trabalho, grupos religiosos, associações de mulheres, etc.  

 
Caixa 15: Extracto da Conferência sobre o VIH/SIDA e o sector da educação 

“O meu nome é Mpho da North West Province (África do Sul), tenho 17 anos. Acredito 
que os professores podem ter um impacto enorme na vida dos alunos que estão 
afectados ou infectados pela SIDA. Perdi a minha mãe e uma irmã em 1999 e em 
2000 fui violada pelo meu pai. Um ano mais tarde descobri que era VIH positivo. A 
primeira pessoa que soube disto foi uma professora e a atitude que ela teve é a causa 
de eu ter esperança na minha vida de hoje” (Ministério da Educação da África do Sul, 
2002: 10). 

 
Os programas de prevenção devem tomar em conta as mensagens que os 
estudantes recebem da comunidade e em casa. Se não, os receios e 
desentendimentos que criam estigma e causam discriminação serão perpetuados. 
Se a educação é o melhor meio para parar a expansão do VIH, estes programas de 
prevenção devem quebrar este ciclo com sucesso. 
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Caixa 16: Vencer o estigma e discriminação pela educação 

Um dos meios eficazes para vencer o estigma e discriminação é através da formação 
e educação das pessoas e das crianças sobre o VIH e a SIDA e sobre as causas e 
efeitos do estigma e da discriminação. Abaixo são alguns exemplos de programas de 
educação que foram eficazes para reduzir o estigma. 

Prevenção na escola graças à educação dos pares 

Campus sobre o VIH/SIDA e as competências do dia a dia (Tanzânia) 

Concebido pelo Global Service Corps e instalada em Arusha, estes campus são uma 
estrutura para estudantes da escola secundária para aprenderem sobre o VIH/SIDA, 
as relações pessoais e sexualidade, de uma maneira lúdica, criativa e durável. O 
principal objectivo do campus é para os seus participantes formarem associações 
para a saúde nas suas respectivas escolas e partilhar os seus conhecimentos do 
VIH/SIDA com o resto da escola. Esta maneira de debater o VIH/SIDA pode ser 
continuada durante o ano. 

Educação dos pares e teatro 

Associação anti-SIDA Tabor Wegagen (Etiópia)  

O programa estabelecido em conjunto com a UNICEF há seis anos por um grupo de 
jovens que se reuniram para informar os seus pares sobre o VIH e a SIDA. Aplicando o 
princípio da educação entre pares, os grupos partilham informação sobre a prevenção 
do VIH e também realizam actividades de sensibilização, tais como o teatro, para 
reduzir o estigma e a discriminação.  

 
 

 Actividade 4 
Estigma e discriminação na escola 

A) Comece por ler as três questões de um estudo do “Save the Children” UK. 
Concentre-se em como o estigma cria impactos na educação e bem-estar 
destas crianças. Referencie quem está estigmatizado e por quem; onde 
dentro do ambiente de aprendizagem; e porquê – o contexto e as causas. 

 
1. “Eles estão rindo no exterior da aula, Estão rindo porque a mãe dela tem 

SIDA. Ela está zangada e vai-se embora. Ela está zangada e tem vontade 
de lhes bater, mas sabe que eles iriam denunciá-la.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. “Tem receio que os professores contem tudo às outras crianças. Em 
seguida, outras crianças serão cruéis e irão atormentá-la porque a sua 
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mãe tem SIDA. Como a colega que está sentada ao seu lado. Ela trocou 
de lugar e foi sentar-se longe quando lhe disse. Depois ela foi contar ao 
professor.” 

 

 

 

 

 

 

3. Algumas vezes, mandam-nos para casa se não temos os cadernos 
(livros). 

Dizem que nos mandam embora; não é o problema deles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Agora imagine o que a escola poderia fazer para (a) evitar que aconteçam 
casos de estigma e de discriminação (b) reagir se tais casos acontecerem. 
Anote as suas ideias no espaço abaixo.  
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 Resumo 

O estigma e a discriminação são penetrantes e destrutivos e é preciso serem 
reconhecidos como significativos obstáculos a qualquer resposta eficaz do sector 
da educação contra o VIH e a SIDA. O estigma é um processo sistemático que 
reforça as divisões existentes na sociedade. A discriminação pode privar uma 
pessoa dos seus direitos. São, contudo, difíceis de erradicar devido à sua natureza 
dinâmica; manifestam-se sob formas diferentes com a evolução da doença numa 
pessoa infectada pelo VIH e afectada pela SIDA ou numa comunidade escolar. 
Compreendendo as causas e consequências do estigma, assim como as 
diferentes formas de estigma, pode haver oportunidades para combater e reduzir 
o estigma e a discriminação. Há um certo número de acções práticas que um 
sector ou instituição de educação pode tomar para criar um ambiente de 
aprendizagem protector, respeitador, apoiante e sem estigma que, a prazo, deverá 
garantir um futuro melhor. 
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 Lições aprendidas 
Ponto n.º 1  

Estigma e discriminação são fenómenos diferentes mas interligados, envolvendo 
atitudes negativas sobre uma pessoa ou grupo de pessoas e sobre as acções que 
resultam do conjunto dessas atitudes negativas. 

 

Ponto n.º 2 

Comportamentos de estigmatização e discriminatórios dificultam a realização dos 
objectivos da Educação Para Todos (EPT) e os do Desenvolvimento para o Milénio.  

 

Ponto n.º 3 

O desconhecimento dos tipos, características e efeitos do estigma prejudica os 
programas de prevenção do VIH. 

 

Ponto n.º 4  

A educação tem um papel chave na redução da discriminação e na defesa dos 
direitos de todas as crianças.  

 

Ponto n.º 5  

Estigma é um obstáculo ao sucesso dos programas e políticas de prevenção. 

 

Ponto n.º 6  

Os sectores de educação devem definir as estratégias para combater e diminuir o 
estigma – nos contextos de aprendizagem e a todos os níveis do seu sector - e 
assegurar que estas fazem parte integrante da resposta global contra a SIDA. 
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 Respostas a atividades 

 

Actividade 1 

Não há uma única resposta para esta actividade e pode ser interessante discutir 
as respostas com um colega ou um mentor. Alternativamente, pode ser útil 
consultar a secção “Causas e tipos de estigma e a linguagem usada”. Pode-se 
ainda analisar a linguagem em um ou dois artigos de jornais sobre a SIDA e decidir 
se tem uma conotação “positiva” ou “discriminatória”. Os dois ensaios agora 
publicados como livro intitulado Illness as metaphor and AIDS and its metaphors 
(Sontag, 2001), também dá alguns interessantes critérios sobre a linguagem que 
nós usamos quando falamos de doenças e, mais especialmente, sobre SIDA. Ver 
também Presentation of self in everyday life (Goffman, 1990)  

 

Actividade 2 

• Professores, outro pessoal e alunos podem não tomar iniciativas de 
protecção pessoais, apesar de receberem mensagens de prevenção 
pertinentes e correctas, porque pensam que a SIDA é “um problema dos 
outros”. 

• Pessoal infectado pode renunciar a seguir um tratamento com medo de ser 
identificado como infectado e, em consequência, ser estigmatizado. Famílias 
afectadas não pedem para as suas crianças serem isentas das propinas e 
custos escolares, com medo de ficarem marcadas.  

 

Actividade 3 

• Supervisores e dirigentes poderão frequentar sessões de formação sobre a 
gestão das situações de estigma e discriminação do pessoal infectado (ou 
suposto de estar infectado). 

• Políticas, práticas, protocolos, etc., deverão ser revistos para se assegurar 
que, mesmo inadvertidamente, reforçam o estigma. 

• Uma pessoa vivendo com VIH, que não esconde o seu estado, poderá ter a 
oportunidade de ser interactiva em grupos para abrir o debate e fazer 
desaparecer mitos ou ideias preconcebidas que alimentam o estigma.  

 

Actividade 4 

• Convidar escolas, professores e outro pessoal a fornecer aos alunos de 
famílias afectadas uniformes, refeições, livros, etc. afim de que eles se 
sintam como todos os outros (com efeito, a diferença é muitas vezes uma 
causa de estigma). 

• Ajudar a combater o estigma assegurando o acesso à educação a todos os 
membros da sociedade, incluindo órfãos, raparigas e jovens. 

• Afirmar e mostrar visível apoio aos alunos e professores que estão infectados 
ou afectados (isto é, dar o exemplo) permite lutar contra o estigma. 
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• Tornar as escolas “lugares seguros” onde não é tolerada a discriminação e 
onde a informação está actualizada. 

• Estabelecer procedimentos de referência para os professores, assim como 
definir claramente regras para os trabalhadores sociais e da saúde para 
facilitar o acesso das crianças vulneráveis aos serviços de que necessitam. 

• Assegurar que os direitos humanos são a base para as campanhas de 
educação e prevenção contra o VIH e a SIDA, 

• Participar em actividades alargadas de base comunitária que combatam o 
estigma e a discriminação. As crianças e as comunidades precisam de ser 
envolvidas nos processos de tomada de decisões quando se desenvolvem 
programas para os pobres e para as crianças vulneráveis. 

• Envolver as pessoas vivendo com o VIH nas actividades da escola e da 
comunidade para promover uma maior compreensão da sua situação e 
diminuir o estigma e as ideias erradas de como o VIH se propaga. 

• Considerar as actividades da sua escola dentro do contexto da comunidade 
e/ou as actividades similares das ONG’s no seu país. 

• Instituir formas de formação participativa para alunos, professores e outro 
pessoal do sector da educação. Apelar a grupos de pares que tenham 
provado funcionar bem, 

• Tomar acções rápidas e enérgicas se se apresentam casos de discriminação.  

 
 
 
 



 

MÓDULO 1.4: Estigma e discriminação relacionados com o HIV/aids 137 

 Referências bibliográficas e outros materiais 

Documentos 

 
ACORD. 2004. Unravelling the dynamics of HIV/AIDS-related stigma and 

discrimination: the role of community-based research. Estudo de caso no 
norte do Uganda e Burundi. www.acord.org.uk/b-resources.htm 

Bennell, P.; Hyde, K.; Swainson, N. 2002. The impact of the HIV/AIDS epidemic on 
the education sector in sub-Saharan Africa: A synthesis of the findings and 
recommendations of three country studies. Brighton: Centre for International 
Education, University of Sussex.  

Goffman, E. 1990. Presentation of self in everyday life. New York: Anchor. 

Kidd, R.; Clay, S. 2003. Understanding and challenging HIV stigma: Toolkit for 
action. Washington, DC: The Academy for Educational Development/The 
CHANGE Project. www.changeproject.org/technical/hivaids/stigma.html 

Munaaba, Owor et al., 2004. Comparative studies of orphans and non-orphans in 
Uganda. Boston: Center for International Health and Development, Boston 
University School of Public Health. 

Nyblade, L.; Pande, R.; Mathur, S.; MacQuarrie, K.; Kidd, R.; Banteyerga, H.; 
Kidanu, A. 2003. Disentangling HIV and AIDS stigma in Ethiopia, Tanzania 
and Zambia. Washington, DC: The Academy for Educational 
Development/CHANGE Project. www.icrw.org/docs/stigmareport093003.pdf 

Parker, R.; Aggleton, P. 2002. HIV/AIDS-related stigma and discrimination: A 
Conceptual Framework and an Agenda for Action. Horizons Program. 
www.popcouncil.org/pdfs/horizons/sdcncptlfrmwrk.pdf 

Projecto POLICY. 2003a. Siyam’kela. HIV/AIDS-related stigma: A literature review. 
Cidade do Cabo, África do Sul: USAID; Projecto POLICY / África do Sul; Centro 
para o estudo da SIDA na Universidade de Pretória; Director Geral: HIV, AIDS 
& TB, Ministério da Saúde. www.policyproject.com 

Projecto POLICY. 2003b. Siyam'kela: HIV/AIDS Stigma Indicators: A Tool for 
Measuring the Progress of HIV/AIDS Stigma Mitigation. Cidade do Cabo, 
África: do Sul Projecto POLICY / África do Sul Centro para o estudo da SIDA 
na Universidade de Pretória; Director Geral: HIV, AIDS & TB, Ministério da 
Saúde. www.policyproject.com 

Projecto POLICY. 2003. Siyam’kela. Measuring HIV/AIDS-related stigma – tackling 
HIV/AIDS stigma – guidelines for the workplace. Cidade do Cabo, África: do 
Sul Projecto POLICY / África do Sul. Centro para o estudo da SIDA na 
Universidade de Pretória; Director Geral: HIV, AIDS & TB, Ministério da 
Saúde. www.policyproject.com 

Projecto POLICY. 2003. Siyam’kela. Measuring HIV/AIDS-related stigma – 
preliminary indicators – workshop report. Cidade do Cabo, África: do Sul 
Projecto POLICY / África do Sul Centro para o estudo da SIDA na 



 

MÓDULO 1.4: Estigma e discriminação relacionados com o HIV/aids 138 

Universidade de Pretória; Director Geral: HIV, AIDS & TB, Ministério da 
Saúde. www.policyproject.com 

Save the Children (UK). 2001. The role of stigma and discrimination in increasing 
the vulnerability of children and youth infected with and affected by 
HIV/AIDS. UK: Arcadia. 

Sontag, S. 2001. Illness as metaphor and AIDS and its metaphors. USA: Picador. 

Ministério da Educação da África do Sul. 2002. Report and Plan of Action. Governo 
da Africado Sul- Ministério da Educação, Plan of Action: Improving access to 
free and quality basic education for all, June 14, 2003.  

ONUSIDA. 2003. HIV/AIDS-related stigma and discrimination and education fact 
sheet. Genebra: ONUAIDS 

ONUSIDA; HDN; SIDA. 2001. Advocacy for action on stigma and HIV/AIDS in Africa. 
Consulta Regional Reunião sobre o estigma e o VIH/SIDA em África, 4 - 6 
Junho 2001, Dar-es-Salaam. 
www.hdnet.org/Stigma/Advocacy%20Statement%20-%20final.htm 

USAID. 2004. Big issues in brief: Scaling up responses to HIV/AIDS: Stigma and 
HIV/AIDS – a pervasive issue. Washington, DC: Synergy Project. 
www.synergyaids.com/documents/BigIssues_StigmaRevDec04.pdf 

 
 
 
 
 

 



1.5Módulo
E. Allemano

F. Caillods
T. Bukow

Liderança contra 
o HIV/aids na 
educação



 

MÓDULO 1.5: Liderança contra o HIV/aids na educação 139 
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 Objetivo gerais 

Os objetivos gerais desse módulo são:  

• realçar a importância de uma liderança forte na luta contra o VIH/SIDA no 
sector da educação; 

• apresentar exemplos de uma liderança para se compreender o conceito de 
liderança e as qualidades que fazem um bom líder;  

• identificar as competências e recursos necessárias para liderar e advogar 
eficazmente; 

• mostrar o valor da liderança e o advogar na motivação dos pares e dos 
subordinados para criar respostas eficazes contra o VIH e a SIDA no sector 
da educação. 

 Objetivos 

Ao final do módulo, você deve ser capaz de: 

• realçar a importância de uma liderança forte na luta contra o VIH/SIDA 
no sector da educação; 

• apresentar exemplos de uma liderança para se compreender o conceito 
de liderança e as qualidades que fazem um bom líder;  

• identificar as competências e recursos necessárias para liderar e 
advogar eficazmente; 

• mostrar o valor da liderança e o advogar na motivação dos pares e dos 
subordinados para criar respostas eficazes contra o VIH e a SIDA no 
sector da educação. 

 

.
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Antes de começar … 

 Questões para reflexão  
 
Pensar durante alguns minutos nas questões abaixo. Facilitará tomar notas das 
suas ideias nos espaços reservados. Durante o estudo do módulo ir-se-à comparar 
as suas ideias e observações com as do autor’. 

 

Quem foi o melhor líder que teve? O que fazia dele/dela um bom líder? 

 

 

 

Quem foi o pior líder que teve? O que fazia ele/ela de errado? 

 

 

 

Pode dar alguns exemplos de como uma liderança eficaz ajudou na luta contra o 
VIH e a SIDA 

a) no seu local de trabalho?  

 

 

b) nas escolas? 

 

 

c) nas comunidades ?  

 

 

O que é advogar e que formas pode tomar? 

 

 

Como pode o advogar ajudar a promover a percepção e a prevenção do VIH e da 
SIDA?  
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Module 1.5 

  LIDERANÇA CONTRA O HIV/AIDS NA EDUCAÇÃO  

 

 Introdução 

Para que o sector da educação possa responder eficazmente contra a epidemia do 
VIH e da SIDA, são necessários esforços especiais na concepção das políticas, no 
desenvolvimento das matérias escolares, na formação dos professores e na 
gestão. Para ultrapassar os obstáculos que impedem a mobilização contra o VIH e 
a SIDA a todos os níveis do sector da educação, impõe-se assegurar uma liderança 
eficaz e desenvolver essa liderança. 

Este módulo tem por objectivo fornecer um guia prático para o pessoal, desde os 
níveis elevados dos ministérios da educação até ao nível das escolas, desenvolver 
as suas próprias competências de liderança para que as necessárias mudanças 
nos ambientes de trabalho e nas práticas profissionais, possam ser 
implementadas. A base deste módulo é que é essencial para o sucesso da 
resposta ao VIH e à SIDA no sector da educação que, enquanto algumas pessoas 
parecem ter nascido líderes, uma liderança eficaz pode ser aprendida e 
desenvolvida em cada um de nós. O conteúdo deste módulo é baseado nos 
seguintes princípios: 

• Significativas mudanças institucionais ou inovações não podem ser atingidas 
e mantidas sem uma liderança forte, um compromisso e uma argumentação 
para a mudança. 

• Integrar a questão do VIH e da SIDA no sector da educação não pode ser 
conseguida sem liderança e discussão aberta, para promover uma visão e 
transformá-la em acção e em mudança institucional.  

• Liderança individual e competências podem ser aprendidas e desenvolvidas 
a todos os níveis do sector da educação. 

• Advogar, comunicar, negociar e criar parcerias, são ferramentas essenciais 
para uma liderança eficaz. 

Este módulo pretende fornecer critérios para uma boa liderança para as 
qualidades que fazem um bom líder. Fornece um guia prático para o pessoal 
desde os ministérios da educação até às escolas de como reconhecer o seu 
próprio potencial como líder e como desenvolver as suas competências de 
liderança. Realça as maneiras de desenvolver um estilo próprio de liderança para 
influenciar mudanças positivas na sua instituição, família ou vida comunitária e 
para conhecer e enfrentar o impacto do VIH e da SIDA. 

Este módulo deve ser estudado em conjunto com o Módulo 1.2 O VIH/SIDA ,um 
desafio para a educação neste volume; Módulo 2.3 O VIH/SIDA no local de 
trabalho educacional, no volume 2; Módulo 4.5 A resposta ao VIH/SIDA ao nível da 
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escola no volume 4 e o Módulo 5.3 Concepção do projecto e acompanhamento no 
volume 5.  
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1. Liderança 

O conceito de liderança  
Liderança é a característica de questionar o status quo, desafiando o modo de 
funcionamento do sistema, dando directivas, introduzindo inovações e gerando 
mudanças. É ver para lá do horizonte, visualizando o destino final e fazendo 
acontecer alguma coisa. É mudar a maneira como as coisas são (UNAIDS, 2001). 
É também levar os outros a actuar eficazmente. 

A importância da liderança no desenvolvimento é bem conhecida. Todos os países 
que têm feito consideráveis progressos na educação, e mais na generalidade no 
desenvolvimento económico, têm beneficiado de forte e inspirada liderança 
política. A um nível mínimo tal como o nível da escola, a importância de um bom 
director na implementação da mudança, motivando os seus colegas e promovendo 
a qualidade, é indubitavelmente reconhecida. 

A liderança começa por identificar os problemas correctos, tendo uma visão sobre 
em que é que o país – ou a instituição – se pode tornar e as mudanças que são 
necessárias para caminhar na direcção certa. Mas ter uma visão não é suficiente. 
A liderança é também inspirar os outros para actuar. Isso implica guiá-los na 
direcção de um objectivo particular. Líderes eficazes têm um impacto nas 
maneiras de ver das pessoas e na resposta a novos desafios no seu ambiente. 
Compreendendo o que os diferentes membros da sua comunidade estão sentindo 
e o que os motiva, o líder eficaz pode inspirar as pessoas e dirigi-las numa 
direcção definida. 

 

Caixa 1: Exemplo de uma extraordinária visão: a de Martin Luther King, Jr. 

“Eu tenho um sonho de que um dia esta nação se levante e viva sob o verdadeiro 
sentido do seu credo: “ Nós vivemos esta verdade como evidentes: que todos os 
homens foram criados iguais”. Eu tenho o sonho de que um dia, nas colinas 
encarnadas da Geórgia, os filhos dos primeiros escravos e os filhos dos primeiros 
donos dos escravos estarão disponíveis para se sentarem juntos na mesa da 
fraternidade. Eu tenho um sonho de que as minhas pequenas quatro crianças 
viverão um dia numa nação onde não serão julgados pela côr da sua pele mas 
pela medida do seu carácter. 
 
Extracto de um discurso que Martin Luther King, Jr, pronunciou em 28 de Agosto 
de 1963 no Lincoln Memorial em Washington, D.C. 
 

Liderança é muitas vezes associado a poder e autoridade. Quando alguém recebe 
poder e autoridade, espera-se que esse alguém seja um líder. Mas ninguém que 
tem poder é, só por isso, um líder eficaz. Mas algumas das competências 
requeridas para liderar podem ser aprendidas (tais como as competências para 
identificar problemas, resolver problemas, fazer a gestão do pessoal, da 
comunicação e da concepção organizacional). 

Muitos acreditam que se nasce para líder, e aqueles que se tornam líderes (a 
diferentes níveis) são aqueles que têm a capacidade de liderar. Eles têm várias 
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características inatas: carisma, sentido de iniciativa, capacidade para inspirar, 
comunicar e reunir pessoas. Mas, mais uma vez, se afirma que hoje se admite que 
o acto de liderar pode ser ensinado e aprendido.  

A liderança não é exclusiva dos que têm poder e autoridade, nem mesmo 
daqueles que ocupam posições de responsabilidade. Qualquer pessoa – com 
certas características e competências – pode ser líder ao seu nível e pode 
influenciar outros positivamente para terem acção e fazer e manter mudança. 

A liderança é particularmente necessária no contexto do VIH e da SIDA. Na luta 
contra o VIH e a SIDA, os líderes têm que usar a sua capacidade para influenciar 
os seus grupos de maneira positiva criando um ambiente nacional e social que 
pare a propagação da pandemia e cuide das pessoas vivendo com VIH. 

 

Caixa 2: Exemplos de liderança eficaz 

 
Exemplos de inovações de sucesso e reformas sustentadas ilustram o papel 
essencial da liderança. Actuando como exemplo, correndo riscos e sendo um 
pioneiro são exemplos de liderança. 
 
Na área política, a transição da África do Sul do apartheid para a democracia 
demonstra a liderança de Nelson Mandela e de muitos dos seus aliados e 
apoiantes. 
 
Nelson Mandela mostrou também corajosa liderança na área do VIH e da SIDA. 
Em Janeiro de 2005, o antigo presidente Mandela anunciou que o seu único filho 
vivo, Makgatho Mandela tinha acabado de morrer com a idade de 54 anos, 
sendo a causa relacionada com a SIDA , dois anos mais tarde da sua mulher , 
Zondi, que sucumbiu a uma pneumonia. Fazendo este anúncio, Mandela desafiou 
os tabus e o silêncio sobre a epidemia da SIDA. 
 
Este Prémio Nobel da Paz em 1986, encorajou as pessoas a falarem sobre o VIH 
e a SIDA, dizendo: “ não vamos esconder esta realidade porque a única maneira 
de a transformar numa doença normal, tal como a tuberculose ou o cancro, é 
sempre dizer abertamente quando alguém morre devido à SIDA”. 
 

 
Qualidades que fazem um líder eficaz 
Como mencionado anteriormente, a liderança é ter visão e estabelecer objectivos 
de acordo. É necessária coragem e persistência e recusa em dizer não quando 
pretendem introduzir mudanças. Líderes de sucesso são usualmente pouco 
sensíveis e já tem tido numerosas contrariedades e sofrido críticas – e mesmo 
condenação – por estarem contra as práticas e as teorias estabelecidas. 

A verdadeira liderança está associada a qualidades tais como criatividade, 
inovação, energia, paciência e perseverança. Ao mesmo tempo, um líder deve 
dominar as competências de escutar, de mostrar empatia, de comunicar e de 
apoiar e promover outros. Há muitas características de um líder e há diferentes 
tipos de liderança. Em A arte da guerra escrito por Sun Tzu, há 2500 anos, as 
qualificações requeridas para liderar eficazmente eram as seguintes: 
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• A autodisciplina que impõe as regras para o líder e para o grupo. 

• A empatia – ou a inteligência emocional como se diria agora – para 
conhecer as necessidades dos outros. 

• A responsabilidade em relação às suas próprias decisões e acções. 

• A cooperação no trabalho a realizar para se atingirem os objectivos 
comuns. 

• O exemplo para mostrar a maneira certa de acordo com as atitudes. 

Esta lista mantém-se válida. Mas atendendo aos conhecimentos existentes sobre 
o assunto, há que acrescentar mais qualidades para os líderes eficazes: 

• manter a sua própria saúde mental (especialmente através do equilíbrio 
entre o trabalho e o descanso): 

• mostrar coragem, determinação, capacidade de decisão, lealdade, 
iniciativa, aptidão para aproveitar as oportunidades, auto-confiança e 
energia; 

• possuir o dinamismo necessário para procurar um nível interno de 
excelência; 

• mostrar que tem conhecimento de si próprio e que se sabe avaliar 
(relativamente aos seus pontos fortes e às suas limitações); 

• estar pronto para aceitar uma mudança pessoal; 

• assumir a responsabilidade dos seus comportamentos e acções; 

• ser capaz de acompanhar quando apropriado (em vez de liderar); 

• ter a capacidade de comunicar eficazmente e criar empatia com outros; 

• ser capaz de desenvolver relações com outros, baseadas na verdade e 
na comunicação aberta; 

Além disto, os líderes devem ter um bom nível de competência técnica e 
intelectual no seu próprio domínio, sem necessariamente ser um génio. Deve estar 
ao corrente das tendências da actualidade e saber trabalhar em ambientes 
complexos. 

É evidente que nem todos os líderes têm que dominar todas estas competências. 
Em qualquer caso, a cultura nacional e a história influenciam o estilo do líder, 
expectativas e resultados. Algumas sociedades aceitam mais facilmente uma 
liderança forte do que outras. Diferentes organizações têm estilos diferentes de 
liderança e também de culturas. Isto tem que ser tomado em consideração. 

Recorde-se que um líder não tem necessariamente que ocupar uma alta posição. 
Líderes podem ser pessoas comuns com ideias criativas e prontas a deixar a rotina 
para implementar uma política e atingir um objectivo fixado. As seguintes pessoas 
podem ser consideradas como bons líderes ao seu nível: 

• Um responsável de distrito que promove, com sucesso, uma política 
para o acesso das crianças órfãs e vulneráveis à educação; 

• Um director de escola que assegura que as escolas são lugares seguros 
onde as crianças podem estar e aprender realmente coisas úteis; 

• Um director de escola que se esforça por recensear as crianças que 
nunca se inscreveram, de conhecer as razões e de encontrar, com o 
auxílio da comunidade, as soluções para os incitar a ir à escola; 
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• Um director que criou um comité de escola encarregado de definir o 
conteúdo e os métodos de educação para combater o VIH;  

• Membros da associação pais-professores que mobilizam fundos para 
pagar as contribuições das crianças órfãs e vulneráveis; 

• Um estudante universitário que criou uma associação para divulgar 
como evitar a propagação do VIH e da SIDA. 

Estas pessoas podem não conhecer muito fora da sua comunidade e podem não 
ter posições de poder mas podem provocar mudanças positivas nos seus 
ambientes e instituições. 

Uma questão refere-se a cada um saber, ao seu nível, se poderá ser um líder e 
contribuir para a resposta ao VIH e à SIDA. 

 
A diferença entre liderança e gestão 
No campo da mudança organizacional, os termos “liderança” e “gestão” são 
muitas vezes usados indevidamente e mesmo um pelo outro. Contudo, embora 
haja uma sobreposição entre gestão e liderança em contextos organizacionais, os 
dois termos são conceptual e operacionalmente distintos. Uma maneira de 
lembrar a diferença é dizer que a liderança consiste normalmente em fazer a coisa 
correcta, enquanto a gestão consiste em fazer coisas correctas. Líderes devem 
elaborar uma visão, influenciar a criação de uma coligação ou grupos que 
compreendam e aceitem a visão e as estratégias e comprometer os outros a 
ultrapassar as barreiras. Em contraste, os gestores devem desenvolver uma 
estratégia, listar detalhados degraus e os prazos para os resultados, afectar os 
recursos necessários, fixar as estruturas, desenvolver procedimentos para guiar e 
métodos para acompanhar e tentar mudar a estrutura organizacional. Um líder 
eficaz tem tendência a criar mais empatia com as pessoas, desenvolve uma visão 
que mobiliza as pessoas e tem uma personalidade mais carismática que o gestor 
embora necessite de ser apoiado por um gestor. Holman considera que “liderança 
e gestão são diferentes facetas do comportamento de líder e de dirigente que 
estão normalmente presentes em graus diversos num indivíduo”. (Holman,2003). 

 
Descobrir o seu potencial de líder 
Como se viu anteriormente, uma liderança eficaz requer certos traços de 
personalidade, assim como certas características e capacidades pessoais. O acto 
de liderar também implica um certo número de tarefas a cumprir. Dominar a 
liderança é uma competência como qualquer outra; é preciso tempo e um sério 
compromisso para se melhorar a si próprio, assumindo ou desenvolvendo as 
qualidades que definem um líder e adquirindo competências específicas. 

As pesquisas mostram que as competências e os traços da liderança podem 
aprender-se e se já existem podem ser aperfeiçoadas pela prática, formação e 
outras actividades de desenvolvimento. É desejável que, lendo este módulo, se 
pense como podemos trabalhar alguns dos traços e desenvolver algumas das 
competências para se ser um líder. Deve-se, primeiro avaliar as capacidades 
próprias, mas depois também as fraquezas. 
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 Atividade 1 

Desenvolver os traços positivos 

A tabela abaixo, é uma lista de traços positivos e negativos. Examine-a e depois 
responda às questões a seguir. 

Tabela 1 

Traços positivos  Traços negativos 

Inovação Excesso de prudência 

Criatividade Falta de imaginação 

Concentração Dispersão 

Abertura de espírito Autoritarismo 

Valorização do outro Humilhação 

Autoconfiança Insegurança 

Generosidade Arrogância 

Modéstia Vaidade 

De confiança Corrupção 

 

• Que traços parecem mais importantes no escalão superior da sua 
organização? 

 

 

• Que traços parecem mais importantes no escalão que ocupa na sua 
organização? 

 

 

• Quais os traços que melhor correspondem à sua personalidade? 

 

 

• Quais os traços positivos que menos correspondem à sua personalidade e 
que deverá desenvolver? 
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Vamo-nos focar agora nas específicas competências da liderança. Os pontos 
seguintes sintetizam algumas das mais frequentemente evocadas funções, 
actividades, aptidões e competências dos lideres, num contexto de mudança 
organizacional (cada um dos termos é explicado na Actividade 2): 

• Agente de mudança e de motivação 

• Visionário que mostra o caminho 

• Promotor de alianças/criador de equipa 

• Espírito criador e analítico 

• Comunicador experimentado e guia 

• Virtuoso e íntegro 

 

 Atividade 2 

Qual a sua eficácia como líder? 

Ler a lista acima das seis características de um líder de sucesso, Classifique-se a 
si próprio em cada característica, usando a seguinte escala de 1 a 5. 

1. = nenhuma experiência ou aptidão 

2. = pouca experiência ou aptidão 

3. = média experiência ou aptidão 

4. = considerável experiência ou aptidão  

5. = muito alto nível de experiência e aptidão 

Agente de mudança e de motivação: Pense como foi capaz de introduzir inovações 
no seu local de trabalho, escola ou comunidade inspirando ou motivando colegas, 
amigos, vizinhos, membros da comunidade, etc. Que sucesso teve na “venda” das 
suas ideias ou pontos de vista? Quando encontrou oposição de outros para fazer 
coisas de maneira diferente, persistiu com os seus esforços ou desistiu 
facilmente? 

PONTUAÇÃO ______ 

 

Visionário que mostra o caminho: Identifique pelo menos uma situação em que se 
sentiu fortemente implicado num problema e para o qual definiu uma linha de 
acção. Como foi capaz de articular, para outros, a sua visão do problema e a sua 
solução? 

PONTUAÇÃO ______ 

 

Promotor de alianças/criador de equipa: Pense numa situação na qual havia 
antagonismos e forte divergência de opiniões no seu local de trabalho. Tomou a 
iniciativa de propor uma estratégia e convencer os outros a apoiá-la? Como 
ultrapassou dúvidas e oposição em relação às suas ideias? Se esta competência é 
difícil para si, porque é, na sua opinião? 
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PONTUAÇÃO ______ 

 

Espírito criador e analítico: Quando confrontado com um dilema ou um problema, 
é eficaz na identificação de causas subjacentes? Quantas vezes e como sugeriu 
bem soluções alternativas que outros não tinham identificado? Considera que 
outros geralmente aceitam as suas análises e soluções para os problemas? 

PONTUAÇÃO ______ 

 

Comunicador experimentado e guia: Pensa ser claro e convincente? É melhor na 
comunicação escrita ou oral? Que opinião exprimem os seus colegas sobre as 
suas competências para falar ou para escrever? Sente-se bem falando em público 
ou dirigindo reuniões? Quando tem oportunidade, oferece-se voluntariamente para 
chefiar comités ou organizar reuniões, ou evita assumir cargos? Como trata com 
pessoas que têm pontos de vista antagónicos dos seus? Prefere diplomacia ou 
confrontação? 

PONTUAÇÃO ______ 

 

Virtuoso e íntegro: Como se considera na “prática do que prega”? Como é visto no 
seu local de trabalho e na comunidade? Os seus amigos e colegas tendem para o 
respeitar? Se pessoas têm dúvidas sobre si, como ultrapassa estas reacções 
negativas? 

PONTUAÇÃO ______ 

Agora calcule a sua pontuação final e vá à secção Respostas às actividades para 
saber a sua eficácia como líder. 

 

 

 

Passe da reflexão à acção na luta contra o VIH e a SIDA e faça com que 
aconteça 
Enquanto as aptidões acima mencionadas são essenciais para conceber uma 
visão e introduzir mudança, têm que ser seguidos diferentes passos e estes têm 
que ser planeados. Além disso, as acções planeadas têm que ser realizadas numa 
sequência adequada. 

Os seguintes oito procedimentos para a gestão da mudança ilustram os passos 
para implementar e consolidar a mudança. Enquanto aplicáveis nos processos de 
mudança em variados campos, aqui trataremos de como eles podem ser usados 
pelos líderes educativos num ambiente com a SIDA. Como se verá, criando uma 
visão, motivando grupos, ganhando a confiança, estabelecendo efectiva 
comunicação e promovendo planos estratégicos são os passos essenciais neste 
processo de mudança. 
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1. Avaliando o problema e incitando outros a agir – Examinar as realidades 
da situação; identificar e discutir a amplitude do problema e avaliar as 
oportunidades possíveis. Em relação ao VIH e à SID,A, há toda a urgência 
em actuar. Um bom líder deve compreender que é necessário promover a 
acção. Também é importante que ele/ela compreenda as atitudes e os 
sentimentos do seu pessoal quanto aos assuntos existentes, antes de 
planificar intervenções. 

2. Desenvolvendo uma visão e uma estratégia – Criar uma visão e conceber 
estratégias para atingir essa visão, Como dito antes, mudar o status quo 
requer visualizar o destino final e fazer acontecer alguma coisa. Para 
reduzir os impactos do VIH e da SIDA nos sectores da educação, será 
necessário desenvolver tal visão e estratégia e deve-se ser capaz de ver o 
que gostaria de alcançar. 

3. Comunicando a nova visão – Informe todos os envolvidos na nova visão e 
nas estratégias para pôr em prática: porquê e como. o papel activo da 
comunicação não pode ser menosprezado porque é importante para o 
sucesso do projecto. Isto aplica-se ainda mais quando se pretende 
promover a sensibilização e a atenção de pessoas vivendo com o VIH ou 
afectados pela SIDA. A comunicação reforça as ideias que estão 
motivando a mudança e pode trazer outros a apoiar a causa. 

4. Criando uma coligação – Procure parceiros e aliados. Junte um grupo 
suficientemente motivado para liderar a mudança; facilite o trabalho de 
equipa dentro do grupo. Para muitos países em África e de outras regiões, 
os assuntos do VIH e da SIDA continuam como tabus, Quanto mais poder 
motivar a sua equipa para ser aberta sobre o VIH e a SIDA e para reduzir o 
estigma e a discriminação, mais aumentará as probabilidades da 
mudança ter sucesso. 

5. Promovendo uma acção ampla – Identifique os obstáculos e as suas 
causas e tente removê-las. Por exemplo, tente entender a relutância dos 
professores em ensinar a prevenção do VIH nas escolas ou a relutância 
em aceitarem testes em si próprios. Não tenha receio de apoiar ideias e 
acções de risco e não convencionais. 

6. Criando resultados de curto prazo – Reconheça os resultados recentes e 
recompense as pessoas que os tornaram possíveis. Planifique a sua 
introdução imediata ou faseada. Lembre-se que VIH e SIDA são problemas 
a ser tratados a longo prazo, mas também precisam de resultados e 
acções a curto prazo, tais como dar a todos os professores formação em 
educação de prevenção ou instruir todo o pessoal dos ministérios com 
políticas de apoio no local de trabalho. 

7. Consolidando ganhos e gerando mais mudança – Realçar o sucesso das 
mudanças nos sistemas, estruturas e políticas. Recrutar, promover e 
desenvolver pessoas que podem implementar a nova visão, 
constantemente revista e revigorar o processo com novos projectos, temas 
e agentes de mudança. 

8. Fixando novas ideias numa cultura mais vasta – Quando dizemos 
“cultura”, queremos dizer a cultura das pessoas ou a cultura de uma 
organização, escola ou comunidade. É normal que qualquer pessoa 
assista ao funeral de um colega mas talvez que o ministério tenha que 
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estabelecer uma escala para que nem todos os empregados (ou os 
professores de uma escola) assistam ao funeral ou que alguns 
empregados voltem ao trabalho enquanto outros fiquem todo o dia no 
funeral. Se há pouca discussão sobre o VIH no local de trabalho, podem 
organizar-se encontros ou colocar avisos com mensagens adequadas, Isto 
contribuirá para gestão mais eficaz e uma melhor qualidade de serviço. 
Mostrar as ligações entre os novos comportamentos e o sucesso 
organizacional. 

 

 Actividade 3 
Compreendendo o contexto organizacional para a mudança 

Pense durante alguns minutos nas questões abaixo e anote as suas respostas.  

Parte 1. Atitudes do pessoal na instituição onde trabalha 

1. Como reage o pessoal da sua instituição (escola, ministério, instituto de 
formação, etc.) relativamente aos seus pontos fortes e fracos em termos da 
capacidade de resposta aos desafios postos pela epidemia do VIH/SIDA? Que 
diferenças existem entre o pessoal masculino, feminino, sénior e subordinado? 

 

2. Que nível do pessoal sente que a epidemia lhe diz respeito e interfere no 
seu trabalho? Eles acreditam que a situação da sua repartição, departamento, ou 
escola, etc. está melhorando ou piorando? Que diferenças existem entre o pessoal 
masculino, feminino, sénior e subordinado? 

 

3. O pessoal tem confiança nos seus líderes e tem um sentimento de 
lealdade em relação a eles? 

 

Parte 2 – Informação para os membros da instituição 

1. Existe uma política para o ministério e para o sector da educação, em 
matéria do VIH e da SIDA? Foi implementada? Se foi, o pessoal conhece-a? 

 

2. Tem o pessoal acesso à informação que necessita para se proteger a ele 
próprio da infecção ou sabe aonde ir para ser aconselhado, testado e tratado? 
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 Actividade 4 
Analisando a actuação de um líder Instaurando uma visão a nível institucional.  

Leia o exemplo abaixo na Caixa 3, e depois responda às questões na página 
seguinte. 

Caixa 3: Ser um líder 

 
Charles voltou da formação sobre o VIH e a SIDA cheio de excitação e energia. 
Agora percebia como pôr em prática um programa sobre o VIH e SIDA no seu 
departamento para ensinar os seus colegas de trabalho sobre a transmissão do 
VIH, como reduzir a estigma e instaurar uma política no local de trabalho. 
 
Quando voltou para o ministério, falou com o seu superior e discutiu a sua 
experiência e as suas ideias. O seu superior foi favorável sobre a implementação 
mas informou o Charles que não poderia dar-lhe quaisquer fundos e que não 
poderia dispensar tempo durante o trabalho na semana. 
 
Charles convocou uma reunião e começou a falar a todos como iria implementar 
o projecto. Queria que dissessem abertamente os seus pontos de vista sobre o 
VIH e a Sida e sugeria que todos fossem testados para começar num ambiente de 
trabalho aberto, 
 
Passado um mês, Charles verificou que as pessoas não vinham às reuniões, 
nenhum tinha sido examinado e que, falando em geral, as coisas não tinham 
mudado. Ele ficou desencorajado: “porque é que as pessoas não tomam cuidados 
sobre o VIH e a SIDA?” pensou ele, “Isto é um assunto importante”.  
 
Um dia, durante o almoço, falou a um colega que parecia um pouco mais 
interessado no assunto e com quem, ele sentia, podia falar abertamente, Ele 
explicou a sua frustração de que ninguém tinha tomado a sério a sua iniciativa. O 
seu colega disse-lhe que os outros colegas sentiram que não precisavam de 
aprender sobre a transmissão do VIH, que tinham medo de ser testados e que a 
implementação do programa tomava demasiado tempo e não tinham incentivo 
para fazer isso porque eles não eram pagos para fazer isso. Ele disse também 
que sentiam que o Charles se estava a evidenciar e que estava tentando receber 
elogios do ministério. 
 
Isto surpreendeu Charles. Ele nunca tinha pensado nessas coisas! Ele tinha 
ficado tão encorajado pela sua formação que pensou que todos ficariam também. 
Nesta ânsia, esqueceu uma parte importante para liderar tal mudança. Não falou 
aos colegas para saber as ideias deles sobre o assunto e para compreender como 
tais programas os poderiam afectar.  
 
 
 

Que lições pode tirar deste exemplo? Responda às questões seguintes: 

 
 

1. Charles actuou como um bom líder? Porquê ou porque não? 
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2. Porque é que ninguém aderiu à sua visão? 
 
 
 

 
 
3. O que devia Charles ter feito de maneira diferente? 

 
 
 
 
 
 
 

 Actividade 5 
Desenvolver uma matriz de planificação para reforçar as competências da 
liderança 

A planificação da acção é a técnica que fornece uma estrutura para fixar os 
objectivos e programar as tarefas necessárias para se atingirem os objectivos. 
Uma matriz de programação da acção identifica as tarefas a serem realizadas de 
maneira a se alcançar um determinado objectivo. Inclui a cooperação e apoio 
requeridos (cooperação de subordinados, pares, superiores ou mentores), os 
recursos humanos e financeiros necessários para dar cada passo, e o calendário. 

Pense num projecto que poderia lançar na sua instituição/organização e que 
permitirá reforçar as suas aptidões de liderança. Se a sua situação no trabalho 
não lhe permite tomar importantes decisões ou ter grandes iniciativas, então 
pense num projecto ou tome o papel de líder num assunto que diga respeito à 
comunidade ou a qualquer outra organização a que pertença. Não esquecer que 
este assunto ou iniciativa que escolheu para tomar a liderança pode não ter 
grande envergadura. É melhor escolher um assunto sobre o qual tenha 
sentimentos fortes, como precisará para tomar iniciativas, construir alianças e 
organizar os esforços da equipa para atingir o seu objectivo. Faça um diário dos 
seus esforços. Se possível, escolha um amigo, colega ou mentor com quem possa 
discutir problemas e o progresso do seu plano de acção. Onde possível, 
desenvolva o seu plano de acção em torno do assunto do VIH e da SIDA.  

Após fixar o seu objectivo (ou visão), desenvolva um plano de trabalho no qual 
descreva como irá conceber e implementar as actividades apropriadas para cada 
um dos pontos da acção. Refira-se aos oito procedimentos para gestão da 
mudança atrás referidos para ajudar a estabelecer as específicas acções para 
planificar o seu projecto. Use as matrizes de planificação da acção nas páginas 
seguintes para ajudar a organizar os seus pensamentos.  
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Matriz de planificação da acção 

Nome do projecto: …………………………………………………………………… 

Objectivo ou visão: …………………………………………………………………… 

 Tarefa 
(Sob cada título, indicar 
a questão ou o problema 
principal relativo a cada 
tarefa) 

Colaboradores internos 
(No seio da organização, 
quem poderá discutir 
convosco para ajudar?) 

Colaboradores externos 
(No exterior da organização, a 
quem se poderá pedir para 
ajudar?) 

Necessidades em recursos 
(humanas e financeiras) 

Calendário 

Avaliar o problema, 
definir a urgência e 
incitar os outros a actuar 
 
 
 
 

    

Elaborar uma visão e 
uma estratégia 
 
 
 
 

    

Comunicar a nova visão 
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Criar uma coligação 
 

    

Promover uma acção 
ampla  
 

    

Criar resultados de curto 
prazo  
 
 
 

    

Consolidar ganhos e 
gerar mais mudança  
 
 
 

    

Fixar novas ideias numa 
cultura mais vasta  
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2.  Advogar 

O que é advogar 
Advogar é um instrumento chave para os líderes instaurarem uma mudança. 
Abrange um activismo (muitas vezes moderado e não organizado) relacionado com 
um programa de acção dado. Advogar é o acto de defender ou apoiar; o trabalho 
de argumentar; interceder por. Advogar é defender ou apoiar com argumentos 
convincentes, especialmente em público. Também pode tomar a forma de 
“forcing” e de “lobby” ou pressões exercidas individualmente ou a pequenos 
grupos. 

 
Advogar em público 

Tanto os lideres como os cidadãos comuns usam as regras de advogar em público 
com diferentes meios. Os políticos e activistas utilizam correntemente a palavra 
escrita e imagens vivas para advogar uma causa. 

 
Caixa 4: Advogar com um comunicado de imprensa 

 
O Conselho das Igrejas da África do Sul (SACC) emitiu uma declaração em apoio da 
continuação da distribuição gratuita de preservativos para controlar a propagação do 
VIH. No comunicado de imprensa datado de 4 de Fevereiro de 2005, o Rev. Dr. 
Molefe Tsele, o Secretário Geral do SACC, “exprimiu-se chocado e consternado por se 
continuar a afirmar que os preservativos “não funcionam” como um meio de evitar a 
propagação do VIH”. 
 
Aidsmap News, 14 de Fevereiro de 2005. 
 

 
Mensagens impressas (mensagens escritas) 

Um líder que é um funcionário público ou um funcionário de uma organização tal 
como um sindicato, pode usar meios escritos para advogar, tais como 
comunicados de imprensa, mensagens de e-mail, sites na internet, folhetos, 
brochuras e prospectos distribuídos ao público.  

Os cidadãos privados podem escrever cartas para os editores de jornais, publicar 
artigos, criar sites na internet, usar distintivos tais como o alfinete com fita 
encarnada de solidariedade contra a SIDA ou T-shirts com mensagens tais como 
“A SIDA existe” ou autocolantes em carros com dizeres como ”Vote em Mr. X para 
o parlamento”. Devido à discriminação sofrida pelas pessoas vivendo com o VIH, 
muitos grupos de activistas em todo o mundo têm usado estas métodos para 
sensibilizar o público ou pressionar políticos para criarem leis protegendo os 
direitos das pessoas vivendo com o VIH ou favorecendo melhor acesso ao 
aconselhamento, testes e cuidados, 

Outra forma de advogar publicamente por escrito é a circulação de petições. São 
frequentemente usadas para incluir um assunto como um item de um referendo. 
Cartazes, panfletos e bandeiras são vulgarmente usados pelos partidos políticos, 
movimentos sociais ou pessoas para advogar uma causa tal como os direitos civis 
para grupos oprimidos ou para a retirada de tropas de uma área ocupada. 
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Discursos e activismo  

Outros exemplos de advogar em público incluem fazer discursos. Estes podem ser 
informais, tais como aqueles feitos por indivíduos de pé em cima de uma caixa no 
Speaker’s Corner em Hyde Park em Londres que advogam as suas causas 
favoritas, ou ser formais, como por exemplo o discurso feito por um líder mundial 
na Assembleia Geral das Nações Unidas e transmitido em directo pela rádio e pela 
televisão para muitas partes do mundo.  

Caixa 5: Advogar com um discurso 

 
Meus amigos: Da minha própria experiência – reforçada, em semanas recentes, 
pelas minhas impressões, de que se anuncia uma vasta crise humanitária numa 
grande parte da África austral – deixem-me dizer três coisas. Primeiro, que 
necessitamos revigorar o Movimento Mundial para as Crianças no continente 
africano, Segundo, que não podemos actuar em favor das crianças em África sem 
fazer face honesta e corajosamente ao problema do VIH e da SIDA. E terceiro, que as 
forças tradicionais em África tais como as grandes famílias e as estruturas 
comunitárias estão a desmoronar-se sob o peso do VIH/SIDA. Deixem-me ser franco: 
famílias e comunidades em numerosas regiões de África estão no limite. Na minha 
opinião, liderança é a chave para mudar tudo isto, fazendo agitar as coisas, guiando e 
mobilizando este movimento a favor das crianças. 
 
Carol Bellamy, antiga Directora Executiva da UNICEF na Consulta da Liderança em 
África.  

 
 
 

Ser um modelo para a mudança 
O envolvimento pessoal e as acções são tão eficazes como um forte declaração 
sobre um assunto ou uma causa, particularmente se emana de um director de 
escola, de um inspector ou de um funcionário superior do ministério da educação. 
Quando os outros vêem empenhamento e coragem nos líderes, muitas vezes 
tentam imitá-los. Na Grã-Bretanha, a antiga Princesa Diana fez muito para 
destigmatizar o VIH e a SIDA quando realizou visitas públicas a doentes morrendo, 
nos hospitais, de doenças relacionadas coma SIDA. Nelson Mandela, quando 
visitou povoações na sua nativa África do Sul , pediu que todas as crianças 
doentes, deficientes ou deficientes mentais fossem trazidas para a mesa para 
tomarem uma refeição com ele. A comunidade, que geralmente tinha vergonha de 
tais crianças, ficou surpreendida mas a seguir ficou orgulhosa de ver as suas 
crianças e os membros das suas famílias comendo à mesa com Nelson Mandela. 

Numa escola local, um director pode desempenhar um papel muito válido na luta 
contra o estigma e a discriminação, indo pessoalmente visitar um professor ou um 
aluno vivendo com o VIH que estão ausentes da escola por causa da doença. 
Partilhando uma refeição com uma pessoa vivendo com o VIH também causa uma 
forte impressão, como instaurar um programa de tutores para os órfãos e outras 
crianças vulneráveis. Pense sobre como pode ser um modelo para a mudança no 
seu ambiente. 

Individualmente ou em pequenos grupos pode usar-se uma variedade de meios 
para advogar políticas de mudança nos assuntos do VIH e da SIDA. Abaixo são 
algumas acções chave adicionais que se podem tomar para advogar a acção e a 
consciência para o VIH e a SIDA. 
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• Falar sobre a SIDA. Levantando os assuntos da SIDA em reuniões e 
conferências pode ser um ponto de partida para deitar abaixo as barreiras 
para discutir a SIDA. Se é um director de escola, tem variadas opções para 
advogar os assuntos do VIH e da SIDA. Por exemplo, quando vai ao 
Departamento Distrital de Educação (DDE), para participar numa reunião 
dos seus pares sobre os assuntos de gestão na escola, tem uma excelente 
oportunidade para mencionar o problema causado pelo absentismo dos 
professores doentes, que partiram e que morreram. Pode perguntar aos 
outros directores como é que resolveram o problema, ou pode pedir-lhes 
para actuarem em grupo ao pedir ao DDE para clarificar a política do 
ministério nos assuntos levantados. Da mesma maneira, se é um membro 
do pessoal do ministério, pode levantar o assunto dos doentes que partem 
ou da participação nos funerais, quando se forem discutidos os assuntos do 
local de trabalho e a formação referente ao VIH e à SIDA. Sendo um líder 
significa que não se coíbe de falar sobre tais coisas, e encarar as 
dificuldades e problemas na comunidade, mesmo se tal levar a falar sobre o 
VIH e a SIDA no seu local de trabalho, escolas e comunidades. 

• Associar novos líderes e parceiros na luta contra o VIH e a SIDA. Se é 
coordenador para as questões do VIH/SIDA no seu ministério da educação, 
tome a iniciativa de sensibilizar os líderes no sector sobre as implicações do 
VIH e da SIDA para a actividade profissional. Por exemplo, tente ter uma 
reunião com o pessoal sénior da inspecção para ajudá-los a reflectir sobre 
as maneiras como a epidemia da SIDA afecta o seu trabalho e como o seu 
trabalho pode ter um impacto na prevenção e na diminuição da propagação 
do VIH e da SIDA. A função da inspecção é importante no apoio às inovações 
nas matérias escolares (incluindo aquelas sobre o VIH e a SIDA), assim 
como assegurando a qualidade do ensino e a gestão dos professores, 
domínios sensíveis ao impacto da SIDA. 

• Interessar os parlamentares e os responsáveis pelas políticas sobre os 
assuntos da SIDA. Os legisladores e os responsáveis políticos estão entre os 
mais válidos aliados para cultivar para a mobilização contra a SIDA. O 
estigma e discriminação podem ser mais facilmente ultrapassados se 
membros do parlamento falarem dos assuntos da SIDA no parlamento e nos 
seus distritos. Os responsáveis políticos podem rever os regulamentos de 
gestão do pessoal desfavorável às pessoas vivendo com o VIH e a SIDA e 
elaborar medidas alternativas que lhes sejam mais favoráveis. Por exemplo, 
muitas pessoas que morrem por causas relacionadas com a SIDA, não 
querem que seja divulgada a causa da morte com receio de perder o 
pagamento das indemnizações por morte e o seguro de vida para a família. 

• “Lobby” e “forcing”. São formas específicas de advogar. Grupos de 
interesses numa nova política de alguma espécie de mudança ou iniciativa 
vão, muitas vezes, falar com legisladores, líderes cívicos, religiosos ou 
educativos individualmente ou em pequenos grupos. Quem faz o “lobby” e 
os defensores dos interesses cívicos ou privados procuram muitas vezes o 
apoio de pessoas chave influentes para advogar a sua iniciativa. 
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Caixa 6:  Advogar junto das ONG’s para aumentar os recursos para a luta 
contra o VIH e a SIDA 

 

No Brasil, a sociedade civil e as ONG’s dedicadas à SIDA, fizeram um “lobby” no 
Congresso e no Gabinete do Presidente para vencer a resistência dentro do ministério 
aos empréstimos do Banco Mundial para a luta contra a SIDA e, simultaneamente, 
organizaram manifestações de rua em dezasseis estados em 1999 para assegurar 
fundos adicionais para o tratamento da SIDA, apesar da recente desvalorização e 
crise financeira. Embora vários programas do governo tenham sofrido cortes no 
orçamento em 1998, e embora na proposta inicial do ministério das Finanças os 
maiores cortes fossem para os cuidados de saúde, o orçamento para a SIDA não foi 
cortado e foi incluído na lista dos programas “essenciais” a serem protegidos... O 
número de ONG’s brasileiras contra a SIDA multiplicaram-se após o empréstimo do 
Banco Mundial ter dado crédito à sociedade civil para acções de informação de apoio 
e de prevenção; o seu número, por sua vez, aumentou a visibilidade e a força política 
da comunidade anti-SIDA no Brasil. 
 
 

• Levar os media a levantar os assuntos da SIDA. Se fôr entrevistado por um 
jornalista sobre o seu trabalho, a sua escola ou o seu ministério, aproveite a 
oportunidade para mencionar como o seu trabalho é afectado pela SIDA. É 
preciso criar mais atenção do público sobre este assunto e assim obter mais 
apoio para as soluções. A televisão, a rádio e a imprensa são aliados muito 
importantes para as soluções dos problemas postos pelo VIH e a SIDA. 

 
• Assinalar o Dia Mundial contra a SIDA com manifestações de rua e outras. O 

dia 1 de Dezembro é o Dia Mundial contra a SIDA e representa uma 
excelente oportunidade para advogar a diferentes níveis, desde o ministério 
central aos institutos de formação de professores e às escolas primárias. É 
altamente recomendável envolver parlamentares e/ou os media.  

 Actividade 6 
Dia Mundial contra a SIDA, uma oportunidade para advogar 

 
O dia 1 de Dezembro é o Dia Mundial contra a SIDA. É uma excelente 
oportunidade para advogar a diferentes níveis. É altamente recomendável envolver 
parlamentares, líderes religiosos e ONG’s, assim como fazer uso dos media. 
Imagine que é um director de escola e forme um comité para planear as 
actividades do Dia Mundial contra a SIDA, na sua escola ou na sua comunidade. 
 
 

1. A quem se deverá dirigir o comité para obter sugestões técnicas sobre a 
formulação de mensagens sobre o VIH e sobre a SIDA, para professores, 
alunos, pais e membros da comunidade? 
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2. Como poderia o acontecimento ser gerido e financiado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. De que maneiras dinâmicas e apropriadas se envolveria os professores, 

os alunos e pessoas da comunidade? 
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 Resumo 

A experiência de políticos, governos institucionais e movimentos de reforma social, 
para inovar mostra claramente a importância da liderança e da acção de advogar 
para se atingirem os objectivos. O exemplo de Nelson Mandela ilustra a 
importância da liderança e do advogar num processo de mudança e reforma. 
Contudo, os líderes não são necessariamente celebridades ou funcionários de alto 
nível. Líderes são também pessoas motivadas para a mudança nas suas escolas, 
famílias, escritórios e outros locais de trabalho, vizinhanças e comunidades. 

As competências dos líderes podem ser aprendidas ou adquiridas e desenvolvidas. 
São características ser um iniciador de mudança, um indicador do rumo a seguir 
ou um criador de uma equipa. 

Por causa do silêncio, do estigma e da discriminação que rodeiam os assuntos do 
VIH e da SIDA, há tremendas barreiras para integrar estas questões no sistema 
educativo. Ultrapassar estes obstáculos requer um líder forte, dinâmico, com 
capacidade para advogar e permanentemente empenhado. 
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 Lições aprendidas 

 
Lição n.º 1 

As qualidades e competências de líder, embora muitas vezes inatas, podem ser 
adquiridas e desenvolvidas. 

 

Lição n.º 2 

Liderança consiste na capacidade para pôr em causa o status quo quando este é 
inaceitável. Implica confrontar problemas, comunicar a visão de um objectivo a 
seguir, identificar e remover obstáculos à mudança, ter a capacidade de redefinir 
objectivos organizacionais e modificar a cultura organizacional. Líderes eficazes 
motivam pessoas e fazem com que estas desejem atingir altos objectivos. 

 
Lição n.º 3 

Liderança obriga a relacionar-se. Um líder eficaz tem que ouvir os outros, 
compreender as suas preocupações, a sua inquietude e as suas motivações antes 
de ela/ele definir a sua estratégia. Ela/ele tem que criar alianças na acção. 
Liderança é ser, conhecer e fazer. 

 
Lição n.º 4  

As competências para advogar e para comunicar são ferramentas essenciais de 
todos os líderes. É através de advogar e de comunicar que alguém pode ser um 
modelo para a mudança. 

 
Lição n.º 5 

Liderança não se exerce unicamente nos níveis superiores. Qualquer pessoa pode 
exercer liderança ao seu nível (na sua família, comunidade, igreja, organização). 
Qualquer pessoa pode tomar a responsabilidade do que acontece ao nível em que 
se encontra em vez de esperar por uma decisão tomada a um nível superior e que 
os recursos necessários sejam postos à sua disposição. Esta mobilização é 
essencial para responder ao VIH e à SIDA.  
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 Respostas a atividades 

Uma reunião de trabalho regional sobre o VIH e a SIDA foi organizada pelo IIEP 
para chefes de divisão no ministério da educação na África oriental. As respostas 
às actividades 2, 3 e 5 foram o resultado das discussões e conclusões desta 
reunião. Mesmo que as suas respostas sejam diferentes das apresentadas 
abaixo, esta informação pode ser útil e de interesse.  

 
Actividade 1 

As respostas à actividade 1 serão diferentes para cada um e seguramente 
variarão de acordo com cada experiência pessoal, mas também de acordo com o 
país e a cultura. A melhor maneira para responder a estas questões é ser juiz de si 
próprio. Também é recomendado que se discutam as respostas com outros no seu 
grupo. 

 
Actividade 2 

As respostas abaixo para a actividade 2 foram fornecidas por uma funcionária da 
educação para o distrito, tendo ela própria feito a actividade. 

 
Agente de mudança e motivação: Sinto que há demasiadas restrições legais e 
limitações de recursos para que possa ser um agente de mudança eficaz. 
Contudo, estive bem na motivação do pessoal administrativo e dos directores de 
escolas do meu distrito. Fiz visitas periódicas às escolas e tive reuniões com os 
directores para partilhar experiências. Encorajei-os a inovar ao nível da escola. 
Quanto ao VIH e à SIDA, encorajei os directores das escolas a organizar na escola 
encontros sobre a SIDA e a criar associações anti-SIDA. Isto resultou; são 
iniciativas extra-escolares. Por outro lado, não tive resultados na questão de incluir 
a SIDA nas matérias escolares, mesmo tendo-se algumas ONG’s oferecido para 
fornecer livros já que o ministério não deu directivas, nomeadamente sobre esta 
questão. Além disso, a maior parte dos pais consideravam que o sexo não devia 
ser discutido na aula. 

PONTUAÇÃO = 3 
 
Visionário que mostra o caminho: Penso ser essencialmente um administrador 
competente. Valorizo a imparcialidade e a responsabilidade, mas não sou uma 
visionária. A política é definida a nível ministerial. Não posso criar novas políticas 
ou dizer ao ministério o que deve fazer. Encontro maneiras de implementar 
políticas com os meus meios. 

PONTUAÇÃO = 1 
 
Promotor de alianças/criador de equipa: Sou capaz de fazer as coisas 
acontecerem. Quando não tenho o pessoal ou os recursos para fazer uma coisa, 
procuro assistência em qualquer lado Por exemplo, desenvolvi um sistema de 
cooperação com os responsáveis de vários outros serviços do distrito. Assim, 
quando o serviço agrícola enviou um Land Rover para áreas remotas onde não há 
serviço de autocarros, consegui que um dos meus conselheiros sobre instrução 
primária fosse também para visitar escolas nas aldeias. Os agentes agrícolas dão 
uma ajuda muito válida no arranjo dos terrenos das escolas do meu distrito. Os 
maiores terrenos fornecem produtos para o nosso programa de refeições 
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escolares. Advogo a educação agrícola e tive sucesso no “lobby” no ministério da 
educação para aumentar o apoio ao Instituto de Formação Agrícola no nosso 
distrito.  

PONTUAÇÃO = 4 

 
Espírito criador e analítico: Conheço bem as políticas do nosso ministério. Estudei 
uma vez as leis e desenvolvi boas competências analíticas. Estas ajudaram a me 
tornar uma administradora de sucesso. Temos problemas com o crescimento do 
abstencionismo dos professores e dos pedidos de saída por doença. Obtive uma 
autorização do departamento distrital da Comissão Nacional da SIDA para 
contratar professores substitutos ou recorrer aos professores reformados para 
substituir os colegas doentes.  

PONTUAÇÃO = 4 
 
Comunicador experimentado e guia: Não sou boa em discursos e não gosto de 
estar em evidência. Prefiro uma diplomacia calma a confrontações na resolução 
de problemas, Não me dou bem com os políticos. É difícil para mim falar 
abertamente dos assuntos da SIDA, mesmo apesar de alguns professores terem 
sido afastados das suas escolas por directores insensíveis e com preconceitos. 
Enviei notas sobre o assunto ao Director da Instrução Primária mas a situação não 
evoluiu. 

PONTUAÇÃO = 2 
 
Virtuoso e íntegro: Apesar das tentações, o meu orçamento é gerido muito 
cuidadosamente, no interesse do meu pessoal e das nossas escolas. Tenho que 
dizer não a pedidos para favores de várias naturezas, incluindo alteração das 
classificações para que um aluno não tenha que repetir o ano. Devolvo sempre o 
que me oferecem para tais favores. Sou respeitada pela minha firmeza. 

PONTUAÇÃO = 5 
 
 
Análise: 

Com uma pontuação de 19 de um total possível de 30, esta responsável da 
educação para o distrito é um líder moderadamente eficaz. Ela é brilhante como 
pessoa em que se pode confiar (PONTUAÇÃO = 5) e outros seguirão o seu exemplo 
porque é admirada pela sua integridade. Deve aprender a mobilizar mais apoio 
para as iniciativas de mudança. É também capaz de resolver problemas e de 
construir alianças. Mas falta-lhe capacidade visionária (PONTUAÇÃO = 1) e 
capacidade de advogar em público (PONTUAÇÃO = 2). Contudo, com 
encorajamento e apoio, ela pode transformar estes pontos fracos em pontos 
fortes.  
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Actividade 3 

Abaixo encontra-se uma matriz que mostra as respostas dadas pelos participantes da reunião de trabalho de acordo com as secções 
onde trabalharam. 

Parte 1: Atitudes 

Secção 
 

Reacção da instituição ao 
problema do VIH/SIDA 

Como o pessoal encara o VIH e a 
SIDA 

O pessoal tem confiança nos seus 
líderes? 

 
Gabinete do Ministro e do 
Secretário Permanente 

 
O Ministro da Educação envia um 
representante às reuniões 
mensais da Comissão Nacional da 
SIDA. Sofremos muita pressão de 
grupos do exterior para fazer mais 
sobre o VIH/SIDA. O pessoal, quer 
sénior quer subalterno, fala pouco 
sobre o VIH/SIDA 

 
O impacto do VIH e da SIDA no 
pessoal do Gabinete não é 
claramente perceptível. Contudo, 
várias secretárias e motoristas 
pedem férias para puder ocupar-
se de membros das suas famílias 
que estão doentes. Há 6 meses o 
motorista do Ministro morreu de 
tuberculose com 31 anos.  

 
O Ministro e o Secretário 
Permanente sentem que o pessoal 
é leal e que os gestores seniores 
agem pelos seus melhores 
interesses. 
A aprovação do Ministro para 
férias de “compaixão” para o 
pessoal que tem parentes doentes 
foi muito bem recebida por todo o 
pessoal.  

 
Divisão do Pessoal 

 
O maior problema é apoiar o 
pessoal que está doente. 
Conhecemos melhor a origem da 
diminuição dos efectivos. 
A morte é hoje a primeira causa de 
abandono do emprego. 
As mulheres são mais afectadas 
que os homens. 

 
Baixo impacto nesta divisão.  
O impacto mais forte situa-se ao 
nível da escola onde os pedidos de 
férias sucessivos por doença 
aumentaram de 30% nos últimos 
5 anos. 
As professoras das escolas 
primárias são as mais afectadas, 

 
O pessoal é relutante a procurar as 
causas de diminuição dos 
efectivos. 
Alguns têm medo que a razão real 
seja detectar “professores 
fantasmas” que estão recebendo 
salário. 
Os meus esforços foram vistos 
com desconfiança por algum 
pessoal, especialmente por 
homens do nível subalterno. 
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Divisão de Finanças e 
Administração 

 
Foram aumentadas os subsídios 
por morte em favor das famílias, o 
que foi bem recebido pelo pessoal 
subalterno. 
Foi contratado pessoal temporário 
para processar os pagamentos 
quando o pessoal efectivo está 
ausente por doença.  

 
Perdemos principalmente pessoal 
de apoio, tais como pessoal de 
limpeza e pessoal administrativo. 
Mais homens que mulheres. 
No conjunto, a carga de trabalho 
aumentou e os atrasos na gestão 
são mais frequentes. 

 
O pessoal do ministério é leal. 
Contudo, temos problemas com os 
directores que usam os veículos e 
os fundos de formação dos 
professores no activo para custear 
funerais, muitas vezes de pessoas 
que não eram funcionários do 
ministério.  

 
Divisão de Instrução Primária 

 
O ministério não está fazendo o 
suficiente. 
O meu pessoal representa 85% 
dos empregados do ministério e 
grande número têm dificuldades 
por causa do VIH/SIDA. 
 As professoras parecem ser os 
mais afectados, 

 
Estou sobrecarregado com pedidos 
de transferências, particularmente 
professores rurais querendo vir 
para a capital ou para grandes 
cidades. 

 
O meu pessoal é leal mas o 
Sindicato dos Professores é hostil. 
Quando não posso encontrar 
postos para 540 professores que 
pretendem ser transferidos, o 
Sindicato organiza uma greve. 

 
Gabinete do Inspector Chefe 

 
Foi-me pedido para reforçar a 
formação contínua dos 
professores primários sobre o 
VIH/SIDA. 
Infelizmente não existe nenhuma 
directiva específica sobre o 
assunto. 

 
Estou frustrado porque muitas 
reuniões de trabalho e visitas de 
inspecção são canceladas porque 
os meios financeiros necessários 
são desviados destes fins, para 
funerais.  

 
O pessoal no campo está zangado. 
Tenho sido atacado pela falta de 
recursos. 
Gostaria de ter apoio para 
desenvolver a confiança do meu 
pessoal no campo. 
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Parte 2 Informação : Estas respostas variam com o país. 

 

Actividade 4 

Charles tinha tido uma visão e estava motivado para a realizar. Estava preparado 
para uma mudança e para liderar um novo projecto para mudar as coisas numa 
situação que conhecia perfeitamente. Contudo tinha sido tão entusiástico sobre a 
sua própria formação que pensou que todos o seriam também. Na sua ânsia, 
esqueceu uma parte importante para liderar tal mudança. Não falou aos colegas 
para conhecer as suas opiniões sobre o assunto e compreender como tal 
programa poderia afectar os colegas. Não fez com que os outros se sentissem 
parte de alguma coisa. Falhou ao não formar uma coligação suficientemente 
poderosa para guiar o projecto. 

Ser inteligentemente emotivo é um importante aspecto de um líder forte, A 
inteligência emotiva é a capacidade para criar empatia ou relatar a outros através 
da compreensão das suas posições sobre um assunto, trabalhando com eles para 
permitir que entendam a visão e a levem para a frente.  
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Actividade 5  

Matriz de planificação da acção (como obtida do curso regional de formação na África oriental, do IIEP. A equipa escolheu o projecto referente 
ao desenvolvimento de uma política no local de trabalho)  

Nome do projecto ou da visão : Desenvolvendo uma política de luta contra o VIH/SIDA no local de trabalho 
 
Tarefa 
(Indicar o principal assunto 
ou problema de cada 
tarefa) 

Colaboradores internos Colaboradores externos Recursos necessários 
(humanos e financeiros) 

Calendário 

Criar um sentimento de 
urgência 
Os professores estão cada 
vez mais ausentes, 
pedindo repetidas baixas 
por doença antes de 
morrerem. Vou recolher os 
dados da diminuição dos 
efectivos nos últimos 10 
anos para discutir com os 
principais accionistas. 
Objectivo: uma campanha 
de sensibilização antes de 
elaborar uma política sobre 
o local de trabalho. 

Sindicato dos Professores, 
Director dos Recursos 
Humanos, especialistas 
EMIS do ministério de 
Educação, responsáveis 
distritais para a educação, 
inspectores, Conselho dos 
Governadores 

OIT, Ministério da Função 
Pública, Ministério da 
Saúde, Comissão Nacional 
contra a SIDA (NAC). 

Um consultor a tempo 
inteiro, três assistentes de 
pesquisa, uma secretária. 
$4,500 de subvenção 
pedida à NAC. 

3 semanas de entrevistas 
e simpósio com 
professores vivendo com 
VIH e com os com baixa 
por doença; exposição 
sobre o fecho de escolas 
por falta de professores; 
notícias na TV e na rádio. 
Concursos para cartazes 
sobre o VIH/SIDA nas 
escolas primária e 
secundária. 
Total: 2 meses 

Criar uma coligação piloto 
Identificar os directores 
interessados activamente 
para a prevenção e 
redução do VIH e da SIDA. 
Colaboradores externos 
irão elaborar um plano de 
acção sobre o local de 
trabalho no ministério e na 
escola 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino primário 

Responsável dos serviços 
sociais da NAC, 3 
professores com VIH 
positivo, Vice-presidente, 
Sindicato nacional dos 
professores, Director dos 
subsídios, Comissão da 
Função Pública, OIT  

$1,000 para custos de 
deslocação, secretariado e 
reuniões  

1 mês 
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Elaborar uma visão e uma 
estratégia 
Reunir com os 
colaboradores internos e 
externos, incluindo 
professores vivendo com 
VIH para definir o que deve 
cobrir a política no local de 
trabalho 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino primário 

Responsável dos serviços 
sociais da NAC, 3 
professores com VIH 
positivo, Vice-presidente, 
Sindicato nacional dos 
professores, Director dos 
subsídios, Comissão da 
Função Pública, OIT 

$500 para custos de 
deslocação, secretariado e 
reuniões 

3-5 reuniões em 2 
semanas 

Comunicar a nova visão 
Vencer o silêncio e o 
estigma sobre o VIH/SIDA; 
sensibilizar para o 
conhecimento da epidemia 
no local de trabalho 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino primário 

Representantes da 
imprensa, rádio e TV, 3 
professores com VIH 
positivo, Vice-presidente, 
Sindicato nacional dos 
professores, Director dos 
subsídios, Comissão da 
Função Pública, OIT, 
Ministério do pessoal 

$500 para custos de 
deslocação, secretariado e 
reuniões 

3-5 reuniões em 2 
semanas 
Programa de rádio, TV e 
artigos na imprensa sobre 
a política no local de 
trabalho. 
Debate no parlamento 
sobre o VIH e a SIDA e a 
política no local de 
trabalho sob a égide do 
pessoal do ministério. (1 
semana) 
 

Promover uma acção 
ampla 
Legalizar juridicamente 
uma política no local de 
trabalho 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino primário 

Ministério do pessoal, 
Sindicato dos Professores, 
ONG’s especializadas em 
CDV e cuidados para as 
pessoas vivendo com o VIH, 

$1,500 para custos de 
recepção, “lobby” e 
divulgação nas reuniões de 
trabalho. 

1 mês para legislar, 
2 meses para divulgar o 
texto via os comités de 
estudo do Sindicato dos 
Professores. 
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Criar resultados de curto 
prazo 
Estabelecer e pôr a 
funcionar uma política no 
local de trabalho em 
escolas piloto, DEO e 
secções seleccionadas do 
ministério da educação 
 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino primário 

Sindicato dos Professores, 
ONG’s especializadas em 
CDV e cuidados para as 
pessoas vivendo com o VIH, 

$5,000 para custos de 
CDV e de tratamento dos 
professores e pessoal 
vivendo com o VIH 

6 meses de fase piloto 

Consolidar ganhos e gerar 
mais mudança 
Avaliar os pontos a reter 
sobre a política no local de 
trabalho durante a fase 
piloto.  
Responder 
construtivamente às 
críticas e oposições. 

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino 
primário, Comité do 
pessoal e dos professores 
vivendo com o VIH 

Sindicato dos Professores, 
ONG’s especializadas em 
CDV e cuidados para as 
pessoas vivendo com o VIH, 

$1,500 para inquérito de 
avaliação no ministério de 
educação e fase piloto 
com DEO e escolas. 

2 meses 

Fixar novas ideias numa 
cultura mais vasta 
Disseminar a política no 
local de trabalho no 
ministério da educação e 
nos distritos  

Director das Finanças, 
Inspector em chefe das 
escolas, Comissário 
Adjunto do ensino 
primário, Comité do 
pessoal e dos professores 
vivendo com o VIH 

Sindicato dos Professores, 
ONG’s especializadas em 
CDV e cuidados para as 
pessoas vivendo com o VIH, 

$15,000 para custos de 
CDV e de tratamento dos 
professores e pessoal 
vivendo com o VIH 

Em curso: 12 meses e 
mais 
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Actividade 6 

Um guia para a formulação de mensagens sobre o VIH e a SIDA pode ser obtido na 
Comissão Nacional da SIDA, que muitas vezes tem delegações ao nível distrital. As 
ONG’s especializadas em aconselhamento voluntário e testes, são também boas 
fontes de informação. O ministério da educação deve ter uma unidade de 
coordenação sobre o VIH/SIDA que poderá também fornecer material. As 
delegações locais da Organização Mundial de Saúde e a UNAIDS são outras fontes 
disponíveis. Se tem acesso à internet, há web-sites nos quais há informação que 
pode ser “downloaded” (copiada para o seu computador). Alguns são: 

• UNICEF:  
www.unicef.org/voy/ 

• Kenya AIDS Information Project  
www.kaippg.org/ 

• Africa Alive Youth AIDS Prevention Initiative  
www.africaalive.org/youthaids.htm 

• Oxfam HIV/AIDS Prevention, Treatment and Care for young people 
www.iyp.oxfam.org/campaign/preliminary_findings/hiv_and_aids_preventi
on.asp 
 

Planificar e gerir um acontecimento para o Dia Mundial da SIDA ocupa muito 
tempo. Será necessário um comité de professores, pais e voluntários da 
comunidade. A sua Comissão Nacional da SIDA e certas ONG’s podem ter fundos 
para tais acontecimentos. Como alternativa, pode-se organizar uma colecta de 
fundos por ocasião da festa da escola ou acontecimento desportivo ou solicitando 
às empresas locais ou igrejas para contribuir e/ou divulgar. Solicite uma ajuda á 
sua APE ou ao Conselho dos Governadores. 

Pode-se também organizar uma assembleia da escola e lançar a ideia de assinalar 
o Dia Mundial da SIDA com oradores das ONG’s trabalhando nos assuntos da 
SIDA. Tente envolver responsáveis de igrejas simpatizantes assim como líderes da 
comunidade. Após a assembleia, convide um professor sénior para presidir ao 
comité organizador. Procure voluntários entre o pessoal ligado ao ensino e os 
alunos.  
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Links úteis 

Páginas Internet: 

 

Agência Internacional de Educação: 
www.ibe.unesco.org/ 

 

Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional: USAID: 
www.usaid.gov/ 

 

Associação para Pesquisa Qualitativa: 
www.recherche-qualitative.qc.ca 

 

Campanha Global para a Educação: 
www.campaignforeducation.org 

 

Catholic Relief Services: 
www.crs.org 

 

Centers for Disease Control and Prevention: 
www.cdc.gov 

 

Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID): 
www.dfid.gov.uk 

 

Diretoria de Cooperação da OECD: 
www.oecd.org/linklist/0,3435,en_2649_33721_1797105_1_1_1_1,00.html. 

 

Eldis: 
www.eldis.org/go/topics/resource-guides/hiv-and-aids 

 

Family Health International: 
www.fhi.org 

 

Family Health International: Youth Area: 
www.fhi.org/en/Youth/YouthNet/ProgramsAreas/Peer+Education.htm 
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FAO Organização das Nações Unidos para a Agricultura e a Alimentação: 
www.fao.org 

 

Fórum Econômico Mundial: 
www.weforum.org/globalhealth 
 

Fundação Bill e Melinda Gates: 
www.gatesfoundation.org/default.htm 

 

Fundação Familiar Henry J. Kaiser: 
www.kff.org/hivaids/ 

 

Fundo Global de Luta contra Aids, Tuberculose e Malária (FGATM): 
www.theglobalfund.org/en/ 

 

Global Service Corps: 
www.globalservicecorps.org 

 

GTZ Agência Alemã de Desenvolvimento: 
www.gtz.de/en/ 

 

Habilidades de vida do UNICEF: 
www.unicef.org/lifeskills 

  

HIV/AIDS Impact on Education Clearinghouse: 
hivaidsclearinghouse.unesco.org/ev_en.php 

 

IBE-UNESCO Programme for HIV & AIDS education: 
www.ibe.unesco.org/HIVAids.htm 

 

Instituto de Estatística da UNESCO: 
www.uis.unesco.org 

 

Instituto Internacional de Metodologia Qualitativa: 
www.uofaweb.ualberta.ca/iiqm/ 

 

Instituto Internacional para o Planejamento Educacional: 
www.unesco.org/iiep 
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Kenya HIV/AIDS Business Council & UK National AIDS Trust. Positive action at 
work: 
www.gsk.com/positiveaction/pa-at-work.htm 

 

Metas de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas: 
www.un.org/millenniumgoals 

 

Mobile Task Team (MMT) on the Impact of HIV/AIDS on Education: 
www.mttaids.com 

 

OMS Organização Mundial da Saúde: 
www.who.int/en/ 
 

Plano Presidencial de Emergência para o Alívio da Aids (EUA): 
www.pepfar.gov/c22629.htm 

 

The Policy Project 
www.policyproject.com 

 

Population Services International Youth AIDS: 
http://projects.psi.org/site/PageServer?pagename=home_homepageindex 

 

Programa do Banco Mundial de HIV/Aids para Múltiplos Países da África (MAP): 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/EXTAFRHE
ANUTPOP/EXTAFRREGTOPHIVAIDS/0,,contentMDK:20415735~menuPK:1001234
~pagePK:34004173~piPK:34003707~theSitePK:717148,00.html 

 

Saúde Escolar: 
www.schoolsandhealth.org/HIV-AIDS&Education.htm 

 

UNAIDS Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/Aids: 
www.unaids.org 

 

UNESCO EPT Documentos e informações: 
www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/background_documents.s
html 

www.unesco.org/education/efa/know_sharing/flagship_initiatives/hiv_education.s
html 

www.unesco.org/education/efa/index.shtml 
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UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância: 
www.unicef.org 

 

World Bank EFA Fast Track Initiative: 
www.fasttrackinitiative.org/ 

 

World Vision 
www.worldvision.org/
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Fichas documentais sobre o VIH e a 
SIDA  

Ficha n.º 1: A situação mundial 
 

Resumo da situação mundial da epidemia de SIDA 

 
Número de pessoas vivendo com VIH em 2006    Total 39.5 milhões 
(Adultos:37.2 milhões; Mulheres:17.7 milhões; Crianças até 15 anos: 2.3 milhões) 

Pessoas infectadas de novo com VIH em 2006    Total 4.3 milhões 
 (Adultos: 3.8 milhões; Crianças até 15 anos: 530 000) 

Mortes pela SIDA em 2006      Total 2.9 milhões 
 (Adultos: 2.6 milhões; Crianças até 15 anos: 380 000) 

Órfãos devido à SIDA em 2006:     Total 15.2 milhões 
 

ONUSIDA/OMS “Ponto sobre a epidemia da SIDA: Dezembro 2006” 
 
 
SITUAÇÃO MUNDIAL 
 

Tendo em conta uma supervisão inadequada que torna difícil conhecer 
precisamente o impacto, a estrutura e as tendências da epidemia, parece, de 
acordo com a ONUSIDA que a África sub-sahariana continua a ser a principal 
vitima da epidemia mundial. Dois terços (63%) de todos os adultos e crianças com 
o VIH, globalmente, vivem na África sub-sahariana, com o seu epicentro na África 
austral, o que representa cerca de 25 milhões de pessoas vivendo com o VIH na 
África sub-sahariana.  

Nos últimos dois anos, o número de pessoas vivendo com o VIH aumentou em 
todas as regiões do mundo. O aumento maior foi registado na Ásia de Leste, na 
Europa de Leste e na Ásia central, onde o número de pessoas vivendo com o VIH 
em 2006 era cerca de um quinto (21%) maior do que em 2004. 

Na Ásia, os maiores níveis nacionais de infecção pelo VIH são no Sudeste da Ásia, 
onde se combinam os factores do maior risco para a infecção pelo VIH : relações 
sexuais não protegidas remuneradas , relações sexuais não protegidas entre 
homens e o consumo de drogas injectáveis sem condições de higiene., Os maiores 
níveis de prevalência do VIH são na Índia e na China.  

Na América Latina, a epidemia mantém-se estável, com o Brasil continuando a ser 
um exemplo com os seus programas de eficaz prevenção e tratamento que 
permite manter a epidemia sob controlo. A epidemia na Europa de Leste , embora 
ainda relativamente recente, tem contudo a continuar a crescer (ONUSIDA, 2006). 

 



 

 179 

Ficha n.º 2: VIH, SIDA e o sistema imunitário  
 
VIH significa Vírus de Imunodeficiência Humana. VIH é o vírus que causa a SIDA e 
que se encontra no sangue e nos fluidos corpóreos de alguém vivendo com o VIH. 
O VIH enfraquece o sistema imunitário do corpo e, se não fôr tratado, resultará em 
SIDA. 
 
SIDA significa Síndroma de Imunodeficiência Adquirida. SIDA é um conjunto de 
condições médicas que ocorrem quando o sistema imunitário de uma pessoa está 
seriamente enfraquecido pelo VIH, ao ponto de o sistema imunitário não continuar 
a proteger o corpo de deixando desenvolver-se qualquer oportunística infecção ou 
doença. 
 
VIH afecta o corpo atacando lentamente o sistema imunitário. O sistema 
imunitário é o sistema de defesa do corpo que combate as infecções e doenças 
originadas por microorganismos ( bactérias e vírus). 
 
Entre as células que constituem o sistema imunitário, existe uma que se chama 
linfócito CD4, e a T4 que é uma célula auxiliar. Estas células emitem sinais para o 
sistema imunitário quando um invasor ou bactéria entra no organismo e deve ser 
destruído. 
 
O VIH fixa-se na superfície do linfócito CD4 e, eventualmente, destroi a célula. As 
células deixam de estar aptas para proteger o corpo da invasão de bactérias e 
vírus. Com o tempo isto leva a um progressivo e profundo dano do sistema 
imunitário, resultando que a pessoa se torna susceptível a infecções e doenças 
tais como a tuberculose, a malária ou o cancro. Nesta altura a pessoa é 
diagnosticada como tendo SIDA. 
 
Noa adultos, o esquema habitual da evolução entre a infecção pelo VIH e a SIDA é 
o seguinte: 

 
• Período “janela”. Cerca de 6 semanas a 3 meses após ter sido infectado. A 

pessoa desenvolve anticorpos para o VIH e o corpo tenta defender-se a si 
próprio. Neste estado, algumas pessoas sentem os sintomas de uma gripe. 
 

• Período de incubação. Este é o tempo entre a infecção e o desenvolvimento 
dos sintomas da doença associada à SIDA. A duração deste período é 
diferente para cada pessoa mas é de vários anos. Em média, usualmente, 
dura de 7 a 20 anos antes de aparecerem os sintomas da SIDA, dependendo 
do tratamento. Uma pessoa pode viver com VIH durante este período por 
muito tempo. 
 

• Período de lua de mel. Este é o tempo entre o fim do período da janela e o fim 
do período da incubação. Durante este período, a pessoa vive em relativa 
harmonia com o vírus. Tem poucos sintomas e não parece doente. Durante 
este tempo, a carga de anticorpos é elevada e a carga viral é baixa. 

 
• SIDA. Se a pessoa não está recebendo tratamento ou fortificando o seu 

sistema imunitário através de boa alimentação, higiene e saúde, o sistema 
imunitário eventualmente, acaba por ser destruído pelo VIH e não pode lutar 
contra as infecções. A seguir a isto, quase todas (se não todas) as pessoas 
desenvolvem a SIDA que é a fase terminal da doença,  
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Ficha n.º 3: Transmissão e Prevenção 
 
TRANSMISSÂO 
O VIH é um vírus fraco que não pode sobreviver fora do corpo humano. Só pode 
sobreviver nos fluidos corpóreos. Embora presente em todos os fluidos do corpo, o 
VIH só está presente em concentração suficiente para ser transmitido e causar 
infecção nos seguintes quatro tipos de fluidos: 

 
1. sangue 
2. fluidos vaginais 
3. esperma 
4. leite materno 

 
Regra simples: Para que o VIH seja transmitido, tem que existir um fluido infectado 
e uma porta de entrada no organismo. 
 
A porta de entrada é a maneira como o VIH entra no corpo. Esta é quer através de 
um corte, ferida ou abertura na pele ou através do tecido fino chamado membrana 
mucosa localizado na vagina, a extremidade do pénis, o anus, a boca, os olhos ou 
o interior do nariz. 
 
O VIH só pode ser transmitido de uma pessoa infectada a outra pessoa pelas 
seguintes vias:  
 

• Relações sexuais (vaginal, anal ou oral) – este é o mais frequente modo 
de transmissão. 

• Contacto com sangue, esperma, fluidos cervicais ou vaginais infectados 
– em situações em que o fluido infectado pode entrar no corpo da 
pessoa. 

• De uma mãe infectada para a sua criança – durante a gravidez, o parto 
ou o aleitamento ao peito.  

 
Qualquer pessoa que tenha tido sexo não protegido, partilhe instrumentos não 
esterilizados ou use seringas sujas está em risco de contrair o VIH 
independentemente da raça, religião ou orientação sexual. 
 
ACTIVIDADES QUE NÃO PODEM TRANSMITIR VIH 

• Estar perto de uma pessoa vivendo com o VIH 
• Beber pelo mesmo copo de uma pessoa vivendo com o VIH 
• Abraçar uma pessoa vivendo com o VIH 
• Beijar uma pessoa vivendo com VIH desde que não esteja presente 

sangue 
• Apertar a mão a uma pessoa vivendo com o VIH 
• Usar correctamente o preservativo durante o sexo 

 
NÃO HÁ RISCO DE TRANSMISSÃO DO VIH NO CONTACTO DO DIA A DIA COM UMA 
PESSOA INFECTADA QUER NO TRABALHO QUER SOCIALMENTE. 
 
PREVENÇÃO 
As relações sexuais não protegidas constituem o principal modo de transmissão 
do VIH. A forma mais segura de prevenção é a abstinência, Contudo, na maior 
parte dos casos, isto não é realista nem mesmo desejável. Opções tais como 
limitar o número de parceiros sexuais e/ou utilizar métodos mecânicos tais como 
preservativos masculinos e femininos reduz o risco.  
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Ficha n.º 4: Testes e aconselhamento 
 
TESTES 
 
O teste correntemente praticado para testar uma infecção de VIH consiste, não a 
procurar directamente a presença do vírus, mas a procurar a presença de 
anticorpos anti-VIH. O período entre a infecção com o VIH e a seroconversão 
(quando o corpo desenvolve anticorpos) é chamado o “período janela”. Durante 
este tempo, o teste de anticorpos do VIH não detecta a infecção, ainda que a 
pessoa esteja infectada ou infecciosa. 
 
O teste de anticorpos do VIH é feito pelas seguintes razões: 

• Exame sistemático de doação de sangue e de produtos sanguíneos 
tecidos, órgãos, esperma e óvulos. 

• Para vigilância epidemiologica de prevalência do VIH (usualmente testes 
anónimos e não correlacionados). 

• Para diagnosticar a infecção pelo VIH. 
 
 
ELISA 
 
Usualmente, o teste de anticorpos do VIH é feito usando um teste ELISA (Enzyme 
Linked ImmunoSorbent Assay). O teste pode ser feito a vários fluidos corpóreos, 
mas o mais frequente é fazer ao sangue. O processo de testar ideal é fazer dois 
testes, se o primeiro é positivo. O segundo teste, aplicado com um processo 
diferente, permite que o teste positivo seja confirmado e excluída a possibilidade 
do primeiro teste ser um falso positivo. 
 
Aconselhamento pré-teste e pós-teste é universalmente visto como o 
acompanhamento necessário para todos os testes quando a pessoa examinada 
recebe o resultado do teste. A regra ética dos “Três C” deve ser seguida em todos 
os testes: 

• Claro Consentimento 
• Aconselhamento 
• Confidencialidade 

 
ACONSELHAMENTO 
 
Aconselhamento sobre o VIH é definido como um diálogo confidencial entre uma 
pessoa e um conselheiro com o objectivo de permitir à pessoa dominar o stress e 
tomar as suas próprias decisões relacionadas com o VIH e a SIDA. 
 

Aconselhamento pré e pós teste 
O aconselhamento na altura de fazer um teste de anticorpos ao VIH tem duas 
funções principais: prevenção e apoio. Permite àqueles que são testados adoptar 
medidas preventivas, mudar o seu comportamento e informar outros. Para 
aqueles que são positivos, o aconselhamento serve para os ajudar a aprender a 
viver com o vírus e ter acesso precoce aos cuidados e apoio medico-social. 
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Ficha n.º. 5: Tratamento e Cuidados 
 
O tratamento, cuidados e apoio necessários são muito diferentes nos diferentes 
estados da infecção pelo VIH e estes podem ser muito difíceis para as famílias das 
pessoas infectadas. Os objectivos são então prioritariamente: 
 
3. para a pessoa infectada: 

− reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida 
− fornecer os tratamentos adequados para tratar as infecções agudas 

intercorrentes 
 

4. para as famílias: 
− oferecer uma ajuda prática 
− fornecer um acompanhamento no eventual luto 

 
 
Os pontos sobre os quais uma pessoa que está infectada pelo VIH requer 
tratamento e cuidados podem incluir: 

• tratamento para infecções transmitidas sexualmente 
• tratamento de infecções oportunistas (tuberculose, malária, pneumonia) 
• profilaxia para infecções oportunistas 
• cuidados paliativos 
• terapia antiretroviral (ART) 

 

Espírito positivo 

Embora não haja cura para o VIH e a SIDA, há muitos tratamentos disponíveis e 
coisas que se podem fazer para se manter saudável. Isto significa que controlando 
certos aspectos da vida da pessoa poderá preservar-se a saúde. Pode-se, por 
exemplo, vigiar:  
 

• Estado geral : alimentação, descanso, exercício físico, prevenção de 
infecções e abstenção do consumo de drogas e de álcool. Estudos 
mostram que estas coisas reforçam o sistema imunitário. 

• Estar bem psicologicamente: tendo uma atitude positiva, construindo auto-
estima, obtendo aconselhamento e reduzindo o stress. 

• Estar bem espiritualmente: tendo fé e/ou crenças, rezar e meditar. 
• Estar bem socialmente: tendo apoio do conjugue ou da família, tendo 

apoio dos pares, sendo protegido da discriminação por um sistema social, 
continuando um trabalho produtivo ou de advogar. Estudos mostram que 
uma mulher com cancro de mama que esteve envolvida em grupos de 
apoio viveu duas vezes mais que outras que não estiveram. 

• Estar bem fisicamente: pelo menos em três tipos de intervenções médicas: 
1. tratamentos para reforçar o sistema imunitário que pode incluir 

remédios tradicionais tais como fitoterapia, acupunctura, etc.. 
2. tratamentos visando prevenir ou aliviar os sintomas e curar as 

infecções oportunistas como a tuberculose, diarreia, pneumonia, 
infecções da pele, etc. 

3. terapia antiretroviral e inibidores da protease tais como AZT, D4T, 
Indinavir, Nevirapine que não estão disponíveis nalguns países ou só 
estão para tratamentos para reduzir o risco de transmissão da mãe 
para a criança. 
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Alimentação 

Boa alimentação é muito importante para se viver com o VIH. A alimentação não é 
um substituto da terapia antiretroviral mas pode ajudar a pessoa a se manter 
saudável por mais tempo, atrasando o momento em que terá necessidade dessa 
terapia e, uma vez iniciada, uma boa alimentação acentuará os benefícios da 
terapia antiretroviral. 
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Glossário de HIV/aids 

por L. Teasdale 

Os termos abaixo estão definidos dentro do contexto destes módulos.  

 

Aconselhamento: Um diálogo confidencial entre um cliente e um conselheiro 
treinado com vistas a permitir que o cliente lide com o estresse e tome suas 
próprias decisões pessoais com referência ao HIV/aids.  

Aconselhamento e teste voluntário: Teste de HIV realizado num indivíduo que, 
depois de ter recebido aconselhamento pré-teste, submete-se voluntariamente a 
esse teste. 

Aconselhamento pós-teste: O processo de fornecer informações visando a reduzir 
riscos e dar apoio emocional, no momento de entrega do resultado do teste, a 
uma pessoa que fez um teste de HIV. 

Aconselhamento pré-teste: O processo de fornecer informações a uma pessoa 
sobre os aspectos biomédicos do HIV/aids e dar apoio emocional para qualquer 
tipo de implicação psicológica de fazer um teste de HIV e do próprio resultado do 
teste, antes que a pessoa faça o teste. 

Advocacia (Advocacy): Influenciar os resultados - incluindo políticas públicas e 
decisões sobre alocações de recursos dentro de sistemas e instituições políticas, 
econômicas e sociais - que afetam diretamente as vidas das pessoas. 

Afetados pelo HIV/aids: O HIV/aids tem impactos nas vidas de pessoas que não 
estão necessariamente infectadas, mas que têm amigos ou familiares que vivem 
com o HIV. Podem ter de lidar com consequências negativas similares, como, por 
exemplo, estigma e discriminação, exclusão de serviços sociais, etc.  

Aids: A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida é um conjunto de agravos que 
ocorre quando o sistema imunitário de uma pessoa está seriamente debilitado 
pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana, até o ponto em que a pessoa 
desenvolve uma ou mais doenças e neoplasias. As doenças podem ser tratadas, 
mas não há tratamento para a deficiência imunológica. A aids é a fase mais grave 
da doença relacionada ao HIV. 

Anticorpos: Imunoglobulinas, ou moléculas protéicas séricas em forma de y, 
usadas pelo sistema imunitário do corpo para identificar e neutralizar objetos 
estranhos, como bactérias e vírus. Num quadro completamente desenvolvido de 
aids, os anticorpos produzidos contra o vírus não conseguem dar proteção contra 
o mesmo. 

Anticorpos maternos: Num bebê, são os anticorpos que foram adquiridos 
passivamente da mãe durante a gestação. Como os anticorpos maternos ao HIV 
continuam a circular no sangue da criança até os 15-18 meses, é difícil determinar 
se a criança está infectada. 



 

 185 

Antígeno: Substância estranha que estimula a produção de anticorpos quanto 
introduzida num organismo vivo. 

Assintomático: Infectado por um agente patogênico, sem exibir nenhum sintoma 
visível ou clínico. 

Assistência, tratamento e apoio: Serviços fornecidos a educadores e a alunos 
afetados ou infectados pelo HIV.  

Bactérias: Micróbios compostos de uma única célula que se reproduzem por 
divisão. As bactérias são responsáveis por um grande número de doenças, e 
podem viver de modo independente, ao contrário dos vírus, que só podem 
sobreviver dentro das células vivas que infectam. 

Carga viral: A quantidade de vírus presente no sangue. A carga viral do HIV indica a 
extensão com que o HIV está se reproduzindo no organismo. Números maiores 
significam que mais vírus estão presentes no organismo. 

Células T: Um tipo de linfócito. Um tipo de célula T (Linfócitos T4, também 
chamados células T4 auxiliares) tem especial afinidade a ser infectada pelo HIV. 
Ao danificar e destruir essas células, o HIV prejudica a capacidade geral do 
sistema imunitário para reduzir a reprodução do vírus no sangue ou para lutar 
contra doenças oportunistas. Uma pessoa sadia em geral tem mais de 1.200 
células T num certo volume de sangue, mas quando o HIV progride para aids, o 
número de células T cai para menos de 200.  

Comportamento de alto risco: Atividades que colocam indivíduos em maior risco de 
se exporem a uma dada infecção. No que se refere à transmissão do HIV, as 
atividades de alto risco incluem relações sexuais sem proteção e o 
compartilhamento de agulhas e seringas. 

Confidencialidade: O direito de qualquer indivíduo, empregado ou candidato a 
emprego de ter suas informações médicas, incluindo sorologia de HIV, mantidas 
em sigilo. 

Consentimento informado: A concordância voluntária de uma pessoa em se 
submeter a um procedimento, com base em informações completas, permissão 
essa que pode ser por escrito, ou expressa indiretamente. 

Cuidados paliativos: Cuidados que promovem a qualidade de vida de pessoas 
vivendo com a aids, por meio da prestação de cuidados holísticos, bom manejo de 
sintomas e da dor, assistência espiritual, física e psicossocial para clientes e 
assistência às famílias antes e durante o período de luto, caso ocorra o óbito. 

Diagnóstico: A determinação da existência de uma doença ou agravo. 

Discriminar: Fazer uma distinção no tratamento de diferentes categorias de 
pessoas ou coisas, especialmente de modo injusto ou preconceituoso contra 
pessoas com base em raça, sexo, situação social, idade, sorologia de HIV, etc.  

Discriminação: A concretização de preconceitos contra pessoas com base em raça, 
cor, sexo, situação social, idade, situação sorológica em relação ao HIV, etc.; uma 
distinção injusta ou preconceituosa.  

Drogas anti-retrovirais (ARV): Drogas que suprimem a atividade ou replicação de 
retrovírus, primariamente o HIV. As drogas anti-retrovirais reduzem a carga viral de 
um indivíduo, desta forma auxiliando a manter o paciente saudável. Entretanto, 
drogas anti-retrovirais não podem erradicar completamente o HIV do organismo. 
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Elas não são uma cura para o HIV/aids. 

Educação por pares: Uma metodologia de ensino-aprendizagem que permite a 
grupos específicos de pessoas aprender umas com as outras e, por meio disso, 
desenvolver, fortalecer e ter poder para agir ou exercer um papel ativo em 
influenciar políticas e programas. 

Educação sobre o tratamento: Educação que compromete indivíduos e 
comunidades para aprenderem sobre terapia anti-retroviral, de modo a 
compreenderem toda a gama de questões e opções envolvidas. Fornece 
informações sobre o esquema de tratamento e estimula as pessoas a conhecerem 
sua situação sorológica em relação ao HIV.  

Empoderamento (empowerment): Atos que permitem à população-alvo assumir 
maior controle sobre sua vida diária. O termo ‘empoderamento’ é frequentemente 
usado em conexão com grupos marginalizados, tais como mulheres, 
homossexuais, profissionais do sexo, e pessoas infectadas pelo HIV. 

Epidemia: Um grande surto de uma doença infecciosa em que muitas pessoas são 
infectadas ao mesmo tempo. Uma epidemia é nascente quando a prevalência do 
HIV for menor de um por cento em todas as subpopulações conhecidas que 
supostamente praticam comportamentos de alto risco e sobre quem dispomos de 
informações. Uma epidemia é concentrada quando menos de um por cento da 
população em geral, mas mais de cinco por cento de qualquer um dos chamados 
‘grupos de alto risco’, está infectado, mas a prevalência entre mulheres que 
frequentam clínicas de pré-natal nas cidades ainda é menor de um por cento. Uma 
epidemia é generalizada quando o HIV está firmemente estabelecido na 
população e se espalhou muito além dos subgrupos originais que se supõe 
pratiquem comportamentos de alto risco, que agora estão altamente infectados, e 
quando a prevalência em mulheres que frequentam clínicas de pré-natal nas 
cidades é consistentemente de um por cento ou mais.  

Epidemia concentrada: Considera-se que uma epidemia é concentrada quando 
menos de um por cento da população em geral, mas mais de cinco por cento de 
qualquer um dos grupos-chave da população que praticam comportamentos de 
alto risco, estiver infectado, ao mesmo tempo em que a prevalência entre 
mulheres que frequentam clínicas de pré-natal nas cidades ainda é menor de 
cinco por cento.  

Estigma: Um processo por meio do qual um indivíduo atribui um rótulo social 
negativo de desonra, vergonha, preconceito ou rejeição a outro, porque essa 
pessoa é diferente de um modo que o indivíduo considera a pessoa estigmatizada 
indesejável ou perturbadora.  

Estigmatizar: Ter atitudes desabonadoras ou depreciativas em relação a terceiros, 
com base em alguma característica que os distingue, como cor, raça e sorologia 
de HIV.  

Estudo basal: Um estudo que documenta o estado atual de um ambiente para 
servir como ponto de referência em relação ao qual podem ser medidas futuras 
mudanças naquele ambiente. 

Estudo clínico: Estudo clínico é um estudo que busca melhorar o tratamento atual 
ou encontrar novos tratamentos para doenças, ou avaliar a eficácia comparada de 
dois ou mais medicamentos. Drogas são testadas em seres humanos, sob 
condições estritamente controladas. 
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Estupro: Relação sexual com alguém sem o consentimento dessa pessoa 

Habilidades de vida: Refere-se a um grande grupo de habilidades psicossociais e 
interpessoais que podem ajudar indivíduos a tomar decisões melhor informadas, 
comunicar-se efetivamente, e desenvolver habilidades para lidar com dificuldades 
e autogestão que podem ajudá-los a ter uma vida saudável e produtiva. 

Heterossexual: Uma pessoa sexualmente atraída por ou que faz sexo com pessoas 
do sexo oposto. 

HIV: Vírus da imunodeficiência humana, o vírus que causa a aids; vírus que 
enfraquece o sistema imunitário do organismo e que, se não tratado, pode resultar 
na aids.  

Homossexual: Uma pessoa sexualmente atraída por ou que faz sexo com pessoas 
do mesmo sexo.  

Incidência (HIV): O número de casos novos que ocorrem numa população 
determinada num certo período de tempo. Os termos prevalência e incidência não 
devem ser confundidos. Incidência aplica-se somente ao número de casos novos, 
enquanto o termo prevalência aplica-se a todos os casos, velhos e novos. 

Infecção oportunista: Uma infecção que normalmente não causaria doença, mas 
que a causa numa pessoa cujo sistema imunitário está debilitado pelo HIV. 
Exemplos incluem tuberculose, pneumonia, vírus do herpes simplex e candidíase. 

Infecções sexualmente transmitidas (ISTs): Infecções que podem ser transmitidas 
por relações sexuais ou contato genital, tais como gonorréia, clamídia e sífilis. Em 
muitos casos, o HIV é uma infecção sexualmente transmitida. ISTs não tratadas 
podem causar sérios problemas de saúde em homens e mulheres. Um indivíduo 
com sintomas de ISTs (úlceras, feridas, ou secreção) tem uma probabilidade 5-10 
vezes maior de transmitir o HIV. 

Iniciação sexual: A idade com que o indivíduo tem sua primeira relação sexual. 

Intervenções sociocomportamentais: Programas educacionais desenhados para 
estimular indivíduos a modificar seus comportamentos, a fim de reduzir sua 
exposição a infecções pelo HIV, com vistas a reduzir ou prevenir a possibilidade de 
infecção pelo HIV. 

Manejo de infecções sexualmente transmitidas: Cuidados abrangentes de uma 
pessoa com uma síndrome relacionada a uma IST ou com um teste positivo para 
uma ou mais ISTs. 

Marco lógico ou marco log: Uma matriz que apresenta resumidamente o que um 
projeto deseja atingir e de que modo, e quais são seus principais pressupostos. 
Apresenta, num único esquema, todos os componentes chave de um projeto, de 
um modo sistemático, conciso e coerente, esclarecendo e expondo desse modo a 
lógica do funcionamento esperado do projeto. Serve de base para o 
monitoramento e avaliação, ao identificar indicadores de sucesso e modos de 
avaliação.  

Microorganismo: Qualquer organismo que somente pode ser visto com um 
microscópio; bactérias, fungos e vírus são exemplos de microorganismos. 

Mistura de idades: Relações sexuais entre indivíduos de idades consideravelmente 
diferentes, tipicamente entre um homem mais velho e uma mulher mais jovem, 
embora o contrário possa ocorrer.  
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Órfão: Segundo a UNAIDS, OMS e UNICEF, órfão é uma criança que perdeu um ou 
os dois pais antes dos 18 anos de idade. Duplo órfão é uma criança que perdeu os 
dois pais antes de completar 18 anos. Órfão simples é uma criança que perdeu ou 
o pai ou a mãe antes de completar os 18 anos.  

Pandemia: Uma epidemia que afeta múltiplas áreas geográficas ao mesmo tempo. 

Patógeno: Um agente, como um vírus ou bactéria, que causa doenças. 

Período de incubação: O período de tempo entre a entrada do patógeno ou 
antígeno infectante (no caso do HIV/aids, o HIV) no organismo e os primeiros 
sintomas da doença (ou aids). 

Pessoas afetadas: Pessoas cujas vidas foram alteradas de alguma maneira pelo 
HIV e/ou aids, devido à infecção e/ou ao impacto mais amplo da epidemia. 

Plasma: A porção líquida do sangue. 

Política para o local de trabalho: Uma declaração orientadora de princípios e 
intenções aplicável a todos os funcionários de uma instituição. Com frequência, 
pode ser parte de uma política setorial mais ampla.  

Precauções universais: Uma prática ou conjunto de precauções a serem seguidas 
quando há risco de exposição a líquidos corporais infectados (sangue, etc.), tais 
como o uso de luvas, óculos e escudos de proteção, ou o manuseio cuidadoso de 
instrumentos médicos potencialmente contaminados.  

Preservativo: Um dispositivo para impedir a transmissão de líquidos sexuais entre 
os corpos, usado para impedir a gravidez e a transmissão de doenças, HIV e 
infecções sexualmente transmitidas. O uso consistente e correto de preservativos 
reduz significativamente o risco de transmissão do HIV e outras DSTs. Existem 
preservativos masculinos e femininos. O preservativo masculino é um dispositivo 
de poliuretano transparente flexível e resistente, que um homem pode colocar no 
seu pênis antes da relação sexual. O preservativo feminino também é uma bainha 
de poliuretano transparente flexível e resistente, inserida na vagina antes da 
relação sexual. 

Prevalência (ou prevalência do HIV): Prevalência em si refere-se a uma taxa (uma 
medida da proporção de indivíduos numa população infectados com uma 
determinada doença num certo momento). No caso do HIV, a taxa de prevalência é 
a percentagem da população entre 15 e 49 anos infectada pelo HIV. Os termos 
prevalência e incidência não devem ser confundidos. Incidência aplica-se somente 
ao número de casos novos, ocorrendo numa população determinada num dado 
período de tempo, enquanto o termo prevalência aplica-se a todos os casos, 
velhos e novos.  

Prevenção da transmissão vertical do HIV: Intervenções, como a prevenção de 
gestações indesejadas, melhor assistência pré-natal e manejo do parto, 
fornecimento de drogas anti-retrovirais durante a gestação e/ou parto, 
modificação de práticas de alimentação de recém-nascidos e fornecimento de 
terapia anti-retroviral para recém-nascidos, com o objetivo comum de reduzir o 
risco da transmissão do HIV de uma mãe infectada para seu filho. 

Profilaxia de infecções oportunistas: Tratamentos que irão prevenir o 
desenvolvimento de agravos associados à doença pelo HIV, tais como infecções 
por fungos e certos tipos de pneumonia.  

Profilaxia pós-exposição (PPE): No que se refere ao HIV, é um tratamento 
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potencialmente preventivo usando drogas anti-retrovirais para tratar pessoas nas 
primeiras 72 horas após uma exposição de alto risco (por exemplo, lesão por 
agulha, sexo sem proteção, estupro, compartilhamento de agulhas, etc.), a fim de 
prevenir a infecção pelo HIV. A PPE reduz significativamente o risco de infecção 
pelo HIV, mas não é 100% efetiva. 

Profilaxia pré-exposição (PPRE): O processo de tomar anti-retrovirais antes de se 
envolver em comportamentos que colocam alguém em risco de uma infecção pelo 
HIV. Sua efetividade ainda não está comprovada. 

Profissional do sexo: Um profissional do sexo faz sexo com outras pessoas visando 
conscientemente obter dinheiro, bens ou favores, a fim de ganhar a sua vida ou a 
de terceiros, total ou parcialmente. 

Retrovírus: Um vírus RNA (um vírus composto por RNA, e não por DNA). Os 
retrovírus são um tipo de vírus que pode inserir seu material genético no DNA de 
uma célula hospedeira. Os retrovírus possuem uma enzima chamada transcriptase 
reversa que lhes confere a propriedade singular de transcrever o RNA (o seu RNA) 
no DNA. O HIV é um retrovírus. 

Sexo seguro: Práticas sexuais que reduzem ou eliminam a troca de líquidos 
corporais que podem transmitir o HIV como, por exemplo, o uso consistente e 
correto de preservativos. 

Síndrome do Protetor ou Protetora: Homens/mulheres mais velhos e 
comparativamente bem de vida que dão atenção especial (por exemplo, dão 
presentes) a homens/mulheres mais jovens em troca de favores sexuais.  

Sintoma: Sinal corporal que indica saúde ou doença.  

Sintomático: Com sintomas 

Sistema imunitário: O sistema de defesa do organismo que previne infecções e 
luta contra elas. 

Soronegativo: Que apresenta resultados negativos num teste sorológico. 

Soropositivo: Que apresenta um dado anticorpo na amostra sanguínea, ou 
apresenta resultados positivos num exame sorológico. Uma pessoa soropositiva 
para os anticorpos do HIV é considerada infectada pelo vírus HIV. 

Soroprevalência: Número de pessoas numa população com um teste positivo para 
uma dada doença, com base em amostras sorológicas (sangue). 

Terapia anti-retroviral altamente ativa (TARVAA): Uma combinação de três ou mais 
drogas anti-retrovirais que inibem mais efetivamente a replicação do HIV, 
permitindo que o sistema imunitário recupere sua capacidade de produzir 
linfócitos que respondam a infecções oportunistas. 

Terapia combinada: Tratamento anti-retroviral que envolve dois ou mais ARVs 
combinados. 

Teste de HIV: Qualquer procedimento laboratorial - como testes sorológicos ou de 
saliva – feitos num indivíduo para determinar a presença ou ausência de 
anticorpos ao HIV. Um resultado HIV positivo significa que foram encontrados 
anticorpos ao HIV no teste sanguíneo, e que a pessoa foi exposta ao HIV e 
pressupõe-se que esteja infectada pelo vírus. 

Teste sorológico: Teste de uma amostra de soro sanguíneo. 
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Transmissão Vertical ou Mãe-Filho (TV ou TMF): Processo pelo qual uma mulher 
grávida pode passar o HIV para seu filho. Isso pode ocorrer de três modos: 1) 
durante a gestação; 2) durante o parto; 3) pelo leite materno. Se a mulher for 
saudável ou estiver fazendo tratamento contra o HIV, as probabilidades de 
transmitir o HIV por qualquer desses modos é bastante baixa.  

Tuberculose (TB): A tuberculose é uma infecção bacteriana que é mais 
frequentemente encontrada nos pulmões (TB pulmonar), mas que pode se 
disseminar a outras partes do organismo (TB extrapulmonar). A TB pulmonar é 
facilmente disseminada a outras pessoas por meio da tosse ou do riso. O 
tratamento frequentemente é bem sucedido, embora o processo seja longo. O 
tempo de tratamento é de em média entre 6 e 9 meses. A TB é a infecção 
oportunista mais comum e a mais frequente causa de óbito de pessoas vivendo 
com o HIV na África. 

Vacina: Uma substância que contém componentes antigênicos ou patogênicos de 
um organismo infeccioso, atenuados, mortos ou sintéticos, que é injetada no 
organismo a fim de produzir anticorpos à doença ou aos componentes antigênicos. 

Vírus: Agentes infecciosas responsáveis por numerosas doenças em todos os 
seres vivos. São partículas extremamente pequenas e, em contraste com as 
bactérias, só podem sobreviver e se multiplicar no interior de uma célula viva, à 
custa dessa célula. 
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Soluções do teste de conhecimentos 
sobre o VIH e a SIDA  

Adaptado da UNAIDS 

A finalidade do teste de conhecimentos sobre o VIH e a SIDA, é verificar se se 
possuem as noções elementares sobre a transmissâo do VIH. Este teste não 
pretende substituir a informação especializada fornecida pela OMS e pela 
ONUSIDA. Caso se desejem clarificações adicionais, deverá consultar-se os 
websites destas duas organizações. 
 
 
PARTE 1:  
 
1. Aproximadamente, quantas pessoas no mundo vivem com o VIH? 

A. 2.000.000 
B. 12.000.000 
C. 40.000.000 

 
 
 
 
 
 
2. Em que região se encontra o maior número de pessoas vivendo com o VIH?  

A. Ásia e Pacífico 
B. Africa Sub-Sahariana 
C. América Latina e Caraíbas 
D. América do Norte 
E. Europa Central e Oriental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. O que significa o acrónimo VIH? 

A. Virus de Insuficiência Hematológica 
B. Virus de Imunodeficiência Humana 
C. Virus de Imobilização Humana 

 
 
 
 
 
 
4. O que significa o acrónimo SIDA ? 

A. Sindroma Imunological de Doença Activa 
B. Sindroma Imune de Deficiência Adquirida 
C. Sindroma Imunological Derivativo Adquirido 
D.  Sindroma de ImmunoDeficiência Adquirida 

Resposta: C . De acordo com a actualização da situação da epidemia da SIDA no mundo 
em Dezembro de 2006, publicada pela ONUSIDA e a OMS, o número de pessoas vivendo 
com o VIH é de 39.500.000, ou seja, aproximadamente 40.000.000. 

Resposta: B . Na África, ao sul do deserto do Sahara, um número estimado de 2,8 milhôes 
de adultos e crianças foram infectadas com o VIH durante 2006, elevando o número total 
de pessoas vivendo com o VIH em África, no fim desse ano, para 24,7 milhões. Durante o 
mesmo período, milhões de africanos infectados em anos anteriores, começaram a sentir 
os sintomas da doença, e 2,3 milhões de pessoas num estado mais avançado da doença, 
morreram de uma doença ligada ao VIH. . 

Resposta: B . VIH significa Vírus de Imunodeficiência Humana. O VIH é o vírus que causa a 
SIDA. Este vírus enfraquece o sistema imunitário do organismo o que, se não for tratado, 
pode provocar a SIDA 
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5. Qual é o principal meio de transmissão do VIH no mundo ? 

A. sexo heterossexual não protegido 
B. sexo homossexual  
C. uso de drogas intravenosas 
D. transmissão da mãe para a criança 
 

 
 
 
 
 
6. A expansão do VIH por transmissão sexual pode ser evitado por  

A.  abstinência 
B.  prática mútua de monogamia com um parceiro não infectado 
C.  uso correcto do preservativo 
D.  todos os meios acima 
 

 
 
 
 
 
 
7. As mulheres estão mais sujeitas a contrair o VIH através de  

A.  sexo heterossexual não protegido 
B.  uso de drogas injectáveis 
C.  sangue contaminado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. VIH pode ser contaminado por 

A. preservativos 
B. beijo 
C. picadas de mosquito  
D. bebendo pelo mesmo copo de uma pessoa infectada 

Resposta: B . SIDA significa Sindroma de ImunoDeficiência Adquirida. A SIDA é um conjunto 
de condições médicas que ocorrem quando o sistema imunitário de uma pessoa está 
seriamente enfraquecido pelo VIH ao ponto de se desenvolverem, na pessoa afectada, 
múltiplas doenças e cancros. 

Resposta: A. Embora todas as respostas acima possam transmitir o vírus, o meio mais 
vulgar de transmissão do VIH no mundo, hoje, é através do sexo heterossexual não 
protegido. 

Resposta: D. A abstinência é o único meio 100% eficaz para evitar a transmissão do VIH , 
embora o adequado uso do preservativo e manter-se fiel ao seu parceiro (uma vez que 
ambos tenham sido testados negativamnete ao VIH), são também maneiras eficazes de 
evitar a transmissão do VIH.  

Resposta: A. Em muitas culturas, as mulheres têm um maior risco de contrair o VIH através 
de sexo não protegido do que os homens. Isto é devido a razões físicas, mas também a 
factores sociais que as mantêm submetidas ao homem. 
As razões biológicas que tornam a mulher mais vulnerável à infecção pelo VIH através das 
relações sexuais incluem: 

1. As mulheres recebem maior quantidade de fluido eventualmente infectado durante 
a relação sexual. 

2. As mulheres têm uma área de superfície de membrana mucosa (porta de entrada) 
que é maior que a dos homens. 

3. As mulheres muito jovens têm maior risco de infecção durante a relação sexual 
porque as células da vagina nas mulheres que ainda não estão completamente 
formadas, são mais receptivas ao vírus e porque uma ruptura pode sangrar, o que 
aumenta o risco de infecção. 

4. Se a mulher foi circuncisada ou utiliza substâncias naturais para secar a vagina, a 
superfície exposta mais fraca ou mais seca pode mais facilmente romper durante 
a relação sexual.  
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E. partilhando os mesmos talheres com uma pessoa com VIH  
F. partilhando a mesma escova de dentes com uma pessoa com 

VIH 
G. todos os meios acima 
H. nenhum dos meios acima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. O risco de contrair VIH é aumentado  

A.  tendo sido infectado por outra infecção transmitida 
sexualmente (STI)  

B.  tendo uma alimentação pobre 
C.  estando engripado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Uma mulher grávida infectada com VIH: 

A.  pode reduzir as probabilidades de transmitir VIH para o seu 
feto mantendo baixa a carga viral e estando de boa saúde. 

B.  pode tomar medicamentos para reduzir o risco de transmissão 
da mãe para a criança durante o parto. 

C.  tudo acima mencionado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Listar os quatro principais fluidos corpóreos que, quando infectados, podem 
transmitir o VIH.  
 

1. Fluidos vaginais 
2. Esperma 

Resposta: H. O VIH só pode ser transmitido por um fluido infectado e uma porta de entrada 
no corpo. Uma porta de emtrada é a maneira pela qual o VIH entra no corpo. Isto refere-se a 
um corte, ferida e orifício na pele ou através de tecido macio chamado membrana mucosa, 
localizado na vagina, extremidade do pénis, o anûs, a boca, os olhos e o interior do nariz.  
O VIH não é um vírus transportado pelo ar, pela água ou pela alimentação e não sobrevive 
fora do corpo humano. Assim, o contacto social normal como beijar, apertar a mão, tossir 
ou partilhar talheres não pode transmitir o vírus de uma pessoa a outra. 
Não se pode ser contaminado pelo vírus estando perto de uma pessoa infectada ou 
utilizando o mesmo copo ou a mesma banheira, abraçando-a ou beijando-a quando um 
fluido contaminado não eatá presente. Não estão documentados casos de transmissão do 
VIH por partilha de escova de dentes se não houver sangue presente na escova 

Resposta: A. Em geral, uma ferida genital ou úlcera como na sifilis, o cancro venéreo ou 
herpes, alargam a porta de entrada. A existência de corrimentos purulentos, como na 
gonorreia ou clamídia, significa que haverá presente uma maior quantidade de glóbulos 
brancos do sangue Como os glóbulos brancos do sangue são células hospedeiras do VIH. 
significa que mais vírus podem ser transmitidos ou recebidos quando ocorre o corrimento. 
Um tratamento rápido e adequado das doenças acima e os cuidados imediatos ao parceiro 
por profissionais, podem ser importantes estratégias para prevenção do VIH. Muitas vezes 
as mulheres não têm sintomas aparentes de doenças transmitidas sexualmente e por isso 
exames a ambos os parceiros são muito importantes. Mas os homens também podem 
ocasionalmente não ter sintomas, mesmo da gonorreia; por isso, é importante que o 
homem se vigie e se trate. 

Resposta: C. Uma mulher grávida e infectada com o VIH pode passar o vírus para o seu 
bébe quer antes ou durante o nascimento. Pode também passar o VIH durante a aleitação 
ao peito. Se uma mulher sabe que está infectada com o VIH, há medicamentos que pode 
tomar e que reduzem consideravelmente as probabilidades da sua criança ficar infectada. 
Outras maneiras para baixar o risco incluem escolher o nascimento por cesariana e não 
aleitar ou aleitar só durante os seis primeiros meses.   
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3. Leite materno 
4. Sangue (usando instrumentos infectados para cortar ou partilhando agulhas infectadas 

para injectar drogas) 
 

 
 
12. Listar os quatro principais modos de transmissão do VIH .. 
 

1. Transmissão da mãe para a criança 
2. Partilhando agulhaspara injecção de drogas ou usando instrumentos contaminados 
3. Transfusão de sangue 
4. Relações sexuais não protegidas 
 

 
 
 
PARTE 2: Indique se a afirmação é Verdadeira ou Falsa . 
 
21. Se uma pessoa tem VIH, desenvolverá sempre SIDA.  

Falsa 
 
22. VIH está presente no sangue, fluidos sexuais e suor  

Falsa: não presente no suor  
 

23. Abstendo-se (não tendo) relações sexuais é um modo efectivo de evitar ser 
infectado com o VIH.  
Verdadeira 

 
24. Quando uma pessoa tem SIDA o seu organismo não se pode defender 

facilmente de outras infecções.  
Verdadeira 

 
25. Uma pessoa pode contrair a mesma infecção transmitida sexualmente 

mais de uma vez.  
Verdadeira 

 
26. Existe cura para a SIDA.  

Falsa  
 
27. Se uma mulher grávida tem VIH, existe probabilidade de não o transmitir 

ao seu bébé. 
Verdadeira 

 
28. Uma pessoa pode contrair uma infecção de VIH partilhando as agulhas 

usadas para injectar drogas.  
Verdadeira 

 
29. Numerosas pessoas com infecções transmitidas sexualmente, incluindo o 

VIH, não tem sintomas.  
Verdadeira 

 
30. O VIH pode ser propagado usando objectos de uso pessoal pertencendo a 

outros tais como a escova de dentes ou a máquina de barbear. 
Falsa  
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31. Pode-se, olhando para uma pessoa, dizer se essa pessoa está infectada 
com VIH ou tem SIDA.  
Falsa  

 
32. É possivel evitar ser infectado com o VIH tendo relações sexuais só uma 

vez por mês.  
Falsa  

 
33. Um preservativo, quando usado correctamente ,fornece uma excelente 

protecção contra as infecções transmitidas sexualmente e pode evitar a 
expansão do VIH.  
Verdadeira 

 
34. Existe uma vacina para proteger as pessoas das infecções pelo VIH.  

Falsa  
 

35. Uma pessoa pode estar infectada com o VIH durante 10 e mais anos sem 
desenvolver SIDA. 
Verdadeira 

 
36. Pode-se contrair VIH beijando alguém que o tem. 

Falsa  
 

37. Pode ser-se infectado com VIH dando sangue numa estrutura de saúde 
aprovada.. 
Falsa  

 
38. Furar as orelhas ou outra parte do corpo ou fazer tatuagem com 

instrumentos não esterilizados são possíveis modos de ser infectado com 
o VIH. 
Verdadeira 

 
39. Uma picada de mosquito pode transmitir VIH.. 

Falsa  
 
40. Pode evitar-se o VIH comendo bem e fazendo exercício físico 

regularmente.. 
Falsa  
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A série 

Para responder ao HIV/aids no setor educação, é necessário um amplo leque de 
competências profissionais. Para fazer o melhor uso possível dessa série, 
recomenda-se seguir rigorosamente a ordem abaixo. Entretanto, como cada 
volume trata de seu próprio tema específico, também podem ser utilizados 
independentemente uns dos outros.  

 

Volume 1: Estabelecendo o cenário 
1.1 Os impactos do HIV/aids sobre o desenvolvimento 

M. J. Kelly, C. Desmond, D. Cohen 
1.2 O desafio do HIV/aids para a educação 

M. J. Kelly 
1.3 Educação para Todos no contexto do HIV/aids  

F. Caillods, T. Bukow 
1.4 Estigma e discriminação relacionados ao HIV/aids  

R. Smart 
1.5 Liderança contra o HIV/aids na educação 

E. Allemano, F. Caillods, T. Bukow 
 
Volume 2: Facilitando políticas 
2.1 Desenvolvimento e implementação de políticas de HIV/aids em educação  

P. Badcock-Walters 
2.2 Estruturas gerenciais de HIV/aids em educação 

R. Smart 
2.3 HIV/aids no local de trabalho em educação 

D. Chetty 
 
Volume 3: Compreendendo o impacto 
3.1 Análise do impacto do HIV/aids no setor educação 

A. Kinghorn 
3.2 Desafios do HIV/aids para os sistemas de informação em educação 

W. Heard, P. Badcock-Walters. 
3.3 Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids  

O. Akpaka 
3.4 Projeção da oferta e demanda em educação num contexto de HIV/aids  

P. Dias Da Graça 
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Volume 4: Respondendo à epidemia 
4.1 Uma resposta curricular ao HIV/aids 

E. Miedema 
4.2 Formação e desenvolvimento de professores no contexto do HIV/aids 

M. J. Kelly 
4.3 Um marco de política educacional para órfãos e crianças vulneráveis  

R. Smart, W. Heard, M. J. Kelly 
4.4 Assistência, apoio e tratamento do HIV/aids para profissionais de 

educação  
R. Smart 

4.5 Resposta ao HIV/aids no nível da escola 
S. Johnson 

4.6 A resposta do ensino superior ao HIV/aids 
M. Crewe, C. Nzioka 

 
Volume 5: Determinação de custos, monitoramento e gestão 

5.1 Determinação do custo das implicações do HIV/aids na educação  
M. Gorgens 

5.2 Financiamento da resposta ao HIV/aids na educação 
P. Mukwashi 

5.3 Desenho e monitoramento de projetos  
P. Mukwashi 

5.4 Mitigação do impacto do HIV/aids na educação: uma lista de verificação 
gerencial  
P. Badcock-Walters 

 

 



A presente série de módulos foi desenvolvida em conjunto pelo Instituto Internacional 
de Planejamento da Educação (IIPE) da UNESCO e pelo EduSector AIDS Response 
Trust (ESART) (Fundo para a Resposta do Sector da Educação à SIDA) com a fi nalidade 
de alertar os programadores, dirigentes e todo o pessoal para os desafi os que o VIH 
e a SIDA colocam ao sector da educação, e dar-lhes as competências necessárias para 
vencer esses desafi os.

Juntando a grande experiência e as especialidades de ambas as organizações, a série 
fornece um guia claro e objectivo para desenvolver respostas efi cazes ao VIH e à SIDA 
no sector da educação. A extensa gama de temas cobertos, desde a análise do impacto 
até à formulação da política, à coordenação de uma resposta, à mobilização de fundos 
e ao controlo da gestão, constitui uma fonte extremamente valiosa para todos aqueles 
que estão interessados em compreender os processos de gestão e implementação das 
estratégias para combater o VIH e a SIDA.   

Acessíveis para todos, os módulos estão concebidos para serem usados em várias 
situações de aprendizagem, desde o estudo independente à formação individual. Podem 
ser acedidos no seguinte site da internet: www.unesco.org/iiep. Desenvolvidos como 
documentos vivos, serão revisitados e revistos como necessário. Aos utilizadores solicita-
se que enviem os seus comentários e sugestões para : hiv-aids-clearinghouse@iiep.
unesco.org.

Os promotores

O Instituto Internacional de Planejamento da Educação (IIPE) é um órgão especializado 
da UNESCO  criado para ajudar  a construir a capacidade dos países para conceber 
políticas educativas e implementar planos coerentes para os seus sistemas educativos 
e para estabelecer as estruturas institucionais para gerir e acompanhar o progresso da 
educação.

O EduSector AIDS Response Trust (ESART) é uma organização independente e sem 
fi ns lucrativos criada para continuar o trabalho do Mobile Task Team (MTT) (Equipa 
Móvel de Intervenção), originalmente sediada em HEARD, Universidade de KwaZulu-
Natal de 2000 a 2006, e apoiada pela USAID (Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional). A ESART tem o objectivo de habilitar os ministérios 
de educação africanos e os seus parceiros no desenvolvimento, a desenvolver uma 
política multi-sectorial contra o VIH e a SIDA e a priorizar os planos para, de uma forma 
sistemática, gerir e diminuir os impactos.




