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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 de HIV/aids específicas, 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 no nível central ou regional. A leitura de outros, entretanto, pode ser útil 
para formuladores de políticas e diretores de escolas de ensino médio e 
fundamental. 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 
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 traz 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 frequentemente 
documentadas. 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 contexto. As sugestões oferecidas nesse conjunto de módulos constituem 
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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 
políticas. Em seguida, você aprenderá diferentes abordagens para coletar 
e analisar esses dados.  
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O Volume 4, Respondendo à Epidemia, fornece 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 o 
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 pode-se 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. 

• 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 
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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 leituras úteis para 
um dado curso. 

 
Seu feedback 

Esperamos que você goste dos módulos e que eles lhe sejam úteis. Suas 
impressões são importantes para nós. Por favor, mande 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 

OBC Organização Baseada na Comunidade 
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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 

TR Termos de referência 
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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 
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 Objetivos gerais  

O objetivo deste módulo é o de familiarizar alunos com as questões e opções 
envolvidas ao fazer avaliações dos impactos do HIV/aids no setor educação. O 
módulo também prepara os alunos para desenvolverem estratégias apropriadas 
para atingir seus objetivos em relação a uma avaliação. 

 Objetivos 

Ao final do módulo, você deve ser capaz de: 

• compreender o papel que avaliações de impacto podem ter na 
elaboração de programas, advocacy e planejamento e elaboração de 
políticas; 

• estruturar a avaliação com enfoque nas questões mais importantes para 
seu trabalho e nos resultados desejados ou previstos; 

• escolher uma metodologia apropriada para uso ao fazer uma avaliação 
de impacto; 

• identificar as fontes de dados, informações e questões-chave sobre 
HIV/aids e seus impactos sobre a educação;  

• identificar os parâmetros-chave do impacto do HIV/aids que devem ser 
avaliados em seus próprios contextos; 

• reconhecer os riscos da incerteza ao realizar avaliações e interpretar 
resultados. 
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

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

O que é uma avaliação de impacto do HIV/aids no setor educação?  

 

 

 

Liste alguns objetivos que seu ministério ou instituição possam ter ao realizar uma 
avaliação de impacto. 

 

 

 

Que dados ou informações você desejaria coletar a fim de estruturar sua 
avaliação? Como você faria essa coleta? 

 

 

 

O setor educação ou as instituições educacionais de seu país dispõem de 
informações e dados suficientes para desenvolver uma resposta ao HIV/aids 
priorizada e baseada em evidências? Quais são as lacunas críticas de informação? 

 

 

 

Que papel as avaliações de impacto podem ter para a defesa de novas medidas 
de política no setor educação em relação ao HIV/aids? 
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Módulo 3.1 

  ANÁLISE DO IMPACTO DO HIV/AIDS 
NO SETOR EDUCAÇÃO  

 

 Introdução 

Avaliações do impacto do HIV/aids foram amplamente usadas nos últimos anos 
como uma maneira de mobilizar respostas ao HIV/aids no setor educação e de 
aprimorar o planejamento em respostas ao HIV/aids.  

Tradicionalmente, avaliações de impacto no setor educação envolveram duas 
áreas principais: 

• Impacto interno ou da oferta: reflete a suscetibilidade e vulnerabilidade 
dos funcionários do setor, bem como a vulnerabilidade do fornecimento 
educacional devido ao HIV/aids.  

• Impacto externo ou de demanda: reflete o impacto na demanda por 
serviços educacionais, variando de mudanças nos números esperados de 
crianças requerendo educação às diferentes necessidades de alunos, 
como habilidades de prevenção ou apoio a órfãos e crianças vulneráveis 
(OCV). 

Atividades de monitoramento e avaliação de impacto provavelmente serão mais 
relevantes em países com alta prevalência de HIV/aids. Entretanto, também são 
relevantes em áreas de alta prevalência de países onde a epidemia nacional é 
menos severa. Questões levantadas por este módulo podem também ser úteis 
para orientar análises de situação, ou marcos de monitoramento e avaliação para 
a prevenção e assistência em circunstâncias específicas de países de baixa 
prevalência. 

Grande parte da resposta ao HIV/aids no setor educação é baseada no 
entendimento obtido de avaliações de impacto ou estudos de dimensões 
particulares do impacto. Entretanto, análises de impacto com frequência são 
criticadas por suas deficiências, como: 

• o custo das avaliações; 

• o tempo necessário e possíveis atrasos na finalização dos resultados; 

• estudos com resultados muito pouco profundos ou muito abrangentes e 
detalhados para alguns usos chave; 

• a percepção de que os estudos confirmam aquilo que já se sabe; 

• limitações e debates metodológicos; 

• capacidade limitada de fornecer ‘a resposta’ para programas de HIV/aids 
e simplificar desafios; 

• com frequência, a necessidade de um planejamento e orçamento 
detalhados após uma avaliação de impacto; e 
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• falha em conduzir à ação. 

Este módulo apresenta o processo de estabelecer uma avaliação de impacto no 
setor educação. Explora os objetivos, alcance e metodologias, enfocando 
particularmente os dados que seu ministério deve coletar a fim de alcançar os 
objetivos de sua avaliação, e como você pode usá-la efetivamente para influenciar 
as partes interessadas e parceiros no setor educação. 

Este módulo deve ser estudado em conjunto com o Módulo 1.2 O desafio do 
HIV/aids para a educação, o Módulo 3.2 Desafios do HIV/aids para os sistemas de 
informação em educação, o Módulo 3.4 Projeção da oferta e demanda em 
educação num contexto de HIV/aids, e o Módulo 5.3 Desenho e monitoramento 
de projetos.  
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1. Objetivos da avaliação de impacto 

Avaliações de impacto fornecem informações para orientar um melhor 
planejamento e gestão. Os objetivos de uma avaliação de impacto e as perguntas 
que devem ser respondidas influenciarão o tipo de informações que devem ser 
coletadas e a metodologia empregada. 

Avaliações de impacto frequentemente pretendem fortalecer a advocacia em torno 
de HIV/aids. Estas atividades podem visar a estimular ou fortalecer a integração 
do HIV/aids nas estratégias e ações do setor educação ou outros setores parceiros 
para tratar vários aspectos do impacto. Tipicamente, o alto escalão de 
liderança/gestão é alvo de iniciativas de advocacy, uma vez que são os tomadores 
de decisão que terão a maior capacidade de agir e/ou introduzir mudanças.  

Várias limitações dos dados e informações disponíveis frequentemente dificultam 
o trabalho de planejamento para confrontar o HIV/aids no âmbito dos sistemas de 
educação. Essas limitações de informações incluem:  

• tipos e magnitude dos impactos (sobre funcionários do setor educação, 
necessidades e fornecimento de serviços, qualidade, acesso, igualdade 
de gênero, programas, políticas como a EPT);  

• suscetibilidade e vulnerabilidade de funcionários ou alunos; e 

• adequação das respostas ao HIV/aids. 

 

Antes de iniciar uma avaliação de impacto de qualquer tipo, você deve ter 
objetivos claros. Deve-se decidir qual é o objetivo final do estudo. A finalidade de 
tal avaliação é compreender como o HIV/aids tem um impacto interno sobre os 
sistemas (sobre a saúde dos funcionários, sobre sua vulnerabilidade) e um 
impacto externo (sobre os alunos). É útil se perguntar você está interessado na 
melhoria da coleta de dados a fim de melhorar o planejamento e procedimentos 
internos do ministério, ou você está interessado em usar o estudo para defender 
mais apoio a escolas e professores? Esses são apenas exemplos de possíveis 
reflexões antes de iniciar qualquer avaliação de HIV/aids. Quando os objetivos 
estão claros, é fácil escolher o alcance e a metodologia. 

 

Alcance da avaliação de impacto e coleta de dados 
Depois de decidir claramente quais são seus objetivos, você pode decidir qual o 
alcance ou amplitude de sua avaliação de impacto. A avaliação de impacto pode 
envolver a coleta de informações sobre um amplo leque de questões de HIV/aids 
que influenciam um sistema educacional de diferentes maneiras. A Tabela 1 
salienta informações que podem ser geradas a fim de avaliar o impacto interno no 
setor educação.   

Com frequência a coleta de informações detalhadas em todas essas áreas pode 
exigir muito esforço. Portanto, como foi dito acima, é importante decidir 
antecipadamente quais os objetivos e as questões prioritárias a serem 
respondidas a fim de garantir que os requisitos de recursos e o tempo para a 
avaliação sejam apropriados.  
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O HIV/aids frequentemente não é o único, ou necessariamente o maior, desafio 
para sistemas educacionais. Existe uma ênfase crescente em garantir que o 
alcance de estudos de impacto inclua a obtenção de dados para contextualizar os 
impactos do HIV/aids em relação a: 

• outras políticas de desenvolvimento e educação, isto é, Educação para 
Todos, políticas para o local de trabalho;  

• outros desafios à educação além do HIV/aids, como pobreza e 
vulnerabilidade de alunos, ou atrito ou absenteísmo dos funcionários em 
geral. 

Incluir as questões acima em avaliações de impacto é importante, pois: 

• as necessidades relativas ao HIV/aids competem por recursos com 
outras necessidades. Portanto, a priorização e a alocação de recursos 
devem estar baseadas numa sólida compreensão dos tipos e magnitude 
dos desafios enfrentados pela educação; 

• podem-se desenhar respostas com uma abordagem mais holística que 
utiliza sinergias em potencial entre respostas ao HIV/aids e outros 
desafios. Por exemplo, medidas para abordar o atrito devido ao HIV/aids 
podem ser relevantes para outras causas importantes de atrito, e vice 
versa.  
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Tabela 1:  Informações sobre HIV/aids que podem ser geradas para avaliar o impacto. 

 
 

Risco de infecção, morbidade e mortalidade por HIV 
(Suscetibilidade) 

Impacto da morbidade e mortalidade 
(Vulnerabilidade de indivíduos ou do sistema) 
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a) Suscetibilidade de funcionários 
Fatores que colocam funcionários em risco da 
infecção pelo HIV, como condições de emprego, 
conhecimentos insuficientes em relação ao HIV  
Níveis de infecção entre funcionários 
Taxas de morbidade & mortalidade de funcionários 
Situação atual & cenários futuros 
 

a) Implicações para funcionários 
Bem estar de funcionários afetados ou infectados 
 
b) Implicações para o fornecimento de serviços educacionais 
Custos do fornecimento ou distúrbio do mesmo, relacionado a, por 
exemplo, absenteísmo, treinamento, pensões, benefícios por doença ou 
morte, vagas, distúrbios do trabalho, etc. 
Efeitos sobre a qualidade & produtividade 
Implicações para treinamento de professores/provisão de docentes  
Vulnerabilidades cruciais, como certos postos/grupos de 
habilidades/processos  
 
c) Fatores que aumentam a vulnerabilidade 
Limitações de sistemas de desenvolvimento & gestão de RH 
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a) Suscetibilidade de alunos à infecção pelo HIV 
Por exemplo, riscos devidos a baixo conhecimento ou 
habilidades em relação ao HIV, insegurança de 
ambientes escolares e circunstâncias comunitárias 
Números esperados de alunos infectados & doentes 
 
b) Tendências esperadas no crescimento da 
população de idade escolar 
 
 

 a) Implicações para alunos afetados ou infectados/OCV  
Privação material, estresse e outros obstáculos aos direitos e 
desenvolvimento dos alunos 
 
b) Implicações para as metas de educação e desenvolvimento 
Acesso, matrícula e desempenho 
Perda de investimentos em educação 
 
c) Fatores que aumentam a vulnerabilidade 
Taxas, regulamentos e outros fatores  
Limitações de sistemas de apoio em educação ou seus parceiros 
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Com frequência, o alcance de trabalho de avaliações de impacto também incluirá 
vários temas transversais ou de aplicação geral, como:  

• Questões de gênero: Ao investigar como homens, mulheres, meninos e 
meninas são afetados pelos impactos que você quer analisar, você 
poderá ver diferenças em risco e, em resultado disso, melhor focalizar 
esses grupos como alvo, ao desenvolver medidas de resposta. Por 
exemplo, com frequência as mulheres podem ser mais afetadas pelo 
HIV/aids do que homens, pois devem cuidar de parentes doentes ou criar 
familiares órfãos, enquanto um menino pode ter que sair da escola para 
trabalhar, caso a aids o torne o homem mais velho da família. 

• Direitos de pessoas afetadas e infectadas: A Declaração Internacional de 
Direitos Humanos declara que todos têm direito à saúde e ao bem estar, 
educação, e reconhecimento perante a lei. O HIV/aids suscita muitas 
questões específicas em relação os direitos de pessoas afetadas e 
infectadas em instituições e comunidades. O uso de avaliações de 
impacto para analisar o modo como esses direitos são confirmados ou 
negados poderia ser uma ferramenta efetiva de advocacy, e é 
frequentemente necessário para orientar o planejamento em áreas 
críticas. 

• Avaliação de opções: Explora quais as respostas mais prioritárias, e as 
opções de resposta mais viáveis, eficientes e custo-efetivas. A avaliação 
de opções poderia, por exemplo, determinar a possibilidade econômica e 
a efetividade de diferentes formas de fornecimento de anti-retrovirais 
(ARVs) a funcionários. O número e tipos de opções que devem/podem ser 
investigados com frequência serão influenciados pelo fato de se estar 
buscando orientações para uma estratégia inicial, geral, ou para 
aperfeiçoar estratégias e planejamento existentes. 

• Análise da resposta: Pode envolver avaliar programas existentes de 
resposta ao HIV/aids e/ou estratégias de enfrentamento em educação e 
setores parceiros, bem como respostas de recursos humanos (RH) e 
outras áreas de planejamento e gestão. 

• Recomendações: Podem ser recomendações estratégicas relativamente 
de ‘alto nível’, ou podem ser mais específicas, relativas a ‘micro’ 
aspectos ou componentes particulares da resposta, dependendo das 
exigências do setor. Para promover a integração, pode ser útil identificar 
recomendações particulares para componentes e subsetores 
educacionais específicos, não apenas o programa e unidade de HIV/aids. 
Por exemplo, se um programa de resposta envolve a criação de redes de 
apoio, teste e aconselhamento voluntários para professores, talvez essa 
recomendação pudesse ser que instituições de treinamento de 
professores realizassem programas similares. Mantenha as 
recomendações realistas e priorize-as, a fim de evitar uma lista 
esmagadora. É importante lembrar que recomendações, iniciativas e 
políticas devem ser suficientemente flexíveis. Não podem pressupor que 
todas as instituições possam ou devam responder exatamente do mesmo 
modo. 

Existem várias outras questões que devem ser consideradas ao decidir o alcance e 
profundidade de qualquer avaliação de impacto.  

• Os componentes e/ou setores educacionais a serem abrangidos na 
avaliação: Sua avaliação está interessada em qual nível do sistema? 
(escola, educação superior, formação de professores, gestão). 



MÓDULO 3.1: Análise do impacto do HIV/aids no setor educação 24 

• Se a avaliação terá um enfoque de desenvolvimento ou um enfoque 
específico de HIV/aids. 

• O nível de análise: seu estudo produzirá análises em nível regional, 
distrital ou nacional?  Isto deve ser decidido quando se determina quais 
informações serão enfocadas e analisadas pela avaliação. Isso irá 
depender de suas perguntas. Por exemplo, deve-se notar que dados 
agregados em nível nacional podem esconder impactos importantes em 
certos municípios, e amostras pequenas de escolas ou municípios podem 
sub ou super representar o impacto. 

• Finalidade e detalhes das recomendações desejadas para a avaliação. 
Recomendações podem ir ainda mais além, por meio de um processo de 
acompanhamento depois de dispormos de informações-chave.  

• O tempo e recursos disponíveis para realizar a avaliação. 

• Se a avaliação é principalmente operacional/orientada para a ação ou é 
uma pesquisa acadêmica. 

E finalmente, em relação ao alcance, cada vez mais atenção está sendo dada a 
investigações mais direcionadas de: 

• áreas específicas de impacto e incertezas que necessitam de 
informações mais precisas, a fim de facilitar decisões de planejamento, 
tais como uma melhor compreensão da frequência e abandono escolar 
de órfãos;  

• opções específicas de intervenção, a fim de avaliar a viabilidade, 
efetividade e custo-efetividade das diversas opções gerenciais da 
resposta. 
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2. Metodologia  

Várias metodologias diferentes podem ser úteis para fornecer dados e 
informações para avaliações do impacto do HIV/aids e questões conexas. A 
escolha da metodologia dependerá de fatores como os tipos de perguntas a que o 
estudo deve responder, e a disponibilidade e confiabilidade dos dados. Na maioria 
das avaliações, é provável que uma mistura de metodologias (triangulação) seja 
desejável. Neste módulo, examinaremos os seguintes métodos: 

• Projeções (usando fontes de dados novas ou já existentes)  

• Levantamentos 

• Vigilância comportamental 

• Vigilância biológica – teste de soroprevalência de HIV 

• Pesquisas qualitativas 

• Determinações de custos e avaliações econômicas 

 

Projeções (usando fontes de dados novas ou já existentes) 
Uma projeção é um meio de extrapolar com base em tendências anteriores. Não 
tentam prever o que acontecerá no futuro; apresentam somente o que 
aconteceria, caso certas condições predominassem. No caso do HIV/aids, as 
projeções dão uma idéia de níveis atuais e futuros de infecção, morbidade e 
mortalidade entre funcionários do setor educação, bem como do número de órfãos 
na população. Projeções também podem ajudar a fornecer estimativas da oferta e 
demanda atual e futura de professores, bem como o custo ou outras implicações 
da TARV para funcionários do setor educação. Ainda mais importante, entretanto, 
projeções podem ser usadas para orientar a tomada de decisões para a 
implementação de políticas e programas de resposta. 

Projeções são feitas usando modelos. Esses modelos são frequentemente 
calibrados, ou ajustados, usando dados de estudos de prevalência do HIV obtidos 
principalmente de serviços de pré-natal, mas também de outras fontes, quando 
disponíveis. Similarmente, podem-se verificar projeções comparando-as com 
dados de morbidade e mortalidade/atrito, por exemplo, entre funcionários do setor 
educação. 

Entretanto, deve-se notar que essas fontes de dados podem nem sempre fornecer 
um quadro muito exato das taxas de infecção e outros impactos numa força de 
trabalho, ou mesmo na população de um país. A modelagem envolve muitos 
pressupostos. É importante ter cuidado ao trabalhar com projeções, pois pode 
haver incerteza sobre a exatidão das mesmas, o que pode levar a respostas 
inapropriadas.  

Para reduzir o risco dessas respostas inapropriadas, pesquisadores podem tentar 
uma das duas abordagens abaixo. 

• A primeira é melhorar os dados usados para calibrar as projeções, e 
então melhorar as informações que rastreiam se a realidade confirma ou 
contradiz as previsões, permitindo que se façam ajustes. 
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• O uso de cenários, ou construção de cenários, e a análise de 
sensibilidade é uma segunda abordagem importante. Avaliam o grau de 
importância de incertezas-chave, e assim se as projeções parecem ser 
adequadamente confiáveis ou arriscadas demais para servirem como 
base para decisões de planejamento. Cenários e análises de 
sensibilidade são produzidos pela alteração de premissas importantes 
utilizadas na modelagem (dentro de uma faixa realista de estimativas). 
Podem-se produzir cenários simples usando planilhas Excel. Por exemplo, 
pode-se perguntar “E se o nível de infecção pelo HIV for 18% ou 12%, e 
não 15%?” ou “Quantos funcionários necessitariam de financiamento 
para TARV se na verdade somente metade tivesse acesso a ela, e não 
todos?” Os novos resultados ajudarão a avaliar se a política e decisões 
de planejamento resultantes seriam muito diferentes, e assim evitar o 
risco de tomar a decisão antes que melhores informações estejam 
disponíveis. Esse tipo de projeção tende a ser mais útil quando se espera 
que os níveis de impacto mudem substancialmente. 

Globalmente, projeções fornecem orientações para o planejamento e advocacy. 
Entretanto, projeções devem sempre ser usadas com a devida compreensão e 
consideração de suas limitações. O fato de um dado conjunto de projeções ser 
suficientemente exato para garantir uma decisão de política dependerá da decisão 
específica de política a ser tomada. Além disso, deve-se avaliar sua viabilidade 
para cada tipo de decisão de planejamento e de política.  

É importante notar que, em muitos casos, pode não ser aconselhável gastar 
muitos recursos para produzir projeções demográficas novas, personalizadas para 
um estudo de impacto no setor educação. Por exemplo, pode ser improvável que 
uma maior precisão mude decisões chave de planejamento. Ou pode ser que 
novas projeções provavelmente sejam tão pouco confiáveis como as projeções 
populacionais gerais existentes, devido à falta de dados-chave de calibração (para 
mais informações sobre modelos de projeção, consulte o Módulo 3.4, Projeção da 
oferta e demanda em educação num contexto de HIV/aids). 

Utilizar dados existentes para avaliar impactos e tendências pode ser mais barato 
do que a coleta de dados primários. Dados de rotina do SIGE, folha de pagamento, 
fundo de pensão, outros bancos de dados de RH, SIGMME e sistemas informais de 
informação municipais podem ser usados para determinar informações-chave, 
particularmente padrões e tendências de matrícula, bem como óbitos, 
aposentadorias e outras formas de atrito de pessoal. 

Inicialmente, a disponibilidade e confiabilidade desses dados podem ser 
problemáticas, o que deve ser levado em conta ao se optar por essa abordagem e 
ao interpretar resultados. Mas o uso de dados de rotina pode levar ao 
fortalecimento de sistemas básicos de informações. Este fortalecimento pode ter 
benefícios secundários e permitir um melhor monitoramento e gestão contínuos 
do impacto.  

 

Levantamentos 
Levantamentos escolares (ou seja, levantamentos específicos de amostras de 
escolas) frequentemente são utilizados para avaliar a natureza e extensão de uma 
gama de impactos e respostas ao HIV/aids na educação. Entretanto, existem 
vários desafios para o uso de levantamentos para avaliar o impacto, que incluem  

• garantir um tamanho de amostra adequado e evitar um viés de seleção; 
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• garantir a qualidade dos dados coletados, particularmente em relação a 
questões sensíveis ou assuntos tabus;  

• garantir a validade das respostas; 

• garantir que a análise de dados é suficiente para identificar questões e 
associações com rigor.  

Uma limitação de levantamentos escolares é que não alcançam populações fora 
da escola. Entretanto, outros levantamentos (como estudos demográficos e de 
saúde (DHS) ou outros levantamentos domiciliares/de base populacional) ou seus 
conjuntos de dados podem acrescentar informações, como o número de órfãos.  

 

Vigilância comportamental 
A vigilância comportamental envolve a criação de questionários padronizados para 
funcionários e/ou alunos, a fim de gerar indicadores de conhecimentos, atitudes, 
práticas e comportamentos (CAPC) que podem então ser medidos ou monitorados 
ao longo do tempo. 

Os objetivos de estudos CAPC incluem: 

• identificar lacunas no conhecimento; 

• identificar comportamentos existentes (que incluem comportamentos de 
risco, como a troca frequente de parceiros sexuais, uso de preservativos, 
etc.); 

• identificar práticas culturais e de outros tipos (como herança de 
esposas); 

• identificar atitudes e crenças (incluindo opiniões de funcionários/alunos 
sobre HIV/aids); 

• identificar grupos, situações ou fatores de risco chaves para alvo; 

• identificar fontes de informação e serviços;  

• avaliar o estado de preparação de gestores e supervisores e a efetividade 
de respostas; 

• acompanhar níveis e tendências usando estudos basais e de 
acompanhamento; e 

• aumentar a conscientização e advocacy. 

Estudos CAPC bem desenhados podem fornecer informações úteis para o desenho 
de intervenções de prevenção. Podem identificar quais grupos devem servir de 
alvo e que informações e/ou atividades são as mais necessárias na comunidade. 
Quando a resposta estiver implementada, as ferramentas usadas para a coleta de 
dados no estudo CAPC podem então ser levemente alteradas para acompanhar a 
efetividade do programa.  

Estudos de CAPC podem ser caros ou às vezes induzir a erros, se usados 
isoladamente. Leva-se tempo para desenvolver questionários que meçam com 
precisão aquilo que o estudo visa avaliar, que em geral devem ser pré-testados. 
Podem não fornecer informações suficientes sobre as causas de certas atitudes e 
comportamentos para orientar o desenho de intervenções. Mais ainda, 
frequentemente há um receio de que as pessoas dêem as respostas que acham 
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que ‘devem’ dar, e não respostas que sejam reflexos verdadeiros de atitudes, 
práticas e comportamentos reais. 

Estudos de CAPC também fornecem indicadores muito limitados de níveis de 
infecção, uma vez que são tecnicamente mais próximos de avaliações e pesquisas 
qualitativas. Entretanto, podem ser vinculados a estudos de HIV no sangue ou 
saliva, a fim de vencer essa limitação. Essa combinação também pode indicar 
vínculos entre níveis de infecção e diferentes conhecimentos, comportamentos, 
atitudes e práticas, que podem ser úteis para desenhar respostas.  

Questionários de estudos de CAPC oferecem poucas oportunidades para que as 
pessoas mencionem e discutam questões que as pessoas que escolheram as 
perguntas não conheciam ou não julgavam importantes. Isso pode levar a 
limitações importantes. Além disso, CAPC dá poucas oportunidades de 
participação no desenvolvimento de recomendações e respostas, embora isso 
possa ser abordado por meio de outros aspectos do trabalho numa comunidade 
ou escolas. 

 

Vigilância biológica – testes de soroprevalência de HIV 
Podem-se empregar estudos utilizando testes de sangue ou saliva para determinar 
níveis de infecção pelo HIV (e outros testes podem ser usados para outras ISTs). 
Em geral, os estudos são não-vinculados e anônimos, a fim de estimular a 
participação e proteger a confidencialidade, mas oportunidades crescentes de 
tratamento tornam desejável estimular os participantes a utilizar levantamentos 
como uma oportunidade de conhecer sua sorologia de HIV.  

Levantamentos que utilizam testes biológicos são úteis quando é imperativo ter 
uma idéia mais exata da prevalência, a fim de subsidiar decisões de política ou de 
planejamento. Também podem dar mais plausibilidade a avaliações de impacto.  

Entretanto, fazê-los bem e de forma ética pode ser caro e complexo. Além disso, 
seus resultados têm limitações. Um único levantamento de soroprevalência em 
geral não dará uma noção clara de tendências, e, portanto se as taxas de infecção 
estão subindo, caindo ou permanecem estáveis. Também é vital que exista um 
compromisso, a fim de garantir uma alta participação no estudo. Mesmo se uma 
proporção relativamente baixa de funcionários ou participantes recusa ser testada, 
os resultados podem induzir em erro. Por exemplo, se 20-30% dos funcionários do 
setor educação recusar, isso pode incluir um número desproporcional de 
empregados que já sabem que estão infectados ou em alto risco e que têm medo 
que testes positivos possam ter implicações negativas para si. Assim, o resultado 
dos outros 70-80% poderia subestimar significativamente os níveis de infecção.  

A probabilidade de sucesso é muito maior se a participação for estimulada, por 
meio da existência de um programa ou plano com credibilidade, a fim de dar apoio 
a empregados infectados. A natureza sensível de dados de soroprevalência do HIV 
faz com que seja vital haver uma política clara de HIV/aids, ou uma política de 
HIV/aids no local de trabalho garantindo sigilo, não-discriminação e redes 
estabelecidas de apoio e aconselhamento para funcionários afetados.  
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Pesquisas qualitativas 
Pesquisas qualitativas não visam a gerar medidas estatísticas de impactos ou 
riscos. Em vez disso, visam a dar aos participantes uma oportunidade para 
expressar e explicar suas visões e percepções de prioridades. Além de identificar o 
‘que’, os participantes também podem explicar o ‘por que’ e o ‘como’. Para fazer 
isso, a pesquisa utiliza técnicas como testemunhos pessoais, discussões em 
grupos focais e entrevistas com informantes. Tipicamente, utilizam questões 
abertas, que permitem aos participantes expressar-se mais livre e completamente 
do que fariam por meio de levantamentos ou questionários que visam a produzir 
medidas quantitativas (estatísticas) de certos riscos e impactos.  

Pesquisas qualitativas frequentemente chamam a atenção de tomadores de 
decisão sobre questões que podem não ter previsto ou perguntado num 
levantamento. A pesquisa pode fornecer informações ricas de modo relativamente 
rápido sobre as questões prioritárias a serem tratados, que podem incluir 
informações sobre desafios e sucessos, bem como sugestões para orientar o 
planejamento de respostas. Também podem ressaltar razões-chave para 
fracassos de intervenções de HIV/aids. Pesquisas qualitativas são muito úteis ao 
interpretar dados quantitativos.  

Além disso, pesquisas qualitativas também podem ajudar a identificar e 
compreender impactos-chave que são difíceis de quantificar. Por exemplo, esses 
impactos podem incluir as implicações de morbidade e mortalidade em famílias e 
comunidades de funcionários, em termos de moral e produtividade, e quais são os 
impactos sobre funcionários e alunos caso um professor estiver doente com um 
agravo relacionado à aids. 

O Quadro 1 apresenta algumas citações que ilustram a riqueza de informações 
que podem ser fornecidas por pesquisas qualitativas. 

 

Quadro 1 Citações de pesquisas qualitativas 

 
“Tenho uma relação estável, agora que fui transferido para longe de minha 
esposa, de modo que não fico tentado a dormir com muitas mulheres. Alguns 
colegas têm muitos namoros curtos, para preservarem seus casamentos. Não sei 
quem está em maior risco, talvez todos estejamos infectados.”  
“Quando estamos na sala de aula, sentimo-nos protegidos por nosso 
conhecimento do HIV/aids. Mas quando estamos nas pensões ou na cidade, não 
sabemos como aplicá-lo. Lá fora, o mundo é diferente.”  
“O distúrbio maior é se um gestor financeiro está ausente ou vai embora. Ninguém 
mais pode executar suas tarefas, e é difícil substituí-lo.”  
“O programa de HIV/aids tem um veículo, mas ele está sempre sendo usado pelo 
Diretor Regional.”  
“Na superfície, pode parecer que os problemas [de órfãos] são simples, do tipo 
incapacidade de pagar taxas ou problemas de disciplina, mas depois você 
descobre que seus problemas têm raízes mais profundas.” 
  
Fonte: A Kinghorn. Comunicação pessoal. De dados de grupos focais de avaliação de impacto de 
Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Moçambique 1999-2004.  
 

Entretanto, pesquisas qualitativas envolvem desafios. Podem ser enganadoras e 
inexatas, caso as entrevistas não sejam realizadas por pesquisadores com 
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experiência em coleta e análise de dados. Por exemplo, uma história sobre um 
caso extremo pode ser apresentada como se fosse a norma. Além disso, como a 
pesquisa qualitativa não fornece estatísticas, pode ter menos credibilidade frente 
a algumas partes interessadas. (Para maiores informações sobre modelos de 
projeção, consulte o Módulo 3.3 – Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids) 

 

Determinações de custos e avaliações econômicas 
Determinações de custos e avaliações econômicas com frequência são 
consideradas como componentes críticos de avaliações. Podem responder a 
perguntas como: 

• Qual a magnitude de diversos custos relacionados ao HIV/aids (como 
capacitação de professores, pensões, assistência médica, absenteísmo, 
perda do investimento em alunos), e como esses custos afetam a 
resposta ao HIV/aids?  

• Quais custos podem ser geridos? 

• Quais são os maiores custos para o setor, que são portanto prioridades 
de gestão? 

• Quais respostas são financeiramente possíveis, e quais respostas 
provavelmente serão custo-efetivas ou oferecerão economias em 
potencial? 

Existem várias limitações e questões metodológicas que devem ser consideradas 
antes de encomendar estimativas de custos ou avaliações econômicas, e de 
interpretar resultados, entre elas: 

• Os dados e metodologias disponíveis podem não ser capazes de fornecer 
estimativas precisas de custos ou avaliações econômicas. Custos e 
benefícios podem ser super ou subestimados.  

• Com frequência, custos quantificáveis, diretos, podem parecer 
relativamente pequenos, especialmente quando comparados a algumas 
expectativas iniciais. Esta diferença pode desviar a atenção de impactos 
não-financeiros importantes e debilitar o compromisso de atores-chave 
que estão interessados principalmente em questões orçamentárias ou de 
altos custos.  

• Métodos e seus resultados frequentemente envolvem julgamentos de 
valor que podem não ser imediatamente óbvios. Em particular, custos 
que não podem ser facilmente traduzidos em medidas monetárias 
podem não ser considerados significativos. Por exemplo:  

 os efeitos do baixo moral e alto estresse entre 
funcionários podem ser desconsiderados porque seus 
custos não são determinados;  

 se não houver nenhum sistema para a substituição de 
professores, o absenteísmo pode não causar custos 
financeiros diretos para o setor, mas sim custos reais para 
alunos, cuja educação é perturbada; 

 os custos que recaem sobre famílias ou outros setores, 
como saúde, também podem não ser considerados 
importantes por planejadores educacionais, mas podem 
ter grandes implicações para um país e seu povo. 
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• Com frequência, existem desafios técnicos particulares relativos a 
importantes componentes de custo, como pensões (que podem requerer 
uma avaliação atuarial completa) e assistência médica. Esses desafios 
podem ser complicados pelo fato que as informações necessárias de 
ministérios parceiros relevantes nem sempre podem estar acessíveis aos 
ministérios de educação. 

Globalmente, os recursos e tempo necessários para extensas investigações de 
custos deveriam ser ponderados em relação a seus prováveis benefícios. Deve-se 
ter cuidado para garantir que os resultados sejam apresentados de uma maneira 
que reconheça limitações ou pressupostos importantes que possam resultar em 
interpretações errôneas.  
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 Atividade 1 

Avaliações de impacto do HIV/aids no setor educação (30-40 minutos) 

A lista de verificação e as perguntas abaixo visam a lhe ajudar a definir o alcance 
de trabalho e métodos para avaliações de risco ou de impacto pelo seu ministério. 

1. Leia cada área de informações de impacto listadas na primeira 
coluna da lista de verificação. 

2. Faça uma cruz (X) na segunda ou terceira coluna, dependendo de 
se existem ou não informações suficientes disponíveis para 
orientar ações no setor. Faça mais de um X para indicar as 
lacunas de informação mais importantes. 

3. A quarta coluna, Notas/necessidades-chave de informações ou 
questões a considerar, relembra coisas a serem consideradas em 
futuras investigações ou idéias sobre o melhor método de coletar 
as informações que faltam.  

Responda agora às perguntas A, B, C e D. Quando tiver terminado, compare suas 
respostas com as de outros membros de seu grupo (se aplicável). 

Quais são as lacunas prioritários nos conhecimentos sobre o impacto e respostas 
ao HIV/aids? (onde você marcou a maioria dos Xs?) Liste as áreas que precisam 
de mais informações (em outras palavras, em que áreas prioritárias entre as que 
você escolheu uma avaliação de impacto seria mais útil?): 

 
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Você acrescentaria quaisquer outras áreas prioritárias? 

 
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

Quais são os principais usos das avaliações de impacto que você propõe e quais 
são os grupos-alvo chave? Quais poderiam ser os usos para fins de advocacy de 
políticas e de planejamento? 

 
 _________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 
Que abordagens e métodos provavelmente serão o melhor modo de obter as 
informações para a avaliação de impacto?  

 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
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Informações de impacto  

Informação 
suficiente 

Informação 
insuficiente 

Notas/necessidades-
chave de informações 
ou questões a 
considerar 

1. Impacto interno 
Conhecimentos, atitudes, práticas e 
comportamentos de HIV/aids; riscos 
relacionados ao trabalho e às 
circunstâncias de vida  

   

Níveis de infecção pelo HIV    
Acesso a intervenções efetivas de 
prevenção, como preservativos 

   

Taxas de morbidade e de atrito 
Taxas atuais e futuras de atrito e de 
mortalidade de funcionários 

   

Taxas atuais e futures de morbidade 
e de absenteísmo 

   

Causas e níveis de absenteísmo e 
perda de funcionários por outras 
razões além do HIV/aids ou doença 

   

Disponibilidade de habilidades 
Adequação da oferta de funcionários 
habilitados  

   

Abordagens atuais de treinamento e 
desenvolvimento de habilidades 
apropriadas  

   

Custos esperados de treinamento    
Benefícios de saúde e de pensão dos funcionários 
Tipo, escala e mecanismos de 
fornecimento das necessidades de 
cuidados de saúde para funcionários 
com HIV/aids  

   

Custos esperados de opções de 
cuidados de saúde 

   

Custos e opções de pensões e outros 
benefícios para funcionários doentes 
ou mortos e seus dependentes. 

   

Absenteísmo 
Impactos de custo e qualidade do 
HIV/aids e outras causas de 
absenteísmo 

   

Adequação dos sistemas de licença 
por doença ou por óbito de familiares 

   

Custo, viabilidade e eficiência de 
sistemas de substituição ou 
alternativas para cobrir funcionários 
ausentes 

   

Processos e locais de trabalho 
Postos e processos críticos 
vulneráveis a perturbações 

   

Sistemas de RH 
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Informações de impacto  

Informação 
suficiente 

Informação 
insuficiente 

Notas/necessidades-
chave de informações 
ou questões a 
considerar 

Adequação de sistemas de 
informação de RH em cada nível para 
rastrear e gerir o impacto 

   

Adequação de sistemas de 
recrutamento, nomeação, lotação e 
transferência  

   

Habilidades gerenciais e apoio para a 
gestão de funcionários doentes ou 
outras crises 

   

Impactos gerais 
Impacto global sobre custos, 
acessibilidade e qualidade da 
educação 

   

Prioridade das respostas ao HIV/aids 
e coerência ou concorrência com 
outras prioridades educacionais 

   

2. Impacto externo 
Infecção e doença de alunos 
Riscos enfrentados pelos alunos    
Níveis de infecção e doença entre os 
alunos 

   

Escala de perda potencial de 
investimentos na educação devido à 
doença ou morte prematura de 
alunos/formandos 

   

Acesso a intervenções preventivas 
efetivas 

   

Sistemas para promover o acesso 
equitativo à educação por alunos 
infectados ou doentes 

   

Alunos afetados 
Números de OCV    
Necessidades prioritárias e 
indicadores de vulnerabilidade de 
OCV 

   

Implicações para acesso, qualidade e 
eficiência da educação e prioridade 
de diversos obstáculos e 
vulnerabilidades 

   

Efetividade, eficiência e equidade das 
respostas atuais ao tratar das 
necessidades de OCV 

   

Opções de resposta às necessidades 
de OCV 

   

3. Questões gerais e transversais 
Instituições e grupos vulneráveis 
Instituições, regiões, comunidades ou 
grupos onde o impacto é acima da 
média. 

   

Proteção dos direitos de funcionários 
afetados e infectados 
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Informações de impacto  

Informação 
suficiente 

Informação 
insuficiente 

Notas/necessidades-
chave de informações 
ou questões a 
considerar 

Diferenças de gênero na 
suscetibilidade e vulnerabilidade dos 
funcionários ou alunos 

   

Análise da resposta ao HIV/aids 
Eficiência, efetividade e pertinência 
do programa de HIV/aids para 
satisfazer as necessidades em todos 
os níveis  

   

Onde e como integrar as questões de 
HIV/aids nos planos de educação em 
geral, desenvolvimento, e redução da 
pobreza 

   

Onde integrar a resposta ao HIV/aids 
nas operações de outros programas e 
subsetores 
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Lidando com a incerteza 
Como todas as fontes de informação e métodos têm limitações, é inevitável haver 
algum grau de incerteza remanescente. Nenhuma resposta programática pode ser 
perfeita. É vital que tomadores de decisão considerem que as respostas decididas 
são apropriadas, apesar de qualquer incerteza remanescente.  

Felizmente, existem várias abordagens para lidar com essa incerteza.  

• Realizar análises de sensibilidade e planejamento de cenário (conforme 
discutido acima) são maneiras possíveis de limitar a incerteza em 
avaliações. Essas análises dão uma noção do que é viável e quais opções 
de respostas parecem mais apropriadas, mesmo se os níveis de impacto 
forem mais altos ou mais baixos do que o estimado. 

• Priorizar intervenções relativas ao HIV/aids que estejam alinhadas a 
outras prioridades é outra abordagem que pode ser adotada. Em muitas 
áreas, o HIV/aids pode ressaltar questões que já precisavam de atenção 
antes do surgimento do HIV/aids. Desta maneira, podemos pensar nas 
respostas ao HIV/aids como oportunidades para instituições e 
ministérios de educação.  

• Estabelecer equipes ou unidades específicas para monitorar o progresso 
do programa e ajustar as respostas também pode diminuir a incerteza. 

• Aperfeiçoar a coleta de dados, informando as áreas prioritárias 
identificadas pelas avaliações de impacto. Esta estratégia pode envolver 
análises mais aprofundadas de dados disponíveis, bem como melhor 
coleta e monitoramento de informações em áreas prioritárias. 
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3. Apresentação dos resultados 
Considerações-chave para apresentações e relatórios de avaliações de impacto 

• A equipe de avaliação de impacto deve receber uma idéia clara de que 
platéias-alvo devem ser alcançadas, e desenvolver uma estratégia com o 
ministério de educação, a fim de garantir que o processo e materiais de 
relatórios alcancem efetivamente tais alvos. 

• Apresentações e/ou relatórios devem ser individualizados para seu alvo. 
Avaliações de impacto podem resultar em relatórios e apresentações 
muito técnicas ou detalhadas para alguns alvos ou muito superficiais 
para outros.  

• Deve-se evitar o exagero quanto à escala e significado do impacto, para 
não corroer a credibilidade. 

• Deve-se ter cuidado ao fazer recomendações para tomadores de decisão. 
Isso pode requerer uma ênfase maior ou menor em diversas perspectivas 
de um problema, incluindo o impacto sobre indivíduos e a sociedade, 
implicações educacionais, custos e o custo-efetividade das respostas 
propostas. Frequentemente, os argumentos também são mais 
persuasivos quando acompanhados por ‘soluções’ e/ou recomendações 
práticas. 
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 Atividade 2 

Interpretação de dados  

As questões abaixo visam a ajudar-lhe a ter mais confiança em identificar que 
tipos de dados podem ser produzidos por avaliações de impacto e como 
interpretar informações/dados que possam ser gerados por avaliações utilizando 
diversas metodologias. Examine cuidadosamente cada um dos quatro gráficos de 
dados a seguir e responda a essas três perguntas para cada um deles. 

1. Que coisas importantes os dados lhe dizem? 

2. Quem poderia usar os dados?  

3. Existe alguma limitação dos dados que você deva ter em mente? 

 
Gráfico 1: Óbitos totais de professores como % dos professores (Namíbia) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: República da Namíbia, 2002. 
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Died after accident/violence - (0,1%) Left because of illness- (0,2%) 
Unknown reason- (0,2%) Early retirement- (0,3%)
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Gráfico 2: Razões para o abandono de educadores em 2002 

 

Fonte: Schierhout, Kinghorn, Govender, Mungani, e Morely, 2003.  
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Gráfico 3:  Número de parceiros sexuais nos últimos anos informados por 
adolescentes sexualmente ativos (Estudo nacional de amostra 
probabilística de 2.204 jovens de 12-17 anos, Johanesburgo).  

Número de parceiros no último ano 

 
12-14 anos 15-17 anos 

 
Fonte: Africa Strategic Research Corporation, 2001. 

Gráfico 4: Proporção de alunos da 10ª série que já interromperam os 
estudos por um ano ou mais 
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Fonte: Schierhout et al., 2003.  
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  Resumo 
Anteriormente, avaliações de impacto produziram uma gama de informações 
sobre as implicações do HIV/aids para a educação que ajudaram atividades de 
advocacy, subsidiaram políticas e planejamento, e ajudaram a identificar as 
questões-chave que precisam ser mais investigadas. Entretanto, as avaliações 
foram criticadas por consumirem recursos substanciais e levarem muito tempo. 
Também se julgou que nem sempre forneciam as informações ou o impulso para 
respostas que eram esperados.  

A fim de melhorar a eficiência e utilidade de avaliações de impacto, houve um 
enfoque cada vez maior em garantir que os objetivos (em relação ao planejamento 
e/ou advocacy) sejam claros, e que o alcance e metodologias da avaliação 
atendam aos objetivos declarados. Avaliações dos impactos de HIV/aids também 
estão sendo integradas mais completamente com investigações de outras 
agendas centrais de planejamento educacional, tais como atrito e absenteísmo de 
funcionários devido a outras causas além do HIV/aids.  

Experiências anteriores também frisaram a necessidade de identificar as áreas 
onde pesquisas exaustivas e avaliação de impactos realmente têm probabilidade 
de ser custo-efetivas. Em alguns casos, processos usando principalmente 
pesquisas anteriores e ‘intuição informada’ podem ser adequados e mais baratos. 
Cada vez mais, o enfoque tem se voltado para a melhora da qualidade, análise e 
uso de dados de rotina de SIGE, SIGMME e outros sistemas (ver o Módulo 3.2 – 
Desafios do HIV/aids para sistemas de informação em educação), e não para a 
realização de avaliações formais de impacto.  

Mesmo assim, avaliações de impacto continuam a ser fontes importantes de 
informação para decisões de política e planejamento no setor educação, e quando 
bem feitas também podem ser úteis para planejar ações setoriais relacionadas ao 
HIV/aids. 

Antes de encomendar avaliações de impacto, é importante garantir que seus 
objetivos estão claros e que é necessária uma avaliação para alcançá-los. A 
metodologia e alcance das avaliações devem ser apropriados para alcançar os 
objetivos. É preciso ter cuidado em definir previamente as platéias-alvo chave, 
apresentar resultados de maneira a obter o melhor efeito possível e garantir que a 
avaliação efetivamente alimente um processo que possa resultar em ações.  
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 Lições aprendidas 

Lição Um 

Avaliações podem ter muita influência no desenho de respostas programáticas e 
intervenções contra o impacto do HIV/aids no setor educação. Entretanto, devem 
ter objetivos bem priorizados, uma boa metodologia, e um uso eficiente dos 
recursos. 

Lição Dois 

Deve haver um entendimento claro quanto às informações-chave a serem 
coletadas e quanto às necessidades e usos previstos para a avaliação de impacto.   

Lição Três 

Ao planejar uma avaliação, é vital compreender quais são as implicações e 
limitações das metodologias e como administrá-las no contexto do estudo.  

Lição Quatro  

Avaliações de impacto bem sucedidas não enfocam especificamente o HIV/aids, 
mas consideram e ligam esse problema a desafios, contextos e estratégias 
educacionais mais gerais.  

Lição Cinco 

A ‘apresentação’ ou ‘pacote’ de relatórios e achados deve ser cuidadosamente 
considerada, a fim de torná-los acessíveis e confiáveis para audiências-alvo chave. 

Lição Seis 

O processo é crucial. 

• Para o sucesso de avaliações de impacto, é vital que haja o envolvimento 
ativo de autoridades educacionais na avaliação, para compromisso de 
envolvimento, eficiência, qualidade e transferência de habilidades.  

• Também é imperativo garantir que a avaliação de impacto esteja 
claramente situada num processo que leve à ação. Por exemplo, poderia 
levar diretamente a um processo definido para desenvolver ou revisar 
planos de HIV/aids, ou para atividades de advocacy.  

Lição Sete 

Avaliações também deveriam ser vistas como parte da resposta ao HIV/aids. 
Esperar os resultados da avaliação não deve se tornar uma razão para atrasar a 
ação em áreas onde esta é evidentemente necessária.  
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 Respostas as atividades 
Atividade 1 

Partes A e B 

Essas respostas variarão conforme os grupos, países e instituições. 

 
Parte C 

Outro modo de colocar essa questão é: Depois de ter decidido qual o 
impacto a ser medido, que informações devem ser coletadas? Para que 
fins utilizaremos os resultados? A quem deveremos apresentar as 
informações? De que modo devemos apresentar as informações para 
torná-las mais efetivas? E para que resultados? (Exemplos podem incluir 
advocacy junto ao alto escalão; planejamento educacional; outro)  

 

Parte D 

Use a seção na página 10 referente a metodologias para avaliações de 
impacto, a fim de determinar o melhor modo de coletar dados sobre o 
impacto que você examina. (por exemplo, avaliação de impacto 
abrangente e detalhada; avaliação rápida; investigação aprofundada e 
focalizada da área chave; levantamento escolar; fortalecimento da rotina 
de coleta e análise de dados; outro) 

 

Atividade 2 

Modelo de resposta ao gráfico 1: 

Informações importantes fornecidas: 

• O gráfico fornece estimativas de óbitos de professores sem especificar 
suas causas (como uma porcentagem de todos os professores no 
sistema) e nos dá uma idéia sobre nossa posição em termos da taxa de 
mortalidade de professores no setor educação da Namíbia. 

• Dois tipos de dados são apresentados: as projeções de estimativas de 
óbitos de professores (em cenários com e sem ARVs) e estimativas reais 
a partir de dados de pensões e de levantamentos escolares. 

• Sem ARVs, poderíamos esperar que as taxas de mortalidade de 
professores fossem quase o dobro dos níveis de 2002, isto é, elas 
poderiam se tornar muito piores do que no momento do estudo.  

• ARVs podem reduzir dramaticamente as taxas de mortalidade. Mas a 
projeção nos lembra que os óbitos não podem ser completamente 
evitados. Algumas pessoas podem iniciar o tratamento tarde demais, e 
em outras o tratamento pode não ser efetivo (devido a um vírus 
resistente ou por não fazer o tratamento de forma adequada). 

• Globalmente, as taxas de mortalidade não são esmagadoras em nenhum 
ano (e assim podem ser desconsideradas). Entretanto, vale a pena 
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lembrar que perdas continuadas vão se somando. Alguns locais ainda 
podem ser fortemente atingidos pela perda de um professor. 

Quem pode usá-las: 

• Gestores e planejadores de RH; instituições de formação de docentes; 
sindicatos e associações de funcionários do setor educação; iniciativas 
programáticas e de advocacy em HIV/aids.  

Limitações a serem lembradas: 

• Dados de levantamentos escolares de 2001 sugerem que a porcentagem 
total de mortes de professores era de aproximadamente 1,5%. Dados de 
pensões apontam para mortes de professores em torno de 1,2%. 
Projeções de estimativas – num cenário sem ARVs – colocam as mortes 
de professores em cerca de 1,4%, de modo que as projeções parecem 
ser razoavelmente realistas. 

• Entretanto, dados de pensões e de levantamentos escolares são 
coletados ao longo de um ano, de modo que a exatidão das estimativas 
pode não ser sustentada. Geralmente, seria necessário monitorar os 
dados por vários anos para realmente saber qual é a situação. Níveis 
reais de início de TARV provavelmente serão um importante determinante 
das verdadeiras taxas de mortalidade. 

 

Modelo de resposta ao gráfico 2: 

Informações importantes fornecidas: 

• Este levantamento escolar dá um entendimento bastante detalhado das 
razões pelas quais educadores abandonaram o sistema educacional 
numa amostra de escolas em duas províncias da África do Sul. Esses 
dados nem sempre estão disponíveis em sistemas de informação de 
rotina. 

• Essas informações ajudam a dar uma idéia do nível de morbidade e 
mortalidade que pode estar relacionado à aids, e como sua contribuição 
se compara às de outras causas de atrito entre educadores. Isso ajuda a 
desenvolver estratégias de resposta à aids integradas aos desafios mais 
amplos de planejamento e gestão de RH.  

• Controversamente, o gráfico também cita a mudança de emprego como a 
principal razão para o abandono de professores. Esse poderia ser um 
ponto interessante a explorar, especialmente porque essas pessoas 
poderiam estar substituindo outras que estão deixando seus empregos 
em outras partes do setor educação devido a doenças associadas ao 
HIV/aids.  

Quem pode usá-las: 

• Planejadores e gestores de RH; instituições de formação de professores. 

Limitações a serem lembradas: 

• Levantamentos podem fornecer informações não-confiáveis, caso não 
forem bem desenhados, executados e analisados. Em muitos casos, por 
exemplo, os informantes não se lembram de modo confiável casos ou 
causas de mortalidade ou morbidade que aconteceram há mais de um 
ano. 
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• Frequentemente, levantamentos não informam a causa da doença ou 
óbito com certeza. Entretanto, certas respostas a altos níveis de 
morbidade, mortalidade ou atrito serão úteis, independentemente da 
causa específica. Assim, a certeza absoluta pode não ser de importância 
crítica. 

• Em levantamentos dessa natureza, não há nenhuma maneira de garantir 
que os informantes estão dizendo a verdade. Às vezes, suas razões para 
desejar manter algumas informações ocultas são evidentes, como ocorre 
frequentemente ao se lidar com HIV/aids, de modo que é preciso 
desenvolver questionários de um modo específico para garantir que a 
pesquisa está realmente chegando ao fulcro da avaliação. 

 
Modelo de resposta ao gráfico 3: 

Informações importantes fornecidas: 

• O gráfico mostra o número de parceiros de adultos jovens em 
Johanesburgo, por idade. Por exemplo, dos jovens adultos questionados, 
aproximadamente 43% daqueles entre 12 e 14 anos tiveram pelo menos 
um parceiro no último ano ou durante o ano 2000-2001. 

• O gráfico mostra que muitas crianças nas faixas etárias mais jovens já 
são sexualmente ativas com pelo menos um parceiro. 

Quem pode usá-las: 

• Planejadores de programas de prevenção, assistência e apoio; gestores 
monitorando a efetividade de programas; grupos de advocacy, sindicatos, 
educadores, diretores de escola, associações de pais e mestres. 

Limitações a serem lembradas: 

• Não há informações sobre a amostra de adultos jovens, isto é, origem, 
raça, sexo. 

• Poderia haver variações consideráveis de informantes que não falam a 
verdade. 

• Não há nenhum modo de saber se e como o estudo explicou claramente 
o conceito de parceiros sexuais aos informantes. Pode-se pressupor que 
estivessem se referindo a relações envolvendo sexo, uma vez que este é 
o modo mais frequente de transmissão do HIV, mas isso não é afirmado. 

 
Modelo de resposta ao gráfico 4: 

Informações importantes fornecidas: 

• As informações neste gráfico mostram a porcentagem de alunos de 10ª 
série, em duas províncias da África do Sul, que interromperam seus 
estudos por um período de mais de um ano. 

• Mostra que órfãos de pai e mãe têm a maior porcentagem de 
interrupções, seguidos por órfãos de pai. 

• Não-órfãos têm a menor taxa geral de interrupções.  

Quem pode usá-las: 

• Planejadores de programas de prevenção, assistência e apoio; gestores 
monitorando a efetividade de programas; grupos de advocacy, sindicatos, 
educadores, diretores de escola, associações de pais e mestres. 
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Limitações a serem lembradas: 

• As informações não provam um elo direto com o impacto do HIV e/ou 
aids. 

• Esse gráfico não pode representar as crianças que nunca frequentaram a 
escola. 
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 Objetivos gerais  

Os objetivos gerais do módulo são: 

• alertar os participantes sobre os desafios que o HIV/aids trazem para os 
Sistemas de Informações Gerenciais na Educação (SIGE); 

• fornecer exemplos ilustrativos de como o SIGE pode ser adaptado para 
responder a esse desafio; 

• considerar sistemas complementares para o fornecimento de dados 
sensíveis ao HIV/aids para fins de planejamento educacional. 

 Objetivos 

Ao final do modulo, você deve ser capaz de: 

• identificar e descrever a função do SIGE na era da aids; 

• identificar elementos, fontes e estratégias de coleta de dados adequados 
para dar apoio a um SIGE sensível ao HIV/aids, ou a seu 
desenvolvimento; 

• integrar dados sensíveis ao HIV/aids em processos de rotina do SIGE; 

• identificar ferramentas e técnicas apropriadas para analisar o impacto do 
HIV/aids no setor educação nos níveis escolar e municipal. 
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

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

De que maneira o HIV/aids exerce um impacto sobre o setor educação? 

De que maneira o setor educação pode coletar dados sobre o impacto do HIV/aids 
sobre professores, gestores e alunos? 

Que dados adequados de HIV/aids estão atualmente à disposição de planejadores 
educacionais? 

Que dados devem ser coletada para monitorar, medir e informar o impacto do 
HIV/aids de maneira regular? 
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Módulo 3.2 

  DESAFIOS DO HIV/AIDS PARA OS SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 Introdução 

Tradicionalmente, considera-se que o SIGE (sistema de informações gerenciais em 
educação) é o meio pelo qual todos no setor educação recebem os dados e 
informações exigidos para apoio às suas funções. Por exemplo, gestores 
municipais precisam saber o grau de crescimento ou queda de matrículas em 
determinadas escolas, a fim de poderem planejar o número de professores 
necessários. Gestores regionais ou nacionais também precisam saber a 
velocidade de crescimento de matrículas, de modo a garantir um planejamento 
correto de recursos. 

Este módulo deve ser estudado em conjunto com o Módulo 1.2, O desafio do 
HIV/aids para a educação; Módulo 1.3, Educação para Todos no contexto do 
HIV/aids; Módulo 2.1, Desenvolvimento e implementação de políticas de HIV/aids 
em educação; Módulo 3.1, Análise do impacto do HIV/aids no setor educação; e 
Módulo 4.3, Um marco de política educacional para órfãos e crianças vulneráveis.  
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 Atividade 1 

Que dados são necessários e para que são utilizados? 

Considere para que finalidade os dados são utilizados no setor educação, e depois 
indique cinco ou seis de suas aplicações. Escreva suas respostas na tabela abaixo. 

 
No setor educação, usam-se dados para: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

 

Depois de completar a Atividade 1, deve estar claro que dados são utilizados para 
uma ampla faixa de aplicações, e que todas elas têm implicações para o 
planejamento e gestão educacionais. Em geral, dados são usados para melhorar o 
planejamento e os informes; para medir, monitorar e avaliar; para identificar 
tendências, mostrar a extensão do impacto, predizer ou projetar tendências e 
alcance; e para apoiar atividades de advocacy. Planejadores educacionais, 
diretores de recursos humanos, gestores financeiros e de sistemas – em todos os 
níveis – necessitam de dados regulares de entrada (input), desempenho e saída 
(output). 

O SIGE busca fornecer informações sobre se todos os alunos elegíveis estão 
recebendo um currículo de qualidade, com professores adequadamente 
qualificados, num prazo razoável, e num ambiente saudável e estimulante. 
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Figura 1: Os dados fornecidos pelo SIGE 

 
Considere como o SIGE coleta dados nessas três áreas? Quanto detalhamento é 
coletado? Como são feitas as perguntas? Qual a frequência da coleta de dados? 
Você recebe os dados ou informações necessários para lhe permitir, por meio de 
equipamento e apoio, para realizar seu trabalho de modo efetivo? 
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1. Impacto do HIV/aids na educação 

Por meio do SIGE, todos os profissionais do setor educação são informados da 
situação real. Planejadores e gestores educacionais precisam receber dados que 
lhes apóiem em suas tarefas e lhes ajudem na tomada de decisões bem 
informadas. Precisam de dados regulares para subsidiar o planejamento, 
monitorar o sistema, implementar políticas, e subsidiar áreas que exigem novas 
políticas ou a reforma das existentes. Isto já é suficientemente exigente, mas 
torna-se mais complicado ainda pela aids e todos os desafios que ela traz. 
Gestores e planejadores também precisam de indicadores chave sobre o impacto 
do HIV/aids, a fim de subsidiar implicações para o gerenciamento do sistema e 
para o projeto, ao longo do tempo. Dados de boa qualidade e informações que 
agregam valor alertariam os gestores sobre as questões levantadas pelo impacto 
do HIV/aids. Informações facilmente acessíveis e apresentadas num formato 
usável não apenas criam conscientização política como têm um papel na 
mobilização de compromisso e apoio para uma resposta efetiva aos desafios e 
necessidades. 

O SIGE precisa considerar de que maneira o HIV/aids tem um impacto sobre 
alunos, escolas e professore e outros funcionários, bem como de que modo afeta 
a demanda, oferta, custo e qualidade da educação. 
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 Atividade 2 
Examinando como o HIV/aids tem um impacto sobre diferentes grupos no setor educação. 

 

Para cada grupo da tabela (alunos, professores e outros funcionários, e escolas), 
liste os modos de impacto do HIV/aids naquele grupo específico. 

ALUNOS 
PROFESSORES E OUTROS 

FUNCIONÁRIOS 
ESCOLAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

O impacto da aids é amplo e de longo alcance. O HIV/aids tende a explodir a 
escala de problemas já existentes, como acesso à educação, aumento do 
absenteísmo de alunos e professores, maior abandono e maior pobreza, deixando 
menos recursos para as necessidades da educação.  

É necessária uma resposta sistêmica, que inclua um plano de ação abrangente e 
priorizado, baseado em dados confiáveis, monitoramento e avaliação, e revisões 
regulares. Visto como um problema gerencial sistêmico, o HIV deve ser medido e 
monitorado como um problema de 'rotina' para subsidiar respostas estratégicas 
sustentadas. 

Será necessário adaptar SIGEs no nível dos ministérios para levar em conta os 
impactos e fornecer dados para alimentar que os ciclos de planejamento e 
determinação de custos. O desafio em relação ao SIGE é ajustá-lo ou emendá-lo 
para levar em conta o HIV/aids: 

• O SIGE pode fazer perguntas diferentes? 

• O SIGE deveria fazer perguntas de maneira diferente? 

• Quando e com que frequência devemos fazer as perguntas? 

• Os dados podem ser obtidos de diferentes fontes? 

• Precisamos monitorar e fazer relatórios com maior frequência? 
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 Atividade 3 
Dados exigidos para rastrear o impacto do HIV/aids na educação 

Usando os resultados da Atividade 2, considere a área de impacto e faça uma lista de 
elementos de dados que são necessários para medir e monitorar o impacto do HIV/aids em 
todos os níveis. Depois de identificar os elementos de dados, indique a frequência com que 
devem ser informados – anual, trimestral, mensal, a cada dois ou três anos? Ao considerar a 
frequência, lembre-se que existe uma escolha entre custo, capacidade e necessidade de 
dados, portanto tente chegar a um equilíbrio e considerar a utilidade e utilização dos dados.  

 

Alunos 

 

IMPACTO 
ELEMENTO DE 

DADOS 
FREQUÊNCIA 

   

   

   

   

   

   

   

 
Professores e outros funcionários 

 
PROFESSORES E OUTROS 

FUNCIONÁRIOS 
ELEMENTO DE DADOS FREQUÊNCIA 
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Escolas 

 

ESCOLAS ELEMENTO DE DADOS FREQUÊNCIA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

As atividades 2 e 3 indicam que o HIV/aids acrescentou novos desafios ao SIGE. 
Identificaram-se novos dados que devem ser informados regularmente, e também 
ficou claro que os processos anuais de coleta de dados podem não ser totalmente 
adequados. Informes de HIV/aids podem ser complexos e sensíveis, dadas as 
questões de estigma e discriminação, privacidade e sigilo. Por exemplo, não há 
quase nenhum outro modo de confirmar se o atrito de professores é devido 
diretamente à aids sem realizar testes de HIV – o que apresenta suas próprias 
dificuldades. Entretanto, alguns argumentam que o setor educação não precisa 
confiar em informes detalhados e precisos de HIV/aids, nem do 'número exato de 
óbitos de professores e alunos devido às aids', mas que precisa considerar 
questões de impacto. A questão é a taxa bruta e tendências de atrito, não o 
número de óbitos de aids em si. Para o SIGE, a questão-chave é a perda de um 
recurso, não necessariamente a maneira como foi perdido. O HIV/aids forneceu a 
oportunidade de reconsiderar o modo de funcionamento do SIGE, quais dados são 
coletados, e como são coletados, processados e disseminados. A reforma do SIGE 
não necessariamente significa fazer mais perguntas SIGE, e sim fazer as 
perguntas importantes ou perguntá-las corretamente. 
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2.  Processos anuais de coleta de dados 

Em geral, o SIGE baseia-se em questionários preenchidos anualmente pelas 
escolas. Os dados fornecidos pelas escolas em geral são compilados numa base 
de dados, e esses dados são então usados num relatório sobre a situação da 
educação naquele ano acadêmico. Alguns países africanos já estão incorporando 
questões sensíveis ao HIV nesses questionários ou censos escolares, incluindo o 
número de órfãos ou bolsistas, mortalidade de professores e alunos, ou a 
introdução de clubes de aids ou outras atividades desse tipo. 

 

Quadro 1: A ferramenta de coleta de dados administrada por seu ministério 
inclui perguntas sensíveis ao HIV?  

A página www.mttaids.com apresenta um documento que fornece exemplos 
ilustrativos de como países estão introduzindo questões sensíveis ao HIV/aids em 
suas ferramentas de coleta anual de dados. Visite o site para baixar o documento 
e considere se alguma questão pode ser adotada e adaptada por seu ministério. 

 

Na melhor das hipóteses, um SIGE convencional captura retratos anuais do 
sistema educacional e frequentemente existem atrasos na realimentação 
(feedback) aos fornecedores de dados e no compartilhamento de informações 
com os diferentes níveis de gestão educacional, incluindo o regional, estadual e 
municipal. Se um SIGE fosse alimentado com as informações necessárias nos 
intervalos necessários, geraria um conjunto de sinais de alerta precoce em termos 
de iminente mau funcionamento ou falha do sistema. Infelizmente isso não ocorre 
com a maioria dos SIGE em países em desenvolvimento ou com poucos recursos. 
Com frequência, há muito pouco valor agregado ou análises sérias feitas ou 
compartilhadas com interessados ou informantes. Entretanto, a gestão 
educacional e a implementação de novas políticas ou estratégias têm que 
continuar, e a falta de dados confiáveis e monitoramento significa que esses 
processos frequentemente são baseados em estimativas, pressupostos sem base 
ou projeções. 

Vários ministérios se engajaram no processo de descentralização, onde tarefas 
estão sendo delegadas a gestores num nível mais descentralizado ou local, numa 
tentativa de melhorar a prestação de serviços. Entretanto, com grande frequência 
são esses gestores que não têm nenhum acesso a dados ou informações 
fornecidos pelas escolas e, consequentemente, ficam entregues à própria sorte. O 
SIGE não está conseguindo dar ao gestor local acesso direto a dados e 
informações necessários para a gestão, muito menos informações com evidências 
confiáveis do impacto do HIV/aids ou aquilo que é necessário para orientar 
respostas a qualquer crise a tempo de evitar um fracasso em grande escala do 
sistema (Badcock-Walters, 2001). 
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3.  A necessidade de SIGEs complementares e 
locais 

Existe uma real necessidade de desenvolver e introduzir sistemas de coleta de 
dados sensíveis ao HIV, a fim de permitir informes mais regulares. Além disso, 
devem ser descentralizados, para dar aos gestores locais acesso direto a dados e 
informações para gerirem efetivamente as escolas sob sua responsabilidade. 
Grande parte dos dados necessários para relatórios sobre o impacto do HIV/aids 
está facilmente disponível nas escolas; as informações simplesmente precisam 
ser sistematizadas e regularizadas. Um SIGE melhor e informações para a decisão 
aperfeiçoadas são bons para a educação em seu sentido mais amplo, bem como 
para a gestão e a mitigação do HIV/aids em particular.  

A necessidade de dados completos, exatos e atuais provavelmente é a maior 
motivação para considerar-se um SIGE em nível local. Dados coletados e 
processados mais próximo à sua fonte são mais precisos e completos. A matrícula 
está no cerne da maioria das decisões de política e planejamento educacionais. O 
número de matrículas determina a necessidade de professores, escolas, 
instalações, currículos e estruturas gerenciais. O número de matrículas é a 
estatística educacional mais importante para gestores e planejadores do sistema. 

Os números de matrículas são fornecidos pelas escolas e são mais bem coletados 
e reunidos no nível municipal. São cruciais para o gestor municipal. Portanto, é 
imperativo que um gestor municipal tenha acesso direto a informações 
detalhadas, precisas e atualizadas sobre números de alunos, uma vez que esse é 
o principal fator de custos do sistema educacional. O gestor precisa ser capaz de 
medir o seu efeito sobre a oferta e a demanda de professores e o fornecimento 
geral de educação. Portanto, propõe-se a implementação de um sistema de 
informações para o monitoramento e a gestão educacionais simples e acessíveis, 
no nível municipal (SIGMME), a fim de fornecer informações que ajudarão o gestor 
municipal a compreender e gerir questões num nível local.  

Quadro 2:  Vantagens da descentralização 

a) O trabalho do SIGE atrairá mais atenção e cobertura. Os municípios podem 
coletar mais dados do que os exigidos pelo nível central e usá-los em seu 
próprio benefício. 
 
b) A qualidade dos dados deve melhorar. 
 
c) O volume de trabalho de rotina do SIGE central será menor, permitindo dar 
mais assistência a municípios e coordenar o trabalho.  
 
d) O SIGE central exigirá apenas estatísticas resumidas, e os municípios terão 
os detalhes de que precisam. 
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4. Sistema de informação gerencial e de 
monitoramento para o nível municipal de 
educação (SIGMME) 

O SIGMME foi desenvolvido para capturar um número limitado de indicadores 
gerenciais chave e indicadores indiretos de aids nas escolas, com base mensal. O 
SIGMME foi desenhado para facilitar o processamento e análise desses dados no 
nível local e orientar uma resposta gerencial imediata nos níveis da escola, distrito 
e município. Já foi feito um estudo piloto desse sistema num município de 
KwaZulu-Natal, a provincial sul-africana mais afetada pela aids, assim como no 
Zimbábue, Zâmbia e Quênia. 

O foco do SIGMME é a coleta e uso sistemáticos de informações rotineiramente 
disponíveis e mantidas por escolas. É um sistema de informações criado com um 
propósito, desenhado para capturar mensalmente estatísticas sobre alunos, 
professores e outros funcionários.  

Essas estatísticas fornecem dados (por gênero e série, no caso de alunos) sobre: 

• matrícula; 

• absenteísmo e atrito permanente (incluindo suas razões); 

• perda de tempo de contato devido a absenteísmo – tanto para alunos 
quando professores; 

• abandono; 

• taxas de gravidez e outras; 

• taxas incrementais de orfandade; 

• redução em taxas escolares. 

As escolas devem trabalhar a partir de registros de classe, diários de professores, 
pedidos de licença e registros financeiros mantidos na escola. Os dados são 
capturados no final do mês na escola, usando formulários simples, que formam 
um resumo de duas páginas a ser apresentado, por meio do gestor municipal, ao 
nível municipal. A escola guarda uma cópia para fortalecer a manutenção de 
registros e a gestão institucional. O nível municipal é informado mensalmente das 
mudanças que ocorrerem nas escolas, e a partir desses dados podem-se 
desenvolver estimativas brutas iniciais do impacto da aids e salientar áreas que 
requerem intervenção gerencial. 

O SIGMME é apoiado por conjuntos abrangentes de folhas de informação sobre 
HIV/aids e por uma lista de verificação gerencial. As folhas de informação visam a 
fornecer informações precisas sobre HIV/aids e podem ser apresentadas num 
formato de perguntas e respostas, que fornece respostas às perguntas mais 
frequentes. A lista de verificação gerencial dá orientações sobre opções gerenciais 
e respostas a indicadores de irregularidade, disfunção ou mesmo crise nos dados 
mensais e nas tendências deles decorrentes.  

Um SIGMME bem mantido é uma ferramenta gerencial inestimável. Gestores 
municipais podem ter números mensais completos para as escolas sob sua 
responsabilidade. Esses números fornecem um conjunto útil de dados históricos 
para a análise de tendências numa base mensal, e não anual. Isso facilita um 
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mecanismo de resposta rápida que é obviamente necessário, tendo em vista a 
ameaça crescente ao sistema. 

O SIGE é frequentemente criticado por fornecer informações inexatas ou 
incompletas. Introduzindo o SIGMME, o município (tipicamente muito mais próximo 
das escolas) é capaz de verificar os números fornecidos. Com frequência, os 
informantes (como a equipe de gestão da escola) têm pouca consideração pelo 
valor das informações que devem ser capturadas no SIGE e, portanto, os 
formulários podem ser preenchidos de forma casual ou apressada. Com o 
SIGMME, essas informações podem ser verificadas mais facilmente e comparadas 
com tendências de informes mais regulares. Os gestores também estão muito 
mais próximos à fonte de dados e estão mais bem posicionados para julgar se os 
dados fornecidos são exatos e completos. 

Por meio dessa ferramenta local, uma faixa de indicadores educacionais básicos, 
bem como indicadores sensíveis à aids, torna-se disponíveis, alertando gestores a 
possíveis problemas e falhas no sistema. Por sua vez, os gestores podem 
responder rapidamente e fornecer a assistência necessária para impedir maior 
degradação do sistema. 

A captura de informações locais é um processo que deve tanto complementar 
quanto suplementar os processos SIGE. O sistema central do SIGE será 
intensificado pelo fornecimento de informações estratégicas e oportunas, 
validadas e verificadas por gestores locais. 
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5.  Disponibilidade de dados e opções de relatórios 

O SIGMME pede que as escolas informem mensalmente os seguintes itens, que 
podem então ser facilmente transformados numa simples folha de resumo. 

 

Tabela 1:  Dados propostos para a introdução do SIGMME 

ALUNOS 
PROFESSORES E OUTROS 

FUNCIONÁRIOS 

 Número de alunos (por série e 
gênero) 

 Número de dias perdidos por 
absenteísmo (por série, gênero e 
razão do absenteísmo) 

 Número de alunos que 
abandonaram a escola (por série, 
gênero e razão do abandono). 

 Número de alunos que ingressaram 
na escola (por série e gênero). 

 Número de alunos que ficaram 
órfãos recentemente (por série e 
gênero) 

 Número de alunos inadimplentes 
ou isentos de taxas (por série e 
gênero). 

 Número do pessoal (por gênero, 
posto e fonte da remuneração) 

 Número de dias perdidos por 
absenteísmo (por gênero e 
razão do absenteísmo) 

 Número de dias de licença 
gozados (por gênero e categoria 
de licença concedida) 

 Número de pessoal que deixou a 
escola (por gênero e razão para 
a saída, inclusive demissão e 
aposentadoria). 

Número de novos membros do 
pessoal (por gênero, posto e fonte 
da remuneração) 

Podem-se incluir questões adicionais 
sobre opções curriculares ou 
extracurriculares, bem como subsídios 
ou outros tipos de apoio 

Se preciso, essas questões também 
podem ser alteradas para rastrear 
membros da junta diretora escolar 
ou da associação de pais e mestres. 
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 Atividade 4 
Possíveis questões a serem incluídas num SIGMME mensal 

Usando os resultados da Atividade 3, considere que questões devem ser perguntadas às 
escolas a fim de coletar os dados necessários. Estruture as perguntas de maneira que 
possam ser incluídas num instrumento padrão de coleta mensal de dados. Agrupe suas 
questões nos cabeçalhos abaixo: 

 

Alunos 

 

 

Professores e outros funcionários 

 

 

Escolas 

 

 

 

Por meio da coleta mensal desses dados, o escritório municipal, planejadores e 
gestores educacionais terão acesso a uma série temporal de indicadores básicos 
no nível das escolas, incluindo indicadores indiretos do impacto do HIV/aids, para 
orientar intervenções, medir e monitorar o impacto, e considerar áreas de 
intervenção que possam ser necessárias. 

Alguns dos relatórios gerenciais que podem ser gerados são: 

• padrões de matrícula dentro de um ano acadêmico; 

• ausência temporária e permanente de professores e alunos, por motivo; 

• razões para saída ou abandono da escola; 

• perda de tempo de contato entre professores e alunos; 

• taxas de orfandade nas escolas; 

• taxas de gestação de alunas; 

• redução na renda obtidas das taxas escolares; 

• atrito de professores na escola; 

• taxas de mortalidade de professores e alunos. 

Todos esses relatórios podem ser desagregados por gênero e série, se apropriado, 
e acompanhados mês a mês ao longo do ano letivo. 
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6.  Planejamento da implementação do SIGMME 

Existem princípios básicos que devem guiar a introdução do SIGMME: 

• As tarefas esperadas não devem ser desnecessariamente duplicadas 
nem onerosas. 

• Deve encaixar-se com as outras funções das pessoas envolvidas. 

• Deve gerar informações localmente relevantes e úteis. 

• Os dados devem informar e direcionar intervenções municipais de 
gestão. 

• Informações devem estar facilmente disponíveis na média das escolas. 

• Os indicadores não devem ser difíceis de capturar. 

• As informações produzidas pelo SIGMME devem ser facilmente 
consumíveis por autoridades e comunidades locais. 

• As informações devem poder ser realimentadas no SIGE. 

Ao considerar a implementação do SIGMME, é importante começar pelo fim. Em 
outras palavras, ter clareza sobre o que você quer que o sistema forneça. 

• Que processos de tomada de decisão devem ser apoiados? 

• Que aspectos nevem ser acompanhados e monitorados? 

• Quais são as exigências de relatórios? 

• Com que frequência as informações necessárias mudam, e com que 
frequência precisam ser coletadas? 

As respostas a cada uma dessas questões ajudarão a identificar os dados 
necessários e a frequência da coleta de dados. O SIGMME, como outros SIGs 
(sistema de informações gerenciais), precisa seguir o ciclo aceito de 
desenvolvimento de sistemas de informações gerenciais. 
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Coleta de dados 
 
Desenho & revisão questionário 
Pré-teste 
Impressão da ferramenta de 
coleta de dados 
Distribuição 
Treinamento no preenchimento 
Apresentação 
Acompanhamento 

Processamento de dados 
 
Desenho do programa 
Teste do programa 
Implementação do programa 
Treinamento 
Captura de dados 
Manutenção regular 

Análise de dados 
 
Compilação 
Relatório 
Análise de tendência 

Publicação e 
disseminação 
 
Reunindo tudo 
Publicação 
Distribuição 
Apresentação 
Treinamento 
Alcançando o usuário 

Realimentação e 
revisão 

 Análise de 
necessidades 

Figura 2:   Implementação de sistemas de informações gerenciais 

 
 

 
 



MÓDULO 3.2: Desafios do HIV/aids para os sistemas de informação em educação 67 

 Atividade 5 
Planejamento para o SIGMME 

Considere todos os passos para implementar um sistema de informações gerenciais. Elabore um plano de ação para a implementação de um projeto piloto de um SIGMME. 
Use o modelo abaixo. 

ATIVIDADE 
PRAZOS 

LÍDER DEPENDÊNCIAS RECURSOS 
NECESSÁRIOS CUSTO 

INDICADOR MENSURÁVEL 
INÍCIO FIM 
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As necessidades de recursos humanos para o sucesso da implementação do 
SIGMME, como de qualquer sistema de informações gerenciais, não devem ser 
esquecidas. As pessoas chave são aquelas necessárias para auxiliar no desenho 
do estudo, desenho do sistema de captura de dados e relatórios, e captura mensal 
de dados dos formulários. O levantamento, a captura de dados do SIGMME e o 
desenho do sistema de relatório exigem um nível específico de perícia técnica e 
devem ser feitos na unidade central do SIGE. A captura mensal de dados requer 
que a pessoa designada esteja familiarizada com o teclado (uma habilidade que 
pode ser aprendida facilmente), caso se utilize um sistema computadorizado. 
Embora o SIGMME possa ser um sistema que utilize apenas papéis, recomenda-se 
a introdução de computadores, a fim de auxiliar a captura e análise de dados, 
dada sua flexibilidade em manipular dados e gerar relatórios. 
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7.  Pré-requisitos para o sucesso da 
implementação do SIGMME  

Ao revisar as experiências de esquemas piloto de SIGMME e a implementação de 
SIGE gerais, é preciso levar em conta algumas condições para o sucesso.  

• Um ambiente favorável: Para o sucesso da implementação do SIGMME, é 
crucial que exista um apoio geral de todos os envolvidos e um clima de 
vontade política positiva. As escolas devem estar dispostas a cooperar e 
fornecer os dados regularmente; os professores da escola devem estar 
dispostos a exercer seu papel; autoridades municipais devem 
compreender o que será exigido deles, assim como os benefícios que 
colherão. As autoridades do SIGE também precisam compreender e 
considerar os benefícios do SIGMME. Em resumo, todos deverão 
trabalhar em conjunto para garantir o sucesso do SIGMME. Um aspecto 
central na criação e garantia de um ambiente favorável é uma 
compreensão básica de para que os dados serão usados e também qual 
o valor disso para indivíduos e para o setor educação como um todo. 

• Manutenção de registros escolares: Como o SIGMME depende de dados 
fornecidos por escolas, é importante que os sistemas usados para coletar 
os dados necessários estejam efetivamente implementados. Gestores 
em nível escolar devem ser estimulados a implementar a manutenção 
diária dos registros, isto é, eles não devem ser deixados para o último dia 
do mês. Recomenda-se o uso de formulários padronizados nas escolas, 
uma vez que isso evita confusões e limita erros de notificação. Outro 
propósito do SIGMME é fortalecer a manutenção de registros.  

• Diretrizes e procedimentos detalhados de trabalho: É preciso haver 
clareza em termos do que se espera dos vários atores. Na burocracia do 
setor educação, pessoas em diferentes níveis usam diretrizes e 
procedimentos detalhados de trabalho que descrevam suas funções e 
responsabilidades. 

• Utilização de dados: Somente colete dados que deverão ser utilizados e 
necessários para alimentar as necessidades de planejamento e gestão. 
Não colete dados só por coletar, e não se deixe tentar expandir 
desnecessariamente o instrumento de coleta de dados. 

• Arquivamento: Nos níveis da escola e do município, é importante 
implementar e manter sistemas efetivos de arquivamento. Ao buscar 
clareza mais tarde, pode ser importante consultar os documentos 
originais, que por essa razão devem estar facilmente acessíveis. 

• Dados exatos e completos: As escolas devem ser estimuladas a fornecer 
dados exatos e detalhados. Quando se fornecer treinamento sobre o 
preenchimento do formulário SIGMME, devem-se salientar esses 
aspectos. Antes de enviá-los, as escolas devem verificar se todos os 
totais batem. Perde-se muito tempo em seguir assuntos referentes a 
formulários inexatos ou incompletos. 

• Partilha de informações: É crucial compartilhar as informações o mais 
cedo possível. Esse processo apresenta vários benefícios: disponibilizam-
se evidências mostrando que os formulários estão sendo processados e 
os dados estão sendo utilizados; permite realimentação (feedback) sobre 
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um processo e ajuda a tratar de questões de qualidade de dados, entre 
outras. 

Um aspecto central da implementação do SIGMME é a necessidade de considerar 
que o SIGE efetivo tem usuários específicos que demandam informações 
específicas a fim de subsidiar decisões pelas quais são responsáveis. 
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8. Lista de verificação gerencial 

O HIV/aids compremeteu a capacidade de gestores de sistema para orientar e 
direcionar a educação em todos os níveis. Por causa do HIV/aids, as coisas na 
educação não são mais como sempre. Dados os impactos de longo alcance do 
HIV/aids, isso será um fator chave em todos os aspectos do planejamento e 
administração, e deverá ser considerado em quase todas as decisões gerenciais.  

Os níveis locais e municipais da gestão são cruciais, pois estão mais diretamente 
vinculados ao fornecimento de ensino e aprendizado. É nesses níveis que os 
gestores estão diretamente em contato com as realidades da sala de aula e das 
comunidades de onde se originam professores e alunos. É importante que esses 
gestores sejam empoderados, por meio de informações e dados fatuais sobre 
como o HIV/aids afeta atividades na sala de aula, e o impacto sentido em sua área 
local. Embora os dados do SIGMME possam indicar uma compreensão de como o 
HIV/aids estão afetando as escolas, os gestores devem considerar o que pode ser 
feito para abordar as questões. 

Deve-se elaborar uma lista de verificação gerencial para identificar as áreas de 
impacto do HIV/aids e fornecer idéias práticas sobre como podem ser atacadas 
rápida e responsavelmente. Os gestores locais devem ser estimulados a ser mais 
criativos na resolução de problemas. Muitas das questões que esses gestores 
enfrentam serão novas ou únicas, mas, no mais das vezes, eles serão 
confrontados por problemas antigos numa nova escala. Às vezes, não existirão 
respostas simples ou óbvias, sendo necessárias abordagens novas e inovadoras. 
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 Atividade 6 
Lista de verificação gerencial para fornecer sinais precoces de alerta 

Considere a gestão de professores no nível municipal e para cada área específica listada 
abaixo. Considere e apresente seus achados como uma única lista de verificação gerencial 
em nível municipal.  

 

Que sinais apontariam para um problema iminente? 

 

Que sistemas de verificações e controles devem ser implementados? 

 

Que ações são necessárias? 

 

Quais são as grandes questões de planejamento e gestão? 

 

 

A lista de verificação gerencial, juntamente com os dados do SIGMME, visa a 
fornecer sinais precoces de alerta de que talvez nem tudo esteja bem no município 
e que são necessárias intervenções específicas. A lista de verificação também 
contribuirá para a preparação de relatórios, planejamento para contingências, 
prestação de aconselhamento e comunicação em geral, bem como para o 
monitoramento. A demanda por informações deve ser estimulada por evidências 
sustentadas de informações úteis e que agregam valor, e por maior capacidade de 
tomar decisões bem informadas. 
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 Resumo 

O HIV/aids é um companheiro constante da gestão da educação e outros sistemas 
sociais; entretanto, o impacto sobre a educação pode ser mitigado por meio de 
melhores práticas gerenciais. Os planejadores educacionais precisam ser 
conscientizados das questões gerenciais e receber as ferramentas e técnicas para 
obter os dados de que necessitam para controlar e buscar com maior efetividade 
aquilo que foram treinados para fazer. O papel do SIGE e o fornecimento de dados 
por meio de sistemas complementares como o SIGMME permitem que gestores 
locais sejam informados a respeito de grandes questões gerenciais que também 
irão gerar indicadores indiretos do impacto do HIV/aids para avisar sobre as falhas 
iminentes do sistema e áreas de apreensão que precisam ser abordadas. 
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 Lições aprendidas 
Lição Um 

O SIGE/SIGMME pode auxiliar planejadores educacionais, ao fornecer-lhes dados 
que apóiem suas funções e colaborarem com a tomada de decisões bem 
informada. Dados de boa qualidade sobre a demanda, oferta, custo e qualidade 
da educação podem alertar gestores sobre as questões levantadas pelo impacto 
do HIV/aids e permitir que planejem respostas efetivas. 

 

Lição Dois 

Grande parte dos dados necessários para informes sobre HIV/aids já estão 
disponíveis nas escolas; as informações simplesmente precisam ser 
sistematizadas e regularizadas. 

 

Lição Três 

O SIGMME é desenhado para facilitar o processamento e análise desses dados no 
nível local e orientar a resposta gerencial imediata nos níveis da escola, distrito e 
município. 

 

Lição Quatro 

A vantagem do SIGMME em relação ao SIGE é que o município (tipicamente mais 
próximo das escolas) é capaz de verificar os números fornecidos em relação a um 
conhecimento comparativamente íntimo das escolas e do contexto municipal. Isso 
pode contribuir para e potencializar a qualidade dos dados do SIGE, bem como 
enriquecê-los com elementos adicionais e a validação de tendências de séries 
históricas.  
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 Respostas a atividades 

As soluções apresentadas nessa seção são fornecidas como exemplos ilustrativos. 
As soluções estão sujeitas a detalhes e experiências específicas por países. 

 

Atividade 1 

 

 
No setor educação, usam-se dados para: 
 
1 melhorar o planejamento educacional  
2 medir 
3 monitorar e avaliar 
4 identificar tendências 
5 mostrar a extensão do impacto (de um programa ou problema) 
6 prever ou projetar tendências e alcance 
7 melhorar ou apoiar relatórios e responsabilização 
8 apoiar atividades de advocacy 
9 alocar recursos – professores, materiais, escolas e finanças 

 

 

Atividade 2 

 

 
ALUNOS 

 

 
PROFESSORES E OUTROS 

FUNCIONÁRIOS 

 
ESCOLAS 

Mudanças na matrícula Absenteísmo Mudanças na matrícula 
Absenteísmo Maior abandono Mudanças no currículo 
Maior abandono Maior morbidade Dificuldade de fazer 

previsões – incerteza 
Maior morbidade Maior pressão – famílias ampliadas Pressões financeiras 
Maior pressão – tarefas e 
responsabilidades 
domésticas 

Menos dinheiro disponível  

Menos dinheiro disponível Apoio a órfãos  
Mais órfãos Maior necessidade de fornecer 

aconselhamento 
 

Lares chefiados por crianças Novo currículo  
Mudanças no currículo Maior necessidade de assumir 

papéis paternos 
 

 Substituição de colegas  
 Mudanças de pessoal  
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Atividade 3 

Alunos 

IMPACTO ELEMENTO DE DADOS FREQUÊNCIA 

Mudanças na 
matrícula 

Matrícula por série e gênero ao longo do 
tempo 

M 

Absenteísmo Número de dias perdidos por 
absenteísmo 
Causa do absenteísmo 

M 
M 

Maior abandono Número de crianças que saíram da 
escola. 
Razão para saída da escola 

M 
M 

Maior morbidade Abrangida em 2 e 3  
Maior pressão – 
tarefas e 
responsabilidades 
domésticas 

Coleta no nível da escola não é viável – 
em vez disso, faça estudos amostrais com 
alguns alunos 

 

Menos dinheiro 
disponível 

Taxas escolares não pagas M 

Mais órfãos  Número de órfãos por gênero e série 
Tipo de orfandade 

M/A 
M/A 

Lares chefiados por 
crianças 

Número por série e gênero M/A 

Mudanças no 
currículo 

Currículo oferecido 
Atividades extracurriculares 
Participação em matérias e atividades 

M/A 

 

Professores e outros funcionários 
PROFESSORES E 
OUTROS FUNCIONÁRIOS ELEMENTOS DE DADOS FREQUÊNCIA 

Absenteísmo Número de dias perdidos por 
absenteísmo 
Causa do absenteísmo 

M 
M 

Maior abandono Número de professores ou funcionários 
que deixam a escola. 
Razão para deixarem a escola 

M 
M 

Maior morbidade Abrangida em 1  
Maior pressão – 
famílias ampliadas 

Números de professores e funcionários 
sustentando famílias ampliadas 

M 

Menos dinheiro 
disponível 

Número de professores e funcionários 
enfrentando pressões financeiras 

M 

Apoio a órfãos Números de professores e funcionários 
sustentando órfãos 

M 

Maior necessidade de 
fornecer 
aconselhamento 

Uma indicação de números ou de casos 
notificados 

M/A 

Novo currículo Detalhes do currículo M/A 
Necessidade crescente 
de assumir o papel de 
pais 

Uma indicação de números ou de casos 
notificados 

M/A 

Substituição de colegas Ligado a 1 
Número de pessoal temporário 
nomeado/necessário 

 

Mudanças de pessoal Número de novos funcionários M 
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Escolas 

ESCOLAS ELEMENTOS DE DADOS FREQUÊNCIA 

Mudanças na 
matrícula 

Matrícula por série e gênero M 

Mudanças no currículo Detalhes do currículo M/A 
Pressões financeiras Redução nas taxas arrecadadas M/A 
 

Nota: M=mensal; A=anual 

 

Atividade 4 

Alunos 

 
• Relatório de matrículas de alunos por série e gênero 

• Relatório de dias perdidos por absenteísmo 

• Relatório sobre causas/razões do absenteísmo 

• Relatório de alunos deixando a escola 

• Relatório de causas/razões de saída da escola 

• Número de alunos inadimplentes 

• Número precisando/recebendo assistência financeira 

• Número de órfãos – por diferente categoria de orfandade 

• Número de lares chefiados por crianças 

• Envolvimento de alunos no currículo ou em matérias específicas e/ou 
atividades extracurriculares 

 
Funcionários e professores 

 
• Relatório sobre números de pessoal por série e gênero 

• Relatório sobre dias perdidos por absenteísmo 

• Relatório sobre causas/razões do absenteísmo 

• Relatório sobre funcionários saindo da escola 

• Relatório sobre causa/razão para sair da escola 

• Número de órfãos sustentados 

• Número de alunos recebendo aconselhamento 

 
Escola 

 
• Números de matrículas por série e gênero 

• Novo currículo e atividades extracurriculares oferecidas 

• Redução em taxas arrecadadas 
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Atividade 5 

 

ATIVIDADE 
PRAZOS 

LÍDER DEPENDÊNCIAS RECURSOS 
NECESSÁRIOS CUSTO 

INDICADOR MENSURÁVEL 
INÍCIO FIM 

Desenho e teste de 
instrumentos para análise 
das necessidades de 
usuários 

      Ferramenta usada para 
análise das necessidades 
de usuários 
Relatório de avaliação 
sobre o teste piloto da 
ferramenta 

Realização da análise de 
necessidades de usuários  

 
 

     Relatório dos achados da 
análise de necessidades 
de usuários 

Acordo sobre dados e 
necessidades de relatórios 

 
 

     Listagem de dados 
Documentação do 
processo de consulta 

Desenho da ferramenta de 
coleta de dados 

      Ferramenta de coleta de 
dados 

Aprovação da ferramenta de 
coleta de dados 

      Aprovação concedida 

Popularização do SIGMME       Relatórios sobre sessões 
de informação 

Acordo sobre escolas e 
municípios piloto 

      Lista de escolas/município 

Treinamento de orientação 
do SIGMME e 
preenchimento do 
formulário SIGMME 

      Material de treinamento 
Pessoas treinadas 

Distribuição dos formulários 
SIGMME  

      Formulários chegando às 
escolas 

Desenho e teste do sistema 
SIGMME 

      Sistema testado 

Instalação e treinamento do 
sistema 

      Sistema instalado  
Funcionários treinados na 
administração do sistema 

Captura dos formulários do 
SIGMME enviados 

      Formulário enviado e 
capturado 
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ATIVIDADE 
PRAZOS 

LÍDER DEPENDÊNCIAS RECURSOS 
NECESSÁRIOS CUSTO 

INDICADOR MENSURÁVEL 
INÍCIO FIM 

Análise dos dados e 
geração de relatórios 

      Relatórios disponíveis  
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Atividade 6 

Para fins ilustrativos, fornecemos uma lista de verificação gerencial para o 
absenteísmo dos professores.  

 

Sinais 

Aumento do absenteísmo de professores? S N 

Aumento de aulas multisséries? S N 

Perda de tempo de contato docente? S N 

Aumento de licenças-doença tiradas por professores? S N 

Aumento de pedidos de licença por saúde de familiares? S N 

Licença-saúde prolongada tiradas por professores? S N 

Membros do pessoal indo a mais funerais? S N 

Funcionários da escola perdendo mais familiares? S N 

Pessoal sofrendo traumas familiares? S N 

Aumento de pedidos para possível aposentadoria precoce ou avaliação por 
junta médica? 

S N 

 

 

 

Verificações e controles 

Pedidos de licença feitos, aprovados, entregues e processados  

Verificação das taxas de absenteísmo informadas  

Cessão de professores caso necessário e apropriado  

Rastreamento do efeito sobre o fornecimento do currículo  
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Ação necessária 

Processamento do 
formulário de 
licença 

Consulte regras para a licença de professores  

Assegure-se que a licença está disponível  

Assegure-se que o professor preenche o(s) 
formulário(s) exigido(s) 

 

Envie o pedido à seção de pessoal do escritório 
estadual 

 

Pedido de licença é registrado no sistema PERSAL  

Notificação de 
absenteísmo 
acima de 10 dias 
úteis 

Informe o absenteísmo prolongado à seção de 
pessoal do estado  

 

 

Pedidos de cessão 
de professores 

Investigue como o currículo oferecido na escola está 
sendo afetado. Há envolvimento de professores 
especializados? As escolas estão tendo que 
introduzir classes multissérie? 

 

Consulte os regulamentos sobre casos para a 
implementação de cessões. 

 

Apresente à secretaria estadual um relatório 
detalhado, com exposição completa de motivos, 
para a nomeação de um professor cedido 

 

Contate a seção estadual de pessoal para 
acompanhar a tramitação do pedido 

 

Mantenha a equipe de gerência escolar informada 
dos progressos 

 

 
Questões de planejamento e gestão: 
Necessidade de manter registros de frequência detalhados e exatos de todos os 
professores  
Recurso: Introdução do formulário mensal do SIGMME 
 
Desenvolver um registro detalhado de professores disponíveis para cessão ou 
para substituição  
Recurso: Introdução do registro de professores 
 
Estimule o uso de serviços de aconselhamento e teste voluntários (ATV) 
Recursos: Serviços locais de ATV 
 
Implementar um programa de conscientização e educação em aids  

Recurso: Trabalhe com a equipe de HIV/aids com a Secretaria de Saúde
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 Apêndice 

Exemplo de um formulário de SIGMME para o ensino médio no Quênia 
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Módulo 3.3 
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 Objetivos gerais 

Os objetivos gerais deste modulo são: 

• Explicar o valor da pesquisa qualitativa para planejadores e 
administradores educacionais no contexto de educação e HIV/aids;  

• Introduzi-lo ao uso de diferentes técnicas aplicadas em pesquisas 
qualitativas.  

 Objetivos 

Ao final do módulo, você deve ser capaz de: 

• explicar a relevância de pesquisas qualitativas no contexto da educação 
e HIV/aids, e sua utilidade para planejadores e administradores 
educacionais; 

• identificar as diversas técnicas que podem ser usadas numa pesquisa 
qualitativa; 

• em colaboração com pesquisadores, aplicar essas técnicas para coletar, 
processar e analisar dados que contribuam para uma melhor gestão da 
educação face à epidemia de aids; 

• determinar de que modo as pesquisas quantitativa e qualitativa devem 
se complementar. 
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

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

Com que dificuldades você se confronta quando tenta descobrir de que modo a 
epidemia de aids tem um impacto no sistema educacional em seu país, e de que 
maneira esse reage? 

Você pode identificar os benefícios de uma maior percepção das ações realizadas 
na educação em seu país para lidar com a situação causada pelo HIV/aids? 

Que métodos de pesquisa/investigação você conhece que intensificam a 
compreensão do que ocorre em sistemas educacionais confrontados com a 
epidemia de aids? 

Você considera que os dados que possui lhe permitem compreender problemas 
como os de órfãos e crianças vulneráveis (OCV)? 

Em sua opinião, o que seria mais útil para compreender os impactos do HIV/aids 
em sistemas educacionais: um levantamento estatístico ou uma pesquisa 
qualitativa? 
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Módulo 3.3 

 PESQUISAS QUALITATIVAS EM EDUCAÇÃO E 
HIV/AIDS 

 Introdução 

A epidemia de aids constitui um verdadeiro problema de desenvolvimento ao qual 
nenhum país está imune e que afeta a África subsaariana em particular. Segundo 
estatísticas do UNAIDS (dezembro de 2004), em 2003 39,4 milhões de pessoas 
viviam com o HIV em todo o mundo. De acordo com a mesma fonte, óbitos 
relacionados à aids foram estimados em 3,1 milhões. O HIV/aids afeta tanto a 
oferta e a demanda em educação quanto sua qualidade. Compromete o alcance 
de vários objetivos e especialmente o fornecimento de educação de qualidade 
para todos (consulte o Módulo 1.2, O desafio do HIV/aids para a educação, e o 
Módulo 1.3, Educação para Todos no contexto do HIV/aids).  

Assim, é urgentemente necessário que ministérios de educação e, em particular, 
planejadores e administradores educacionais prestem a devida atenção ao 
HIV/aids em seu trabalho. O desafio é duplo: limitar mais efetivamente o impacto 
do HIV/aids sobre a satisfação das necessidades educacionais de alunos, e 
desenvolver soluções educacionais inovadoras. Isso pressupõe que planejadores e 
administradores em educação tenham à sua disposição dados obtidos, por 
exemplo, de relatórios administrativos periódicos, estudos e estatísticas escolares 
e, em particular, pesquisas qualitativas.  

Supondo que você queira examinar iniciativas referentes ao HIV/aids em sua 
região, você pode fazê-lo de diferentes maneiras: usando um questionário 
estatístico; contando as atividades realizadas num dado período; entrevistas; ou 
observação em classe de uma aula sobre prevenção do HIV. Enquanto os 
primeiros dois modos são essencialmente quantitativos, os dois últimos são 
qualitativos.  

O que queremos dizer então com pesquisa qualitativa? De acordo com as 
definições propostas por diferentes pesquisadores, pesquisa qualitativa é uma 
abordagem científica à coleta de informações, que é desenhada para observar a 
interação social e compreender perspectivas individuais. Fornece informações 
sobre a experiência de indivíduos, por que adotam certas atitudes, e o tipo de 
incentivos que podem levá-los à mudança. Dados qualitativos são não-numéricos; 
podem consistir de descrições detalhadas de situações ou tipos de interação, 
testemunhos pessoais e declarações obtidas diretamente de indivíduos sobre 
suas experiências. 

Como em todas as pesquisas, a pesquisa qualitativa é condicionada por suas 
próprias finalidades e preocupações e por hipóteses de trabalho. Seus achados 
não podem ser vistos como sendo geralmente aplicáveis ao contexto nacional, 
mas ela fornece muitas informações relevantes para a compreensão de 
fenômenos. O fato de ser baseada em dados não-numéricos não a torna mais 
fácil. Exige a disciplina científica necessária em qualquer tipo de pesquisa.  
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Neste módulo, estudaremos em conjunto: 

• por que a pesquisa qualitativa pode contribuir para a melhor gestão da 
situação educacional causada pelo HIV/aids;  

• como coletar, processar e analisar dados qualitativos no contexto da 
educação e HIV/aids; e 

• os benefícios que podem ser obtidos pela associação de pesquisas 
qualitativas e quantitativas para obter os dados necessários para 
melhorar o planejamento e gestão num tal contexto. 

Durante esse módulo, usaremos o termo ‘abordagem’ para nos referirmos à 
ênfase estratégica da pesquisa e o termo ‘técnicas’ para descrever os meios 
usados para executá-la. 



MÓDULO 3.3: Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids 90 

1. Realização de pesquisas qualitativas para gerir 
melhor a situação  
Nessa primeira parte, começaremos vendo o modo como a abordagem qualitativa 
é especialmente apropriada em estudos referentes ao HIV/aids, e depois como 
pode auxiliar planejadores e administradores educacionais a lidar melhor com os 
efeitos da epidemia.  

 

Por que a abordagem qualitativa é particularmente apropriada no 
contexto do HIV/aids?  
 

Figura 1: A abordagem qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vencendo certos tipos de resistência  

O HIV é uma questão delicada. Medo da estigmatização ou vergonha podem 
bloquear completamente a comunicação. Entretanto, 

• a abordagem qualitativa é especialmente adequada para questões 
delicadas;  

• é receptiva à complexidade de situações e comportamento humano; 

• é atenta a diferentes modos de comunicação (linguagem falada, 
linguagem corporal, registros escritos, etc.). 

Numa pesquisa qualitativa, por exemplo, será mais fácil para diretores de escolas 
reconhecerem que certas pessoas vivendo com o HIV estão ausentes, enquanto 
outras abordagens podem não revelar essas ausências, para evitar 
envergonharem essas pessoas ou sua escola.  

A abordagem qualitativa 
 

Pode vencer certos tipos de resistência e é 

adequada para temas delicados como 

HIV/aids. 

Visa a um entendimento mais completo. 

Dá a devida atenção ao contexto – em 

especial o sociocultural.  

Favorece o envolvimento dos grupos 

sociais envolvidos.  

Pode ser facilmente adaptada a situações 

diversas e não-ortodoxas  
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Compreensão mais completa  

A pesquisa qualitativa preocupa-se com o 'por que' e o 'como', e procura entender 
o que está realmente acontecendo, e não só os regulamentos e normas: 

• Estuda conhecimentos e percepções relativas ao HIV/aids. 

• Possibilita identificar as necessidades e ansiedades das pessoas 
envolvidas e revelar a real experiência de terceiros; explora as 
preocupações de todas as partes interessadas afetadas em alguma 
maneira pela epidemia.  

• Distingue, como Randall (1988), entre o que as pessoas dizem que 
devem fazer (as regras), o que dizem que fazem (as normas), e o que 
realmente fazem (realidade). 

• Leva em conta a interação constante entre pontos de vista e processos, e 
aceita contradições.  

• A abordagem qualitativa proporciona o estudo de pessoas e de 
elementos essenciais como um todo único e não como variáveis. 

O objetivo de compreender está no cerne da abordagem qualitativa com uma 
ênfase muito maior nos processos e na significância de atitudes, pontos de vista e 
ações do que em sua frequência. 

Perguntas típicas que podem muito bem ser feitas numa abordagem qualitativa à 
pesquisa são "Por que os professores, embora bem informados, continuam a ter 
padrões de comportamento sexual de alto risco?"; "Qual a sensação que famílias que 
recebem OCV têm em relação a suas responsabilidades quanto à educação dessas 
crianças?"; e "O absenteísmo relativo ao HIV/aids é percebido nas escolas como sendo 
algo diferente do absenteísmo em geral?".  

 

Devida consideração ao contexto – em especial o contexto sociocultural  

• A pesquisa qualitativa visa a dar significado a fenômenos estudados em 
seu contexto, o que pode, por exemplo, ser diferente em ambientes 
urbanos e rurais, ou dependendo da maior ou menor receptividade de 
grupos socioculturais em relação a assuntos relacionados à sexualidade. 

• É especialmente recomendada para analisar representações sociais 
relacionadas à aids, cuja significância crucial em processos envolvendo a 
estigmatização de pessoas vivendo com HIV e seu entorno é totalmente 
reconhecida (veja o Módulo 1.4, Estigma e discriminação relacionados ao 
HIV/aids). 

• A pesquisa qualitativa oferece um melhor entendimento das experiências 
sociais em mutação dos diferentes grupos e de atitudes com relação à 
soropositividade e à doença. 

As técnicas usadas na pesquisa qualitativa (discutidas na próxima seção), como 
depoimentos pessoais, entrevistas, e relatos de experiências anteriores ajuda a 
garantir a devida consideração a esse contexto cultural. Assim, informações 
obtidas de pessoas vivendo com HIV e membros da comunidade serão úteis para 
fornecer dados contextuais, que podem ajudar a responder certos pontos 
levantados na pesquisa e que são importantes para estabelecer um programa de 
educação preventiva. Exemplo: "Quais são as atitudes de pais e comunidades em 
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relação a professores vivendo com HIV, e qual seu grau de abertura em discutir 
questões sexuais ligadas ao HIV com os jovens?"  

 

Maior probabilidade de envolvimento de grupos sociais afetados  

• Na pesquisa qualitativa, a relação entre o pesquisador e as pessoas 
solicitadas a contribuir para a pesquisa com frequência é de natureza 
pessoal.  

• Fornece aos envolvidos uma oportunidade de dizer por que eles pensam 
e agem como fazem, e eles sentem-se mais valorizados por suas próprias 
características. 

• Os grupos envolvidos não são meros objetos e sim verdadeiros 
protagonistas da pesquisa.  

Assim, a avaliação do trabalho de educadores pares por uma abordagem 
qualitativa os envolverá e os levará a considerar tanto suas relações com seus 
companheiros e com adultos (autoridades escolares, professores, pais) e as 
restrições que encontram. 

 

Fácil adaptabilidade a situações variadas e não-ortodoxas  

A abordagem qualitativa é um processo aberto e flexível, conforme indicado acima. 

• Oferece oportunidades para intercâmbio de ferramentas ou amostra com 
vistas a adaptar-se a uma situação que, quando o trabalho teve início, 
não era considerada tão importante. 

• Possibilita o estudo de um número restrito de grupos (microobservação). 

• Oferece liberdade para usar várias técnicas para capturar a realidade de 
uma dada situação. 

• Cada uma dessas técnicas permite certo grau de flexibilidade, a fim de 
adaptar-se aos indivíduos ou grupos que são o assunto da pesquisa. 

Na verdade, num confronto com uma questão tão delicada como o HIV, a 
capacidade de ser muito flexível é frequentemente necessária: se necessário, isso 
pode envolver desconsiderar diretrizes de entrevista preparadas com 
antecedência para concentrar-se em ouvir um professor vivendo com HIV ou seu 
parceiro, ou realizar a entrevista em várias etapas, se o entrevistado se sentir 
cansado. Entretanto, esse tipo de adaptabilidade não equivale a uma falta de 
ordem ou de critérios de seleção, como veremos abaixo (Seção 3). 

 
Como a pesquisa qualitativa pode ajudar planejadores e 
administradores educacionais a lidar melhor com os efeitos da 
epidemia? 
A pesquisa qualitativa fornece informações necessárias para o planejamento 
nacional, regional e local no contexto educação e HIV/aids. Essa pesquisa: 

• pode ajudar a estabelecer as finalidades e objetivos de programas 
nacionais/regionais/setoriais, com base nas experiências reais de vida 
dos envolvidos; 
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• contribui para a identificação de necessidades (que não são apenas 
quantitativas), como as de alunos que estão sendo discriminados ou 
professores obrigados a substituírem colegas doentes (ver o Módulo 4.2, 
Formação e desenvolvimento de professores no contexto do HIV/aids); 

• descreve e examina fenômenos sociais como estigmatização que devem 
ser levados em conta pelos planejadores ao realizar seu trabalho; 

• fornece uma perspectiva multidimensional sobre uma situação social – 
um aspecto essencial no contexto do HIV/aids. 

 

A pesquisa qualitativa apóia a implementação de estratégias e planos, uma vez 
que: 

• identifica fontes de bloqueio na situação atual, por exemplo, na 
implementação de estratégias para a educação de OCV; 

• fornece uma base para absorver as idéias de diferentes atores em 
educação, com vistas a aperfeiçoar um programa ou serviço, como a 
assistência a funcionários educacionais vivendo com o HIV; 

• contribui para a identificação de estratégias positivas, e modelos úteis 
para expandi-las e/ou duplicá-las, como o envolvimento de rádios 
comunitárias na educação preventiva. 

 

 Atividade 1 
Um plano A de trabalho regional foi elaborado visando a OCV no ensino 
fundamental. Aperfeiçoe esse plano A usando dados derivados de pesquisas 
qualitativas. 

O plano A possibilita: 

 o fornecimento de material escolar para OCV no ensino fundamental da região 
no início do ano letivo; 

 isenção do pagamento da contribuição financeira para a associação de pais 
de alunos;  

 a doação de roupas na época das festas de fim de ano. 

Nesse plano, os OCV normalmente recebem material escolar e roupas de ONGs ou 
associações. 

Alguns dados obtidos com a pesquisa qualitativa são: 

 professores nem sempre sabem quais de seus alunos são OCV;  

 a falta de material escolar é gritante no caso de OCV, mas também existe 
entre outros alunos; 

 famílias que recebem OCV pedem a alguns meninos e, principalmente, a 
muitas meninas que fiquem em casa para ajudar nos trabalhos domésticos; 

 a morte dos pais tem um impacto psicológico e social frequentemente refletido 
em ansiedade aguda, perda de autoconfiança, sensação de estigmatização e 
apatia na sala de aula; 

 o trabalho de ONGs ou associações envolvidas no apoio oferecido a OCV é 
compartimentalizado. 
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Exercício recomendado: Em 15-20 minutos, prepare um plano B que leve em conta 
os dados derivados de pesquisas qualitativas. Quando terminar, compare o 
resultado com as respostas sugeridas pelo autor ao final do módulo. 

 

 

A pesquisa qualitativa facilita o monitoramento do impacto da epidemia no 
sistema educacional e na qualidade da educação em particular. 

A importância do monitoramento e avaliação para planejadores e administradores 
é plenamente reconhecida. No contexto educação e HIV/aids, a abordagem 
qualitativa pode:  

• fornecer informações sobre tendências nos efeitos colaterais do HIV/aids 
que dificultam o fornecimento do ensino e/ou a qualidade dos serviços 
oferecidos; 

• identificar práticas para gerir a ausência de professores doentes e as 
soluções oferecidas por vários atores no sistema; 

• explorar mudanças em atitudes em relação à educação escolar em 
famílias afetadas pela epidemia; 

• procurar relações entre dificuldades vividas por alunos na escola e sua 
situação de OCV; 

• identificar mudanças que tenham ocorrido na gestão escolar que possam 
ser proveitosas para o sistema em geral. 

 

A pesquisa qualitativa é favorece a colaboração com outros setores. 

• Dependendo dos problemas que se tornam aparentes durante a 
pesquisa, administradores educacionais podem ter motivos para 
estabelecer uma equipe interssetorial para ações conjuntas. 

• Com informações derivadas de pesquisas qualitativas, é mais fácil 
esclarecer os papéis de diferentes agências, por exemplo, na assistência 
ao pessoal educacional afetado pelo HIV/aids (serviço social e de saúde, 
ONGs e associações envolvidas em ações preventivas, representantes 
eleitos e religiosos). 

O diagrama abaixo resume esses pontos. 
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Figura 2: O papel da pesquisa qualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornece informações necessárias para o planejamento. 

Apóia a implementação de estratégias e planos. 

Facilita o monitoramento do impacto da epidemia. 

Ajuda a melhorar a efetividade da educação 
preventiva e da advocacy. 

Favorece a colaboração  

Pesquisa 
qualitativa  
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 Atividade 2 
Você está convencido que a pesquisa qualitativa é relevante e útil para 
planejadores e administradores educacionais no contexto da educação e 
HIV/aids? 

Se você sente que os dados qualitativos derivados de pesquisas podem ajudá-lo 
em seu trabalho e considera que esse tipo de pesquisa é interessante, 
independente de certas limitações (veja abaixo), sugere-se que passemos à Seção 
2 sobre Coleta, processamento e análise dos dados envolvidos. 

Se você é cético, tente analisar suas reservas nos termos das duas questões 
seguintes: 

 

Liste as razões para seu ceticismo. 

 

 

 

Imagine os argumentos que alguém a favor da pesquisa qualitativa possa usar 
para se contrapor a elas. 
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2. Coleta, processamento e análise de dados 
qualitativos no contexto educação e HIV/aids 

Técnicas de coleta de dados 
Entrevistas individuais, discussões de grupo e observações são as técnicas mais 
frequentemente utilizadas e mencionadas na literatura sobre abordagem 
qualitativa. Entretanto, existem muitas outras que examinaremos rapidamente a 
seguir.  

 

Entrevistas individuais 

• Objetivo: extrair observações pessoais detalhadas a respeito do tema da 
pesquisa 

• Grupos alvo: de especial interesse para uso com formuladores de 
políticas e aqueles que foram pessoal e substancialmente afetados pela 
existência do HIV/aids (como pessoas vivendo com HIV ou próximas a 
eles). 

• Diferentes abordagens dependendo se a entrevista é 

 estruturada (ou direcionada) com uma lista de perguntas pré-
determinadas, algumas fechadas (como na pesquisa quantitativa), 
outras abertas; 

 semiestruturada (ou semidirecionada) com uma lista de tópicos ou 
pontos importantes para discussão. Aqui, o princípio é deixar o 
entrevistado falar livremente e então voltar a pontos que não foram 
tratados ou precisam ser mais explorados; 

 livre (ou não-direcionada), onde se pede à pessoa que fale muito 
livremente sobre um tópico, enquanto o entrevistador intervém 
somente para reiniciar ou reformular algo, a fim de facilitar a 
comunicação e fazer com que o entrevistado desenvolva mais o que 
foi dito. 

Nenhum desses tipos de entrevista deve ser confundido com uma conversa nem 
com qualquer forma de exercício terapêutico.  

• Vantagens: confidencialidade, flexibilidade, uma ampla variedade de 
informações interessantes sobre situações complexas, interesse por 
parte daqueles estimulados a se expressar e que se sentem ouvidos. 
Assim, durante uma entrevista desse tipo, um professor vivendo com HIV 
no ensino privado no Togo pode explicar a discriminação à que estava 
sujeito.  

• Limitações: muito demorada (variando de cerca de 15 minutos a 2 
horas), exige treinamento em ouvir e depende da linguagem (embora 
também seja importante observar a linguagem corporal, que às vezes é 
mais comunicativa do que palavras; e prestar atenção ao não-dito e 
considerar o significado desse tipo de silêncio). Certos entrevistados 
podem não dizer a verdade, especialmente quando se trata de um 
assunto como o HIV. A gravação de entrevistas com frequência não é 



MÓDULO 3.3: Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids 98 

aceita de boa vontade e exigem transcrições demoradas, enquanto a 
tomada de notas exige treino para que os entrevistadores permaneçam 
atentos ao que é dito. É vital não confiar na memória e escrever notas 
sobre as entrevistas feitas imediatamente ou todas as noites.   

 

Discussões de grupos focais 

• Objetivos: coletar uma ampla gama de idéias, opiniões e experiências em 
relação aos pontos focais da pesquisa. 

• Grupo alvo: um grupo com certo grau de homogeneidade (em termos de 
idade, sexo, situação social ou atividades profissionais), como mães de 
alunos, a quem se pede que falem sobre abandono escolar de meninas 
com um genitor doente. Não mais de 15 pessoas.   

• Abordagens: discussões semiestruturadas onde o moderador do grupo 
possui um guia, preparado com antecedência. contendo os tópicos ou 
pontos importantes para discussão (como no caso de uma entrevista 
individual semiestruturada). Moderadores usam o guia de forma muito 
flexível (podem-se acrescentar ou excluir tópicos, dependendo do grupo 
em questão). Visam a estimular o desenvolvimento de dinâmicas de 
grupo onde a interação entre participantes é direta e pertinente, de modo 
que todos desejarão contribuir. A discussão deve ser focalizada no grupo, 
e não no moderador, que apenas estimula os membros do grupo a 
desenvolver mais o que foi dito.  

• Vantagens: flexibilidade, a emergência de idéias novas, fornecimento 
intensivo de várias dados num período relativamente curto (em geral 
entre uma hora e meia e duas horas), os participantes ocupam a posição 
central e portanto provavelmente contribuirão mais tarde para a 
implementação de um plano ou programa. Assim, grupos focais com 
professores em Burkina Faso revelaram como poderiam contribuir para a 
educação preventiva de alunos, juntamente com educadores pares.  

• Limitações: certos indivíduos dominantes podem impedir outros de falar 
ou influenciá-los de modo significativo; mesmo num grupo homogêneo, 
alguns membros podem relutar em compartilhar suas experiências; a 
habilidade do moderador é um fator chave na criação da dinâmica de 
grupo. Se as discussões não forem gravadas (considerando as 
dificuldades já indicadas), um assistente deve anotar o que é dito e por 
quem. 

 

 Atividade 3 
Prepare as grandes linhas de um guia para uma discussão de grupo com chefes 
das autoridades educacionais da área sobre problemas encontrados ao gerir o 
absenteísmo de professores, causado, entre outras coisas, pelo HIV/aids. 
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Observação participante ou não-participante  

Podem-se distinguir dois tipos de técnicas de observação, participante ou não-
participante, dependendo se o pesquisador está observando com ou sem sua 
intervenção direta ou indireta. Apresentamos dois exemplos: as atividades de 
clubes de aids organizados em escolas e a vida em famílias que acolhem um OCV. 
Dependendo naturalmente dos objetivos da pesquisa, o primeiro exemplo poderia 
ser o foco de observação não-participante e o segundo de observação participante. 

• Objetivo da observação: registrar (por escrito ou com um gravador ou 
câmara de vídeo) o que é visto ou ouvido em situações da vida real 
ocorrendo na presença do pesquisador. 

• Situação alvo: qualquer situação relevante para as questões abordadas 
pela pesquisa. Na observação não-participante (também chamada ‘não-
envolvida’ ou ‘externa’), em geral a situação é arranjada com 
antecedência, como no caso de palestras sobre educação preventiva 
organizadas em clubes de aids. 

• Abordagens: a observação não-participante envolve a observação 
estruturada e metódica de comportamentos e conversas num ambiente 
natural. Enquanto a observação é seletiva apenas em termos de sua 
relevância para os pontos focais da pesquisa, ela não é totalmente 
inclusiva, de modo que, quando for escrita, se ganha alguma coisa 
quando:  

 notam-se os elementos para observação, 

 especificam-se os sucessivos períodos de tempo envolvidos, 

 distingue-se entre as ações/envolvimento dos vários atores, 
dependendo das circunstâncias.  

Na observação participante (praticada principalmente na pesquisa antropológica), 
onde os pesquisadores estão completamente envolvidos na vida do grupo 
estudado e assumem um papel ativo muito além de sua função de pesquisa, 
também se usam tabelas, mas menos regularmente. As observações com 
frequência são registradas no diário do pesquisador. 

• Vantagens: os sujeitos da pesquisa podem facilmente ser vistos de muito 
perto, e o comportamento e as situações são registrados assim que 
ocorrem, sem necessidade de um intermediário. 

• Limitações: a presença do pesquisador exerce maior ou menor influência 
que depende das circunstâncias, mas raramente é inexistente. O papel 
do pesquisador no grupo sendo estudado exige uma reflexão cuidadosa.  

 

Redação projetiva 

• Objetivo: trazer à tona observações pessoais a respeito de assuntos 
sobre os quais as pessoas podem ser reticentes ou mesmo totalmente 
não- comunicativas.  

• Grupo alvo: pode ser usada com qualquer grupo capaz de escrever 
pequenas redações (correspondendo mais ou menos ao início do ensino 
secundário). Alunos acostumados a fazer redações ficam particularmente 
à vontade com esse tipo de técnica. 
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• Abordagens: peça aos membros do grupo que façam uma redação, o 
mais espontaneamente possível, sobre um dado tema, explicando que 
esse não é um exercício escolar e que os erros não importam, sem 
maiores elaborações sobre o tema em questão (o que poderia influenciar 
o resultado). A atividade deve ser anônima, pedindo-se apenas algumas 
informações – idade, sexo, localidade e série (no caso de alunos).  

• O texto deve ser curto e facilmente compreensível por aqueles a quem se 
destina, e descrever uma situação bem conhecida para eles – ou pelo 
menos algo que nunca tenham vivido: o ambiente é familiar, mas as 
pessoas estudadas não são interrogadas diretamente. Todos os 
membros de uma classe podem ter o mesmo tema, ou dois ou até 
mesmo três temas diferentes.  

Apresentamos dois exemplos de redação projetiva dados a alunos da segunda 
série do ensino médio em Burkina Faso:  

1. Num dia de chuva, uma jovem de sua classe aceita uma carona de um 
homem que se oferece para deixá-la na escola. À tardinha, fica satisfeita em 
ver que ele a espera com seu belo carro. Antes que ela entre, ele diz, "Tenho 
um lindo presente para você, mas esqueci-o em casa. Venha comigo e eu 
lhe darei o presente. Minha mulher não está em casa”. Diga como ela 
reagirá e que conselho você lhe daria. 

2. Um aluno da sua escola frequentemente falta às aulas. Corre um boato que 
ele pode ter aids. Imagine como os alunos da sua classe podem reagir e 
suas reações a ele. 

Uma variante da redação projetiva usa frases que devem ser completadas, 
como: "Associamos aids a …….". A resposta deve ser dada rapidamente. 

• Vantagens: uma técnica de obtenção rápida de informações que não 
exige nenhuma forma especial de treinamento, de baixo custo em termos 
de tempo ou dinheiro e que permite que membros do grupo em questão 
expressem atitudes e opiniões das quais nem sempre estão conscientes. 

• Limitações: a técnica deve ser usada quase exclusivamente com jovens, 
e exige processamento e análise demorados. 

 

 Atividade 4 
Prepare um exercício de composição projetiva para alunos da terceira série do 
ensino médio. O tema da composição será relações sexuais entre professores e 
alunos (de qualquer sexo). 
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Visualização em programas participativos (VPP) 

Este método é costumeiramente empregado para estimular um grupo. Também 
pode ser usado numa pesquisa qualitativa.  

• Objetivo: permitir que cada membro do grupo tome parte no processo de 
reflexão, identificação de problemas e pesquise, e extrair as opiniões de 
cada um. 

• Grupo alvo: qualquer grupo de alunos (pelo menos início do ensino 
médio). O método pode ser usado com sete ou oito pessoas, embora o 
ideal seja 15-20 participantes. É possível com 40 participantes divididos 
em subgrupos de duas ou três pessoas que discutirão e chegarão a um 
acordo para prepararem dois ou três cartões.  

• Abordagens: faça uma pergunta apropriada, como "Quais as percepções 
de professores sobre aids?". Distribua o mesmo número de cartões (dois 
ou três) para cada participante ou grupo de participantes. Obedeça 
algumas regras de preenchimento dos cartões (só uma idéia por cartão 
em até três linhas). Recolha os cartões, mostre-os, e pergunte aos 
participantes que cartões combinam com outros, discuta o resultado e 
recombine-os de acordo conforme a vontade do grupo. Todas as idéias 
valem, e nenhum cartão deve ser rejeitado. O grupo deve concordar com 
um título para cada conjunto de cartões. É possível elaborar mais um 
desses conjuntos, repetindo o exercício desde o início ou usando outra 
técnica. 

• Vantagens: todos estão envolvidos e têm sua palavra a dizer, incluindo o 
mais envergonhado, enquanto se expressa uma rica variedade de idéias 
que pode ser desenvolvida, podendo-se também enfocar assuntos ‘tabu’. 

• Limitações: se as discussões não forem registradas de algum modo, seu 
interesse e variedade podem se perder depois de se chegar a um acordo 
sobre o título; pode haver alguma apatia, caso o moderador desejar 
elaborar as discussões muitas vezes. Como nos outros métodos acima 
descritos, não há substituto para um bom moderador. 

 

Outras técnicas 

Podem-se usar muitas outras técnicas para a coleta de dados qualitativos que nos 
dão uma maior visão das experiências e percepções da vida real de diversas 
pessoas em relação ao HIV/aids, o significado de suas atitudes e os processos em 
ação no contexto da educação e HIV/aids, incluindo:  

• Estudos de caso e histórias que servem como alicerce para maiores 
reflexões e discussões inspiradas por casos particulares. 

• Coleções de canções ou desenhos que estimulam a compreensão da 
representação social num dado contexto sociocultural. 

• Reunião de atas de reuniões ou de uma série de textos, cuja análise 
ajudará, por exemplo, a esclarecer tendências na gestão de pessoas 
vivendo com HIV no sistema educacional.  

Devem-se escolher técnicas apropriadas em conformidade com as questões 
abordadas pela pesquisa, o grupo alvo e os meios humanos, organizacionais e 
financeiros disponíveis. Também é possível combinar vários métodos para estudar 
o mesmo fenômeno (conhecido como ‘triangulação’) e corroborar os achados. 
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Por meio das diferentes técnicas descritas acima, você reunirá um grande volume 
de informações. O objetivo não é de reuni-las só por reuni-las, mas sim alcançar os 
objetivos da pesquisa e responder as perguntas que a confrontam. Para essa 
finalidade, os dados coletados devem ser classificados, processados e analisados.  

 

Classificação, processamento e análise de dados qualitativos 
Para maior clareza, é preciso distinguir entre classificação, processamento e 
análise de dados. Na realidade, essas diferentes operações se sobrepõem, 
especialmente na pesquisa qualitativa, onde o processo é continuo e 
frequentemente vai para frente e para trás, e estão sempre intimamente 
relacionadas ao foco da pesquisa e suas hipóteses de trabalho.  

 

Estágios da classificação de dados  

Essa classificação envolve: 

• procurar informações escondidas na base de dados; 

• fazer com que os dados revelem informações que validem ou invalidem 
algo, ou levantem dúvidas ou maiores questões sobre os tópicos de 
pesquisa em questão; 

• esclarecer conhecimentos adquiridos. 

A classificação de dados pode começar quando estão sendo coletados e continua 
depois da coleta acabar. O trabalho de codificação começa com o preparo de 
guias para entrevistas ou discussões de grupo, mas a classificação de dados 
qualitativos é um processo contínuo e é possível adicionar ou descartar códigos à 
luz de informações obtidas durante a coleta de dados. A codificação sempre 
ocorre depois que a coleta está terminada.   

 

Figura 3: O processo de classificação 

 
 

• Construir um banco de dados ordenado: estabelecer a lista de 
documentos e entrevistas, anotando os diferentes tipos de produto 

Criar um banco de dados ordenado 
 Estruturar e condensar dados 
 Anotar palavras, frases, expressões 
 Preparar a grade de manejo de dados 

temáticos 

Classificação 
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(entrevistas individuais, discussões de grupo, observações, depoimentos 
pessoais, etc.). 

• Estruturar e condensar dados: 

 identificar tópicos importantes para a questão considerada ou 
tópicos recorrentes;  

 classificar dados em conformidade com pesquisas já realizadas na 
mesma área, e com as questões centrais subjacentes e os resultados 
esperados;  

 redigir resumos e rearranjar dados; 

 desenvolver métodos visuais de condensação de dados: gráficos, 
diagramas. 

• Anotar palavras, frases e expressões usadas por pessoas ativas na 
pesquisa, que nos dão maior percepção das dinâmicas social, 
interpessoal e comportamental e que o ajudarão, no momento de 
apresentar os resultados, a citar ipsis literis o que foi dito pelos 
protagonistas no campo.  

• Preparar a grade de manejo de dados temáticos, que normalmente 
consistirá de várias colunas e várias linhas (mesmo se nosso exemplo só 
tenha uma linha!): 

 

Questões Variáveis Código  Informações 
Triagem Medo 

Dificuldade de 
acesso 
Desejo de 
participar  
 

M 
DA 
 
DP 

A triagem continua a ser incomum. 
Interessa aqueles que querem 
conhecer sua situação sorológica, 
mas ainda traz temores à tona 
O teste é para aqueles em risco ou 
que foram expostos a risco. 
 

 

A partir desses vários pontos de partida, você pode preparar códigos e codificar as 
várias formas de produto. Uma regra fundamental é que não se devem mais 
mudar os códigos depois de começada a codificação, embora você possa tomar 
diferentes dados classificados no mesmo código e estabelecer subcategorias 
dentro do mesmo cabeçalho.  

Por exemplo, código 3 = apoio oferecido a crianças afetadas pelo HIV/aids. Dentro 
dessa categoria, você pode tomar dados do código 3 e distinguir entre o apoio 
fornecido por diretores e professores (31), apoio oferecido por outros alunos (32) e 
o apoio de agências externas à escola, como serviços de saúde, ONGs, etc. (33). 

 

Limitações e vantagens dos vários tipos de processamento 

Podem-se considerar dois tipos principais de processamento:  

• Processamento manual: uso de diferentes canetas coloridas, cartões 
para agrupar textos específicos de cada tema, resumos de entrevistas, 
uso da grade de manejo de dados temáticos, e codificação manual. Um 
computador e um programa de processamento de texto podem ser 
usados para parte dessa tarefa. 



MÓDULO 3.3: Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids 104 

• Processamento computadorizado com um programa de processamento 
de dados qualitativos (MAXqda, Atlas, Nud*Ist/NVivo, SAS, Anthropac, 
etc.), digitação de códigos para palavras (ou tópicos, parágrafos), 
pinçamento de passagens relevantes, gestão e organização de dados, 
construção de vínculos entre os códigos ou contexto textual. 

 

Processamento Vantagens Limitações 
Manual Fácil de realizar 

Muito bom conhecimento do 
tópico 
Grande flexibilidade para fins 
analíticos 
Baixo custo 

Tarefa longa, trabalhosa 
Análise comparativa mais difícil 
se os grupos forem 
diversificados. 
Preservação da análise é um 
pouco complexa. 

Computadorizado Leva menos tempo 
Possível combinar abordagens 
qualitativa e quantitativa 
Melhor gestão de dados no 
futuro 
Facilita classificação e análise  
 

Custo da digitação é trabalhoso. 
Necessidade de aprender o 
programa e, obviamente, como 
acessá-lo 
Não é possível que comunidades 
tomem parte nesse estágio da 
pesquisa 

 
O programa de computador para processamento e análise de dados qualitativos 
pode ser muito útil, mas a qualidade da análise ainda depende da pessoa que a 
faz. 

 

Algumas regras básicas para uma análise qualitativa sólida  

• Siga o plano de análise que foi preparado no início, quando as questões 
de pesquisa foram inicialmente criadas, hipóteses formuladas, técnicas 
decididas e recursos (como guias e tabelas, etc.) preparados. 

• Anote todos os fatos significativos e não apenas aqueles que 
correspondem às expectativas do pesquisador. As pesquisas qualitativa e 
quantitativa exigem a mesma disciplina.  

• Estabeleça as relações entre vários elementos (numa entrevista ou num 
texto) e associe elementos derivados de vários métodos ou grupos. Criar 
essas associações é essencial para a análise e possibilita um registro 
preciso da complexidade e dinâmica das situações. 

• Arranje e interprete dados não-numéricos com vistas a identificar 
tendências que permitem que o fenômeno estudado seja compreendido 
e explicado. Nessa interpretação, é importante estar ciente de seus 
limites e pronto a duvidar de qualquer pressuposto anterior na análise. 

• Continue de maneira repetitiva, como em todo o processo de pesquisa 
qualitativa: dos achados iniciais, volte às questões de pesquisa e 
hipóteses formuladas no início, reformule-as se necessário, identifique 
novas áreas para investigação e examine assuntos em maior 
profundidade, etc. 

• Compare e contraste dados derivados de diferentes fontes ou por meio 
de diferentes técnicas, e faça comparações entre materiais obtidos de 
observadores ou entrevistadores, caso várias dessas fontes tenham 
contribuído para a coleta de dados, de modo a eliminar ao máximo 
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possível qualquer subjetividade por parte de uma ou mais pessoas que 
coletaram dados. 

• Tanto quanto possível, peça que as pessoas que tomaram parte nas 
pesquisas verifiquem as respostas, o que ajudará a garantir a 
credibilidade e validade dos achados.  

Três atributos que devem ser desenvolvidos durante a classificação, 
processamento e análise: 

• Disciplina científica 

• Habilidade de estabelecer associações 

• Imaginação 

Você certamente concordará que essas três habilidades também são necessárias 
para planejadores e administradores educacionais, de modo que você já as 
desenvolve em seu trabalho quotidiano.  

Embora a pesquisa qualitativa possa contribuir substancialmente para a 
compreensão de fenômenos sociais, econômicos e relativos à saúde, e 
especialmente à atenção dada ao HIV/aids na educação, ela tem algumas 
limitações. As mais frequentemente citadas estão relacionadas a: 

• falta de representações estatísticas da população com base nessa 
pesquisa; 

• o fato que as conclusões alcançadas por essa pesquisa não podem ser 
consideradas como geralmente aplicáveis; 

• dificuldade de replicação da pesquisa. 

Assim, associar os dois tipos de pesquisa parece ser cada vez mais instrutivo. 
Estudaremos essa associação na seção final.  
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3. Associação de pesquisas qualitativas e 
quantitativas  

Nesse tipo de pesquisa, é necessário: 

• uma definição clara dos objetivos da pesquisa e das questões que deve 
abordar; 

• uma busca por informações sobre pesquisas/estudos já realizados; 

• a formulação de hipóteses; 

• um plano de pesquisa com indicações precisas relativas à abordagem, 
amostra, instrumentos, marco de análise, treinamento de assistentes de 
pesquisa: (moderadores, entrevistadores, investigadores) e o plano para 
a apresentação de resultados; 

• considerável disciplina científica e uma falta essencial de qualquer 
julgamento de valor ou avaliação moral, principalmente em relação ao 
HIV/aids.  

Entretanto, alguns consideram que as diferenças entre os dois tipos de pesquisa 
são tais que eles são incompatíveis. 

 

Diferentes processos  

Aqui, nos restringiremos a uma descrição dos dois processos realizados de 
maneiras distintas na pesquisa quantitativa e qualitativa, ou seja, a formulação de 
hipóteses e a constituição de amostras.  

 

 Atividade 5 
Você pode pensar em outros processos que são realizados de maneira distinta nos 
dois tipos de pesquisa? Anote-os a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na formulação de hipóteses 
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Pesquisa quantitativa: formulam-se hipóteses antes do início do trabalho, onde o 
principal objetivo do processo estabelecido é testá-las e descartá-las ou confirmá-
las.  

Pesquisa qualitativa: as hipóteses são o resultado da atividade inicial (pesquisa 
bibliográfica, coleta inicial de informações); elas orientam o trabalho, mas o 
propósito dos dados obtidos não é necessariamente confirmar ou descartar 
hipóteses e/ou teorias preconcebidas. Devido à natureza repetitiva do processo, 
novas hipóteses podem ser formuladas à medida que o trabalho avança.  

 

Na constituição de amostras 

Na abordagem quantitativa, a amostra é baseada em cálculos estatísticos, onde a 
principal preocupação é obter uma representatividade estatística onde é 
altamente provável que cada indivíduo na população considerada será incluído na 
amostra. 

Na abordagem qualitativa, há uma grande variedade de amostras, como:  

• homogêneas; 

• amostras ‘em bola de neve’: a seleção de novas pessoas, dependendo 
das informações obtidas (por exemplo, a descoberta de atores-chave); 

• amostras que dependem dos critérios que se deseja estudar;  

• amostras baseadas em cotas (a identificação de subgrupos importantes, 
seguida pela seleção);  

• caso ou amostras discordantes, etc. 

 

A preocupação com a representatividade sociológica é maior do que com a 
representatividade estatística, mas certas amostras qualitativas também podem 
ser constituídas naturalmente, como amostras de pesquisas quantitativas. A 
constituição da amostra está intimamente relacionada aos objetivos da pesquisa e 
às questões abordadas por ela. Assim, num estudo em Burkina Faso sobre o 
impacto do HIV/aids no sistema educacional, identificaram-se escolas para o 
estudo segundo certos critérios: meio urbano/rural; ensino fundamental/médio e 
escolas técnicas; e ensino público/privado. Assim, foi possível fazer comparações 
referentes a esses vários critérios.   

O fator que determina o tamanho da amostra (além do orçamento e da duração do 
estudo) frequentemente é ‘saturação’: a informação torna-se repetitiva e 
confirmatória, e as novas entrevistas não fornecem nenhuma informação nova.  

 Atividade 6 
Estabeleça uma amostra para entrevistas individuais na capital, como parte de 
uma abordagem qualitativa sobre o impacto do HIV/aids no sistema educacional 
de seu país. 
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Entretanto, os limites entre os dois tipos de abordagem nem sempre são distintos 
e as relações entre os dois não são mais vistas como há uns 15 anos. Cada vez 
mais, são consideradas complementares. 

 

Abordagens complementares  

A questão atualmente perguntada em muitas pesquisas envolve sua principal 
linha – qualitativa ou quantitativa – o que não impede o uso dos dois tipos. 
Qualquer modelo particular de pesquisa ou combinação de modelos que for 
selecionada deve estar voltado aos objetivos da pesquisa.  

Quais são as vantagens que podemos esperar de diferentes abordagens para 
melhor compreender o impacto do HIV/aids no sistema educacional? 

É possível ter percepções diferentes e complementares em resultado da 
combinação dessas duas abordagens. Os pontos fortes de uma compensam as 
fraquezas da outra, de modo que os pontos fortes de ambos têm um impacto 
combinado. 

É interessante utilizar a pesquisa qualitativa para melhor compreender e 
interpretar achados quantitativos. 

Por exemplo, a taxa estimada de prevalência com base numa campanha de 
triagem do HIV em escolas numa região diminuiu. A abordagem quantitativa 
buscará avaliar as diferenças de um ano para outro com relação ao sexo dos 
envolvidos, o meio (rural ou urbano), e exposição à educação preventiva. Por sua 
vez, a abordagem qualitativa procurará compreender as atitudes dos jovens com 
relação à educação preventiva que recebem, com a devida consideração às 
variáveis enfocadas na abordagem quantitativa (sexo, idade, etc.).  

• A pesquisa qualitativa pode levar a hipóteses para um estudo 
quantitativo ou um estudo quantitativo pode ser necessário após 
pesquisas qualitativas; 

• A associação entre os dois tipos de pesquisa possibilita um melhor 
entendimento da complexidade da situação real e assim permite 
estratégias e decisões que são apropriadamente voltadas para a 
situação criada pela epidemia de aids no campo da educação.  

 

Como se podem alcançar essas associações e harmonia dos dois tipos de 
pesquisas? 

• À luz dos objetivos da pesquisa, formule as questões que você pretende 
abordar. 

• Identifique as questões que envolvem uma abordagem quantitativa e 
aquelas que pedem uma abordagem qualitativa; por exemplo, ao planejar 
uma campanha de triagem de jovens, a abordagem quantitativa ajudará 
a responder questões como:  

 Qual é a proporção de alunos nas primeiras séries do ensino médio 
que já fizeram um exame de triagem?  

 Qual a proporção dos que o fariam se fossem gratuitos?  

 A disposição de fazer um exame de triagem varia de acordo com o 
sexo, tipo de escola, o meio, etc.?  
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Por outro lado, para responder questões sobre atitudes em relação à perspectiva 
do exame, o medo que isso pode causar e as expectativas de jovens se o exame 
for positivo, é essencial uma abordagem qualitativa. 

• Identificar os tipos de informação mais fáceis de obter com uma dada 
abordagem. 

• Usar técnicas características de ambos os tipos com diferentes amostras: 
por exemplo, um questionário (com perguntas fechadas e algumas 
perguntas abertas) com uma amostra representativa de professores, e 
entrevistas semiestruturadas com inspetores e conselheiros 
educacionais. 

• Utilizar um grupo particular se for necessário obter uma resposta a uma 
dada questão de pesquisa, usando meios característicos das duas 
abordagens, como um questionário com questões fechadas (ou de 
múltipla escolha) e discussões em grupo com associações de pais, por 
exemplo, para estudar seu papel na educação preventiva. 

• Planeje quantificar certos achados obtidos usando técnicas qualitativas, 
por exemplo, no caso de composições projetivas para todas as classes de 
segundo ano em escolas selecionadas do ensino médio; em tal situação, 
é importante especificar claramente como a interpretação da informação 
será circunscrita. 

• Faça com que processos experimentais façam parte de uma pesquisa 
qualitativa: selecione casos similares, mas com variáveis operacionais 
diferentes (variáveis que esclarecem diferenças como sexo, idade, 
categoria socioprofissional, local de residência) ou, num contexto 
experimental pré-determinado, reúna evidências qualitativas conclusivas 
(por meio de entrevistas ou observações); para chegar a conclusões 
cientificamente válidas, esse tipo de integração de material exige uma 
considerável experiência em pesquisa e o estabelecimento de um 
conjunto complexo de convenções de pesquisa.  

• Inclua observações feitas em diferentes momentos (por exemplo, antes e 
depois de treinamentos de professores). 

Podem-se considerar outras combinações, desde que técnicas qualitativas e 
quantitativas formem parte de um contínuo alinhado com os objetivos da 
pesquisa.   



MÓDULO 3.3: Pesquisas qualitativas em educação e HIV/aids 110 

 Resumo 

Se quisermos tratar o impacto do HIV/aids no sistema educacional de modo 
abrangente, não é possível trabalhar somente com dados quantitativos. A 
pesquisa qualitativa produz dados que são importantes para melhorar a gestão 
educacional no contexto do HIV/aids. Constitui um alicerce essencial para o 
trabalho efetivo de planejadores e administradores educacionais, ao permitir:  

• que a real situação social e educacional seja percebida em termos da 
visão e experiência de diferentes atores no sistema educacional 
desbaratado pela epidemia;  

• maior entendimento de como e por que esses atores são afetados pelo 
HIV/aids; 

• propostas para ação emanadas de partes interessadas que, em certos 
casos, deverão implementá-las. 

Uma abordagem qualitativa não implica imprecisão metodológica ou pesquisa 
não-científica. Tanto o estabelecimento de objetivos e temas de pesquisa, a 
formulação de hipóteses (mesmo se não têm o mesmo propósito da pesquisa 
quantitativa), e a preparação de um plano de pesquisa precisam ser realizados 
com a mesma disciplina, a fim de produzir resultados totalmente válidos. 
Entretanto, o desejo de compreender os processos e contexto subjacentes às 
questões abordadas na pesquisa e elaborar as informações são tais que a 
pesquisa qualitativa é especial, entre outras coisas por sua flexibilidade, 
particularmente útil ao examinar um assunto delicado como o HIV/aids, e pela 
natureza repetitiva do processo envolvido. As pessoas engajadas em pesquisas 
qualitativas estão constantemente retraçando seus passos para examinar mais de 
perto tópicos que emergem da coleta de informações, reformulando questões e 
hipóteses conforme apropriado, ou modificando suas amostras.  

O HIV/aids tem um impacto claramente perceptível na organização do setor 
educação, a qualidade de serviços e as exigências educacionais de comunidades, 
mas também em muitos outros setores (saúde, economia, etc.). A abordagem 
qualitativa é favorável ao envolvimento de diferentes setores, quebrando o 
isolamento em que o setor educação e seus responsáveis possam ter se 
entrincheirado, e também pode ser combinada com abordagens quantitativas. 
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 Lições aprendidas 

Depois de trabalhar nesse módulo, você deve ter assimilado as seguintes lições: 

 
Lição Um 

A pesquisa qualitativa é especialmente apropriada no contexto do HIV/aids. 

• É adequada ao tratamento de questões delicadas, e permite vencer 
certas formas de resistência. 

• Busca um entendimento mais profundo do que outros realmente 
vivenciam, os processos e a significância de suas atitudes, padrões de 
comportamento, etc. 

• Dá a devida consideração ao contexto – em particular, ao contexto 
sociocultural – e é especialmente recomendada para analisar a 
representação social associada à aids. 

• É favorável ao envolvimento dos grupos sociais envolvidos, que são vistos 
como os reais protagonistas, e não como meros objetos de pesquisa. 

• É facilmente adaptável a situações variadas e não-ortodoxas.  

 
Lição Dois 

A pesquisa qualitativa ajuda-o a lidar melhor com os efeitos da epidemia, das seguintes 
maneiras:  

• Fornecendo informações necessárias para o planejamento nacional, 
regional e local no contexto da educação e HIV/aids. 

• Contribuindo para a implementação de estratégias e planos. 

• Facilitando o monitoramento e a avaliação do impacto da epidemia no 
sistema educacional, e especialmente na qualidade da educação. 

• Contribuindo para uma melhor educação preventiva entre jovens e 
atividades mais more efetivas de advocacy em diferentes níveis.  

• Encorajando colaboração com outros setores. 
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Lição Três 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lição Quatro  

Na maioria dos casos, a classificação, processamento e análise de dados são 
operações superpostas em pesquisa qualitativa. Três tipos de habilidades são 
essenciais para realizá-las: disciplina científica, capacidade de estabelecer 
associações, e imaginação. Entre as regras para análise de qualidade, lembre que 
você deve, antes de tudo: 

• estabelecer relações entre elementos constitutivos (numa entrevista ou 
num texto), bem como entre elementos derivados de vários métodos ou 
grupos; 

• avançar de modo repetitivo;  

• comparar e contrastar dados obtidos de diferentes fontes ou por meio de 
diferentes técnicas; 

• interpretar dados não-numéricos a fim de identificar tendências a partir 
das quais é possível compreender e explicar o fenômeno estudado. 

 
Lição Cinco 

Apesar das inegáveis diferenças entre pesquisa quantitativa e qualitativa, em 
termos tanto de propósito quanto de processos, a tendência atual é considerá-las 
complementares. Sua combinação permite diferentes percepções. Combinadas, 
eles possibilitam um melhor entendimento da complexidade de situações reais, 
especialmente no caso do HIV/aids. 

Entrevistas individuais   
Discussões de grupo  

Observação 
participante ou 
não-participante  

Redações 
projetivas 

Coleções de 
canções ou 
desenhos 

Método VPP Estudos de caso e histórias, 
depoimentos, etc. 

Atas de reuniões, 
ou vários tipos de 
textos 

Seleção de técnicas 
alinhadas com o foco da 

pesquisa, seus grupos alvo e 
os meios humanos,  

organizacionais e financeiros 
disponíveis. Alcance para 

combinar várias técnicas com 
o mesmo grupo alvo. 
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Estratégias e instrumentos de coleta de dados podem ser combinados de 
diferentes modos, tais como: 

• usar ambos os tipos de técnica com diferentes amostras; 

• usar recursos característicos das duas abordagens para enfocar o 
mesmo grupo; 

• possibilitar a quantificação de certos resultados obtidos por meio de 
técnicas qualitativas; 

• incorporar processos experimentais na pesquisa qualitativa.  

Essas combinações são usadas em conformidade com os objetivos da pesquisa e 
as questões subjacentes, e são contempladas no momento da elaboração inicial 
do plano de pesquisa. 
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 Respostas as atividades 
Pontos para reflexão 

1. Dificuldades frequentemente encontradas: falta total ou parcial de dados 
estatísticos; HIV/aids = um tabu, uma parede de silêncio que impede a 
circulação da informação; dificuldade de distinguir entre o que é atribuível 
ao HIV/aids e o que é atribuível a outros problemas (por exemplo, no caso 
do absenteísmo); falta de coordenação entre órgãos envolvidos na luta 
contra o HIV/aids, falta de familiaridade com a ação de ONGs, etc. 

 

2. Com melhor entendimento, é possível avaliar o trabalho já executado, para 
evitar duplicação, identificar e repetir iniciativas frutíferas, fortalecer a 
capacidade daqueles que agem, determinar qual é a melhor ação, mobilizar 
fundos, otimizar a gestão da ruptura causada pela epidemia do HIV, e 
melhorar o planejamento, etc. 

 

3. Levantamentos por questionários, entrevistas individuais, discussões em 
grupo, atas de reuniões, relatórios de inspetores e orientadores 
educacionais, relatórios do início do ano escolar, estatísticas escolares, 
depoimentos, estudos de caso, observações, e muitas outras técnicas a 
serem descritas no módulo. 

 

4. Dados estatísticos referentes a OCV não são muito confiáveis nem 
favoráveis a uma compreensão dos problemas vivenciados por essas 
crianças, independentemente de serem escolares ou familiares, ou 
econômicos, psicológicos ou de saúde, etc. É possível realizar uma pesquisa 
qualitativa voltada para obter um melhor entendimento desses problemas.  

 

5. É possível combinar esses dois tipos de pesquisa (quantitativa e qualitativa), 
como veremos na Seção 3. 

 

Atividade 1 

O plano A melhorado levará em conta os dados derivados de pesquisas 
qualitativas, ao mesmo tempo em que também possibilita ações já identificadas, 
como: 

• medidas em escolas que permitem a professores identificar OCV de um 
modo que evite discriminação ou impeça sua estigmatização; 

• ações direcionadas a famílias que acolhem OCV, de modo que fiquem 
plenamente cientes da importância da educação e ensino para essas 
crianças, e, se possível, colaboração com ONGs que desenvolvem 
programas de atividades de geração de renda; 
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• apoio psicológico para aqueles que dele possam precisar, o que por sua 
vez pressupõe o treinamento – ou mesmo treinamento intensivo – de 
pessoal capaz de fornecê-lo; 

• a introdução de arranjos formais descentralizados para uma impulsão 
coordenada consistente de combate ao HIV/aids, que estabelecerá 
mecanismos para monitorar as diversas ações acarretadas.  

 

Esses pontos são apenas meras propostas, e todos podem visualizar medidas 
voltadas ao seu contexto de trabalho. 

 

Atividade 2 

Dúvidas, receios 

Possíveis motivos para seu ceticismo:  

1. A pesquisa qualitativa não é científica, não tem objetividade e os dados 
coletados não são confiáveis. 

2. Nem todos esses dados são necessários para um plano construtivo, e uma 
preocupação excessiva pelas opiniões dos diversos protagonistas confunde 
a questão. 

3. Não se podem considerar os achados de pesquisas qualitativas como 
aplicáveis a toda a população. 

4. Pessoas vivendo com HIV têm receio de se identificar por medo do estigma 
ou rejeição, de modo que não será possível envolvê-los em pesquisas. 

5. Exige muito tempo e energia, e os resultados não são explorados por 
diversas razões, particularmente financeiras. 

Argumentos dos que apóiam pesquisas qualitativas 

1. Esse tipo de pesquisa exige a mesma disciplina científica da abordagem 
quantitativa nos diversos estágios de preparação, coleta, classificação e 
análise de dados (para maiores detalhes, consulte o início da terceira seção 
e as referências bibliográficas). 

2. Muitos planos são projetados, mas poucos são executados, porque foram 
‘impostos’ e não levaram em conta as experiências reais de vida dos 
protagonistas e as razões para seus comportamentos/atitudes. 

3. É verdade que os resultados de pesquisas qualitativas podem não se aplicar 
a todas as circunstâncias, e na verdade essa é na verdade uma de suas 
verdadeiras limitações. Por essa razão, é útil combinar os dois tipos de 
pesquisa (qualitativa e quantitativa).  

4. É possível envolver pessoas vivendo com HIV numa pesquisa relevante para 
eles, desde que haja uma sólida base de confidencialidade e que eles 
possam razoavelmente esperar que se beneficiarão em resultado da 
pesquisa realizada. 

5. Qualquer pesquisa exige tempo, energia e um mínimo de recursos. Os 
resultados de pesquisas qualitativas podem ajudar a mobilizar apoio 
financeiro.  
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Atividade 3 

Guia para uma discussão de grupo com chefias educacionais da área sobre 
absenteísmo de professores parcialmente devido ao HIV/aids. 

Tópicos  Exemplos de questões para discussão  

Causas de 
absenteísmo entre 
professores  

Quais são os diversos tipos de absenteísmo e os motivos 
para cada um deles?  

Reações do meio em 
relação a faltas por 
problemas de saúde 

Como chefias/outros colegas reagem? 

Como os alunos reagem? 

O que os pais de alunos/associações de pais 
dizem/fazem?  

Medidas 
administrativas e 
educacionais/didáticas 
em casos de problema 
de saúde 

Quais são as principais preocupações de chefias ao lidar 
com essas faltas?  

Que medidas administrativas são mais frequentemente 
adotadas, e por quê?  

Qual é a opinião das chefias educacionais da área em 
relação às medidas introduzidas?  

Que dificuldades enfrentam ao lidar com esse 
absenteísmo? 

Quais são as 
consequências do 
absenteísmo  

Para os resultados escolares? 

Para a imagem da escola entre pais e professores? 

Para a vida escolar?  

Possíveis melhoras Como a comunidade pode ajudar? Que arranjos 
organizacionais podem ser estabelecidos por autoridades 
educacionais da área? Como devemos envolver toda a 
comunidade educacional na gestão do absenteísmo 
devido a problemas de saúde, e como outros tipos de 
absenteísmo podem ser reduzidos?  

 

 

Atividade 4 

Um exercício de redação projetiva sobre o tema relações sexuais entre professores 
e alunos (de qualquer sexo) para alunos da terceira série do ensino médio. 

Um amigo lhe conta que um de seus professores provavelmente tem aids. Imagine 
o que seu amigo acha dessa situação, como a classe se comporta e que medidas 
são tomadas pelas autoridades escolares? 

Um jovem professor notou uma moça particularmente atraente em sua classe. Ele 
gostaria muito de sair com ela. Algum tempo depois, você fica sabendo que eles 
estão saindo juntos. O que os alunos da classe pensam e dizem sobre essa 
relação íntima entre eles?   
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Obviamente, esses são apenas dois exemplos. Não esqueça as instruções sobre o 
tema: o texto deve ser curto e facilmente compreensível para o público desejado, 
com vocabulário e sintaxe simples. Assegure-se que ele descreve uma situação 
familiar para quem escreve, ou pelo menos não totalmente estranha. 

 

Atividade 5 

Outras diferenças costumeiras nos processos de pesquisa quantitativa e 
qualitativa: 

 

Pesquisa quantitativa Pesquisa qualitativa 

Os dados coletados estão sempre sob 
forma numérica 

Via de regra, os dados não são 
numéricos 

Coleta de dados por meio de questões 
pré-determinadas fechadas ou de 
múltipla escolha 

Coleta pode ser baseada em muitas 
técnicas, com questões abertas 

Ênfase em relações causais  Ênfase em processos e significado 

Interpretação de dados por meio de 
operações estatísticas, a fim de avaliar 
a confiabilidade das associações 
observadas  

Interpretação de dados com base em 
comparações, e relacionando um 
elemento a outro a fim de descobrir 
explicações subjacentes  

 

 
Atividade 6 

Amostra para entrevistas individuais, numa abordagem qualitativa, sobre o 
impacto do HIV/aids no sistema educacional. 

Há cinco categorias de pessoas que podem ser entrevistadas individualmente na 
capital:  

• Autoridades e funcionários graduados dos ministérios da educação, 
saúde e serviços sociais, comitês ministeriais de combate à aids e DSTs, 
o diretor regional (ou estadual) da capital.  

• Associações, ONGs, sindicatos de professores. 

• Diretores de escolas.  

• Outras fontes: líderes religiosos, pesquisadores, PVHA.  

• Parceiros técnicos e financeiros de desenvolvimento.  
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 Objetivo gerais 

Este módulo foi desenvolvido para planejadores educacionais e outros 
funcionários do ministério envolvidos na gestão e prevenção do HIV no sistema 
educacional. Foi preparado para ser 'não-técnico' e não tenta ensinar professores 
a desenvolver módulos de simulação ou a usar programas ou ferramentas de 
computador. A preocupação primária desse curso é a compreensão dos métodos 
de fazer projeções de matrículas e dos recursos humanos, físicos e financeiros no 
interior de um sistema educacional que operam sob o impacto da aids. Ele o 
ajudará a estabelecer hipóteses que levam em conta o impacto da epidemia de 
aids e, assim, a criar cenários com vistas a contribuir para a análise de políticas. 

 Objetivos 

Ao final desse módulo, você deve ser capaz de: 

• explicar a utilidade de modelos de simulação no planejamento 
educacional e análise de políticas, bem como na organização do diálogo 
político; 

• avaliar os pontos fortes e fracos de modelos de projeção para educação 
em condições de aids; 

• compreender a diferença entre os tipos de modelos educacionais usados 
no planejamento e desenvolvimento de políticas; 

• explicar como pressupostos sobre a oferta e a demanda em educação 
num ambiente de aids podem afetar decisões políticas.  
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Antes de começar… 

 Pontos para reflexão 

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

Que métodos/ferramentas seu ministério usa atualmente para planejar o futuro: 

• matrículas 

• professores 

• orçamentos 

• construção de salas de aula 

 

Discuta os seus pontos fortes e fracos.  

De que maneira subsidiam o desenvolvimento da política de educação? 

De que maneira os impactos da epidemia de aids podem ser integrados nas 
projeções e simulações?  

Em relação a seu país, quais seriam alguns aspectos importantes a serem 
considerados para avaliar a evolução da prevalência do HIV? 
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Módulo 3.4 

 PROJEÇÃO DA OFERTA E DEMANDA 
EM EDUCAÇÃO NUM CONTEXTO DE HIV/AIDS  

 

 Introdução 

Este módulo introduz projeções de matrícula e modelos de simulação e discute 
como podem ser usados para criar cenários prováveis integrando condições de 
HIV/aids, a fim de ajudar planejadores e tomadores de decisão a implementar 
políticas e planos de resposta efetivos. Explica o que é um modelo de simulação e 
como o uso desses modelos para planejar e monitorar efetivamente fluxos de 
alunos e recursos financeiros pode ajudar a melhorar a gestão de sistemas 
educacionais afetados pela epidemia de aids. Para um trabalho técnico mais 
aprofundado em projeções/simulações ao longo de todos os módulos, consulte os 
materiais de treinamento do IIEP sobre técnicas de projeção e modelos de 
simulação (veja Referências bibliográficas e outros materiais). 

Na primeira parte, discutiremos a prática de usar projeções, previsões e modelos 
de simulação. Focalizaremos então o uso dessas projeções e modelos em termos 
de educação, enquanto levamos em conta os impactos do HIV/aids na oferta e 
demanda em educação. Exploraremos depois os pontos fortes e as limitações de 
projeções de matrícula e modelos de simulação, ao considerar a disponibilidade e 
qualidade dos dados necessários para matrícula escolar, questões humanas, 
materiais e financeiras, particularmente integrando fatores ligados ao HIV/aids. Na 
seção final, avaliaremos a utilidade de modelos de simulação para subsidiar o 
diálogo político.  

Ministérios de educação devem estar familiarizados com os impactos específicos 
do HIV/aids sobre estudantes, educadores e funcionários de escolas em todos os 
níveis de seu sistema educacional. É importante compreender a porcentagem 
geral de professores perdidos devido à aids, e o número aproximado de crianças 
órfãs a cada ano, ou o número de crianças que foram forçadas a abandonar a 
escola porque suas vidas familiares foram afetadas pela aids.  

O papel do planejador é informar o tomador de decisão sobre as consequências a 
médio e longo prazo de deixar o sistema educacional transcorrer como 
antigamente sob a pressão do HIV/aids e demonstrar o impacto de várias decisões 
e políticas que poderiam ser encaradas. Projeções de matrículas, professores e 
salas de aula são essenciais nesse processo. O modelo de simulação é um 
instrumento muito útil para desenvolver projeções de matrícula e para discutir 
opções de políticas e estratégias com os vários parceiros envolvidos. Ao tentar 
estimar o impacto do HIV/aids nas matrículas e recursos escolares, essas 
simulações e projeções podem ser extremamente úteis.  
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1. Uso de projeções, previsões, modelos de 
simulação e construção de cenários  

Fazer projeções 
Em termos estritos, fazer projeções significa extrapolar com base em tendências 
passadas. Projetam-se matrículas com base no pressuposto que a tendência – de 
crescimento ou declínio – continuará a transcorrer como antes. 

Um método simples e rápido de criar uma projeção é estimar, com base em 
estatísticas passadas, uma taxa aritmética ou geométrica de aumento (ou queda), 
que é então estendida para o futuro aplicando-a aos valores de dados mais 
recentes.  

As projeções não tentam descrever o que acontecerá no futuro. Elas só tentam 
apresentar o que aconteceria se tais ou tais condições viessem a prevalecer.  

Exemplos típicos de projeções são: 

• projeções de população; 

• projeções de matrículas;  

• projeções econômicas;  

• projeções da força de trabalho. 

 

Fazer previsões 
Previsões, ao contrário de projeções, tentam estimar o futuro mais provável. Seu 
objetivo é fornecer informações sobre tendências futuras, com um nível de 
confiança bastante alto. Mas, evidentemente, o futuro nunca pode ser certo. 

Os métodos usados podem ser similares àqueles indicados para projeções. 
Entretanto, normalmente se tem mais cuidado na análise e interpretação de 
tendências passadas ao longo de um período maior, com vistas a identificar 
possíveis mudanças na tendência, e as ‘sementes de mudança’ ou mudanças que 
são praticamente invisíveis no presente, mas que poderiam tornar-se muito 
significativas no futuro.  

Alguns exemplos comuns de previsões incluem: 

• a previsão do tempo (note que ninguém se interessa pela projeção do 
tempo).  

• previsões econômicas e de pessoal. Diferem de projeções de pessoal no 
sentido em que propõem apenas um cenário. Entretanto, nos tempos 
atuais de alta incerteza econômica, globalização e rápida mudança 
técnica, preparar previsões de pessoal tornou-se um exercício muito 
difícil, e pouquíssimos planejadores se arriscam a fazê-los. Na verdade, 
previsões de pessoal foram substituídas por projeções de pessoal, 
trabalhando com pressupostos diferentes, contrastados (isto é, 
simulações). 
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Simulações e modelos de simulação 
Um modelo de simulação é uma representação do comportamento de um sistema 
por meio de um conjunto de formulas matemáticas que permitirão o 
desenvolvimento de uma variável, ou conjunto de varáveis, a ser vinculada ao 
desenvolvimento de outra. Simulações visam a explorar as consequências de 
diferentes opções políticas sobre uma variável. Em outras palavras, modelos de 
simulação permitem que planejadores testem diferentes pressupostos ou 
hipóteses a respeito de certas condições ou variáveis num sistema escolar, para 
ver como os resultados melhoram ou afetam o sistema.  

 

Quadro 1:  Modelos de simulação: o que podem fazer? 

Assim como as projeções, simulações e modelos de simulação não procuram 
predizer o que acontecerá no futuro.  

Seu propósito é subsidiar tomadores de decisão e outros importantes atores sociais 
sobre o que aconteceria se tais e tais desenvolvimentos ocorressem, ou se tais ou 
tais medidas fossem tomadas.  

Ao frisar as consequências de diferentes opções, podem contribuir para a seleção da 
opção mais desejável, tendo em mente todas as condições e limitações. 

 

Por exemplo, pode-se explorar uma gama de pressupostos ou hipóteses sobre a 
evolução de taxas de abandono para uma dada escola ou série, a fim de ver como 
cada opção afetaria tendências na conclusão escolar. O pressuposto de que essas 
taxas permaneçam constantes leva a um resultado, enquanto o pressuposto de 
que evoluirão na mesma linha de tendências passadas ou futuras pode levar a 
outro, muito diferente. O quadro 2 mostra outro exemplo usando um pressuposto 
sobre a prevalência do HIV a fim de medir as necessidades da força de trabalho. 

Como um exemplo específico para o HIV de um modelo de simulação, podemos 
explorar as consequências de diferentes pressupostos sobre a regulação do fluxo 
após o ensino fundamental (pressupostos feitos sobre a taxa de transição para o 
ensino médio, ensino profissional ou para o mundo do trabalho), a fim de 
determinar como afetam o crescimento da matrícula.  

 

Quadro 2: Determinar as necessidades de recrutamento e custos da força de 
trabalho de professores 

Podemos fazer pressupostos com base na taxa de prevalência do HIV no corpo 
docente num determinado país. É possível similar o impacto do HIV/aids sobre 
professores variando a taxa de prevalência do HIV no modelo, o que leva a 
diferentes cenários. Esse exercício pode ser útil para determinar as necessidades 
de recrutamento (e custos) para substituir professores que saíram do sistema 
devido a doenças relacionadas à aids ou morte. 
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É possível desenvolver um modelo de projeções de matrícula que vincule 
admissões escolares à população em idade escolar, e o número de alunos 
matriculados nas diferentes séries à matrícula em séries inferiores no ano 
anterior. Assim, é possível incorporar a hipótese do aumento do abandono devido 
ao HIV/aids1.  

Uma vez feita a projeção de matrícula, é possível estimar o número de professores 
necessários aplicando uma razão aluno-professor e então o número de novas 
salas de aula necessárias. Costumava-se levar muito tempo para fazer esse 
cálculo à mão, mas agora isso ficou muito fácil e rápido, graças a computadores, 
particularmente microcomputadores.  

É costume, ao criar modelos de simulação, desenvolver muitas variáveis. 
Entretanto, embora a rapidez dos computadores possibilite isso, não é 
aconselhável preparar variáveis demais ou tentar combinar todas as opções 
possíveis. Cada variante deveria ter sua própria lógica e coerência, e representar 
certa filosofia do desenvolvimento do sistema como um todo. Também podemos 
nos referir a esse ‘todo’ como um ‘cenário’. Falaremos agora sobre a construção 
de cenários. 

 

Construção de cenários 
Um cenário é uma série de eventos que imaginamos que vão acontecer no futuro e 
uma descrição de como ele seria. O ponto de partida de um cenário é: "O que 
aconteceria se…?" 

A finalidade última da construção de cenários é fornecer informações de maneira 
consistente e coerente, a fim de ajudar formuladores de políticas a formular 
estratégias e opções e alimentar um debate público, e influenciar decisões de 
políticas. Isso envolve os seguintes passos: 

• Identificar as variáveis chave: Escolha as variáveis de maior importância 
para suas políticas de HIV, como porcentagem de abandonos, alunos 
ausentes devido ao HIV/aids, órfãos e professores com doença crônica; 
absenteísmo de professores por motivo de doença; prevalência de HIV no 
corpo docente, etc. 

• Realizar uma análise explanatória de grandes tendências evolutivas: 
Pense no que aconteceu nos últimos anos. Por exemplo, existe algum 
vínculo entre o absenteísmo e o abandono escolar ou a orfandade? Qual 
a tendência na evolução desses vínculos? Quais são algumas estratégias 
para melhorar essas situações?  

• Fazer hipóteses fundamentais sobre variáveis chave e estratégias de 
atores: Decida que ações o ministério pode fazer para melhorar as 
condições. Por exemplo, de que maneira as estratégias para apoio à 
frequência escolar estão melhorando a frequência? Os gastos com órfãos 
melhorarão suas oportunidades educacionais na escola?  

                                                 
1 Em países com taxas de HIV em adultos acima de 5%, o número de OCV cresce rapidamente. Em cidades, 
podem ser considerados crianças de rua. Em áreas altamente afetadas, essas crianças formam uma parte 
substancial da população em idade escolar. Entretanto, na ausência de ajuda para taxas escolares, apoio 
nutricional e outras necessidades básicas, muitas dessas crianças não se matriculam na escola ou a 
abandonam antes de completar o ciclo. 
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• Escolher possíveis futuros: Determine se a tendência manterá o mesmo 
ritmo ou se acelerará no futuro, etc. 

• Construir os cenários: Traduza as variáveis escolhidas e seus vínculos 
esperados para o modelo, usando valores específicos para o ano 
projetado, com base nas hipóteses propostas no passo 4. 

As várias decisões e pressupostos feitos em cada nível devem ser coerentes, 
produzindo assim um cenário coerente. Deve ser relevante e realista, explorando 
opções válidas e razoáveis, e deve ser transparente, de fácil leitura e 
compreensão pelas partes interessadas.  

 

 Atividade 1 
Recentemente, foi realizada alguma projeção prospectiva em seu país ou região? 
De que maneira esse trabalho considerou a educação? 
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2.  Modelos de simulação: projeção de matrículas  

Projeções de matrícula são uma parte integral do processo de planejamento 
educacional. Ocorrendo logo após um diagnóstico meticuloso das condições atuais 
da educação num país, modelos de simulação e projeções têm um papel crucial 
na análise de políticas e tomada de decisões. A projeção de matrículas ocorre 
tanto em cima, isto é, no nível ministerial, como em baixo, ou no nível local ou 
municipal para as decisões de política educacional mais importantes. 

 

Projeção de matrículas no nível ministerial  
No nível superior, os modelos de simulação demonstram os efeitos de diferentes 
opções estratégicas disponíveis às autoridades políticas sobre a matrícula escolar. 
Por exemplo, qual seria o efeito sobre o número de alunos a serem matriculados 
caso se decidisse declarar a educação primária universal até o fim da década, ou 
aumentar a duração do ensino fundamental obrigatório? Quantos alunos deverão 
ser acomodados? Qual seria o provável efeito desses desenvolvimentos sobre a 
demanda por mais escolaridade, e o número de alunos a ser acomodados no 
ensino médio e mesmo no superior? Considerando a matrícula numa área de altos 
níveis de prevalência de HIV, os funcionários do ministério poderiam usar 
simulações para conhecer o número de estudantes que o sistema escolar terá de 
acomodar no futuro, ou calcular o número de professores, o número de salas de 
aula e os recursos orçamentários necessários.  

 

Projeção de matrículas no nível local  
No nível local, a projeção de matrículas serve como modo de verificação e 
avaliação, usando os dados mais recentes e atualizados para ajustar pressupostos 
e criar quaisquer ações corretivas ou adicionais que possam ser necessárias. 

A aids é uma epidemia a longo prazo. A epidemia e seu impacto estarão presentes 
no futuro previsível. Isso faz com que planejadores e gestores devam estar 
conscientes do futuro impacto e suas implicações em termos de demanda 
(impacto demográfico na população de idade escolar), oferta (atrito de 
professores) e qualidade da educação (abandono de alunos, alocação de recursos 
humanos e financeiros). Esta epidemia está aumentando a importância do 
planejamento futuro. 

A maior parte de modelos de simulação em educação abrange um período de 15 a 
20 anos. Eles contribuem para o desenvolvimento de diferentes cenários, que 
podem ser a base para um diálogo político com as diferentes partes interessadas 
– os que tomam as decisões, os que financiam e os que implementam. Mudanças 
significativas em tendências anteriores provocadas por ações propostas têm maior 
probabilidade de serem sentidas a longo prazo devido ao tempo necessário para 
implementar algumas medidas e para mudar padrões de comportamento de pais, 
estudantes ou professores. 

Os efeitos de muitos eventos ou decisões não podem ser vistos imediatamente, e 
até 10 a 15 anos podem passar antes que todo o seu impacto seja sentido. Em 
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educação, o efeito de uma decisão sobre políticas de admissão escolar começará 
a ter um impacto significativo no número de alunos matriculados naquele nível 
somente três ou quatro anos mais tarde. Além disso, pode levar 10 a 15 anos 
antes que as consequências dessa medida sobre todo o sistema educacional 
possam ser completamente avaliadas, e toda uma geração (cerca de 20 a 25 
anos) antes que o perfil educacional da população ativa comece a mudar e o 
impacto sobre o desenvolvimento seja sentido. Da mesma maneira, as 
consequências da adoção de uma atitude de laissez-faire e da não tomada de 
decisões pode revelar-se desastrosa cerca de 10 a 15 anos mais tarde. 
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3.  Modelos de simulação usados em educação 

Vários modelos de simulação foram desenvolvidos especificamente para uso na 
educação. Alguns exemplos de seus usos são: 

• Estimar o futuro número de alunos matriculados por nível de ensino. 

• Avaliar o número de professores a serem treinados e o número de 
escolas a serem construídas a cada ano. 

• Estimar o custo do desenvolvimento do sistema educacional no futuro. 

• Estimar o número de formandos nos diferentes níveis, com vistas a 
compará-lo com as exigências de pessoal planejadas pela sociedade. 

• Avaliar como o HIV/aids afetará as necessidades do corpo docente ou as 
matrículas.  

Usando um programa simples de planilha (como Excel ou Lotus), planejadores 
educacionais podem construir seu próprio modelo de projeções de matrículas 
(IIEP, 2005), e projetar cenários relativamente simples para determinar o número 
de professores necessários por nível de ensino, o número de escolas que serão 
necessárias, bem como as futuras despesas recorrentes e de capital.  

 

Individualizando modelos de simulação às necessidades do país 
Construir seu próprio modelo para analisar escolhas de políticas para seu sistema 
educacional pode ser muito demorado e desafiador, e felizmente você não precisa 
fazer isso você mesmo. Já existem modelos, que podem ser facilmente adaptados 
para ajustar-se às condições específicas de seu país. Esses modelos diferem 
conforme: 

• alcance: níveis educacionais envolvidos (ensino fundamental e formação 
de professores, ou todos os níveis de ensino, incluindo ensino superior); 

• número de submodelos: podem incluir submodelos para matrícula, 
professores, despesas recorrentes/despesas totais, produtos; 

• limitações incorporadas: satisfação da demanda social por educação, o 
nível de recursos alocados ao setor educação (todo o setor ou ao ensino 
fundamental e médio), ou a satisfação das necessidades de pessoal. 

Os modelos mais comuns são aqueles que avaliam o impacto de vários 
pressupostos referentes à demanda por educação, como a evolução de taxas de 
admissão e taxas de fluxo dos números de alunos em diferentes níveis, e depois 
de desembolsos atuais bem como as despesas educacionais totais (consideradas 
movidas pela demanda). Outros modelos incluem pressupostos sobre o lado da 
oferta de ensino ou os recursos disponíveis para a educação e estabelecer o grau 
da possível expansão do sistema educacional em diferentes níveis (esses são 
movidos por recursos). A escolha do modelo depende dos objetivos e 
necessidades do planejador (IIEP, 2005) e ele pode ser criado de acordo com as 
exigências específicas. 

Ao desenvolver uma estratégia nacional de aids para a educação, esses modelos 
são essenciais para promover um diálogo entre as autoridades de alto escalão e 
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os financiadores, bem como entre os responsáveis por preparar as grandes 
orientações (autoridades de alto escalão), os que decidem as políticas, os 
responsáveis pelo financiamento (ministério da fazenda, agências de 
financiamento), e todos aqueles responsáveis por implementar as estratégias 
selecionadas (administradores regionais e locais, professores, pais e seus 
representantes, e comunidades). 
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 Atividade 2 
Existe em seu ministério algum modelo de simulação educacional? 

 

 

 

 

Ele foi construído especialmente para refletir o funcionamento de seu sistema 
educacional, ou é um modelo genérico proposto por consultores independentes?  

 

 

 

 

Foi adaptado ou usado para refletir pressupostos e cenários relacionados ao 
impacto do HIV/aids? 

 

 

 

 

Atualmente, quem usa o modelo de simulação no ministério? 

 

 

 

 

Em sua opinião, quem deveria ter acesso a ele? Por que razões? 
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4.  Oferta e demanda em projeções e simulações: 
levando o HIV/aids em conta 

Demanda por educação 
Cada um dos diferentes pressupostos sobre admissões, taxas de fluxo e impacto 
do HIV nos estudantes terá um efeito diferente sobre: 

• o número total de alunos na escola; 

• o número esperado de formandos que devem deixar o sistema; 

• a eficiência interna do sistema; 

• igualdade ou disparidade nas oportunidades educacionais de diferentes 
regiões e grupos populacionais. 

 

Oferta de educação 
Por sua vez, os fatores acima, juntamente com o impacto do HIV/aids sobre os 
professores, determinam fatores como: 

• as necessidades de professores, prédios e equipamentos, bem como 
materiais de ensino e aprendizado; 

• a pressão sobre níveis educacionais mais altos; 

• previsões orçamentárias; 

• a oferta do mercado de trabalho. 

A Figura 1 ilustra os efeitos das diferentes tendências. O que o formulador de 
políticas quer saber é o efeito específico das possíveis alternativas dentro desse 
conjunto complexo de relações ilustradas aproximadamente. Isso significa 
registrar dados nessas diferentes áreas/domínios, bem como fatorar os impactos 
que o HIV/aids pode estar tendo sobre alunos e professores. 
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Figura 1: Os efeitos de mudanças em novas admissões, taxas de fluxo e 
impacto do HIV/aids em estudantes, numa perspectiva de oferta e 
demanda 
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A Figura 2 apresenta a cadeia de operações a serem executadas para estimar a 
necessidade de recursos. Recursos humanos ou meios materiais necessários são 
projetados a partir do número de estudantes matriculados, com base em certos 
pressupostos, e de pressupostos sobre condições de ensino (organização das 
classes, monitoramento ou condições materiais). Deve-se determinar o 
recrutamento subsequente fazendo hipóteses sobre a taxa de atrito de 
professores (aposentadoria, doença prolongada, óbito, incluindo proporções 
devidas ao HIV/aids). Projetam-se então as necessidades de financiamento em 
relação aos recursos necessários e a um sistema de custos. 
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Figura 2:  Estimativa dos recursos necessários 

 

 
 
A figura 2 mostra o importante número de variáveis necessárias para alimentar o 
modelo de simulação. A questão então se torna: "O que você deve fazer se não 
existirem dados, ou dados suficientes?" Frente ao HIV, ministérios devem tentar e 
fortalecer os SIGE nacional e local, a fim de integrar informações sobre o 
funcionamento de escolas nas circunstâncias particulares da epidemia de aids. 

 

Qualidade e quantidade dos dados 
Um modelo de simulação como o apresentado na Figura 1 pode exigir muitos 
dados. Usar dados corretos e exatos nem sempre é uma tarefa fácil, e é óbvio, ao 
fazer simulações, que a disponibilidade dos dados é uma questão essencial. Seja 
cauteloso ao escolher suas variáveis. Quanto mais variáveis forem introduzidas, 
mais complexo será o modelo de projeção. Isto pode torná-lo mais realista, mas 
também aumenta as demandas por dados específicos.  

Os dados, portanto, devem ser confiáveis e precisos. Incluir variáveis educacionais 
comuns num modelo matemático já é um desafio. Questões de HIV/aids serão 
ainda mais complicadas, devido a uma maior complexidade de fatores, assim 
como à falta de dados. Faz pouco sentido construir um modelo sofisticado, 
contendo muitas variáveis e vínculos, se depois for muito difícil coletar tais dados, 
ou quantificar questões qualitativas. 

 

Quadro 3 :  A importância dos dados 

A validade e utilidade de um modelo de projeção dependem:  

• da validade dos pressupostos feitos e de quão proximamente corresponde 
a condições reais;  

• da qualidade dos dados disponíveis para o ano-base e para os outros anos 
anteriores;  

• se a construção matemática do modelo leva ou não em consideração 
todas as variáveis e fatores que influenciam as variáveis a serem 
estimadas. 

A falta de dados precisos sobre impactos referentes ao HIV/aids sobre escolas e 
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sistemas educacionais dificulta o desenvolvimento de modelos de simulação 
acurados. Por exemplo, na análise do atrito de professores, calcular o número de 
professores que deixaram o sistema antes da aposentadoria, devido à doença 
prolongada ou morte, pode dar um quadro aproximado do impacto do HIV/aids nos 
professores, porque mostra quantos terão de ser substituídos. 

 

Coleta de dados 
Evidentemente, em alguns países, esses dados podem ser incompletos ou 
indisponíveis, enquanto em outros é impossível encontrar dados específicos para 
o HIV/aids. Utilizando mesmo os dados básicos de censos populacionais, as 
equipes podem desenvolver projeções e modelos simples que podem ser 
manipulados de acordo com diferentes pressupostos. Esses pressupostos podem 
então produzir cenários que subsidiarão decisões políticas a serem tomadas e, se 
tudo correr bem, implementadas.  

Como então se devem coletar os dados? Primeiro, você deve decidir se está 
interessado em dados de oferta ou de demanda. Tente tomar variáveis de fácil 
coleta ou fácil acesso. Listamos aqui algumas possibilidades: 

• Censos escolares: este é um processo anual de coleta de informações 
que envolve a todos os estabelecimentos educacionais; 

• Levantamentos baseados numa amostra: mesmo orçamentos pequenos 
podem permitir estudos amostrais, e podem ser úteis para coletar dados 
adicionais, mais complexos, e mais qualitativos (por exemplo, motivos de 
abandono); 

• Dados de outros departamentos do ministério de educação: por exemplo, 
informações sobre formandos, para uso em exames, sobre pessoal no 
departamento de RH, ou sobre orçamentos de educação no 
departamento financeiro; 

• Levantamentos e/ou dados de outros ministérios ou organizações: pense 
além do ministério, em parceiros e outras organizações responsáveis 
pela coleta de dados, como o censo populacional para taxas de 
alfabetização, sindicatos de professores, ou programas nacionais de 
aids. 



MÓDULO 3.4: Projeção da oferta e demanda em educação num contexto de HIV/aids 137 

 

 Atividade 3 
De que dados você precisa para seu próprio modelo nacional de simulação? Sobre 
alunos, professores, condições de ensino e o contexto de HIV? 

 

 

O que está disponível? São confiáveis? 

 

 

De que outras fontes além do serviço de estatística você pode obter dados sobre 
professores, óbitos e movimentos?  

 

 

Quais levantamentos recentes poderiam conter dados relevantes para o seu 
modelo?  
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5. O quadro maior: quais os pontos fortes e 
limitações de um modelo de simulação? 

Modelos de simulação como uma ferramenta de diálogo político 
Modelos de simulação devem ser usados para subsidiar tomadores de decisão e 
outras partes interessadas sobre o que aconteceria se um dado desenvolvimento 
ocorresse, ou se uma determinada medida fosse tomada ou uma decisão feita. 

Os pressupostos em seu modelo de projeção são mais do que alternativas 
numéricas. Na verdade, representam alternativas de políticas educacionais. 
Quando adequadamente usados e apresentados, modelos de simulação podem 
estimular a discussão em torno de certas questões ou promover a conscientização 
de desafios particulares que o sistema educacional enfrenta, por exemplo, como o 
HIV/aids está afetando as escolas.  

Dependendo das medidas específicas escolhidas, cada política terá um impacto 
sobre o ingresso de estudantes no sistema, fluxo estudantil, disponibilidade de 
professores, ou orçamento. Para o formulador de políticas educacionais, projeções 
são úteis, pois ajudam a criar um entendimento de quais são os prováveis 
resultados de medidas políticas ou, inversamente, que tipo de medidas políticas 
serão necessárias para causar resultados politicamente desejáveis.  

 

Dados limitados, indicadores limitados, limitações do modelo de 
simulação 
Um indicador é uma combinação de dados brutos. Para desenvolver modelos 
complexos, serão necessários muitos dados brutos. A qualidade de um modelo de 
simulação equivale à de seus indicadores. Portanto, os indicadores que você irá 
usar dependerão: 

• da disponibilidade de dados brutos a serem combinados para criar 
indicadores específicos; 

• da dificuldade de desenhar uma fórmula conceitualizando como esse 
indicador ou variável funcionará dentro de todo o sistema, ou, no caso do 
HIV/aids, como formalizar concretamente o impacto. 
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 Atividade 4 
Depois de uma grande reforma de gestão de professores, o ministério precisa ter a 
estimativa do custo do sistema educacional para os próximos dez anos (em 
particular para garantir a substituição de professores com doença prolongada), 
integrando o impacto do HIV/aids no atrito de professores. 

Dê um exemplo de indicadores que você deseja produzir a fim de responder às 
necessidades do ministério. Se possível, discuta em grupo sua relevância e o 
modo de formulá-la no modelo. 
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6. Tipos de modelos educacionais 

Sua escolha de modelo dependerá dos objetivos definidos das previsões, do tipo 
de despesas, e das ligações entre as variáveis. 

Devemos sempre procurar um método que: 

• seja próximo do sistema atual de organização e gestão do país; 

• leve em conta explicitamente os objetivos políticos em suas estimativas; 

• seja simples.  

Isso significa que um modelo genérico em geral não é a melhor abordagem a 
escolher. Ao mesmo tempo, entretanto, num caso de falta de experiência, pode ser 
viável utilizar um modelo simples já existente como a base técnica para servir de 
alicerce do modelo nacional. Quando houver uma escolha, recomenda-se construir 
o modelo no país e com especialistas em educação que conheçam perfeitamente 
seu sistema, seu funcionamento e seus objetivos.  

Os modelos educacionais que integram o impacto do HIV podem ser agrupados em 
duas categorias principais. A primeira pode ser considerada como uma espécie de 
modelo de sensibilização, que pode ser uma importante ferramenta para 
aumentar a conscientização em relação ao impacto da aids. O objetivo desse 
modelo é estudar as consequências do HIV em professores e matrículas, sem um 
propósito de planejamento. Está baseado num conjunto de hipóteses sobre o HIV, 
fornece o número projetado de órfãos, professores e perda acumulada de 
docentes devido à aids, e segue uma abordagem metodológica de enfocar 
cenários comparados 'na presença de aids' e 'na ausência da aids' e as lacunas 
entre os números esperados em cada um. Uma questão típica seria "O que é 
diferente no setor educação (em particular o número de alunos, de professores 
disponíveis) devido ao HIV/aids em relação ao que teria sido de outra maneira?", e 
não "Quais seriam as necessidades dos professores segundo o funcionamento da 
escola e as exigências de outros recursos?" 

O segundo tipo de modelo é um modelo orientado para o planejamento. Um 
modelo orientado para o planejamento projeta as necessidades de pessoal 
docente e de recursos físicos e financeiros co, base em hipóteses de matrículas e 
condições escolares. Isso pode permitir que planejadores simulem as diferentes 
condições de melhora da qualidade da educação, sejam elas pedagógicas ou 
organizacionais. No contexto do país, um modelo orientado para o planejamento 
pode fornecer informações para as estimativas de necessidades de recursos, a 
divisão entre setor público e privado, e, em todos os casos, a avaliação de todos os 
meios necessários para o funcionamento do sistema.  

A projeção populacional usada no modelo deveria ser fornecida aos planejadores 
educacionais pelo órgão nacional de estatística ou outros especialistas 
demográficos. Não se espera que planejadores educacionais preparem projeções 
populacionais como se fossem demógrafos; deveriam usar projeções 
populacionais construídas por esses últimos2. Ao integrar os impactos do HIV/aids 

                                                 
2 Para alguns exemplos de modelos de projeção de população e HIV/aids, consulte os modelos Assa 2000 
(www.mrc.ac.za/bod/complete.pdf), Doyle/Metropolitan Life Model, Spectrum/AIM, UNAIDS 
(www.epidem.org/publications.htm), projeções da ONU, etc.  
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nos modelos, o modelo Metropolitan-Doyle foi "extensivamente usado na África 
Austral por muitos setores nos últimos oito anos e apresentou um bom 
desempenho quando usado em aplicações práticas nos níveis de subgrupo e da 
população em geral. O modelo é continuamente revisado, à luz de novas 
estatísticas demográficas e populacionais, bem como de intervenções que possam 
influenciar o curso da epidemia e resultar em mudanças na incidência da infecção, 
morbidade e mortalidade. O modelo é capaz de considerar várias intervenções na 
epidemia, que incluem mudanças comportamentais (maior uso de preservativos, 
menor número de parceiros, etc.) e intervenções médicas (melhor tratamento, 
vacinas, tratamento/cura de indivíduos HIV-positivos e pessoas doentes com aids)" 
(Coombe, 2002: 43 [nota de rodapé 18]). A tarefa do planejador é realizar 
diferentes simulações, usando os vários modelos de projeção disponíveis, e 
mantendo em mente a possível variação das estimativas. 
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7.  Incorporação do HIV/aids em modelos 
educacionais 

Modelos de projeção de alunos no contexto HIV/aids 
O componente projeção de alunos incluído no modelo de simulação de 
treinamento é baseado no modelo de fluxo. A projeção usando o modelo de fluxo 
não é o único método usado no planejamento educacional. Outros métodos 
podem ser usados, como regressão linear3 ou tendências de taxas de matrícula. 
Alguns deles podem ser mais convenientes, demorar menos e exigir menos dados. 
Entretanto, nenhum possui a grande vantagem da análise de fluxo estudantil – o 
de introduzir e salientar os fatores de crescimento populacional, maiores taxas de 
ingresso, e variações nas taxas de aprovação, repetência e abandono. Explica 
melhor as tendências de matrícula, dentro de um dado ciclo ou entre ciclos do 
sistema educacional, e fornece resultados suficientemente detalhados para 
nossas finalidades de planejamento, ao mesmo tempo em que permite que 
planejadores estabeleçam vínculos dentro do nível de ensino, bem como entre os 
ciclos, mostrando a influência recíproca dos fatores que explicam mudanças na 
matrícula.  

Ao desenvolver modelos de simulação de fluxo estudantil para medir os impactos 
do HIV/aids no sistema, devemos integrar no modelo os impactos sobre alunos. 

 
Integração do impacto do HIV/aids sobre o modelo de simulação 
A primeira questão a ser tratada ao medir o impacto no setor educação é o do 
efeito demográfico da epidemia sobre o número de crianças antes mesmo de 
atingirem a idade escolar. Conforme dito acima, essa questão já deve estar 
integrada na projeção populacional usada no modelo e entregue aos planejadores 
educacionais pelo órgão nacional de estatística. A população de idade escolar será 
calculada levando em conta o impacto demográfico da aids.  

 

Mortalidade estudantil 
O modelo deve então atacar a questão do impacto da doença sobre os alunos. 
Como muitos estudos demonstram, crianças de idade escolar não estão morrendo 
de aids antes de atingirem o ensino médio ou mesmo o ensino superior. Isso se 
deve ao período de incubação da doença, que dura de sete a dez anos. “Em 
Botsuana, menos de 1% dos alunos primários tem probabilidade de estar 
infectado (1% em Uganda, 0,44% em crianças abaixo de 15 anos na África 
subsaariana) e não mais de 0,2% têm doenças relacionadas à aids” (Bennell, Hyde 
and Swainson, 2002: 48). Isso significa que a incidência de alunos HIV-positivos 
entre os matriculados frequentemente não será integrada nos modelos 
educacionais, a não ser que pareça ser uma questão importante no país. 

                                                 
3. A regressão linear baseia-se na reta que melhor corresponde aos pontos de dados espalhados num 
gráfico. Neste caso, os pontos representam taxas pregressas de matrícula, estimando-se a tendência 
de taxas futuras pelo prolongamento da reta. 
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Órfãos 
Por outro lado, o impacto da doença nos estudantes pode ser medido por meio do 
primeiro ingresso ou da taxa de admissão de crianças nas séries mais baixas. 
Crianças órfãs ou com um ou os dois pais vivendo com HIV podem ter menos 
oportunidades de ir à escola, devido a uma maior carga de responsabilidades 
domésticas, menos apoio financeiro, e saúde, isto é, os efeitos nutricionais e 
psicológicos da situação.  

 

Absenteísmo e abandono 
Outro resultado do impacto em estudantes vivendo em lares afetados pelo HIV é o 
maior absenteísmo de alunos. Como é bem sabido, o absenteísmo resulta em 
baixo resultado escolar, repetência e o subsequente abandono. Quanto às taxas 
de ingresso, podem ser necessários estudos específicos por país para ajudar 
planejadores a propor um vínculo entre o número de alunos vivendo em lares 
afetados pelo HIV e a evolução de taxas de abandono. 

 

Escolha dos critérios 
É difícil obter informações sobre quantas crianças estão envolvidas, e quanto são 
afetadas por essas situações, comparadas com outras crianças. Além disso, em 
alguns países e regiões onde uma proporção significativa de crianças sofre com a 
pobreza, os órfãos não se destacam, e podem até ser vistos como uma carga não 
maior do que os não-órfãos. Portanto, não é fácil selecionar os critérios 
importantes a serem utilizados no modelo, ou encontrar dados completos e 
precisos de tais circunstâncias específicas, e construir o elo matemático com a 
evolução da matrícula. Planejadores devem estar cientes da possibilidade de 
amplas margens de erro das projeções. Portanto, é essencial ter uma visão crítica 
ao interpretar os resultados.  

O modelo que usaremos nesse material de treinamento é um exercício fictício 
onde devemos pressupor que os critérios selecionados são os critérios relevantes 
e estão disponíveis no país. O impacto do HIV/aids sobre o primeiro ingresso 
escolar é levado em consideração por meio da taxa de admissão declarada na 
hipótese de uma projeção específica. O segundo impacto no absenteísmo é 
traduzido em duas variáveis: a percentagem de estudantes afetados pelo HIV/aids 
em sua família e a taxa de abandono desses estudantes.  
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8.  Integração do impacto do HIV/aids sobre os 
professores no modelo de simulação  

O impacto do HIV/aids sobre professores assume diversas formas: absenteísmo, 
morbidade e mortalidade. Todas as escolas sofrem com eles. Entretanto, escolas 
com somente um ou dois professores são certamente as mais vulneráveis e 
deveriam receber assistência especial.  

Em relação aos professores em si, eles podem ser afetados diferentemente pela 
epidemia, de acordo com o país e mesmo com a região. Os diversos critérios que 
podem ser usados em modelos para ressaltar grupos afetados de diferentes 
maneiras são: sexo, nível da escola, idade, história educacional, estado civil, e 
taxas de atrito de professores.  

Quanto às projeções de matrícula, o modelo de projeção escolhe uma situação 
específica onde estima o número de professores HIV-positivos para cada ano, o 
número de novas infecções por HIV, quantos estão iniciando uma fase crônica, e o 
atrito devido a óbitos ou outras razões. Calcula-se então o número de professores 
a serem substituídos, e finalmente projeta-se o número de novos professores a 
serem recrutados. Uma parte separada do modelo, sobre despesas de pessoal, 
leva em conta o custo salarial segundo a situação do professor (‘ativo’ ou ‘inativo’ 
devido a doença crônica).  

 

Quadro 4:  Exemplos de modelos de simulação educacional integrando o 
impacto do HIV/aids 

Apresentamos abaixo dois exemplos de modelos educacionais integrando o 
impacto do HIV /aids nas matrículas e nos professores4, e que são 
complementares ao modelo orientado para o planejamento. 

 

O modelo EdAids 

O modelo EdAids é uma planilha Excel enfocando a oferta e a demanda em 
educação, que pode ser modificada para produzir análises de impacto do HIV 
relevantes para um dado país. O modelo integra projeções da população em 
idade escolar específicas por país produzidas pela Divisão de População da 
ONU, bem como projeções do número de crianças em idade escolar que 
perderam sua mãe ou ambos os pais devido à aids (metodologia UNAIDS). 

Com esse modelo, você pode manipular fatores como: 

 risco relativo de infecção pelo HIV em professores comparado com a 
população em geral 

 atrito de professores por doenças relacionadas à aids, bem como por 

                                                 
4 Outro exemplo pode ser estudado com o modelo do Departamento de Economia Agrícola 
(Purdue University) onde o impacto da pandemia de aids para o resultado educacional e acúmulo de capital 
humano é traduzido numa matriz de transição simples de educação e habilidades. Channing Arndt, 
Perspectivas Macroeconômicas e de HIV/AIDS para Moçambique: Avaliação Inicial. 2002. 
www.agecon.purdue.edu/staff/arndt/mozam_AIDS_dp.pdf 
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outras causas  

 possibilidade de um professor assumir outros postos vagos em 
comparação a outros profissionais 

Segundo planos para recrutamento, você deve registrar o número de 
professores novos por idade e sexo. Depois, você pode registrar a população 
em idade escolar e a taxa de matrícula por sexo a fim de obter a matrícula 
total, a razão aluno-professor e o número de órfãos devido à aids. A projeção 
dessas despesas pode estimar o custo futuro do treinamento de novos 
professores e do absenteísmo devido a doenças ligadas ao HIV. 

Consulting Assistance on Economic Reform (CAER) 

Esta é uma versão ligeiramente modificada do modelo elaborado por Al-
Samarrai (1997). “Os dados demográficos podem (…) ser usados para calcular 
o fluxo de alunos e professores em dois cenários: ausência e presença da 
epidemia de aids” (Malaney: 2000). Este modelo tem duas partes.  

A Parte A do modelo estima matrículas por série, baseada em informações 
sobre as estimativas de projeções populacionais da idade oficial para o 
ingresso na escola para cada idade da projeção. Devido à baixa idade 
reprodutiva da população, baixas taxas de fertilidade entre mulheres 
infectadas pelo HIV, e altas taxas de mortalidade infantil e de crianças, o 
cenário da presença de aids terá uma população menor nessa idade do 
primeiro ingresso escolar. Taxas brutas de matrícula na 1ª série para o ano-
base e taxas de fluxo para cada série permitirão o cálculo de mudanças em 
matrículas ao longo do tempo. 

A Parte B enfoca os professores e está baseada em pressupostos sobre 
quantos entram no sistema a cada ano, sua taxa de mortalidade e seu atrito. 
Como no modelo anterior, os resultados são comparados às matrículas no 
ensino fundamental e médio por meio da razão aluno-professor. 
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Planejamento versus conscientização 
Esses dois modelos apresentados no Quadro 4 são ferramentas muito 
interessantes e importantes; podem ser usadas para alertar tomadores de decisão 
e conscientizá-los sobre os componentes educacionais afetados pelo vírus HIV. 
Como foi dito acima, essas ferramentas são complementares aos modelos 
orientados para o planejamento, que serão utilizados por planejadores para 
antecipar ações, a fim de satisfazer as necessidades de recursos. 

Com os mesmos exemplos apresentados acima, podemos agora explicar mais 
detalhadamente porque o primeiro tipo de projeção, ou modelo de sensibilização, 
não é uma ferramenta de planejamento: 

• Há uma falta de elos diretos entre a projeção de alunos e o componente 
professores – a razão alunos-professor é o único elo. 

• O método de projeção de alunos usado no EdAids (Education et VIH/Aids) 
não é a melhor técnica, se desejarmos simular as diferentes condições 
(classes, exames, graduação etc.) para melhorar a qualidade da 
educação; o estudo CAER leva em conta as taxas de fluxo, mas não as 
outras condições. 

• EdAids só lida com o nível básico. 

• Não há separação entre o setor público e privado, informações 
importantes para a estimativa de necessidades de recursos. 

• Não é possível fazer uma simulação das condições escolares 
(pedagógicas e organizacionais). 

• Com exceção do elemento recursos humanos – isto é, os professores – 
não há informações sobre os recursos necessários para o funcionamento 
do sistema, impedindo qualquer avaliação exaustiva. 
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 Resumo 

Este módulo apresentou as questões técnicas da arquitetura das projeções 
educacionais. Os principais elementos ressaltados foram as complexas relações 
internas do modelo educacional, a delicada questão da modelagem ou da 
quantificação de questões qualitativas e a dificuldade em coletar dados, 
especialmente num contexto afetado pela aids. 

Também identificou como uma simulação pode medir o efeito de mudanças nas 
variáveis de decisão; em particular o efeito que a incidência do HIV 
hipoteticamente teria sobre futuras matrículas e necessidades de professores. É 
essa capacidade de alterar os fatores e seus pesos relativos, afetando a evolução 
da matrícula e números de professores, que é a necessidade de usar modelos de 
simulação. Torna-se possível identificar opções realistas de política para satisfazer 
aos objetivos do sistema educacional. 

À luz do HIV/aids, o planejador educacional precisa, portanto, cada vez mais se 
engajar na preparação de simulações para testar o impacto de várias medidas 
possíveis para aumentar a prevenção e conscientização do HIV. 

A opção ou cenário que emergirá do diálogo político como sendo a mais desejável 
será aquela que não é a melhor – pelo menos não necessariamente – do ponto de 
vista técnico, dadas as limitações conhecidas, mas sim aquela que tem o apoio da 
maioria dos atores, e, portanto, a melhor probabilidade de ser implementada. 
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 Lições aprendidas 
 

Lição Um: Simulações não são uma previsão do futuro. 

Seu propósito é subsidiar tomadores de decisão e outros atores sociais 
importantes o que aconteceria se tais e tais coisas viessem a ocorrer, ou se tais e 
tais medidas fossem tomadas. 

 

Lição Dois: Simulações são uma ferramenta para estratégias de desenvolvimento educacional. 

Para o formulador de políticas educacionais, projeções são úteis porque ajudam a 
criar um entendimento de quais são os resultados prováveis de medidas de 
políticas ou, inversamente, que tipo de medidas políticas serão necessárias para 
causar resultados politicamente desejáveis.  

 

Lição Três: Simulações são uma ferramenta para o diálogo político. 

De fato, modelos podem ser úteis para promover um diálogo entre as autoridades 
de alto escalão e os financiadores, bem como entre os responsáveis por preparar 
as principais orientações (autoridades de alto escalão), os que decidem políticas, 
os responsáveis pelo financiamento (ministério da fazenda, agências de 
financiamento), e todos os responsáveis por implementar as estratégias 
escolhidas (administradores regionais e locais, professores, pais e seus 
representantes, e comunidades). 

 

Lição Quatro: Modelos de simulação são muito exigentes em termos da qualidade e quantidade 
de dados. 

A disponibilidade dos dados é uma questão essencial. Quanto mais variáveis 
forem introduzidas, mais complexo será o modelo de projeção. Isto pode torná-lo 
mais realista, mas também aumenta as demandas por diferentes dados precisos. 
Os dados usados em seu modelo devem ser confiáveis e precisos. Deve-se prestar 
atenção particular ao criar simulações que integram a aids e seu impacto no 
sistema. 

 

Lição Cinco: A seleção de um ‘bom’ modelo está baseada em objetivos claros da simulação, 
relevância das variáveis, e disponibilidade de dados. 

Deve estar claro se o modelo terá um objetivo de planejamento ou de 
conscientização. O modelo relevante precisa estar próximo do atual sistema de 
organização e gestão e explicitamente levar em conta objetivos políticos. O 
planejador deve verificar cuidadosamente a validade dos pressupostos feitos e a 
proximidade de sua correspondência a condições reais, bem como a 
disponibilidade e a qualidade dos dados para o ano-base e os outros anos 
anteriores. 
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 Respostas as atividades 
Atividade 1 

As respostas para essa atividade serão específicas para seu país. 

 

Atividade 2  

As respostas para essa atividade serão específicas para seu país. 

 

Atividade 3  

As respostas para essa atividade serão específicas para seu país. 

 

Atividade 4  

Podem-se discutir os seguintes indicadores:  

Professores e HIV 

-  taxa de soroconversão 

-  taxa de início de doença crônica 

-  taxa de mortalidade 

-  taxa de atrito por aposentadoria e 
outras razões 

-  % de professores HIV-positivos em 
atividade  

 
 
 
 
 
 
 

Dados brutos:  

-  novas infecções pelo HIV 

-  número de professores deixando seus 
postos 

-  número de professores em atividade 
vivendo com HIV 

- número de professores em atividade HIV-
negativos  

Necessidades de recrutamento 

-  taxa de atrito de professores vivendo 
com HIV 

-  taxa de atrito para HIV-negativos 

 Dados brutos:  

- número de professores a serem 
substituídos 

- novos professores a recrutar, incluindo 
por motivos de HIV 

Professores com doença crônica  

-  taxa de mortalidade 

-  taxa de atrito por aposentadoria e 
outras razões 

-  % de professores em atividade com 
doença crônica  

 Dados brutos: 

-  novos casos de licença-saúde a longo 
prazo 

-  número de professores em licença-saúde 
a longo prazo 

Professores na folha de pagamento   

-  em atividade  

-  inativos (doença crônica) 

 
 
 

Dados brutos: 

-  total de professores na folha de 
pagamento 
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  Apêndice  

Comparação de projeções com e sem o impacto do HIV/aids 

Propomos aqui dois resultados de simulações. O primeiro resume os resultados de um primeiro exercício de simulação, pressupondo que tudo permaneça 
igual, ou seja, pressupondo que todas as razões de ingresso, aprovação e repetência permaneçam iguais às de 2003. A segunda tem o mesmo contexto, 
pressupondo que tudo permaneça igual, mas integra o impacto do HIV/aids sobre alunos e professores.   

 
1. Modelo sem integrar o impacto do HIV/aids 
 
 
 
Alunos no ensino fundamental 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa bruta de ingresso na 1ª 
série 89,2% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 

Novos ingressos na 1ª série  193.110 198.683 200.288 201.907 203.538 205.183 206.332 207.488 208.650 209.818 210.993 212.175 213.363 

Número total de matrículas 989.620 
1.000. 

886 
1.012. 

616 
1.021. 

048 
1.029. 

383 
1.037. 

318 
1.045. 

051 
1.052. 

456 
1.059. 

454 
1.066. 

027 
1.072. 

179 
1.078. 

221 
1.084. 

266 

Taxa bruta de matrícula 93,2% 93,5% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,8% 93,8% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 
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Salas de aula 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Salas no ensino público  0 27.432 27. 750 27.984 28.214 28.431 28.644 28.849 29.045 29.231 29.405 29.577 29.750 

A serem construídas   318 234 230 217 213 205 196 185 174 172 173 

A serem renovadas   2.743 2.775 2.798 2.821 2.843 2.864 2.885 2.905 2.923 2.940 2.958 

Número de professores no 
ensino fundamental              

Nº professores no ensino 
público 25.012 25.692 26.000 26.223 26.444 26.654 26.859 27.057 27.244 27.420 27.585 27.747 27.910 

Novos professores a serem 
recrutados   993 1 001 997 999 997 993 988 982 985 990 989 

Orçamento (milhões R$)              

01 Despesas de pessoal 1.807 1.981 2.053 2.123 2.195 2.268 2.343 2.419 2.496 2.575 2.656 2.739 2.824 

02 Despesas recorrentes 2 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 

03 Materiais e insumos 86 54 54 55 55 55 56 56 57 57 57 58 58 

Total orçamento recorrente 1.895 2.047 2.120 2.191 2.263 2.337 2.412 2.489 2.567 2.646 2.727 2.810 2.896 

04 Máquinas e equipamentos 25 16 103 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 

05 Construções e reparos 138 193 565 568 567 569 569 569 568 567 569 572 572 

06 Transferências correntes 16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

07 Outros projetos - - - - - - - - - - - - - 

Total orçamento de 
investimento 180 215 674 683 682 685 686 686 686 685 688 691 692 

Total geral 2.075 2.262 2.795 2.874 2.945 3.021 3.098 3.175 3.252 3.331 3.415 3.502 3.588 
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2. Modelo integrando o impacto do HIV/aids 

 
Alunos – ensino básico 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa bruta de ingressos na 1ª 
série 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 

Novos ingressos na 1ª série  198.683 200.288 201.907 203.538 205.183 206.332 207.488 208.650 209.818 210.993 212.175 213.363 

Matrículas totais 989.620 1.000.886 1.011.723 1.018.575 1.024.844 1.030.422 1.035.697 1.040.598 1.045.065 1.049.087 1.052.674 1.056.133 1.059.574 

Taxa bruta de matrícula 93,2% 93,5% 93,8% 93,7% 93,5% 93,2% 93,0% 92,8% 92,6% 92,4% 92,2% 92,0% 91,7% 

Alunos com HIV na família 140.000 150.000 97.732 101.043 104.329 107.576 110.820 114.050 117.256 120.435 123.584 126.736 127.149 

% alunos com HIV na família 8,9% 9,4% 9,7% 9,9% 10,2% 10,4% 10,7% 11,0% 11,2% 11,5% 11,7% 12,0% 12,0% 

Abandonos devido ao HIV 11.000 12.000 7.996 8.451 8.915 9.388 9.873 10.368 10.873 11.387 11.909 12.674 12.674 

Impacto sobre a taxa de 
abandono de todos os alunos 1,11% 1,20% 0,79% 0,83% 0,87% 0,91% 0,95% 1,00% 1,04% 1,09% 1,13% 1,20% 1,20% 

 
 
 
 
Salas de aula 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Salas necessárias  0 27.432 27.727 27.923 28.102 28.262 28.414 28.558 28.691 28.813 28.924 29.033 29.141 

A serem construídas   295 196 179 160 153 144 132 123 111 109 108 

A serem renovadas   2.743 2.773 2.792 2.810 2.826 2.841 2.856 2.869 2.881 2.892 2.903 
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Número de professores no 
setor público 25.012 25.692 25.976 26.159 26.327 26.477 26.619 26.752 26.873 26.984 27.083 27.179 27.274 

 % professores HIV-positivos  5,8% 7,5% 9,1% 10,5% 11,5% 12,2% 12,7% 13,1% 13,4% 13,6% 13,7% 13,8% 

Novos casos de licença de 
saúde a longo prazo   705 726 721 713 707 703 701 700 700 701 702 

Professores necessários   1.179 1.237 1.293 1.347 1.384 1.408 1.425 1.434 1.447 1.460 1.487 

Professores necessários 
devido ao HIV/aids   245 299 364 420 461 493 516 532 545 555 562 

Orçamento (milhões RD$)              

01 Despesas de pessoal 1.807 1.981 2.061 2.139 2.220 2.303 2.387 2.473 2.560 2.648 2.736 2.826 2.918 

02 Custos recorrentes 2 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 

03 Materiais e insumos 86 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 56 57 

Total orçamento recorrente  1.895 2.047 2.128 2.207 2.288 2.371 2.456 2.542 2.629 2.717 2.806 2.896 2.989 

04 Máquinas e equipamentos 25 16 102 107 107 108 108 108 108 109 109 109 110 

05 Construções e reparos 138 193 550 546 542 541 541 538 537 534 535 537 545 

06 Transferências correntes  16 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

07 Outros projetos - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total orçamento de 
investimento 180 215 658 660 655 655 655 653 652 649 651 653 662 

Total geral 2.075 2.262 2.786 2.867 2.943 3.027 3.111 3.195 3.281 3.367 3.457 3.549 3.650 
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As diferenças são as seguintes: 

1. Alunos 

Sem aids 

Sem levar em conta o impacto do HIV/aids sobre o fluxo estudantil, temos uma 
taxa bruta de matrícula em 2014 de 93,9%, levemente maior do que em 2004 
(93,5%). 

Com aids 

Quando se consideram as condições de HIV/aids, vemos que a taxa bruta de 
matrícula em 2014 será de 91,7%, uma redução de 2,3% em relação à taxa 
esperada. 

 

2. Professores 

Sem aids 

No primeiro cenário, o sistema precisa recrutar 989 professores em 2014.  

Com aids 

Se medirmos o impacto do HIV/aids, vemos que (embora o número de alunos 
diminua) haveria necessidade de 1.487 professores, 50% a mais do que o número 
esperado. Isso poderia ser devido à alta taxa de atrito de professores. 

 

3. Orçamento 

Sem aids 

As despesas atuais em 2014 seriam de 2,896 milhões.  

Com aids  

As despesas seriam de 2.989 milhões, um aumento orçamentário de 3%.  
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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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Glossário de HIV/aids 
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. 

Antígeno: Substância estranha que estimula a produção de anticorpos quanto 
introduzida num organismo vivo. 

Assintomático: Infectado por um agente patogênico, sem exibir nenhum sintoma 
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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. 
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, 
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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. 

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, 
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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.  

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 
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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 
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 
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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 (TARV-AA): 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. 

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 
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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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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.




