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RESUMO 
 

FERREIRA, A.F.B. Iniciação científica no ensino médio com abordagem na 
aprendizagem sobre HIV/AIDS. Trabalho de Conclusão de Mestrado (Mestrado 
em Ensino de Biologia), 139 p., Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina, 
Piauí. 2020. 
 

Introdução: o incentivo à iniciação científica na educação básica vem sendo 

discutido por educadores que consideram esta metodologia uma ferramenta 

importante no estímulo à pesquisa científica com os estudantes do ensino médio. 

No entanto, o método científico e o ensino por investigação não são usuais nas 

práticas pedagógicas da maioria dos professores e trazem muitos desafios à sua 

realização no âmbito escolar. Objetivos: buscou-se produzir uma sequência de 

ensino investigativa (SEI) orientadora de professores na iniciação científica de 

estudantes com enfoque na aprendizagem sobre HIV/AIDS, cujas etapas estão 

organizadas de maneira a possibilitar estudos sobre os princípios do método 

científico, prevenção, etiologia, clínica, epidemiologia do vírus, além da análise e 

discussão de dados científicos acerca do HIV/AIDS. Metodologia: para subsidiar 

a elaboração da SEI foram envolvidos na pesquisa quantitativa 32 estudantes do 

ensino médio de uma escola pública em Teresina, os quais foram questionados 

acerca dos seus conhecimentos sobre HIV/AIDS, sua compreensão sobre 

recursos didáticos e metodologias utilizadas pelos professores durante as aulas 

sobre o tema. Realizou-se uma palestra on-line com médico infectologista sobre 

AIDS a fim de conscientizá-los quanto às vulnerabilidades ao HIV. O levantamento 

de dados epidemiológicos sobre HIV/AIDS notificados em Teresina, entre os anos 

de 2015 a 2019, foi realizado por consulta ao DATASUS. Resultados e 

discussão: verificou-se na compreensão dos estudantes a prevalência do ensino 

tradicional entre os professores, o que não favorece a formação crítica e científica 

dos estudantes, foram identificadas inúmeras lacunas ou deficiências na 

aprendizagem quanto aos aspectos prevenção, etiologia e epidemiologia do 

HIV/AIDS, ficando evidenciada a necessidade de aprofundar estudos sobre o tema 

com os mesmos. Em relação ao levantamento dos casos de HIV/AIDS em 

Teresina verificou-se a ocorrência de 1005 casos de HIV no período estudado, 

sendo a maioria diagnosticados entre homens (74,5%), em pessoas pardas 

(65,4%), com faixa etária entre 20 e 39 anos (64,2%) e ensino fundamental 

incompleto. Além disso, os resultados serviram de subsídios para a elaboração de 



 

uma SEI sobre HIV/AIDS, uma cartilha digital educomunicativa e um blog intitulado 

“Previna-se AIDS”. Conclusão: na compreensão dos estudantes as metodologias 

aplicadas pelos professores não incentivam a investigação científica, o recurso 

didático mais utilizado é livro, os estudantes não se sentem atraídos pelas aulas e 

apresentam dificuldades de entendimento sobre diversos aspectos do HIV/AIDS, a 

maioria procura informações na internet ou televisão em detrimento aos 

professores e pais. Faz-se necessário a utilização de métodos didáticos 

inovadores, como as sequencias de ensino investigativas que podem favorecer 

aos professores promover a iniciação científica dos estudantes, conduzindo-os na 

busca autônoma por conhecimentos, melhorando a aprendizagem sobre HIV/AIDS 

e, consequentemente, minimizando as possíveis vulnerabilidades desses jovens à 

infecção pelo vírus HIV. 

 

Palavras-chave: Educação Básica. Método Científico. Epidemiologia. HIV. AIDS. 

  



 

ABSTRACT 

 
FERREIRA, A.F.B. Scientific Initiation in High School with an approach to 
learning about HIV / AIDS. Master's Degree Work (Master in Biology Teaching), 
139 p., State University of Piauí (UESPI), Teresina, Piauí. 2020. 
 

Introduction: the incentive for scientific initiation in basic education has been 

discussed by educators who consider this methodology an important tool in 

stimulating scientific research with high school students. However, the scientific 

method and teaching by research are not usual in the pedagogical practices of 

most teachers and bring many challenges to their realization in the school context. 

Objectives: we sought to produce an investigative teaching sequence (ITS) 

guiding teachers in the scientific initiation of students with a focus on learning 

about HIV/AIDS, whose steps are organized in a way to enable studies on the 

principles of the scientific method, prevention, etiology , clinic, virus epidemiology, 

in addition to the analysis and discussion of scientific data about HIV/AIDS. 

Methodology: to support the elaboration of the ITS, 32 high school students from 

a public school in Teresina were involved in the quantitative research, who were 

questioned about their knowledge about HIV/AIDS, their understanding of teaching 

resources and methodologies used by teachers during classes on the topic. An 

online lecture was held with an infectious disease physician on AIDS in order to 

raise awareness about vulnerabilities to HIV. The survey of epidemiological data 

on HIV / AIDS reported in Teresina, between the years 2015 to 2019, was carried 

out in consultation with DATASUS. Results and discussion: in the understanding 

of students, the prevalence of traditional education among teachers was verified, 

which does not favor the critical and scientific training of students, numerous gaps 

or deficiencies in learning were identified in terms of HIV prevention, etiology and 

epidemiology of HIV/ AIDS, showing the need to deepen studies on the topic with 

them. Regarding the survey of HIV/AIDS cases in Teresina, there were 1005 cases 

of HIV in the period studied, with the majority being diagnosed among men 

(74.5%), in brown people (65.4%), with age group between 20 and 39 years 

(64.2%) and incomplete elementary school. In addition, the results served as 

subsidies for the elaboration of a ITS on HIV/AIDS, a digital educommunicative 

booklet and a blog entitled "Previna-se AIDS". Conclusion: in the understanding 

of students, the methodologies applied by teachers do not encourage scientific 



 

research, the most used teaching resource is a book, students are not attracted to 

classes and have difficulties in understanding about various aspects of HIV/AIDS, 

most of them are looking for information on the internet or television to the 

detriment of teachers and parents. It is necessary to use innovative teaching 

methods, such as investigative teaching sequences that can favor teachers to 

promote students' scientific initiation, leading them in the autonomous search for 

knowledge, improving learning about HIV/AIDS and, consequently, minimizing the 

possible vulnerabilities of these young people to HIV infection. 

 

Keywords: Basic Education. Scientific Method. Epidemiology. HIV. AIDS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Biologia tem passado por inúmeras transformações nas últimas 

décadas, especialmente devido ao rápido avanço da ciência e da tecnologia que tem 

permitido um grande número de descobertas científicas em um curto espaço de 

tempo. Além disso, para acompanhar essas descobertas e transformá-las em 

conhecimento, tornou-se necessário que os docentes de Biologia se reinventem 

quanto às metodologias utilizadas e tornem-se atores mediadores no processo 

ensino-aprendizagem oportunizando aos alunos protagonizar a construção do 

conhecimento (LIMA, 2018; SANTOS B. S. S. et al., 2020). 

O processo de ensino-aprendizagem requer abordagens diferenciadas para 

sua plena efetivação. Entretanto, a falta de tempo para planejamento das aulas, a 

carência de recursos e materiais para auxiliar em atividades, além do elevado 

número de estudantes por turma são apontados pelos professores como fatores que 

influenciam diretamente nesse processo e que podem contribuir para o seu sucesso 

ou fracasso (SANTOS, A. L. C. et al., 2020). 

O fracasso escolar é compreendido como o mau êxito na escola, culminando 

na reprovação e evasão, porém, não é considerada assim a aprovação com baixo 

índice de aprendizagem caracterizada pela não internalização dos conceitos, 

habilidades e conhecimentos pelos estudantes, ou seja, a não apropriação do 

aprendizado (SILVA; GUIMARÃES, 2019). 

A evasão e a repetência escolar são fenômenos interligados e a sua 

combinação constitui-se numa das principais falhas do sistema educacional 

brasileiro (SHIRASU; ALBUQUERQUE, 2015).  

Fatores externos e internos à escola têm colaborado para o agravamento 

destes problemas. Entre os fatores externos encontram-se os de origens sociais, 

culturais, políticas e econômicas. Já entre os fatores intrínsecos à escola, observam-

se educadores que utilizam um método didático superado ou uma prática 

pedagógica cristalizada, culminando no desenvolvimento do conteúdo de forma 

descontextualizada e sem sentido para o estudante (SILVA FILHO; ARAÚJO, 2017). 
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Os estudantes atuais anseiam por uma escola dinâmica e inovadora, diferente 

da vivenciada por eles, além de apresentarem o desejo de ter atividades 

extracurriculares, aulas práticas, contextualização do conteúdo escolar no cotidiano, 

preparação para o mercado de trabalho e, a ausência destas práticas na escola 

mostram-se diretamente associadas à evasão escolar (SOARES et al., 2015).  

Atualmente, apesar do ensino de Biologia ter demonstrado avanços no uso de 

metodologias educativas que promovam o processo ensino-aprendizagem de forma 

construtivista, ainda necessita-se superar práticas educativas com características 

tradicionais que são perpetuadas na educação (DA LUZ et al., 2018; MEDEIROS et 

al., 2020).  

A prática pedagógica tradicional observada entre inúmeros professores 

Biologia, tem se mostrado um reflexo da formação bacharelesca à qual são 

submetidos durante a graduação, na qual existem inúmeras lacunas e falhas que 

acabam sendo reproduzidas no ensino médio (EM), uma vez que a maioria dos 

cursos prepara-os para a formação como biólogos e não para a atuação como 

professores de Biologia (ANTIQUEIRA, 2018; MEDEIROS, E. A.; MEDEIROS, M. L. 

S, 2020). 

As discussões sobre a formação de professores de Biologia e as suas 

práticas pedagógicas são frequentes, mas quando não consideram-se o contexto de 

formação e atuação do docente podem implicar na culpabilização dos professores 

quanto ao sucesso ou fracasso escolar dos estudantes (ECHALAR et al., 2020). 

Neste contexto, diante da necessidade dos estudantes terem acesso a 

metodologias e práticas pedagógicas inovadoras e dos professores favorecerem a 

efetivação do processo ensino-aprendizagem, tornou-se necessário promover 

melhorias na formação pedagógica dos acadêmicos de Biologia, além de expandir 

as políticas públicas para formação continuada de professores após seu ingresso na 

educação básica, o que possibilita atualizar e aprimorar seus conhecimentos e, 

consequentemente, sua prática docente (MENDES, 2013). 

As metodologias de ensino apresentam-se tão importantes quanto os próprios 

conteúdos de aprendizagem e tornaram-se alvo de estudo pela comunidade 

intelectual que busca propor novas metodologias como potenciais ferramentas para 

os profissionais da educação romperem com modelos de ensino tradicionais e 

eliminar os seus efeitos colaterais (PAIVA et al., 2016). 
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O ensino por investigação (EI) surge como uma alternativa às práticas de 

ensino tradicionais e configura-se numa metodologia ativa e eficaz, a qual está 

pautada nos conceitos de liberdade intelectual e elaboração de problemas, que 

possibilita ao professor criar condições em sala de aula para os estudantes 

interagirem com o material e construírem seus conhecimentos (CARVALHO, 2018). 

No ensino por investigação, o educando deve sair da posição de passividade 

e aprender a participar ativamente, pensar, raciocinar, refletir, verbalizar, escrever e 

mudar de opiniões. Por outro lado, o professor deve assumir o papel de intérprete, 

facilitador e precisa conhecer muito bem o assunto, além de fazer um planejamento 

minucioso com metodologias que favoreçam a problematização e o questionamento, 

ampliando o seus conhecimentos e dos estudantes (MOREIRA; SOUZA, 2016; 

FREITAS, 2015). 

Os professores, ao planejarem métodos de ensino inovadores aliados aos 

recursos tecnológicos, onde os estudantes podem buscar informações de outras 

fontes (sites, redes sociais, revistas de conteúdo científico entre outras) para 

interagir e compreender melhor o que está sendo abordado, podem favorecer o 

protagonismo e desenvolver nos estudantes uma consciência crítica capaz de 

transformar sua visão de mundo, contribuindo significativamente para o seu 

desenvolvendo integral (CIECHOWICZ, M; CIECHOWICZ, F, 2019).  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo, 

caracterizado pela estruturação de um currículo mínimo baseado em competências 

e habilidades, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica (LOPES, 2018).   

A BNCC enfatiza a adoção de estratégias que visem a progressão do 

conhecimento do educando, a partir da proposição de atividades diversificadas e 

que tornem-se cada vez mais desafiadoras e complexas (BRASIL, 2018a). 

Nesse contexto, a sociedade atual exige de seus cidadãos cada vez mais 

competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas até o EM para que se 

possa ter no ensino superior indivíduos capazes de ampliar e desenvolver o 

potencial científico Brasileiro e contribuir para o avanço da ciência como um todo 

(SILVA et al., 2017). 
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Para promover uma educação que atenda aos interesses dos estudantes e ao 

mesmo tempo contemple o currículo escolar, o docente deve elencar temas que 

sejam mais atrativos, considerando a realidade dos mesmos, valorizando sua 

vivência e experiências, dando significação ao momento de aprendizagem e levando 

o discente a aprender de forma crítica e reflexiva (FERREIRA et al., 2016). 

Os conteúdos da Biologia relacionados à temática da saúde humana como o 

corpo humano, sexualidade e prevenção de doenças, entre elas as ISTs e 

HIV/AIDS, tem grande aceitação entre os estudantes, o que deve-se à proximidade 

desses temas com a vivência dos mesmos, uma vez que o corpo e o indivíduo são 

estruturas indissociáveis e por isso apresentam significativo potencial na busca por 

uma maior motivação durante as aulas favorecendo a verdadeira significação dos 

conteúdos pelos estudantes (DURÉ et al., 2018). 

O estímulo a discussões e reflexões sobre a abordagem de temas 

relacionados à saúde, na escola e no ensino de Biologia, pode tornar-se um meio 

para facilitar diálogos com os estudantes, além de despertá-los para a tomada de 

decisões (atitudes) e conscientização sobre aspectos relevantes da saúde deles 

próprios e das outras pessoas (JESUS; GARCIA, 2018). 

Diante do exposto, elencou-se como tema deste projeto a abordagem do 

HIV/AIDS numa perspectiva investigativa, onde objetivou-se desenvolver uma 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI) norteadora de professores de Biologia na 

iniciação científica de estudantes do EM com ênfase na aprendizagem sobre 

HIV/AIDS, oportunizando aos mesmos o acesso a estudos sobre a prevenção, 

etiologia, clínica e epidemiologia do vírus do HIV. 

Além disso, valendo-se das etapas do método cientifico, com a aplicação 

desta SEI por professores de Biologia busca-se promover a transformação das 

informações obtidas em conhecimentos científicos e relevantes para mitigar as 

dúvidas acerca do HIV/AIDS e, consequentemente, promover a saúde e prevenir a 

doença entre os adolescentes e jovens estudantes. 

 

  



20 
 
 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A Iniciação científica no ensino médio 

A Iniciação Científica (IC) surgiu nas Universidades do Brasil em 1930, 

seguindo os moldes desenvolvidos pelos Estados Unidos e França. A princípio, 

seguiu os moldes desenvolvidos pelos Estados Unidos e França e, posteriormente, 

seu conceito foi sendo construído no Brasil como uma atividade realizada durante a 

graduação, na qual o estudante é iniciado no “jogo” da ciência, vivenciando 

experiências vinculadas a um projeto de pesquisa, elaborado e desenvolvido sob a 

orientação de um docente (SIMÃO et al., 1996; BRIDI, 2015). 

A expressão “Iniciação Científica”, remete-nos à ideia de pesquisa no ensino 

superior e relaciona-se de imediato à imagem de um estudante fazendo 

experimentos num laboratório. Entretanto, sabe-se que a IC pode ser aplicada no 

EM como uma valiosa ferramenta pedagógica (ZOMPERO; HOLPERT, 2019). 

A pesquisa científica é um dos pilares do Ensino Superior, considerada 

fundamental para o sucesso dos programas de ensino e extensão desenvolvidos 

nas Universidades. É concebida em seu sentido mais formal quando o estudante 

que a realiza insere-se no processo de aprendizagem do fazer científico, passando a 

integrar-se à cultura científica de um campo específico do conhecimento (PINHO, 

2017).  

Diante da necessidade de institucionalizar incentivo à pesquisa no Brasil, foi 

criado em 1951 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), o qual iniciou o fomento financeiro à pesquisa científica no Brasil e, 

posteriormente, foi criada a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) que constituíram-se um divisor de águas no processo de 

institucionalização da pesquisa no Brasil (MASSI; QUEIROZ, 2015). 

Em 2003, o CNPq criou o Programa de Iniciação Científica Júnior que visa ao 

desenvolvimento de projetos de educação científica para estimular a pesquisa entre 

os estudantes da EB, por meio da concessão de cotas às entidades estaduais 

parceiras de fomento à pesquisa, como Fundações de Amparo à Pesquisa e outras 

instituições (COSTA; ZOMPERO, 2017).  
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A realização da IC no ensino médio, vem sendo discutida e colocada em 

prática em algumas instituições no Brasil, a exemplo do Núcleo de Iniciação 

Científica Júnior do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(NIC Jr – CAp/UFRJ) e os Institutos Federais de Educação (IFs) (OLIVEIRA, 2015; 

DAMINELLI, 2018). 

Os Institutos Federais de Educação, via de regra, ofertam educação 

profissional e tecnológica em nível médio. Os IFs vem se tornando um lócus para as 

propostas de IC e produção de conhecimento diferentes das universidades, mas 

igualmente financiados pelo poder público (DAMINELLI, 2018).  

Ressalta-se que as instituições de EM que promovem IC, em geral, seguem 

modelos desenvolvidos nas universidades, além do fato, de que estas instituições 

apresentam condições diferenciadas de estrutura de trabalho em relação à maioria 

das escolas brasileiras (MARTINS, 2012). 

Entre as escolas públicas de ensino médio regular a IC ainda é uma 

estratégia de ensino muito incipiente e esbarra em muitos obstáculos para sua 

expansão, tais como: aporte financeiro, equipamentos, formação inadequada dos 

professores e tempo para planejamento de projetos (COSTA; ZOMPERO, 2017). 

Na BNCC, sugere-se o desenvolvimento de competências que possibilitem ao 

estudante do EM investigar situações-problema e avaliar aplicações do 

conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens científicas, para propor soluções que considerem 

demandas locais, regionais ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões 

a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (BRASIL, 2018a). 

Esta competência converge aos objetivos da IC na educação básica, cujas 

atividades podem auxiliar os estudantes a desenvolverem diversas habilidades 

cognitivas, além de resolver problemas de aprendizado diagnosticados pelos 

docentes (OVIGLI, 2014).  

Os Programas ou ações de iniciação científica no EM permitem a inserção 

dos estudantes da EB em atividades como a leitura e escrita de textos científicos, 

como resumos e artigos, além da delimitação de temas de pesquisas, processos de 

coleta e análise de dados, contribuindo para a construção gradativa da autonomia 
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científica, despertando-os para a carreira acadêmica e para o espírito científico 

(BONIFÁCIO et al., 2019).  

Ao serem incentivados pelo Estado, os programas de IC configuram-se como 

política pública educacional, contribuindo para que uma das finalidades da educação 

científica seja efetivada, a inclusão social (PONTEL; VIEIRA, 2020). 

Os trabalhos de IC devem constituir-se em instrumentos de apoio teórico e 

metodológico à realização de um projeto de pesquisa que permitam usar a 

problematização como estratégia de ensino-aprendizagem, contribuindo para a 

formação de um pensamento mais crítico e reflexivo e de uma nova mentalidade no 

estudante (RICHARTZ, 2015; REIS et al., 2020).  

Um dos fundamentos da IC é a perspectiva investigativa, na qual o professor 

deve favorecer que o estudante se torne protagonista do seu próprio aprendizado, 

assumindo um papel de problematizador e colocando as diferentes abordagens 

sobre o tema pesquisado, promovendo por meio do exercício da criatividade e do 

raciocínio, a proliferação de jovens questionadores e construtores de seu próprio 

conhecimento. (NASCIMENTO et al., 2019) 

A IC na educação básica, precisa levar em conta o conjunto de vivências, 

conhecimentos prévios e representações do estudante sobre o mundo e, a 

compreensão da realidade na qual o estudante está imerso, pode superar a leitura 

direta dos objetos, dos fenômenos e levá-lo além das formulações do senso comum 

(DUTRA et al., 2014). 

Nesse sentido, o fortalecimento da IC como ferramenta didática no EM 

favorece aos estudantes o desenvolvimento das atitudes inerentes à atividade 

científica como questionar-se, elaborar hipóteses e resolver problemas que 

envolvam o contexto social, levando a uma construção coletiva do conhecimento e 

ao exercício da cidadania (GONÇALVES; DENARDIN, 2019). 

A pertinência e a importância da IC durante o EM para a formação do 

estudante desse nível de ensino, tem mostrado benefícios especialmente para uma 

formação crítica e para a ampliação de perspectivas futuras desses estudantes 

(SILVA et al., 2020). 
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2.2. Tema Gerador – HIV/AIDS 

 

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um vírus classificado no gênero 

Lentivirus e família Retroviridae, cuja transmissão pode ocorrer além da via sexual, 

por acidentes com materiais perfurocortantes, compartilhamento de seringas por 

usuários de drogas injetáveis, por transfusão sanguínea, transmissão vertical 

podendo esta ocorrer intraútero, durante o parto, ou através do aleitamento materno 

(COUTINHO et al., 2018).  

A infecção é caracterizada pela intensa replicação do vírus HIV, infecção das 

células sanguíneas, do sistema nervoso e consequente redução dos linfócitos T 

CD4+. O período de incubação do HIV pode durar de 2 a 15 anos e a supressão do 

sistema imune pode levar à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

manifestação clínica mais avançada da doença, que caracteriza-se por um 

transtorno da imunidade celular, resultando em maior suscetibilidade a infecções 

oportunistas e neoplasias (LOPES, 2019; WHO, 2017).  

A utilização de temas geradores na prática escolar é considerada como um 

fator que leva a grandes benefícios para a aprendizagem, pois possibilita um ensino 

mais significativo, a promoção da interdisciplinaridade, o desenvolvimento da 

autonomia e do senso crítico do educando, além da aproximação entre professor e 

estudante (COSTA; PINHEIRO, 2013). 

Para se chegar aos temas geradores, o diálogo é o pressuposto fundamental, 

pois a partir dele a realidade e as aspirações dos educandos podem ser conhecidas, 

permitindo organizar o conteúdo a ser trabalhado e propiciando a elaboração de um 

projeto crítico, dialético e problematizador (FREIRE, 2014).  

Um tema gerador pode surgir de uma investigação temática com toda a 

comunidade escolar onde são verificadas as concepções, ideias e o perfil dos 

sujeitos envolvidos no trabalho, avaliando e validando a significância do tema 

elencado, o qual, se inserido na estrutura do programa das disciplinas escolares 

favorece o processo de aprendizagem (MIRANDA et al., 2017). 

Historicamente, as práticas de prevenção para o HIV/AIDS foram construídas 

a partir de um modelo de ensino vertical e que desconsiderava o contexto e as 

subjetividades que permeavam as relações entre as pessoas (PAIVA et al., 2020).  
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No contexto escolar, sexualidade, ISTs, HIV e AIDS são temas que não estão 

sendo abordados de maneira prioritária nos currículos escolares do EM, onde vem 

sendo tratadas de forma marginal ao estudo do corpo humano devendo portanto, a 

escola reassumir seu papel de informar, desmistificar e promover o debate sobre as 

IST favorecendo assim a prevenção entre os educandos (CAETANO et al., 2017). 

 

2.3. Importância dos Estudos Epidemiológicos sobre HIV/AIDS 

 

A epidemiologia é definida como a ciência que estuda o processo saúde-

doença na sociedade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das 

doenças, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas 

específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo 

indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação 

das ações de saúde (THOMAZ et al., 2015). 

Com o objetivo de identificar causas e medir os riscos de doenças, a 

epidemiologia tornou-se uma das ferramentas para melhorar a saúde pública e os 

estudos epidemiológicos tornaram-se essenciais pois possibilitam a identificação de 

métodos preventivos (BONITA et al., 2010). 

A epidemia do HIV/AIDS é um desafio para saúde pública mundial e leva ao 

óbito milhares de pessoas todos os anos. Atualmente, é considerada uma condição 

crônica, com mudanças epidemiológicas importantes que necessitam ser 

conhecidas para que intervenções no combate a novas infecções possam ser 

implementadas (DIAS et al., 2020).  

Os estudos Epidemiológicos sobre HIV/AIDS podem contribuir para a 

compreensão dos determinantes da epidemia do vírus, colaborando para o 

planejamento da assistência e para promover educação em saúde para o 

autocuidado (GALVÃO et al., 2017). 

Nas últimas décadas a epidemiologia foi importante para a ciência do HIV 

levando a melhorias na saúde. Acredita-se que, para os próximos 25 anos, a 

epidemiologia continuará a ter um impacto importante através do foco em três 

principais domínios: populações, medições e inferências feitas por meio de 

comparações populacionais. A abordagem epidemiológica de analisar as causas e 

distribuições de doenças em populações para identificar e implementar novas 
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maneiras de prevenir e o controle de doenças continuará a apoiar a ciência do HIV 

no futuro. (D’SOUZA et al., 2019). 

A Epidemiologia é um campo diversificado, e suas muitas áreas de 

especialização são um ponto forte ao enfrentamento de um evento como, por 

exemplo, a pandemia do COVID-19. Os epidemiologistas com seus estudos, têm a 

oportunidade de moldar a próxima fase da vida à medida que emergir de uma 

pandemia tendo, portanto, um papel importante na definição e priorização das 

pesquisas que são feitas e no desenvolvimento de novos métodos, projetos de 

estudo e fontes de dados para responder a essas questões à luz dos desafios 

apresentados pelo grande abalo causado pela pandemia à qual tem-se 

presenciando (EDWARDS; LESSLER, 2020). 

 

2.4. Ensino de Biologia 

 

A partir do Século XIX, a Biologia passa a ser considerada como a área do 

conhecimento responsável pelo estudo dos seres vivos e como tal, ganha 

importância na construção do pensamento científico da época. Porém, o ensino 

tradicional com seu caráter estático de apresentação-assimilação do conteúdo não 

propiciava uma abordagem adequada dos novos conhecimentos científicos 

(BRANDIM; NOGUEIRA, 2018).  

No Brasil, o ensino de Ciências Naturais é relativamente recente, sendo que a 

obrigatoriedade de ministrar a disciplina curricular de ciências surgiu no Brasil em 

1930, seguindo tendências e modelos de ensino baseados na mera transmissão de 

informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático (JUNG, 2016). 

Nas últimas décadas, o ensino de Biologia vem sendo marcado por uma 

dicotomia, que constitui um desafio para os educadores. Algumas escolas brasileiras 

têm direcionado suas estratégias de ensino para a instrução dos estudantes para os 

vestibulares, deixando de lado a formação crítica, autônoma e afetiva dos 

estudantes, e em outros casos, essa formação encontra-se perdida, não instrui o 

estudante nem para o vestibular, nem para a formação como cidadão (PIMENTA et 

al., 2016). 

As escolas que apresentam seu conteúdo e sua metodologia no EM voltados, 

quase que exclusivamente, para a preparação do estudante para os exames 
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vestibulares tem afastado os educandos das finalidades das ciências da natureza 

que estão previstas na BNCC, tais como: promover os conhecimentos conceituais 

da área, a contextualização social, cultural, ambiental e histórica desses 

conhecimentos; os processos e práticas de investigação e as linguagens das 

Ciências da Natureza (LEITE et al., 2018; BNCC, 2018). 

Entretanto, as escolas contemporâneas têm obrigações que vão além de 

ensinar a escrita, leitura e conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Em 

decorrência dos desafios atuais, a função da escola também é de contribuir com a 

formação social, com o desenvolvimento profissional e pessoal de seus estudantes 

(MEDEIROS et al., 2017). 

Dentre as finalidades do ensino de Biologia encontram-se a formação do 

cidadão cientificamente alfabetizado, capaz de não só identificar o vocabulário da 

ciência, mas também de compreender conceitos e utilizá-los para refletir e enfrentar 

desafios do seu cotidiano (SCARPA; CAMPOS, 2018). 

Muitas vezes a disciplina Biologia não desperta interesse dos estudantes e 

devido à complexidade dos termos utilizados e da abrangência dos conteúdos pode 

tornar-se abstrata para os mesmos, exigindo que o professor faça uma transposição 

didática de forma adequada e também faça uso diversas estratégias e recursos para 

possibilitar a compreensão dos estudantes (NICOLA; PANIZ, 2016). 

Para muitos educandos é difícil relacionar o que estudam ao seu cotidiano e, 

por isso, acabam pensando que o estudo de Biologia resume-se à memorização de 

conceitos, nomenclaturas e características dos seres vivos. Este comportamento dos 

estudantes, leva a uma aprendizagem mecânica, na qual as informações ou 

conceitos são “decorados” literalmente e de maneira isolada, sem nenhuma 

correlação cognitiva com os saberes prévios do estudante (MENEZES, 2019; DURÉ; 

ANDRADE, 2019).  

A falta de integração entre os conteúdos estudados e temas 

descontextualizados, levam a uma aprendizagem superficial e ineficaz fazendo com 

que os estudantes não consigam perceber a relevância desses conhecimentos e 

relacioná-los para a compreensão do mundo natural e social (BOZZA, 2016; 

MEDEIROS et al., 2017).  

O ensino de Biologia nas escolas brasileiras ainda é bastante teórico e 

verticalizado, prendendo-se à descrição e à segmentação dos conteúdos visando 
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apenas à memorização deles, que são esquecidos depois das provas, abandonando 

conhecimentos que poderiam ser úteis para o resto da vida (LACERDA, 2019; 

CARVALHO, 2019; SANTOS A. L. C. et al., 2020). 

Para efetivar a aprendizagem científica numa perspectiva crítica que prepare 

o sujeito para a cidadania na sua integralidade, promovendo reflexões críticas, é 

desejável que os educadores invistam em estratégias participativas, colaborativas e 

questionadoras durante as aulas de Ciências e Biologia (RAMOS; BARBOSA, 2020). 

2.5. Abordagens sobre HIV/AIDS nos livros didáticos de Biologia 

 

Os livros didáticos, embora sejam produzidos por empresas particulares, 

obedecem a parâmetros estabelecidos pelo Estado, utilizando critérios pré-definidos. 

Esses livros serão validados por especialistas enquanto conteúdo e forma de ensino, 

que são direcionados pelo interesse governamental, por meio do chamado 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (CORRÊA, 2017). 

O livro didático é para muitos docentes o principal recurso pedagógico e, dada 

à sua ampla utilização no contexto educacional brasileiro e sua grande influência no 

processo ensino-aprendizagem, acaba determinando a forma como o tema saúde é 

abordado no ambiente escolar (SILVA, P. H. M et al., 2019).  

O professor deve utilizar o livro didático como uma fonte de apoio e 

referências, sabendo evitar as abordagens incorretas do mesmo, corrigindo-o ou 

adequando-o quando necessário com os estudantes. Não é recomendável depender 

unicamente do livro didático para que não se torne refém desse recurso e para não 

propagar erros ou inadequações da obra (ROSA; MOHR, 2010). 

Inúmeras pesquisas tem sido feitas para compreender as concepções, 

conceitos e abordagens sobre IST e HIV/AIDS nos livros didáticos de Biologia 

adotados no PNLD, tendo sido observado que o tema geralmente é citado de 

maneira superficial, de forma técnica e instrumental, o que pode dificultar o rápido 

entendimento daqueles estudantes oriundos das estruturas familiares em que a 

escola e as suas linguagens formais, “o conhecimento científico como um todo”, não 

são algo habitual (NBUNDÉ, 2017). 

Os livros didáticos de Biologia em geral, apresentam as patologias 

infectocontagiosas numa perspectiva de abordagem biomédica, especialmente em 
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decorrência da soberana presença do tema HIV/AIDS. As discussões relacionadas à 

abordagem comportamental do tema, onde a saúde é compreendida como resultado 

de escolhas individuais, da adoção de hábitos e comportamentos de vida saudáveis 

e à abordagem socioecológica, focada na coletividade, que entende a saúde como 

sendo o bem-estar biopsicossocial e ambiental raramente são tratadas nos livros 

didáticos (TORRES, 2018).  

Para suprir essas lacunas nos livros didáticos, é importante que o professor 

faça uso de outros materiais diversificados além do livro didático, visto que este 

aborda apenas aspectos teóricos e científicos e dificilmente trabalha a subjetividade 

do tema e aspectos socioculturais das ISTs e HIV/AIDS (OLIVEIRA et al., 2018) 

Existem inúmeras possibilidades de metodologias e materiais didáticos 

diversificados que auxiliem no desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. A utilização desses materiais, favorece o estabelecimento de uma 

nova dinâmica na sala de aula, onde apenas o uso do livro didático não supre mais a 

necessidade do aluno, tornando a relação entre professor-estudante mais próxima e. 

levando-os à efetivação do processo ensino-aprendizagem (INTERAMINENSE, 

2019; ALVES et al., 2020). 
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3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral: 

Produzir uma Sequência de Ensino Investigativa para orientar 

professores na iniciação cientifica de estudantes do ensino médio com 

enfoque na aprendizagem sobre HIV/AIDS. 

  

3.2  Objetivos Específicos: 

 

 Verificar a compreensão dos estudantes sobre os métodos de 

ensino utilizados pelos professores. 

 Aferir o nível de conhecimento prévios dos estudantes sobre 

HIV/AIDS. 

 Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de 

HIV/AIDS no município de Teresina por consulta ao banco de dados do 

DATASUS. 

 Utilizar os dados obtidos na pesquisa epidemiológica para 

informar e aproximar os estudantes com a realidade local do HIV/AIDS, bem 

como subsidiar a produção da Sequência de Ensino Investigativa. 

 Promover palestra educativa on-line com os estudantes e a 

participação de profissional da saúde para informar e sensibilizar os 

estudantes sobre o HIV/AIDS. 

 Elaborar e produzir uma cartilha digital educomunicativa com 

informações sobre HIV/AIDS. 

 Construir um Blog para disponibilizar materiais de apoio didático 

para aulas de Biologia sobre HIV/AIDS e outros temas da Biologia. 
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4. METODOLOGIA  

4.1 Local de Estudo 

O local de realização desta pesquisa foi na Unidade Escolar Nair Gonçalves 

pertencente à rede estadual de ensino, fundada em 1973, que fica localizada no 

bairro São Pedro, zona urbana sul de Teresina, capital do estado do Piauí (Figura 

4.1).  

 

Figura 4.1 – Fachada principal da Unidade Escolar Nair Gonçalves 

 

Fonte: Google Maps/ Google Earth (2019) 
 

A escola atende a 223 estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e 79 

do ensino médio (1º ao 3º ano), distribuídos nos turnos manhã e tarde, totalizando 

322 estudantes. 

 

4.2. Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

O trabalho de pesquisa teve seu parecer de aprovação liberado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) sob o 

número do parecer: 3.797.696 (Anexo A), em conformidade com a Resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) (BRASIL, 2012). 
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Após a obtenção do parecer junto ao CEP, aguardou-se o início do ano letivo 

para divulgar a pesquisa à comunidade escolar e dar início aos trabalhos, cuja 

primeira ação foi a apresentação do projeto à comunidade escolar, que ocorreu no 

primeiro dia letivo de 2020, onde estiveram presentes a equipe gestora, os docentes 

e os discentes público alvo deste trabalho de pesquisa.  

Na ocasião, foram explanados os objetivos e as etapas metodológicas da 

pesquisa. Neste momento a direção da escola declarou total apoio para o 

desenvolvimento do estudo no âmbito escolar. 

Foram convidados a participar da pesquisa os estudantes regularmente 

matriculados nas três turmas de EM da escola, sendo uma de cada ano escolar. 

Posteriormente à socialização da pesquisa foi realizada uma reunião em cada 

turma elencada no trabalho, onde foram esclarecidos os critérios de inclusão no 

estudo, feita a leitura coletiva dos termos de consentimento e assentimento e 

esclarecidas todas as dúvidas sobre a pesquisa. 

Os referidos termos foram entregues a todos os estudantes elegíveis a 

participar da pesquisa, ou seja, aqueles regularmente matriculados do 1º ao 3º ano 

do ensino médio na instituição de ensino que aceitaram as condições apresentadas 

nos termos de consentimento. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

A pesquisa iniciou-se no mês de março de 2020, mediante a devolução dos 

termos de consentimento, devidamente assinados pelos participantes que 

atenderam aos critérios de inclusão do estudo, ou seja, os estudantes maiores de 

idade que aceitaram voluntariamente as condições constantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e no Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido (TALE), bem como os estudantes menores de idade, cujos termos TCLE 

e TALE foram assinados por eles e pelos seus respectivos pais ou responsáveis 

legais (apêndices A, B e C). 

De posse dos termos, obteve-se um universo amostral que constou com a 

participação de 32 estudantes do 1º ao 3º ano, matriculados no turno tarde, no ano 

letivo de 2020, assim distribuídos entre as séries escolares: dois (02) estudantes do 
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1º ano, quatorze (14) estudantes do 2º ano e dezesseis (16) estudantes do 3º ano do 

ensino médio. 

Todos os termos foram distribuídos em duas vias de igual teor ficando uma 

via com o estudante participante ou seu representante legal e outra via que 

encontra-se em posse do pesquisador responsável que as manterá arquivadas pelo 

período de cinco anos, conforme legislação vigente. 

 

4.4. Tipo de pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa envolveu um estudo com os estudantes 

participantes, onde se utilizou a abordagem quantitativa, na qual busca-se medir 

opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes de público-alvo, por meio de uma 

amostra que a represente de forma estatisticamente comprovada para explicação 

dos dados (MANZATO; SANTOS, 2012).  

A pesquisa envolveu questionários semiestruturados para a coleta de 

informações sobre recursos didáticos, métodos de ensino utilizados pelos 

professores em aulas sobre HIV/AIDS e aferição dos conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre o tema. 

Na etapa referente à pesquisa epidemiológica do trabalho, realizou-se um 

estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo de levantamento de dados secundários 

dos casos de pacientes portadores de HIV ocorridos entre os anos de 2015 a 2019, 

no município de Teresina, Piauí. 

 

4.5. Percurso metodológico 

 

4.5.1. Diagnóstico sobre recursos didáticos e métodos de ensino 

 

Esta etapa da pesquisa abrangeu os aspectos relacionados ao ensino-

aprendizagem sobre HIV/AIDS. Neste caso, buscou-se obter informações sobre o 

olhar dos estudantes acerca dos recursos didáticos e das metodologias utilizadas 

pelos professores nas aulas de Biologia direcionadas ao ensino sobre infecções por 

HIV e AIDS.  
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Para obter as informações junto aos estudantes, os mesmos tiveram uma 

hora aula de 50 minutos para responder às questões (Apêndice D). O questionário 

foi do tipo semiaberto onde encontravam-se perguntas fechadas de múltipla escolha 

e perguntas que além das alternativas, apresentavam a opção “outros” seguida de 

espaços onde os estudantes puderam acrescentar suas opiniões aos itens já 

existentes nas opções apresentadas. 

Neste questionário procurou-se descobrir se os estudantes já tinham tido 

acesso a aulas abordando a temática HIV/AIDS; quais as metodologias utilizadas 

pelos professores; se o estudante já teve algum contato com mundo científico ou se 

já fez investigação científica, se considera ou não importante ter acesso a recursos 

didáticos diferenciados e quais são estes recursos; sobre sua motivação e 

participação nas aulas diante das metodologias apresentadas pelos professores de 

Biologia na abordagem da temática do HIV/AIDS. 

 

4.5.2. Diagnóstico de conhecimentos prévios sobre HIV/AIDS 

 

Na segunda parte da investigação, os estudantes responderam a um 

questionário (Apêndice E), do tipo fechado onde constavam dez itens de múltipla 

escolha que nos permitiram analisar a compreensão dos estudantes e aferi-los 

quanto aos conhecimentos prévios sobre HIV/AIDS, enfocando assuntos como: o 

agente etiológico, prevenção, transmissão, fatores de vulnerabilidade à infecção por 

HIV e AIDS e métodos contraceptivos. 

A aplicação deste questionário foi realizada em sala de aula, onde os 

estudantes tiveram 50 minutos para responder e foram previamente orientados a 

não mencionar no documento nenhuma informação que pudesse identificá-los para 

não quebrar o sigilo da pesquisa. 

 

4.5.3. Discussão em grupo 

 

Na aula subsequente à aplicação dos testes de conhecimentos prévios dos 

estudantes, promoveu-se uma discussão coletiva das questões propostas, onde as 

respostas do pré-teste suscitaram um importante diálogo, valorizando a reflexão e 
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expondo algumas fragilidades dos conhecimentos dos estudantes acerca do tema 

HIV/AIDS. Estas informações foram registradas pelo professor e analisadas.  

Este momento de interação entre professor e estudante, constituiu-se num 

extraordinário banco de informações para a realização deste trabalho. 

Por meio da correlação das metodologias citadas pelos estudantes com os 

conhecimentos sobre HIV/AIDS demonstrados no teste, realizou-se uma análise da 

eficácia desses métodos de ensino na aprendizagem dos estudantes. 

O dados coletados nesta etapa da pesquisa constituíram-se numa fonte de 

informações de fundamental importância no desenvolvimento da Cartilha Digital 

sobre HIV/AIDS e subsidiaram o planejamento e o direcionamento das atividades 

elencadas para a elaboração de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) 

adequada à realidade observada. 

 

4.5.4. Pesquisa Epidemiológica 

 

Após as etapas de avaliação diagnóstica e coleta de dados obtidos com os 

questionários dos estudantes, iniciou-se a etapa de levantamento de dados 

epidemiológicos da pesquisa, na qual procedeu-se um estudo de investigação 

retrospectivo, descritivo de caráter quantitativo para caracterização do perfil 

epidemiológico de pacientes portadores de HIV/AIDS, em Teresina-Piauí. 

Durante os meses de maio e junho de 2020, realizou-se a coleta de dados no 

âmbito do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS). 

Após obtenção dos dados utilizou-se para tabulação dos registros 

encontrados o programa de Informações em saúde (TABNET), do Ministério da 

Saúde (MS), onde foram incluídas as seguintes variáveis: idade, sexo, raça, 

escolaridade, número de novos casos de infecções por HIV, ano de diagnóstico, 

fator de exposição ao vírus e taxa de mortalidade e taxas de incidência.  

Buscou-se por dados referentes aos anos de 2015 a 2019 e às três esferas 

administrativas, o que favoreceu a comparação do dados epidemiológicos do 

Município de Teresina, com as informações sobre a AIDS encontradas na esfera do 

Estado do Piauí, da Região Nordeste e do Brasil. 



35 
 
 

 

 

Na pesquisa dos aspectos relacionados à Epidemiologia do HIV/AIDS, 

obteve-se dados que foram utilizados na proposição de atividades investigativas, 

ações educativas de saúde e de prevenção das infecções por HIV/AIDS propostas 

na SEI produzida neste estudo.  

 

4.5.5. Palestra on-line com profissional da saúde sobre a AIDS 

 

No desenvolvimento metodológico da pesquisa, estava prevista uma palestra 

ministrada por profissional da saúde, especialista na área de Infectologia, a ser 

realizada na escola onde foram desenvolvidos os estudos, com a presença dos 

estudantes participantes da pesquisa e de toda a comunidade escolar. 

Entretanto, diante do cenário pandêmico atual, tornou-se necessária uma 

adequação à nova realidade vivenciada na educação brasileira e a palestra que 

seria presencial, foi transformada em uma palestra on-line na qual foi utilizada uma 

ferramenta tecnológica gratuita, o Google Meet, para que todos os estudantes 

pudessem ter acesso e interação à este importante momento de construção de 

conhecimentos sobre HIV/AIDS. 

A palestra denominada “Dialogando com os estudantes do ensino médio 

sobre HIV e AIDS” foi ministrada pelo Professor da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) Dr. Carlos Henrique Nery Costa, médico infectologista, pós doutor em 

Medicina e doenças Tropicais. A divulgação e convite para a palestra foi feita pelo 

aplicativo de mensagens WhatsApp, no qual encontrava-se o link para acesso à 

palestra (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Convite para palestra sobre HIV e AIDS enviado aos estudantes 
via WhatsApp. 

 

A palestra teve um momento de interação entre os estudantes e o palestrante 

onde foram feitas perguntas e colocações pelo chat do aplicativo utilizado na 

palestra, garantindo a privacidade dos estudantes quanto aos aspectos éticos. 

O palestrante cedeu gentilmente seus direitos de imagem e permitiu a 

gravação e o compartilhamento do vídeo no blog criado para hospedagem dos 

textos, vídeos e materiais de divulgação científica sugeridos nesta pesquisa.  

 

4.5.6. Construção de SEI orientadora da Iniciação Científica de estudantes do 

ensino médio com abordagem na aprendizagem sobre HIV/AIDS 

 

A sequência didática (SD) é uma proposta metodológica muito utilizada para a 

organização e planejamento do ensino, para a construção do conhecimento e para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula. 

Defendida por vários estudiosos, também denominada Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), constitui-se num método eficaz de sistematização e 

planejamento dos objetivos de ensino e num instrumento que deve ser desenvolvido 

considerando a perspectiva do ensino de conteúdos utilizando atividades 

sequenciadas, estruturadas e ordenadas, com objetivos bem delimitados e 
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explicados para professores e estudantes (ZABALA, 1998; DOLZ et al., 2004; 

CARVALHO, 2013).  

A elaboração da SEI seguiu os pressupostos teórico-metodológicos de Zabala 

(1998), no sentido de organização sequencial de atividades com objetivos claros 

para professores e estudantes e de Carvalho (2013) que sugere as sequências de 

ensino investigativas, partindo de situações-problema. 

Trabalhar a IC com estudantes do EM justifica-se por contribuir para a sua 

formação científica, gerando autonomia, favorecendo o diálogo entre professor e 

estudante, instigando atitudes de questionamentos, criatividade e reflexão crítica 

favorecendo a tomada de decisões conscientes frente às novas situações numa 

sociedade em constante mudança (OLIVEIRA et al., 2019). 

A construção de uma proposta de SEI para apoiar o desenvolvimento da IC 

entre os estudantes da EB, foi estabelecida alicerçando-se nas habilidades e 

competência das Ciências da Natureza, constantes na BNCC para o EM, onde está 

inserido o ensino de Biologia. 

Dentro da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC, as 

competências específicas 2 e 3, visam entre outros objetivos estimular estudos e 

mobilizar conhecimentos referentes aos processos epidemiológicos, investigar 

situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e 

suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das 

Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, 

regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 

variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias 

digitais de informação e comunicação (BRASIL, 2018a). 

A temática do HIV/AIDS adotada para o desenvolvimento desta proposta de 

SEI não surgiu de forma vertical, mas emergiu de discussões e questionamentos 

feitos pelos estudantes durante as aulas relacionadas aos temas da saúde, doenças 

virais, bacterianas e IST’s em geral, que levaram o professor pesquisador a perceber 

a necessidade de aprofundar os conhecimentos nesse conteúdo, considerado de 

grande relevância para os adolescentes e jovens estudantes do ensino médio. 

Neste trabalho, optou-se por uma pesquisa sobre a epidemiologia do 

HIV/AIDS no município de Teresina, com o intuito de explorar os aspectos 

etiológicos, epidemiológicos e clínicos desta importante infecção viral sexualmente 
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transmissível, sob uma perspectiva investigativa e sob a ótica da realidade local dos 

estudantes.  

A SEI sobre este tema, além de proporcionar o contato dos estudantes com a 

pesquisa científica, vislumbra que os mesmos se apropriem das informações 

adquiridas sobre HIV/AIDS e as transformem em conhecimentos significantes, 

capazes de apoiá-los na tomada de decisões acertadas e medidas preventivas, 

diante dos dilemas que envolvem a sua sexualidade, diminuindo o risco de 

contaminação pelo HIV. 

Uma SEI proposta nestes moldes, dialoga com a BNCC quando propõe 

atividades que buscam desenvolver habilidades junto aos estudantes que os 

possibilitem identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e 

aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, 

considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e 

divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar (BRASIL, 

2018a). 

As atividades organizadas em SEI, se bem planejadas, trazem propostas 

ricas para se desenvolver em sala de aula, possibilitando o professor apreender o 

conhecimento prévio do estudantes, seu desempenho, além de visualizar o que 

ainda precisa ser trabalhado para que se concretize a aprendizagem (UGALDE; 

ROWEDER, 2020). 

A SEI aqui sugerida favorece o processo de transdisciplinaridade, uma 

abordagem que visa a unidade do conhecimento, articulando elementos que buscam 

uma intercomunicação entre as disciplinas de tal modo que não existem fronteiras 

entre elas (COUTINHO; FELIX, 2018).  

A transdisciplinaridade coloca o indivíduo e sua prática pedagógica como eixo 

das interações e, ao mesmo tempo, procura uma interação máxima entre as 

disciplinas, respeitando suas singularidades, onde cada uma colabora para um 

saber comum, o mais completo possível, sem transformá-las em uma única 

disciplina (NOBRE, 2018; MEDEIROS, 2018). 

Neste sentido, na proposta de SEI apresentada neste trabalho, sugeriu-se 

uma série de atividades de ensino planejadas de forma a articular e relacionar 

diferentes tipos de estratégias no intuito de promover o entendimento do conteúdo 

ou tema pelo estudante, permitindo também a interdisciplinaridade. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados deste trabalho foram organizados de acordo com as etapas da 

pesquisa, iniciando-se pela análise dos questionários referentes às percepções dos 

estudantes acerca dos recursos didáticos e métodos de ensino sobre HIV/AIDS 

utilizados pelos professores durante as aulas de Biologia (Apêndice A), seguidos dos 

resultados do questionário de avaliação de conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre HIV/AIDS (Apêndice B). 

Posteriormente, foram apresentados os resultados dos estudos 

epidemiológicos realizados para caracterização do perfil epidemiológico de 

pacientes portadores de HIV/AIDS em Teresina – Piauí, todos seguidos de suas 

respectivas discussões. 

Os dados obtidos referem-se aos questionários aplicados aos estudantes do 

EM da Unidade Escolar Nair Gonçalves, escola da rede estadual de ensino, no 

município de Teresina. De um total de 79 estudantes matriculados do 1º ao 3º ano 

na unidade escolar, 32 estudantes assinaram e devolveram os termos de 

consentimento (TALE/TCLE), resultando numa amostra de participantes assim 

distribuída por ano escolar: dois (02) estudantes do 1º ano, quatorze (14) estudantes 

do 2º ano e dezesseis (16) estudantes do 3º ano do ensino médio. Dos 32 

estudantes participantes da pesquisa, 14 eram do sexo masculino e 18 do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre 16 e 19 anos. 

 

5.1. A compreensão dos estudantes sobre Recursos Didáticos e Métodos de 

Ensino dos professores de Biologia durante as aulas sobre HIV/AIDS 

 

Os dados obtidos com o questionário sobre a compreensão dos estudantes 

quanto aos métodos de ensino e recursos didáticos utilizados por professores de 

Biologia durante suas aulas sobre HIV/AIDS estão apresentados na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1. Compreensão dos estudantes quanto aos Recursos Didáticos e 
Métodos de Ensino sobre HIV/AIDS 

Legenda:  *O estudante pôde citar/acrescentar dois ou mais recursos didáticos 
  ** Recurso didático acrescentado pelo estudante  

Fonte: Próprio autor 

Estudantes participantes segundo o sexo e faixa etária 

1. Sexo Masculino Feminino 

2. Faixa etária 15 a 18 anos 19 ou mais 15 a 18 anos 19<anos 

Número de estudantes (32) 14 0 15 3 

     

Questões - Compreensão dos estudantes sobre métodos de ensino sobre HIV/AIDS 

3. 3. Distribuição dos estudantes quanto ao acesso às aulas sobre HIV/AIDS e a metodologia 
utilizada 

 Sim Não 

 Nº de 
estudantes 

(%) 
Nº de 

estudantes 
(%) 

Total de estudantes 29 90,6% 03 9,4% 

Aula expositiva/Livro didático 15 51,7% - - 

Palestras  20 67% - - 

Seminários/feiras de ciências 10 34,5% - - 

Vídeos sobre IST’S/AIDS 9 31% - - 

Pesquisa na internet 10 34,5% - - 

Outras metodologias 0 - - - 

4. Distribuição dos estudantes quanto ao contato com a pesquisa/investigação científica 
por disciplina 

 Sim Não 

 Uma ou duas vezes Nenhuma vez 

Total de estudantes 15 46,9% 17 53,1 % 

Biologia 9 60% - - 

Geografia  1 6,7% - - 

Não declarou 5 33,3% - - 

5. Distribuição dos estudantes quanto a considerar importante outros recursos didáticos 
além do livro. 

 Sim Não 

 32 100% - - 

Recursos didáticos mais importantes no ensino de Biologia* 

Livros 7 21,9% - - 

Projetor de imagens /data 
show 

21 65,6% - - 

Aulas de campo 16 50% - - 

Aulas práticas  27 84,4% - - 

Pesquisas bibliográficas 13 40,6% - - 

Aula de laboratório** 11 34,4% - - 

6. Respostas quanto à sentir-se motivado e incentivado com as metodologias utilizadas 
nas aulas de Biologia 

Nunca 1 3,1% - - 

Raramente 7 21,9% - - 

Sempre 8 25% - - 

Às vezes 16 50% - - 

7. Respostas quanto à sua participação/motivação em aulas sobre HIV/AIDS 

Participa 11 34,37% - - 

Não participa  1 3,12% - - 

Se motiva a participar 19 59,37% - - 

Não se motiva a participar 1 3,12 - - 
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No item 3 do questionário, os estudantes foram perguntados se em algum 

momento da sua vida escolar tiveram aulas que abordaram a temática do HIV/AIDS, 

o resultado mostrou que 29 estudantes (90,6%) disseram sim e apenas 3 estudantes 

(9,4%) afirmaram nunca ter tido aulas abordando este tema. Entre aqueles que 

responderam positivamente, 15 estudantes (51,7%) citaram que a metodologia 

utilizada pelo professor foi o uso do livro didático em aulas expositivas, 20 

estudantes (69%) afirmaram ter tido acesso ao tema em palestras, 9 estudantes 

(31%) assistiram vídeos e 10 (34,5%) dos estudantes disseram que tiveram acesso 

a informações sobre HIV/AIDS por meio de pesquisas na internet, não foram citadas 

outras metodologias (tabela 5.1). Essas informações estão de acordo com as ideias 

encontradas na literatura, a seguir. 

O acesso à informação nunca esteve tão próximo dos jovens sendo inúmeras 

as fontes que possibilitam aos mesmos esclarecer suas dúvidas e conhecer sobre 

IST’s e AIDS. Mesmo assim, no cotidiano escolar depara-se com jovens que não 

conseguem transformar essas informações em conhecimento útil para suas vidas, 

expondo-se a estas doenças (RIBEIRO; LUCAS, 2016). 

Em uma recente pesquisa, os estudantes foram questionados sobre a 

possibilidade de obtenção de aulas e/ou palestras acerca do HIV/AIDS na escola, 

52,5% dos estudantes afirmaram que já obtiveram algum contato com o tema, 

enquanto outro estudo mostrou que dos 38 estudantes pesquisados, apenas 9 

(24%) informaram não ter tido aulas referente a educação sexual, que envolve as 

ISTs e HIV/AIDS (SANTOS, M. S. et al., 2020; LIRA, 2019). 

O dois estudos vão em direção aos achados desta pesquisa quando 

enfatizam a importância fundamental da escola como espaço de discussão e, 

debater sobre temas como HIV/AIDS e sexualidade, tornou-se imprescindível na 

busca na sensibilização dos adolescentes e consequentemente na redução dos 

riscos de infecções por HIV e diversas ISTs. 

Portanto, considera-se a qualidade da informação e a metodologia utilizada 

na abordagem sobre HIV/AIDS de fundamental importância para reduzir a exposição 

de adolescentes e jovens às infecções sexualmente transmissíveis. 

Os estudantes ao serem questionados quanto ao contato com pesquisas ou 

investigação científica (item 4), 15 estudantes (46,9%) relataram já ter tido contato 

com o mundo científico, ou seja, já fizeram algum tipo de atividade de pesquisa ou 



42 
 
 

 

 

investigação científica durante sua vida escolar, para 17 estudantes (53,1%) esse 

tipo de abordagem nunca foi ofertada. Dentre aqueles que assinalaram uma 

resposta afirmativa para este item, 9 estudantes (60%) afirmaram que a atividade 

investigativa foi realizada na disciplina Biologia, apenas 1 estudante (6.7%) citou a 

disciplina Geografia e 5 estudantes (33,3%) não informaram a disciplina pela qual a 

pesquisa/atividade investigativa foi oferecida. 

Conforme demonstrado pelos resultados, mais da metade dos estudantes não 

tiveram contato com a práticas investigativas e entre os que tiveram a disciplina mais 

citada foi Biologia que “culturalmente’ é a disciplina à qual atribui-se a função de 

ensinar os saberes do método científico (tabela 5.1).  

Entretanto, os pressupostos constantes na BNCC preconizam que as redes e 

instituições de ensino alinhem seus currículos à realidade local, ao contexto e 

características dos estudantes, com a participação das famílias e da comunidade, 

além de promover ações para contextualizar os conteúdos dos componentes 

curriculares e organizá-los de forma interdisciplinar fortalecendo a competência 

pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, 

interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem 

(BRASIL, 2017). 

Quanto ao uso de outros recursos pedagógicos, além do livro didático (item 

5), 100% dos estudantes consideraram importante o uso de recursos ou 

metodologias diferenciadas no ensino de Biologia (tabela 5.1).  

No mesmo item, foram sugeridos alguns recursos didáticos facilitadores da 

aprendizagem, onde os estudantes puderam apontar aqueles considerados mais 

importantes para uso em sala de aula, tais como: aulas práticas (84,4%) que foi 

apontada como a metodologia/recurso mais importante na opinião dos estudantes, 

em seguida foi citado projetor de imagens/data show (65,6%), aulas de campo 

(50%), pesquisas bibliográficas (40,6%), o livro didático (21,9%) foi citado 

novamente e, no campo destinado a outras opções, 11 estudantes (34,4%) citaram 

espontaneamente as aulas de laboratório como uma metodologia importante a ser 

utilizada em sala de aula (tabela 5.1).  

Os estudantes também foram questionados em relação à sentir-se motivados 

e incentivados a estudar diante da metodologias utilizadas na aulas de Biologia (item 

6). Os estudantes que às vezes se sentem motivados representam 50% dos 
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questionados, enquanto 25% relataram que sempre se sentem motivados durante as 

aulas, 21,9% raramente se sentem motivados e 3,1% afirmaram nunca se sentir 

motivado ou incentivado a participar das aulas, diante das metodologias propostas 

(tabela 5.1). 

Os resultados apresentados quanto aos métodos de ensino e motivação 

durante as aulas, sugerem que muitos estudantes anseiam por novas práticas 

pedagógicas e expõem as deficiências das metodologias às quais eles estão tendo 

acesso durante sua vida escolar. Entretanto, devido à amostra reduzida, esta 

variável da pesquisa poderia ser mais bem esclarecida com estudos 

complementares abrangendo mais estudantes do ensino médio. 

Respaldando os dados encontrados, mostrou-se em um estudo que os 

diversos recursos pedagógicos, as aulas em laboratório e a construção de objetos, 

com o auxílio do professor, conseguem fazer com que os estudantes despertem seu 

interesse e motivação. Em outro estudo relacionado, observou-se ainda, que o 

planejamento de atividades pedagógicas diferenciadas, com o foco no desejo e 

motivações dos estudantes, tem potencial para despertar o interesse da maioria dos 

estudantes pelo tema estudado, levando a uma aprendizagem significativa (MATOS 

et al., 2009; COSTA, 2014). 

Portanto, ao utilizar recursos didáticos diferentes o professor exerce seu papel 

de motivação do estudante para pesquisar, buscar, dinamizar, construir 

conhecimentos novos, estimulando-os para que a aula se torne mais dinâmica e 

inovadora. Feito isso, o professor consegue estimular o senso crítico do estudante e 

promover a construção de conhecimentos necessários ao sucesso do processo de 

ensino e aprendizagem (NICOLA; PANIZ, 2016). 

A última pergunta foi em relação à motivação e participação dos estudantes 

durante as aulas que abordam sobre HIV/AIDS (item 7). Nesta questão, procurou-se 

extrair dos estudantes se ocorre a interação e a discussão durante as aulas, 

facilitando o entendimento ou possibilitando sanar as dúvidas dos mesmos quanto 

ao tema em questão. Os resultados mostraram que 59.4% dos estudantes se 

motivam a participar ativamente das aulas, 34,4% dos estudantes afirmaram só 

participar, 3,1% não participam ou não se motiva a participar durante as aulas que 

abordam HIV/AIDS e nenhum estudante afirmou não se interessar sobre o tema 

(tabela 5.1). 
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No campo destinado a comentários, dois estudantes acrescentaram suas 

posições em relação ao questionamento supracitado. O estudante A, afirma que “eu 

apenas participo, gosto e me interesso pelo assunto, mas tenho vergonha de 

participar com perguntas e comentários”. Já o estudante B, comentou que 

“conhecimento é poder, o que eu aprender é para me prevenir e prevenir outros. Eu 

me sinto motivado e participo por gostar do tema e aprender cada vez mais”. 

Um estudo realizado com estudantes de uma escola pública de São Gonçalo, 

Rio de Janeiro, sobre estratégias de motivação para a aprendizagem nas disciplinas 

Biologia, Física e Matemática, utilizou um questionário de avaliação de motivação do 

tipo Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Este instrumento 

avaliativo, busca identificar as motivações dos estudantes ao desenvolver suas 

estratégias de aprendizagem e habilidades de estudo, considerando o mesmo em 

suas características cognitivas gerais, tornando-o capaz de identificar e refletir sobre 

seu modo de pensar e estudar (PINTRICH et al., 1993; SALVADOR et al.,2017; 

MARCHIONI; SIMIONI, 2019). 

 Foi demonstrado que que os estudantes com motivação extrínseca mediana 

e com motivação intrínseca alta possuem melhores notas de desempenho 

acadêmico do que os estudantes com baixa ou alta motivação extrínseca, ou seja 

com algum estímulo externo dado, indicando que a motivação intrínseca, ou seja, 

inata do estudante, possui papel importante no rendimento acadêmico, facilitando e 

promovendo a aquisição de novas estratégias de aprendizagem (SALVADOR et al., 

2017).  

Diante do exposto, pode-se inferir que a utilização de materiais didáticos 

diferenciados, de estratégias de ensino inovadoras e o desenvolvimento de práticas 

investigativas no cotidiano do estudante do EM, pode favorecer a motivação do 

mesmo durante as aulas e impactar positivamente na consolidação de seus 

conhecimentos, seja em Biologia ou qualquer outra área do ensino. 

 

5.2. Análise do Questionário de conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

HIV/AIDS 

 

Após a análise dos questionários relativos a métodos de ensino e recursos 

didáticos, procedeu-se a análise dos questionários de conhecimentos prévios dos 
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estudantes sobre HIV/AIDS. Entre as informações coletadas com este questionário, 

no item 1, buscou-se promover uma autoavaliação dos estudantes acerca dos seus 

conhecimentos diante da temática do HIV/AIDS (Figura 5.1). Neste questionamento, 

apenas um estudante relatou não conhecer nada e 8 estudantes (25%), afirmaram 

conhecer pouco sobre o tema. A maioria dos estudantes, 17 estudantes (53%), 

declarou ter conhecimentos razoáveis sobre HIV/AIDS e aqueles que se 

consideraram com conhecimentos suficientes sobre o tema foram 6 estudantes 

(19%). 

 

Figura 5.1. Compreensão dos estudantes quanto aos seus conhecimentos 
sobre HIV/AIDS. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nesse aspecto da pesquisa identificou-se que a maioria dos estudantes se 

considera com conhecimentos razoáveis ou suficiente (72%). Esta informação 

mereceu uma análise mais aprofundada neste estudo, por meio de uma correlação 

entre estes estudantes e as suas respostas no questionário de conhecimentos ao 

qual foram submetidos, cujos resultados estão discutidos mais adiante. 

No item 2 do questionário, os estudantes foram indagados sobre os principais 

meios pelos quais obtiveram informações sobre HIV/AIDS. O resultados encontrados 

demonstram que 24 estudantes acessaram informações por meio de televisão ou 

internet, 15 estudantes disseram que perguntam aos professores, 6 estudantes 

afirmaram que leram em revistas ou jornais, 3 estudantes citaram conversas em 

casa com os pais e 1 estudante citou que pergunta aos amigos. Neste item, o 

estudante poderia citar mais de uma fonte de informação, conforme figura 5.2.  
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Os números mostram, que a maioria dos estudantes recorre aos meios de 

comunicação (TV e internet) para buscar informações, o que pode ter um aspecto 

positivo do ponto de vista da autonomia, proatividade e da privacidade dos 

estudantes quanto às suas dúvidas. Entretanto, deve-se verificar a procedência da 

informação e a confiabilidade das fontes pesquisadas. Quase a metade dos 

estudantes (15 estudantes) afirmaram que procuram os professores para tirar 

dúvidas e obter informações mais detalhadas. Nesse caso, observou-se que existe 

uma maior comunicação ou interação entre estudantes e professores, quando 

comparados com os estudantes que recorrem aos pais para conversar. 

Analisando os números sob outro aspecto, as informações podem demonstrar 

uma dificuldade de comunicação com familiares, visto que apenas 3 estudantes 

afirmaram tirar suas dúvidas com os pais, pessoas que a princípio são as mais 

adequadas a manter um diálogo aberto e esclarecedor na orientação dos filhos 

acerca do HIV/AIDS e de todas as suas implicações.  

Corroborando com esta pesquisa, identificou-se em estudo no qual 

adolescentes foram indagados acerca das suas fontes de informações sobre 

sexualidade, verificou-se que os mesmos recorrem primeiramente aos amigos, aos 

parceiro sexuais e à internet, apontando os pais como uma fonte esporádica de 

informação (VIANA, 2019). 

Os dados obtidos em outro trabalho similar, ao questionar-se estudantes do 

EM sobre o principais meios de informações referentes a HIV/AIDS, apontaram que 

66.6% dos estudantes tem o professor como a principal fonte de informações, 

seguido por palestras com profissionais da saúde (50%) e informações em livros, 

jornais e revistas (38,5%), ficando os menores percentuais para as conversas com a 

mãe e o pai, 33,2% e 14% respectivamente. A autora afirma ainda, que este 

resultado reflete a segurança que os estudantes possuem nos conhecimentos e nas 

relações estabelecidas com seus professores em sala de aula (SANTOS, M. S. et 

al., 2020).  

Não cabe aqui fazer ilações sobre os motivos que podem influenciar nas 

decisões dos estudantes sobre qual sujeito procurar para obter informações, este 

aspecto pode ser avaliado numa outra investigação. 
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Figura 5.2. Meios de informação sobre HIV/AIDS acessados pelos 
estudantes. 

Fonte: Próprio autor 

 

Os itens de número 3 a 10 do questionário, abordaram questões importantes 

para avaliação dos conhecimentos dos estudantes quanto aos seguintes aspectos 

do HIV/AIDS: o agente etiológico da AIDS; infecções sexuais; métodos 

contraceptivos; diferenças entre portador de HIV e pessoa com AIDS; diferença 

entre “período de incubação” e “janela imunológica”; riscos e formas frequentes de 

contaminação pelo HIV. Os resultados estão apresentados na tabela 5.2. 

  

Tabela 5.2. Questionário de conhecimentos prévios dos estudantes sobre HIV/AIDS 

Questões de Conhecimentos prévios sobre HIV/AIDS 

Questionamentos 
Respostas 

Acertos Erros Não soube 

3. Agente etiológico da AIDS? 81,2% 18,8% 0% 

4. Família do Vírus HIV? 21,9% 75% 3,1% 

5. Apresentam somente IST's? 18,7% 72% 9,3% 

6. Diferença entre portador de HIV e pessoa com AIDS? 34,4% 53,1% 12,5% 

7. Método contraceptivo que atua na prevenção contra 
HIV? 

90,6% 9,4% 0% 

8. Portador de IST corre mais risco de pegar AIDS? 21.9% 68,7% 9,4% 

9. Diferença entre período de incubação e janela 
imunológica? 

18,7% 43,7% 37,6% 

10. Modos de contaminação pelo HIV em ordem de 
frequência e importância? 

9,4% 87,5% 3,1% 

Fonte: Próprio autor. 
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As informações obtidas no questionário, demonstraram que 81,2% dos 

estudantes reconhece e entende que o agente etiológico da AIDS é o vírus HIV (item 

3), mas somente 21,9% conseguem identificar este vírus como pertencente à 

Família Retroviridae (item 4) e apenas 18,7% dos estudantes apontaram 

corretamente a alternativa que continha apenas ISTs (item 5).  

No item 6 do questionário, foi perguntado sobre a diferença entre pessoa 

portadora de HIV e pessoa com AIDS, 53,1% dos estudantes responderam de forma 

incorreta, 34,4% responderam corretamente e 12,5% não soube a resposta. 

Quanto aos métodos contraceptivos que atuam na prevenção contra o HIV 

(item 7), 90,6% dos estudantes identificaram corretamente o preservativo ou 

camisinha como método eficaz de prevenção. Destacou-se a ocorrência de duas 

respostas referentes aos anticoncepcionais e uma ao dispositivo intrauterino (DIU), 

citando-os como métodos contraceptivos capazes de prevenir contra o HIV. Em 

relação ao questionamento do item 8, onde foi perguntado se uma pessoa portadora 

de IST corre mais risco de pegar AIDS, 21,9% dos estudantes responderam 

corretamente, 68.7% erraram a questão e 9,4% não soube responder (tabela 5.2). 

No item 9, a foi questionado sobre a diferença entre período de incubação e 

janela imunológica, neste caso apenas 18,7% dos estudantes souberam diferenciar 

os dois conceitos, 43,7% responderam incorretamente e 37,6% não soube 

responder. 

Por fim, no item 10, questionou-se os estudantes quanto aos modos de 

infecção por HIV em ordem de importância e frequência. Os resultados mostraram 

que apenas 9,4% dos 32 estudantes questionados relacionaram corretamente os 

modos de transmissão mais frequentes (tabela 5.2).  

Conforme mencionado anteriormente, após a análise e correção dos itens, os 

resultados do estudantes foram agrupados em duas categorias segundo o nível de 

conhecimento por eles declarados no item 1 do questionário, cujos resultados estão 

expostos na figura 5.3. No primeiro (Grupo 1), reunimos os estudantes que se 

declararam com conhecimentos razoáveis ou suficientes, totalizando 23 estudantes. 

No segundo (Grupo 2), foram reunidos os estudantes autodeclarados com nenhum 

ou poucos conhecimentos sobre o tema, 9 estudantes.  

Em seguida, investigou-se os desempenhos individuais dos estudantes, 

considerou-se como tendo um nível adequado de conhecimentos aqueles que 
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obtiveram uma média de 50% ou mais de acertos nos itens propostos. Os resultados 

foram os seguintes: entre os estudantes do grupo 1, apenas 6 estudantes (26%), 

acertaram 50% ou mais das questões, enquanto entre os estudantes do grupo 2 

foram 4 estudantes (44,4%) que obtiveram acertos acima de 50%, conforme 

apresentado na figura 5.3. 

 
Figura 5.3. Percentual de estudantes quanto ao agrupamento e nível de 

conhecimentos (acima ou abaixo de 50% de acertos). 

Fonte: Próprio autor. 
 

Diante destas informações, constatou-se um número de acertos de apenas 

26,09%, abaixo do esperado para os estudantes autodeclarados com 

conhecimentos razoáveis ou suficientes sobre HIV/AIDS (grupo1), o que não ocorreu 

no grupo 2, onde foram agrupados os estudantes que se consideraram com poucos 

conhecimentos sobre o tema.  

Corroborando com o presente estudo, em uma pesquisa realizada com 

estudantes do ensino médio em Santa Luzia - MA, foi verificado que 78% dos 

estudantes investigados afirmou conhecer as formas de transmissão do vírus HIV; 

Os resultados revelaram, que 51% dos estudantes demonstrou conhecer bem ou 

muito bem as formas de prevenção, tratamento e controle do HIV/AIDS. Entretanto, 

mesmo diante deste número expressivo de estudantes que confirmaram saber sobre 

formas de transmissão do HIV/AIDS, uma parcela considerável dos investigados 

(49%) demonstrou compreender pouco, muito pouco ou nada sobre o tema, 
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números avaliados como preocupantes, considerando-se a idade e escolaridade do 

público alvo do estudo (SANTOS, M. S. et al., 2020). 

Um recente estudo realizado no estado do Pará, aproximou-se dos resultados 

encontrados nesta pesquisa no que concerne ao nível de conhecimento dos 

estudantes sobre o HIV/AIDS. No estudo paraense, cerca de 40% dos estudantes 

avaliados por questionário apresentaram médio e alto nível de conhecimentos (50% 

a 100% de acertos). Já o baixo nível de conhecimento (de 0% a 49,9%) foi o mais 

preponderante, tendo, entre os estudantes, um percentual de representação de 

cerca de 60% (LIMA et al., 2020) 

Portanto, verificou-se nesta pesquisa, uma fragilidade na assimilação e 

consolidação dos conhecimentos por parte dos estudantes e a existência de uma 

lacuna diante de alguns importantes aspectos relacionados à prevenção, etiologia, 

clínica e epidemiologia do HIV/AIDS que deveriam ter sido preenchidas desde a 

puberdade até fase adulta jovem. 

Corroborando com este pensamento, estudos correlatos demonstraram que o 

elemento mais frequente que compõe a vulnerabilidade de adolescentes ao 

HIV/AIDS, foi o grau e qualidade do conhecimento sobre o tema, tendo sido 

verificado estudantes com conhecimentos insuficientes sobre a infecção, com 

ambivalência sobre o conhecimentos e com adoção de práticas protetoras e 

comportamentos sexuais vulneráveis (TOLEDO et al., 2011; LIMA et al., 2020). 

A não-problematização, a ausência de debates e diálogos em torno de 

questões como sexo, HIV/AIDS e demais ISTs estão apontadas como importantes 

vulnerabilidades dos jovens. Somam-se às vulnerabilidades antepostas, além dos 

estilos de vida e dos componentes atitudinais dos jovens, a maneira como essa 

temática é trabalhada no contexto escolar, pois foi constatado que os indicativos de 

vulnerabilidade não são exclusivamente consequência da falta de conhecimento 

(SILVA, J. K. O. D, 2019; ALVES; PAGAN, 2019). 

 

5.3. Resultados do levantamento de dados para caracterização do Perfil 

Epidemiológico dos pacientes portadores de HIV/AIDS em Teresina-PI 

 

Este levantamento de dados epidemiológicos para caracterização dos casos 

de pacientes portadores de HIV/AIDS em Teresina, Piauí, faz parte das etapas da 
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metodologia sugerida na proposta da SEI resultante deste trabalho. Os 

conhecimentos sobre os indicadores do HIV/AIDS aqui obtidos nortearam a 

elaboração da SEI e possibilitaram a aproximação com a realidade local do 

estudantes além de compará-los com os indicadores estaduais, regionais e nacional. 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos por consulta ao bando de 

dados do sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no qual são 

concentradas as notificação e investigações de casos de doenças e agravos de 

notificação compulsória, constantes no DATASUS. O período de estudo foi 

compreendido entre janeiro de 2015 e junho de 2019, visto que os dados do 

segundo semestre de 2019 ainda estão em processamento. 

O estudo de caracterização do perfil epidemiológico dos casos de pacientes 

portadores de HIV/AIDS em Teresina, Piauí, abrangeu variáveis como: sexo, faixa 

etária, cor/raça, escolaridade, categorias de exposição ao vírus e taxa de óbitos. 

Os dados obtidos no estudo constataram a ocorrência de 1005 casos 

notificados de HIV/AIDS na no município de Teresina, Piauí, sendo 72,5% dos casos 

em indivíduos do sexo masculino e 27,5% do sexo feminino (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4. Percentual dos casos de AIDS em Teresina-PI, notificados no 
SINAN, quanto ao sexo, período de 2015 a 2019. 

 
Fonte: DATASUS (2020). 
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Em relação a variável sexo, no ano de 2015, 71% dos casos registrados eram 

pessoas do sexo masculino e 29% do sexo feminino. No ano de 2016, dos casos de 

HIV/AIDS notificados, 69,4% foram em pessoas do sexo masculino e 30,6% do 

feminino. Em 2017, dentre os casos observado, 72,8% dos registros foram no sexo 

masculino e 28,2% sexo feminino. Já no ano de 2018, o perfil dos casos notificados 

mostrou que cerca 76% dos casos foram em pessoas do sexo masculino e 24% do 

sexo feminino. Em 2019, dos casos de HIV/AIDS notificados, 77,1% das notificações 

foram pacientes do sexo masculino e 22,9% sexo feminino. 

Os resultados encontrados em Teresina, Piauí, mostram uma tendência de 

crescimento do número de caso entre indivíduos do sexo masculino, notificados 

entre os anos de 2015 a 2019, com uma razão entre os sexos masculino/feminino de 

2,64 casos, ficando acima da média nacional (2,3 casos) que registrou no mesmo 

período, 40 mil novos casos de AIDS, dos quais cerca de 67% são em homens e 

33% em mulheres (PEREIRA et al., 2019).  

Resultados semelhantes ao de Teresina também foram encontrados em 

estudos de diversas regiões do Brasil. O estudo realizado na região metropolitana do 

Cariri Cearense, observou uma maior frequência de casos em indivíduos do sexo 

masculino, assim como os levantamentos feitos em pesquisas desenvolvidas em 

Santa Cruz, Rio Grande do Norte e em Porto Velho–RO, que também corroboraram 

a tendência de maior frequência em indivíduos do sexo masculino (CRUZ, 2017; 

SILVA et al., 2019; FERREIRA, 2019). 

Entretanto, os dados obtidos em um estudo realizado com pacientes HIV 

positivos cadastrado no município de Teresópolis no Rio de Janeiro, divergiram dos 

trabalhos supracitados, por apontar uma maior incidência de casos em pessoas do 

sexo feminino (GONÇALVES et al., 2012). 

Na Tabela 5.3, apresentamos os dados do período de 2015 a junho de 2019, 

quanto às seguintes variáveis: sexo, faixa etária, cor/raça. 
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Tabela 5.3. Casos de AIDS em Teresina-PI, notificados no SINAN, segundo Sexo, 
faixa etária e cor/raça por ano de diagnóstico, no período de 2015 a 2019. 

Variáveis 
2015 2016 2017 2018 2019 Total 

N % N % N % N % N % N % 

Sexo    

Masculino 182 71% 148 69,4% 166 72,8% 152 76% 81 77,1% 729 72,5% 

Feminino 74 29% 65 30,6% 65 28,2% 48 24% 24 22,9% 276 27,5% 

Faixa 
etária 

   

< 1 ano 1 1% 0 0 0 0 2 1% 0 0 3 0,3% 

1-4 0 0% 0 0 0 0 1 0,5% 0 0 1 0,1% 

5-9 0 0% 2 0,9% 0 0 0 0 0 0 2 0,2% 

10-14 0 0% 0 0 0 0 2 1% 0 0 2 0,2% 

15-19 4 1,5% 7 3,2% 2 1,2% 2 1% 1 0,9% 16 1,6% 

20-29 96 38,5% 70 32,8% 61 26,4% 52 26% 38 36% 317 31,5% 

30-39 81 32,6% 67 31,4% 77 33,3% 73 36,5% 31 29,5% 329 32,7% 

40-49 40 12,7% 31 14,5% 43 18,4% 40 20% 21 21% 175 17,4% 

50-59 24 10% 24 11,2% 36 15,5% 20 10% 11 10,4% 115 11,5% 

60-69 7 2,3% 9 4,4% 9 3,8% 4 2% 1 1% 30 3% 

70-79 3 1,4% 2 0,7% 3 1,4% 2 1% 2 1,2% 12 1,2% 

80 e mais 0 0% 1 0,7% 0 0 2 1% 0 0 3 0,3% 

Cor/raça             

Branca 40 21,7% 34 24,4% 45 27,4% 25 20,8% 9 17% 153 23,18% 

Preta 8 4,3% 12 8,6% 11 6,7% 11 9,1% 10 18,8% 52 7,87% 

Amarela - - - - -  1 0,9% -  1 0,15% 

Parda 134 73% 91 65,4% 95 57,9% 80 67% 32 61,2% 432 65,45% 

Indígena - - - - -  -  -  - - 

Ignorada 2 1% 2 1,6% 13 8% 3 2,2% 2 3% 22 3,33% 

Fonte: DATASUS (2020). 

 

Os resultados encontrados revelaram um número expressivo de casos 

notificados nas faixas etárias entre 20-29 anos (31,5%) e de 30 a 39 anos (32,7%), 

sendo ambas responsáveis por quase 65% dos casos notificados. Destacamos, que 

a faixa etária dos 20 ao 29 anos, teve o maior elevação em termos percentuais do 

de casos entre os anos de 2018 e 2019, passando de 26% para 36% do número de 

casos registrados no ano de 2019.  Já a faixa etária de 30 a 39 anos apresentou 
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uma redução de 7% no mesmo período. Esses números demonstram que houve 

uma inversão dos dados nos últimos anos entre as duas faixas etárias com os casos 

se concentrando principalmente entre adultos jovens. Em relação às outras faixas 

etárias, não foram verificadas grandes variações ao longo do período estudado.  

Resultados semelhantes ao desta pesquisa, foram obtidos em um estudo 

onde verificou-se que a maioria dos pacientes diagnosticados com HIV/AIDS no 

município de Vilhena-RO, encontravam-se na faixa etária de 33 a 45 anos. Em outro 

trabalho, entre os pacientes avaliados, 30,77% tinham idade entre 20 e 24 anos, 

sendo essa a faixa etária mais expressiva no referido estudo. Encontrou-se ainda, 

um estudo que analisou os pacientes internados por HIV no Brasil entre os anos de 

2010 e 2019, onde verificou-se 31,50% dos casos em pessoas com faixa etária de 

30 a 39 anos. (IMAMURA et al., 2019; GUERRERO et al., 2019; SANTOS A. C. F. et 

al., 2020). 

Quanto a variável cor ou raça dos indivíduos, a análise dos dados aqui 

encontrados demonstrou que no período observado, ocorreu uma predominância de 

casos em indivíduos de cor/raça parda (65,45%), seguido de brancos (23,18%) e 

negros (7,87%). Chamamos a atenção para a duplicação do número de notificações 

entre os indivíduos de cor/raça negra que passou de 9,1% em 2018 para 18,8% no 

ano de 2019 (tabela 5.3). 

Os resultados obtidos, foram análogos aos apontados em um estudo 

realizado em Alagoinhas, Bahia, no qual observou-se que a raça com maior 

percentual de notificações foi a parda 48%. Entretanto, o presente estudo divergiu 

do elaborado em Cacoal, Rondônia, onde 57,69% dos casos estudados foram em 

Brancos, 40,38% em pardos e 1,92% em negros e do levantamento feito no estado 

do Pernambuco que demonstrou 60% dos casos em negros. (CERQUEIRA et al., 

2020; FARIA et al., 2018, RIBEIRO; SILVA, 2018). 

A respeito da variável cor/raça, ressalta-se que os números podem variar 

dependendo da região geográfica da cidade onde o estudo foi realizado, visto que 

algumas regiões podem apresentar uma comunidade, negra, indígena, branca ou 

parda mais predominante do que em outra, o que caberia aprofundamento dos 

estudos. Isto pode ser verificado nos levantamentos feitos em diferentes regiões do 

Brasil, a exemplo do estudo realizado com uma amostra de 2.214 pacientes, 

distribuídos em 90 municípios da região sudeste e 33 municípios da região sul do 
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Brasil, onde encontrou-se os percentuais de 54,2% de brancos e 20% de negros ou 

pardos (MELO et al., 2019). 

Nos dados fornecidos pelo Boletim Epidemiológico do Estado de Goiás, 

localizado na região centro-oeste do Brasil, foi apontada uma concentração dos 

casos predominantemente em indivíduos pardos, com 52,5 %, seguida de brancos, 

com 30,5% e negros com 7% do número de casos analisados entre os anos de 2015 

a 2018 (GOIÁS, 2019).  

Os resultados quanto à variável escolaridade também foram analisados neste 

estudo (tabela 5.4), os dados referem-se ao período de 2015 a junho de 2019. 

 

Tabela 5.4. Casos de AIDS em Teresina-PI, notificados no SINAN, segundo 
escolaridade, por ano de diagnóstico, no período de 2015 a 2020.  

Variável 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

N % N % N % N % N % N % 

Escolaridade  

Analfabeto 6 1,6% 3 1,1% - - 2 0,8% - - 11 1,7% 

Fundamental 
incompleto 

36 28.7% 30 21,3% 33 20,1% 29 24,2% 14 26,4% 142 21,5% 

Fundamental 
completo 

26 14,1% 13 9,3% 17 10,5% 10 8,3% 2 3,7% 68 10,3% 

Médio 
incompleto 

18 9,8% 17 12,2% 12 7,3% 7 5,8% 4 7,6% 58 8,7% 

Médio completo 30 16,3% 27 20% 22 13,4% 22 18,3% 11 20,7% 112 17% 

Superior 
incompleto 

14 7,6% 8 5,6% 11 6,7% 11 9,2% 4 7,6% 48 7,3% 

Superior 
completo 

24 13% 18 13% 31 19% 15 12,5% 9 17% 97 14,7% 

Ignorado ou não 
se aplica 

30 16,3% 23 16,5% 38 23% 24 20% 9 8,5% 124 18,8% 

Fonte: DATASUS (2020). 
 

A análise da variável escolaridade em Teresina nos últimos 5 anos, nos 

mostraram uma maior prevalência dos casos entre pessoas com ensino fundamental 

incompleto (21,5%), seguidas de pessoas com EM completo (17%), entre os 

portadores de curso superior (14,7%), pessoas com ensino fundamental completo 
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(10,3%), pessoas com EM incompleto (8.7%), com ensino superior incompleto 

(7,3%) e analfabetos (1,7%) dos casos registrados.  

Analisando-se os dados encontrados no período estudado, os níveis de 

escolaridade que apresentaram números mais preocupantes foram: ensino 

fundamental incompleto, com 142 casos notificados, seguido de pessoas com nível 

médio, com 112 casos e de portadores de ensino superior completo, com 97 casos 

notificados. Esta última, apresentou o maior incremento percentual nos casos 

notificados, passando de 12,5% em 2018 para 17% do total de casos de 2019. 

Tais informações, nos mostram que os números do HIV/AIDS não se 

concentram numa determinada faixa de escolaridade, nem tampouco nos permite 

associar esse números exclusivamente a uma determinado nível de escolaridade, 

conforme demonstrado na tabela 5.4. Os resultados encontrados em um estudo 

realizado em Caxias, Maranhão, onde foi observada uma maior frequência nos 

casos (56,1%) entre pessoas com nível de escolaridade inferior a sete anos de 

estudos, ou seja, com ensino fundamental incompleto. Os dados também foram 

corroborados pelo estudo realizado na região de Patos em Minas Gerais, onde 

observou-se maior incidência (31,25%) entre pessoas com escolaridade entre oito e 

onze anos, equivalente ao EM incompleto ou completo. Ambos os estudos 

corroboram com esta pesquisa, quando apontam para a tendência de dispersão dos 

casos entre os vários níveis de escolaridade (PEREIRA et al., 2017; MOURA; 

FARIA, 2017). 

Na tabela 5.5, é possível verificar as informações sobre os casos de HIV/AIDS 

notificados em indivíduos do sexo masculino com 13 anos de idade ou mais, 

organizados quanto às categorias de exposição hierarquizadas e por ano de 

diagnóstico. 
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Tabela 5.5. Casos de AIDS em Teresina-PI notificados no SINAN em indivíduos do 
sexo masculino com 13 anos de idade ou mais, segundo categoria de exposição, por 
ano de diagnóstico, no período de 2015 a 2019. 

Fonte: DATASUS (2020). 

 

Os dados encontrados em Teresina mostram que apesar da categoria de 

exposição mais prevalecente entre indivíduos do sexo masculino ser a de 

heterossexuais, com 37,4% dos casos, a taxa entre heterossexuais vem caindo 

anualmente, passando de 48% em 2015 para 26,1% em 2019. Na contramão 

desses dados, observamos o sensível acréscimo nos casos relatados entre os 

homossexuais, que passaram de 36% em 2015 para 43% dos casos registrados em 

2019. 

O estudo realizado em Alagoinha, Bahia, demonstrou 70% de prevalência 

entre heterossexuais e 12% entre homossexuais. Já os dados obtidos em Novo 

Hamburgo, Rio Grande do Sul, demonstraram prevalências de cerca de 43% entre 

heterossexuais e 18% entre os homossexuais, enquanto o estudo realizada em 

Campinas, São Paulo, encontrou 58,1% de notificações entre heterossexuais e 

20,9% em homossexuais, corroborando com a tendência de heterossexualização do 

VARIÁVEL 

2015 2016 2017 2018 2019 Total 

N % N % N % N % N % N % 

Categoria de 
Exposição 

            

Homossexual 48 36% 27 28,7% 38 31,4% 28 31,4% 18 43% 159 33,2% 

Bissexual 14 11% 11 11,7% 14 11,5% 11 12,4% 8 19% 58 12,1% 

Heterossexual 48 36% 44 46,9% 47 38,8% 29 32,7% 11 26,1% 179 37,4% 

UDI 1 0,7% - - -  2 2,1% 1 2,3% 4 0,8% 

Transmissão 
Vertical 

1 0,7% 1 1% - - - - - - 2 0,4% 

Hemofílico - - - - - - - - - - -  

Transfusão - - - - - - - - - - -  

Acidente mat. 
Biológico 

- - - - - - - - - - -  

Ignorado 21 15,6% 11 11,7% 22 18,3% 19 21,4% 4 9,6% 77 16,1% 
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HIV/AIDS identificada no Brasil. (CERQUEIRA et al., 2020; KUHN, 2019; MELO, 

2020; BRASIL, 2018b). 

Os índices de Teresina relativos às categorias de exposição bissexual e 

usuários de drogas injetáveis, tiveram 12,1% e 0,8% dos casos notificados, 

respectivamente. Apenas um caso de transmissão vertical (0,4%) foi relatado nos 

últimos 5 anos, o que se deve ao aumento da testagem em grávidas durante o pré-

natal, ao início do tratamento antirretroviral na gestante, à escolha do tipo de parto 

mais adequado e à profilaxia antirretroviral no recém-nascido (TEIXEIRA et al., 

2020). 

Quanto à variável faixa etária, na figura 5.5, apresentamos uma análise 

comparativa dos percentuais de casos registrados no município de Teresina, no 

Estado do Piauí e na Região Nordeste, entre 2015 a 2019. Observou-se que os 

dados de Teresina, seguem o mesmo padrão apresentados para o Piauí e Região 

Nordeste, sendo o número de casos na faixa etária de 20 a 29 anos (31,5%), foi um 

pouco superior quando comparados com as taxas do Piauí (27,7%) e Nordeste 

(25,2%). 

A faixa etária onde observou-se a maior representatividade, foi a que 

concentra os indivíduos entre 30 e 39 anos, seguidos respectivamente por casos de 

pessoas na faixa etária entre 20 e 29 anos, dos 40 aos 49 anos e na faixa etária de 

50 a 59 anos. Esta última, com uma proporção muito semelhante para município, 

estado e região.  

Estes números elevados podem justificar-se por corresponder às faixas 

etárias que concentram maior parte das pessoas sexualmente ativas e também são 

corroborados em estudos semelhantes que detectaram cerca de 60% dos casos de 

HIV/AIDS nessas faixas etárias (PEREIRA et al., 2017; IMAMURA et al., 2019; 

TRINDADE, 2019). 
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Figura 5.5. Percentual de casos de HIV/AIDS quanto à faixa etária notificados no 
SINAN, comparando-se o município de Teresina, estado do Piauí e Região 
Nordeste, período de 2015 a 2019. 

 
Fonte: DATASUS (2020).  
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A variação da taxa de detecção geral de casos de HIV/AIDS notificados no 

município de Teresina, registradas entre os anos de 2015 a 2019 e sua proporção 

quanto ao sexo dos indivíduos, está demonstrada na figura 5.6. 

Observou-se que a taxa de detecção em pessoas do sexo feminino, mostra-

se em média, bem menor que a taxa de detecção do sexo masculino. Em ambos os 

sexos, verificou-se uma queda entre 2015 e 2017, após isso em 2018, houve um 

crescimento na taxa de detecção de indivíduos do sexo masculino, seguido 

novamente de queda em 2019. Notou-se também que a taxa de detecção entre 

mulheres tem diminuído anualmente, chegando a uma taxa de 10,7 caso por 

100.000 habitantes, no primeiro semestre de 2019. A razão entre os sexos n 

município de Teresina, passou de 2,5 em 2015 para 3,2 no ano de 2019 (BRASIL, 

2019b).  

Em estudo semelhante realizado em Uruguaiana (RS), foram observadas 

taxas de detecções análogas às de Teresina em relação à distribuição por sexo 

(GANDIN, 2018). 

 

Figura 5.6. Taxa de detecção geral (por 100.000hab) dos casos notificados 
no SINAN, por sexo e ano de diagnóstico em Teresina-PI, no período de 2015 
a 2019. 

 
Fonte: DATASUS (2020). 
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Comparando-se a taxa de detecção a nível municipal, estadual, reg.ional e 

nacional (figura 5.7), foi possível observar que no Município de Teresina, este 

indicador encontra-se acima das taxas encontradas para o Estado do Piauí, Região 

Nordeste e Brasil. Entretanto, o Município de Teresina, demonstrou a maior 

tendência de declínio entre os dados analisados.  

 

Figura 5.7. Taxa de detecção geral de casos (por 100.000 hab.) notificados 
no SINAN, por ano de diagnóstico, comparando-se Brasil, Nordeste, Piauí e 
Teresina, período de 2015 a 2019. 

 
Fonte: DATASUS (2020). 
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Figura 5.8. Taxa de mortalidade por HIV/AIDS, notificados no SINAN (por 
100.000 hab.), por ano de diagnóstico, comparando-se Brasil, Nordeste, Piauí 
e Teresina. 

 
Fonte: DATASUS (2020). 
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número de casos notificados entre homossexuais (18) superou o número de casos 

relatados entre heterossexuais (11), no primeiro semestre de 2019. A categoria de 

exposição bissexual, teve 12,2% dos casos e as outras formas de exposição ao 

vírus tiveram índices abaixo de 1%. Quanto à taxa de detecção geral e a taxa de 

mortalidade em Teresina, os números foram 23,2 e 7,4 por 100 mil habitantes, 

respectivamente e superou as médias do Brasil, da região nordeste e estadual nos 

dois indicadores. 

5.4. Produtos educacionais resultantes da pesquisa 

5.4.1. Blog “Previna-se AIDS” 

 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC), oferecem inúmeras 

possibilidades para a melhoria da pratica pedagógica de professores em qualquer 

nível de ensino.  

Trabalhar as novas tecnologias e mídias digitais em educação, pode ser uma 

boa forma de atender às expectativas das novas gerações de estudantes, já que as 

mídias e suas linguagens fazem parte de seu cotidiano. Na cultura digital e midiática, 

o leitor também vira autor e passa a ser o protagonista nos processos de leitura da 

era digital (CERIGATTO, 2020).  

Neste sentido, como forma melhorar a comunicação professor-estudante e 

facilitar o acesso a informações e conteúdos relevantes à formação científica dos 

educandos, construiu-se um blog, intitulado “Previna-se AIDS”, destinado à 

divulgação de conteúdo informativo e educativo, com embasamento científico, sobre 

HIV/AIDS e outros temas da Biologia (figura 5.9). 

O blog “Previna-se AIDS”, está hospedado no endereço eletrônico 

https://previnaseaids.blogspot.com/ onde podem ser encontradas aulas, vídeos, 

palestras, textos e curiosidades sobre HIV/AIDS, possibilitando um melhor acesso e 

interatividade dos estudantes ou outras pessoas interessadas por esta temática.  

  

https://previnaseaids.blogspot.com/
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Figura 5.9. Imagem do Layout do blog acessado a partir de um Notebook 

 
Fonte: Próprio autor 
 

O blog é uma plataforma bastante completa que permite que os conteúdos 

possam ser compartilhados e comentados por outros usuários, sendo uma ótima 

maneira de construção coletiva de conhecimentos, até porque os alunos podem 

também criar seus próprios blogs e materiais didáticos para as disciplinas de estudo 

(CERIGATTO, 2019). 

 

5.4.2. Cartilha Educomunicativa Digital 

 

Atualmente, professores e pedagogos buscam elaborar materiais didáticos 

cada vez mais diversificados com o intuito de atrair a atenção dos estudantes para 

determinados temas da Biologia. Diante disso, foi elaborada e produzida uma 

Cartilha Digital Educomunicativa sobre HIV/AIDS que poderá ser utilizada como 

material de apoio pedagógico em aulas sobre o tema (figura 5.10). 

As cartilhas digitais tem a particularidade de possibilitar a sua distribuição por 

meio virtual, mas também podem ser disponibilizadas sob a forma impressa, além de 

ser um material acessível e de baixo custo de produção e reprodução.  

O diferencial desta Cartilha Digital Educomunicativa sobre HIV/AIDS, 

encontra-se no tipo de link para direcionamento aos conteúdos propostos que é 

realizado por meio da tecnologia QR code, onde aponta-se a câmera do dispositivo 
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móvel para um dos QR codes da planilha e rapidamente já se tem acesso aos 

vídeos, textos, materiais de divulgação científica disponibilizados.  

Além disso, a versão impressa, ao ser distribuída para os estudantes, 

possibilita aos mesmos ter acesso a informações preliminares sobre o tema e, 

posteriormente, ao ter um smartphone ou tablet disponível, o mesmo pode 

aprofundar os seus conhecimentos navegando pelos conteúdos disponibilizados.  

 

Figura 5.10. Layout da Cartilha Digital Educomunicativa sobre HIV/AIDS 

  
Fonte: Próprio autor 

 

5.4.3. Sequência de Ensino Investigativa sobre HIV/AIDS 

 

O ensino por investigação é uma abordagem que diversifica as estratégias 

utilizadas pelo professor de formas problematizadoras e especulativas, 

possibilitando aos alunos a aplicação e a compreensão de conceitos científicos e um 

melhor entendimento sobre a natureza da ciência (BONISSON et al., 2019). 

As Sequencias de Ensino Investigativas, permitem que o aluno construa 

conhecimentos a partir das interações que realizam com o meio físico e social, tendo 

o professor o papel de auxiliar na organização de suas ideias, orientar e estimular 
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suas atividades e realizar a mediação entre os conhecimentos construídos pelos 

alunos e o conhecimento científico (CARVALHO, 2013).  

O terceiro produto educacional resultantes deste trabalho, refere-se a uma 

Sequência de Ensino Investigativo (SEI) orientadora de professores de Biologia na 

iniciação científica de estudantes do EM tendo como principal foco o ensino-

aprendizagem sobre o tema HIV/AIDS.  

Para tanto, desenvolveu-se uma SEI com seis etapas que podem ser 

trabalhadas em nove encontros presenciais de 50 minutos e mais três encontros 

remotos de 100 minutos cada. Esta SEI foi desenvolvido com base no modelo de 

ensino hibrido, que mescla aulas presenciais e momentos de estudo on-line ou 

remotos, onde os estudantes protagonizam a busca por novos conhecimento. 

A SEI delineia o caminho que o professor deve percorrer para promover a 

iniciação científica dos estudantes do EM utilizando o tema gerador HIV/AIDS. 

As etapas da SEI estão organizadas de maneira a possibilitar ao professor, 

que a desenvolva com seus alunos, realizar o estudo dos princípios do método 

científico, fazer pesquisas sobre prevenção, etiologia, clínica e epidemiologia do 

HIV/AIDS, aprender a analisar dados científicos e discutir seus resultados chegando 

à solução dos problemas observados quanto ao HIV/AIDS.  

Espera-se que ao final da aplicação da SEI, o aluno seja capaz de 

desenvolver a sua autonomia, seu protagonismo na busca do conhecimento, 

conheçam a linguagem e escrita científica e consigam transformas os seus 

aprendizados sobre HIV/AIDS em conhecimento relevantes para sua vida, para sua 

formação cidadã e científica, contribuindo assim para o afastamento desses 

educandos das suas vulnerabilidades ao HIV/AIDS.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os trabalhos de iniciação científica com estudantes do ensino médio, ainda 

são muito restritos a um determinado grupo de escolas ou redes de ensino que 

incentivam e desenvolvem projetos de pesquisa com estudantes na Educação 

Básica. 

Com vistas ao desenvolvendo de alternativas para a iniciação científica de 

estudantes do EM, buscou-se com este trabalho de pesquisa desenvolver uma 

proposta de sequência de ensino investigativa para realizar estudo científico 

associando a pesquisa epidemiológica sobre HIV/AIDS à necessidade dos 

estudantes em adquirir ou fortalecer seus conhecimentos sobre este importante 

tema da saúde. 

A partir da análise dos resultados deste estudo, foi possível verificar a 

compreensão dos estudantes sobre os recursos e práticas pedagógicas 

disponibilizados pelos professores de Biologia durante suas aulas no tocante à 

temática do HIV/AIDS e investigar a motivação destes estudantes frente a essas 

metodologias. 

Verificou-se que os métodos tradicionais de ensino ainda prevalecem nas 

aulas e os professores, na maioria dos casos, dispõem ou utilizam apenas o livro 

didático como único recurso pedagógico. Além disso, a abordagem do tema 

consiste, predominantemente, numa visão biomédica, o que dificulta a possibilidade 

de uma reflexão mais ampla, numa perspectiva comportamental e biopsicossocial, 

possibilitando debates que levem em consideração a vivência e as experiências dos 

estudantes. Demonstrou-se também, que os estudantes anseiam por novas formas 

de ensinar e aprender, visto que as metodologias tradicionais já não os atraem, nem 

os motivam a estudar apontando para a necessidade de capacitar professores 

continuadamente para uma abordagem mais ampla dos conceitos sobre o tema. 

Quanto à aferição de conhecimentos prévios dos estudantes sobre HIV/AIDS, 

os resultados evidenciaram graves erros conceituais, expondo importantes lacunas 

ou deficiências na construção dos conhecimentos e para a falta de informações 

relevantes acerca deste importante tema da saúde que está intimamente associada 

à vulnerabilidade dos adolescentes ao vírus do HIV. Além disso, verificou-se que 
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qualidade da informação acessada pelos estudantes e a metodologia utilizada na 

abordagem sobre deste tema pelo professor é de fundamental importância para 

reduzir a exposição de adolescentes e jovens ao vírus HIV e às demais ISTs. 

Quanto às formas de obtenção de informações sobre HIV/AIDS, os resultados 

mostraram que os estudantes priorizam pesquisar na internet e perguntar aos 

professores em detrimento à possibilidade de tirar suas dúvidas perguntando aos 

pais ou familiares. 

Diante destes dados, foi possível inferir que os estudantes podem estar 

exercendo sua autonomia quanto à busca por informações e que conseguem 

estabelecer uma relação de confiança com os seus professores. Entretanto, os 

resultados observados podem estar corroborando para a hipótese da dificuldade 

existente no diálogo familiar sobre HIV/AIDS. 

  A pesquisa epidemiológica de caracterização dos casos de pacientes 

portadores de HIV/AIDS em Teresina, apontou a queda nos números gerais das 

infecções por HIV nos últimos cinco anos. Em contrapartida, observou-se o 

incremento das taxas de infecção em adultos jovens, entre 20 e 30 anos de idade, 

predominantemente entre homens.  

Com relação à taxa de infecção detectada neste estudo, levando-se em 

consideração que o vírus do HIV tem um período de incubação de cerca de 30 dias, 

podendo permanecer em estado de latência no portador assintomático por até 5 a 6 

anos, pode-se inferir que grande parte dos casos de HIV diagnosticados na faixa 

etária entre 20 e 30 anos, podem ter sido contraídos ainda na adolescência, o que 

demonstra e fortalece ainda mais a necessidade do desenvolvimento de atividades 

de educação em saúde sexual e ações preventivas contra o HIV envolvendo jovens 

em idade escolar, prioritariamente antes da iniciação sexual. 

Os resultados da pesquisa epidemiológica, aliados às informações obtidas 

junto aos estudantes, forneceram subsídios que contribuíram para a criação da 

proposta de sequência de ensino investigativa orientadora de professores na 

iniciação científica de estudantes e para a elaboração dos produtos educacionais 

resultantes deste trabalho de mestrado, tais como: uma cartilha educomunicativa 

digital para ser utilizada como material de apoio pedagógico e um Blog direcionado à 

facilitação da aprendizagem sobre HIV/AIDS. 
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Quanto à SEI elaborou-se uma sequência de atividades com etapas bem 

definidas e organizadas de maneira que possam ser aplicadas por professores da 

educação básica que almejem trabalhar a iniciação científica com seus estudantes, 

proporcionando-lhes a possibilidade de conhecer o mundo científico antes da 

graduação, nível de ensino onde geralmente é trabalhada esta metodologia. 

Aplicando-se esta SEI os professores desenvolverão as etapas do método 

científico e promoverão a iniciação científica dos estudantes, conduzindo-os na 

busca autônoma por conhecimentos e, consequentemente, favorecerão minimizar as 

possíveis vulnerabilidades desses jovens ao HIV. 

Durante os percurso metodológico deste estudo, emergiu-se a pandemia do 

COVID-19 e, por conta das medidas de isolamento e distanciamento social, tornou-

se necessária a adequação de alguns objetivos do projeto frente à nova realidade da 

educação mundial. 

Como forma de informar e sensibilizar os estudantes, realizou-se uma 

palestra on-line sobre HIV/AIDS com a participação de um médico infectologista que 

dialogou durante 40 minutos, via Google Meet, e com a devida permissão do 

palestrante produziu-se um vídeo para ser utilizado como ferramenta pedagógica em 

aulas sobre HIV/AIDS, o qual encontra-se disponibilizado no Blog “Previna-se AIDS” 

e na Cartilha Digital Educomunicativa sobre HIV/AIDS, ambos produtos 

educacionais gerados a partir desta pesquisa. 

Apesar das adversidades encontradas na execução das etapas desta 

pesquisa pelos motivos supracitados, avaliamos que os objetivos foram atingidos 

com êxito e isso se faz comprovado por meio da construção dos três produtos finais 

e dos artigos científicos provenientes dessa pesquisa de mestrado. 

Finalmente, ressaltamos que tão importante quanto os conhecimentos e o 

título adquiridos neste mestrado, foi a possibilidade de contribuir para melhoria da 

prática pedagógica de inúmeros professores, para o nosso próprio desenvolvimento 

profissional e em especial para crescimento dos estudantes enquanto sujeitos ativos 

e participativos na construção de seus próprios conhecimentos. 
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8. PRODUTOS  

 

Nos últimos anos, a sociedade tem se tornado cada vez mais conectada, as 

organizações e governos, depende cada vez mais das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) e, sobretudo da internet. A dependência dessa tecnologia tem 

mudado os hábitos socais e desenvolvimento dos processos educacionais. 

(MARTINO, 2015; BITTENCOURT; ALBINO 2017).  

Diante disso, as mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, que 

possibilitam uma maior interatividade entre os conteúdos e os discentes tem se 

tornado uma necessidade. Essa interatividade atualmente pode ser possibilitada por 

várias ferramentas dentro da internet, como os blogs educacionais, games 

educativos e livros, cartilhas digitais e aplicativos de ensino. 

Dentre sua vasta gama de conteúdos a Biologia apresentam-se estudos e 

informações acerca do HIV/AIDS. Trata-se de um assunto de abordagem complexa, 

por envolver, não apenas questões relacionadas aos aspectos biológicos, mas 

também a vários aspectos sociais.  

Por se tratar de um tema de grande relevância para a formação dos 

educandos, uma forma de engajá-los na aquisição de conhecimento acerca do 

conteúdo se dá ao uso de recursos tecnológicos, que “proporcionam a produção de 

uma variedade de materiais didáticos, muitos deles, com possibilidades interativas 

que ampliam a eficiência dos ambientes de ensino e aprendizagem e as Sequencias 

de Ensino Investigativas que direcionam e organizam em atividades sequenciais a 

execução desses estudos (SOUZA et al., 2019). 

Este estudo gerou três produtos que se complementam, favorecendo a 

aprendizagem significativa dos educandos, conforme apresentado a seguir. 

 

8.1. Blog “Previna-se AIDS” 

 

O termo Blog foi criado em 1997, todavia ele era chamado de weblog, que 

significava web + log, log representa um registro; web diz respeito à teia que é a 

internet (MARINHO, 2007).  



83 
 
 

 

 

O uso educacional do blog pode contribuir com a melhoria da interatividade 

entre os conteúdos e os discentes, abrindo várias possibilidades de práticas 

pedagógicas para os professores e estudantes. Essa ferramenta on-line permite a 

qualquer utilizador facilidades no acesso e interação com conteúdo, além de ser 

simples e acessível aos professores e estudantes (MORGADO, 2020).  

O produto educacional aqui desenvolvido, blog “Previna-se AIDS”, pode ser 

acessado a partir de dispositivos tais como: computador, notebook, tablet ou 

smartphone, no endereço eletrônico https://previnaseaids.blogspot.com/, onde 

podem ser encontradas aulas, vídeos, palestras, textos científicos e curiosidades 

sobre HIV/AIDS. 

O acesso a essas informações dentro dos blogs, acontece devido a 

tecnologia de compartilhamento de dados, possível dentro da internet, através de 

links e códigos que transportam informações criptografadas entre os usuários e 

dispositivos dos usuários. 

 

8.2. Cartilha digital educomunicativa sobre HIV/AIDS 

 

Entre a diversidade de recursos e ferramentas didáticas que podem ser 

utilizados no processo de ensino-aprendizagem para a aquisição do conhecimento 

sobre HIV/AIDS, encontra-se a cartilha digital, que serve como meio de 

comunicação, onde o conteúdo contido nela reflete a sociedade. Neste sentido, a 

cartilha digital é atribuída como uma forma de promover uma aprendizagem mais 

contextualizada e significativa, visto que a mesma é uma ferramenta prática e 

dinâmica que auxilia na prática educacional (DIAS, 2018). 

Nessa perspectiva, um dos produtos deste trabalho, foi a criação de uma 

cartilha digital educativa e comunicativa com informações sobre HIV e AIDS em 

todas suas particularidades, por meio de QR code, cujo layout está apresentado a 

seguir. 

A tecnologia do QR Code (Quick Response Code), é baseado em leitura e 

decodificação de dados. Os QR codes vem sendo utilizados em larga escala para 

armazenar informações e podem ser encontrados em revistas, correspondências, 

anúncios publicitários entre outros. Esta tecnologia consiste em mídias que possuem 

informação digital, reconhecíveis por aparatos tecnológicos específicos de 

https://previnaseaids.blogspot.com/
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decodificação, que podem ser ativados pela câmera dos dispositivos móveis e por 

um software que o digitaliza (PARRA, 2016; MANDUCA, 2016). 

A Cartilha digital educomunicativa sobre HIV/AIDS aqui disponibilizada, seja 

na versão digital ou na versão impressa, direciona o usuário a um acervo de 

conteúdos encontrado no blog “Previna-se da AIDS”, anteriormente apresentado. A 

cartilha ainda apresenta um quiz para que o usuário teste o seu conhecimento ao 

final da navegação pelos conteúdos.  

Diante disso, a utilização desta cartilha digital valoriza-se ainda mais, pois 

consistiu-se em um o produto de baixo custo, em um material pedagógico atraente e 

numa ferramenta didática de fácil acesso para estudantes ou qualquer pessoa que 

se interessar pelo tema. 
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Produto educacional: Cartilha Digital Educomunicativa sobre HIV/AIDS
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8.3. Sequência de Ensino Investigativa orientadora da iniciação científica de 

estudantes do ensino médio com abordagem na aprendizagem sobre HIV/AIDS 

 

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA  

 

Iniciação científica de estudantes do ensino médio com abordagem na 

aprendizagem sobre HIV/AIDS HIV/AIDS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A escola enquanto espaço de educação formal, tem o papel fundamental de 

orientação e formação integral dos estudantes. Dentre os conteúdos trabalhados em 

Biologia no ensino médio encontram-se temas relativos à saúde e sexualidade e o 

professor surge como um mediador responsável pela orientação dos estudantes 

quanto à sexualidade e pela construção coletiva de conhecimentos acerca das 

infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV/AIDS (SANTOS, 2014). 

A realização de atividades de caráter investigativo voltadas para a reflexão 

sobre este tema pode conduzir os estudantes a obter informações e conhecimentos 

importantes para uma educação sexual preventiva contra o HIV e outras ISTs, 

tornando-os capazes de tomar atitudes mais adequadas para a manutenção da sua 

saúde. 

Considera-se que a prática do MC tem um papel importante na preparação do 

estudante para um pensar lógico, um comportamento crítico e reflexivo que 

possibilita torná-lo capaz observar fatos, elaborar hipóteses, realizar experimentos 

para resolver os problemas observados e tomar decisões com base em informações 

e dados.  

A metodologia científica no ensino médio pode, além de preparar para o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas no curso superior, contribuir para uma 

formação que auxilie na resolução de problemas no contexto de atuação profissional 

e uma atuação social cidadã (RODRIGUES et al., 2017). 

As principais características que deve ser consideradas no planejamento de 

uma sequência didática são: ordenação, coerência e flexibilidade. No ato de sua 

elaboração o docente deve considerar suas etapas, as atividades e conteúdos, da 
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menor para maior complexidade, deve garantir que os objetivos e a meta a ser 

atingida na proposta metodológica estejam alinhados às atividades e a sequência 

didática deve ser flexível, ou seja, aberta a ajustes ao longo da sua efetivação de 

maneira que permita atender às necessidades da turma, dos estudantes ou dos 

próprios professores (ZABALA, 1998). 

Esta SEI constitui-se numa proposta orientadora de professores da Educação 

Básica na iniciação científica de educandos do ensino médio, por meio de atividades 

investigativas abordando a origem, disseminação da infecção por HIV no mundo, os 

métodos preventivos, os medicamentos para tratamento e os números da AIDS no 

Brasil e em especial em Teresina, Piauí.  

A pesquisa epidemiológica sugerida, deve ser realizada por pesquisa on-line 

no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), visto que este sistema é uma excelente fonte de informações para 

estudos epidemiológicos de acesso livre, fácil e baixo custo, não demandando 

maiores condições de infraestrutura para sua realização.  

Além disso, as informações encontradas podem ser transformadas em 

conhecimentos significativos para os estudantes envolvidos na pesquisa, 

revertendo-se em conscientização dos mesmos acerca das medidas preventivas 

contra este importante problema de saúde pública, o HIV/AIDS. 

Ressaltamos que as etapas desta SEI, podem ser adequadas e adaptadas 

pelo professor Biologia para trabalhar outros temas ou doenças que tenham 

notificação registrada no DATASUS, tais como sífilis, hepatites, dengue, malária, 

leishmanioses entre outras. A SEI também pode ser desenvolvida por qualquer 

professor que deseje trabalhar o tema de forma transversal outras disciplinas.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

 Desenvolver proposta de Sequência de Ensino Investigativa para iniciação 

científica de estudantes do ensino médio utilizando o tema gerador HIV/AIDS. 
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2.2. Objetivos específicos 

 Incentivar a prática da pesquisa científica entre os professores da educação 

básica.  

 Aproximar os estudantes do ensino médio com a pesquisa científica por meio 

de atividades investigativas. 

 Estimular o pensamento crítico e o interesse pela ciência nos professores e 

estudantes. 

 Realizar pesquisa epidemiológica com estudantes do ensino médio utilizando 

o tema gerador HIV e AIDS. 

 Promover a transformação das informações obtidas na pesquisa em 

aprendizagem significativa para os estudantes. 

 

3. MATERIAIS 

 

Computador (notebook/tablet/celular) com acesso à internet, impressora, 

projetor de imagens, periódicos e revistas científicas, pincel, papel, caneta. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A sequência de ensino investigativa foi dividida em seis etapas, com 9 

momentos de interação presencial com os estudantes, os quais foram denominados 

encontros presenciais, com 50 minutos de duração e, três encontros remoto de 100 

minutos, para pesquisa bibliográfica sobre HIV/AIDS, outro momento para 

levantamento de dados on-line no DATASUS e, por último, um encontro para 

aplicação da avaliação final de conhecimento adquiridos após a aplicação da SEI. 

Como alternativa à escassez de tempo para o desenvolvimento de 

Sequências de ensino investigativas nas escolas, devido à reduzida carga horária da 

disciplina Biologia, sugere-se mesclar o ensino tradicional com o ensino híbrido, ou 

seja, a combinação entre o ensino presencial e propostas de ensino on-line, 

integrando a educação à tecnologia. Nesta modalidade, os alunos já devem ter 

estudado o conteúdo que será abordado durante o encontro presencial, onde no 

geral, pode ser oportunizado e otimizado o aprofundamento teórico, as simulações 
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de práticas e a oportunidade de tirar dúvidas sobre o que foi estudado anteriormente 

(SANTOS et al., 2020). 

Cada etapa da SEI tem seus próprios objetivos, metodologias, sugestões de 

vídeos, textos e recomendações ao professor para o desenvolvimento das 

atividades numa perspectiva investigativa, trabalhando as premissas do método 

científico. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS METODOLÓGICAS DA SEI 

 

 Etapa 1 - Explicação da proposta de SEI e aplicação de avaliação de 

conhecimentos prévios dos estudantes.  

 

A SEI inicia-se com a apresentação da proposta aos estudantes. É importante 

elaborar coletivamente um contrato didático com normas de participação dos 

estudantes, necessárias ao bom andamento da pesquisa, deve-se explicar sobre a 

forma de avaliação dos estudantes, informando que ela será continuada por todas 

as etapas do trabalho.  

Deve-se realizar da avaliação diagnóstica inicial dos estudantes para verificar 

os seus conhecimentos prévios acerca do tema HIV/AIDS e subsidiar o 

direcionamento das próximas atividades da SEI.  

Posteriormente, inicia-se o debate com os estudantes para delimitação do 

tema de estudo e apresentação do problema, neste caso o HIV/AIDS. Em seguida, 

deve-se incitar uma discussão sobre as questões científicas, sociais e de saúde 

acerca do tema.  

 

Etapa 2 - Aulas expositiva dialogada e atividade remota sobre método 

científico 

 

Neste momento, deve-se explicar as várias etapas da pesquisa científica, 

iniciar a explanação dos conceitos de metodologia e método científico. O professor 

deve orientar os estudantes a pesquisar remotamente revistas científicas, matérias 

em jornais ou vídeos que remetam a estudos importantes para a humanidade, e 
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assim, entendam a importância das pesquisas científicas para o desenvolvimento 

mundial. Esta pesquisa pode ser realizada remotamente.   

 

 Etapa 3 - Construção e consolidação de conhecimentos sobre HIV/AIDS 

 

Nesta etapa da SEI se faz importante que o professor se coloque na posição 

de mediador do processo, questionando os estudantes e conduzindo-os nos 

debates, mantendo-os com foco na aula, e assim, oportunizando-os a protagonizar a 

construção dos seus próprios conhecimentos. 

Presencialmente, o professor deverá introduzir os principais conceitos que 

irão dar o embasamento teórico para que os estudantes possam ligar os seus 

conhecimentos prévios com as novas informações que terão acesso.  

Utilizando a modalidade de ensino hibrido, o professor deve orientar os 

estudantes na busca por artigos e informações científicas confiáveis sobre 

HIV/AIDS. A revisão bibliográfica sobre o tema pode ser realizada remotamente, e o 

estudante deve, constituir um portfólio com os textos, artigos científicos ou matérias 

que irão compor o arcabouço teórico do estudo.  

A elaboração da hipótese deve surgir a partir de questionamentos lançados 

pelo professor durante a explanação. Para se chegar as hipóteses do trabalho o 

professor deve instigar os estudantes por meio de questões norteadoras que gerem 

discussão e curiosidade, o que pode levar ao surgimento de inúmeras hipóteses 

para solucionar os problemas encontrados no estudo. 

Esta etapa, constitui-se num momento de grande crescimento cognitivo dos 

estudantes e o professor, deve auxiliá-los a desenvolver as seguintes habilidades e 

competências: desenvolver o hábito da leitura e da interpretação de textos, 

pesquisar dados e interpretar informações contidas em textos e materiais de 

divulgação científica, discutir criticamente sobre os dados e informações 

encontradas, produzir textos e elaborar relatórios.  

 

 Etapa 4 – Pesquisa epidemiológica sobre casos de HIV/AIDS em 

Teresina, Piauí, notificados no DATASUS no período de 2015 a 2019.  
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Nesta etapa será realizada a coleta de dados, análise e discussão dos 

resultados da pesquisa epidemiológica sobre HIV/AIDS. Consiste numa fase 

importante da SEI onde os estudantes, após orientação do professor, irão acessar a 

base de dados do DATASUS para dar início à caracterização dos perfil 

epidemiológico dos casos de pacientes portadores de HIV/AIDS em Teresina, Piauí.  

Para tanto, os estudantes devem recorrer a pesquisas na internet, livros e 

revistas on-line para entender as diversas variáveis referentes à epidemiologia do 

HIV/AIDS disponibilizadas no sistema DATASUS.  

Já a execução da pesquisa epidemiológica no DATASUS, o professor após 

orientar os estudantes a realizar a coleta de dados on-line, pode utilizar a 

metodologia do ensino híbrido, onde os estudantes irão realizar as atividades de 

pesquisa, levantamentos bibliográficos e coleta de dados em casa ou em outro 

espaço escolar (laboratório de informática), de maneira remota em horários 

diferenciados da aula regular.  

Assim, o ensino híbrido, além de favorecer o desenvolvimento da autonomia 

dos estudantes na busca por conhecimento, pode otimizar o tempo de interação em 

sala de aula para a discussão dos resultados encontrados. 

 

 Etapa 5 - Análise e discussão dos dados epidemiológicos sobre 

HIV/AIDS em Teresina. 

 

Posteriormente à coleta de dados, deve-se realizar a análise e discussão 

crítica dos achados, cujos resultados devem ser apresentados pelos estudantes ao 

final do estudo. Os resultados dos trabalhos de pesquisa devem ser apresentados 

pelos grupos de alunos, numa roda de discussão mediada pelo professor. 

  

 Etapa 6 - Avaliação final para aferição de conhecimentos adquiridos 

pelos estudantes sobre HIV/AIDS, após a aplicação da SEI 

 

Após o encerramento da aplicação da SEI, o professor deve realizar a 

verificação final de aprendizagem dos estudantes. Neste teste, por meio de um 

questionário, o professor irá proceder à avaliação quantitativa dos conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes após a conclusão das etapas da SEI (Apêndice F).  
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Entretanto, para dar um conceito final e avaliar os conhecimentos adquiridos 

pelos estudantes, o professor deve apreciar qualitativamente os mesmos, 

recorrendo ao seu caderno de anotações, onde devem constar suas observações 

sob a perspectiva de uma avaliação continuada. Deve-se levar em consideração as 

atitudes, a proatividade, as contribuições dos estudantes nos momentos de 

discussão e o desenvolvimento cognitivo dos mesmos durante todo o estudo.  

Recomenda-se ao professor, consultar os estudantes sobre a sua 

compreensão acerca da metodologia utilizada, questionando-os sobre as atividades 

investigativas realizadas e sua contribuição para fortalecer seus conhecimentos 

sobre HIV/AIDS e se os estudos contribuíram para sua formação científica, crítica e 

cidadã.  

 

 Culminância – Mostra Científica 

 

As conclusões do estudo e a proposta metodológica aplicada, devem ser 

organizadas e apresentadas pelo professor e estudantes à toda comunidade 

escolar, inclusive aos pais. Para tanto, sugerimos para a culminância da SEI e 

realização de um evento ou mostra científica, onde os estudantes poderão realizar 

suas apresentações sob a forma de seminários, pôsteres, vídeos, entre outros. 

 Finalmente, o conjunto das ponderações sobre a SEI, avaliação dos 

estudantes, desenvolvimento das etapas, verificação dos pontos fortes e frágeis 

observados no desenvolvimento deste método de ensino permitirão ao professor 

discutir sobre a sua efetividade desenvolvê-la e melhorá-la. 

Os resultados da aplicação desta SEI devem extrapolar o âmbito escolar, já 

que o professor pode publicá-los em revistas científicas, seja na área de educação e 

métodos de ensino ou mesmo na área de saúde e epidemiologia, elevando o 

número e a qualidade das publicação que se propõem a melhorar a prática 

pedagógica docente e promover a aprendizagem significativa dos educandos. 
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6. PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA PARA INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO COM ABORDAGEM NA 

APRENDIZAGEM SOBRE HIV/AIDS HIV/AIDS 

 

Etapa 1 - Delimitação do Tema, formas de avaliação e Questionário de 

avaliação dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre HIV/AIDS  

 

 1º Encontro presencial (1 hora-aula/50min.) 

– Explicação da proposta de SEI, Contrato didático e socialização do 

processo de avaliação dos estudantes. 

 

Objetivo:  

- Estabelecer combinados comportamentais com os estudantes (contrato 

didático). 

- Socializar sobre o processo de avaliação dos estudantes nas atividades. 

- Delimitar do tema de estudo,  

 

Metodologia:  

O professor pode destinar de 15 a 20 minutos para explicações sobre a 

participação dos estudantes na pesquisa e a avaliação dos estudantes durante os 

estudos. Neste momento, o professor deve valorizar as experiências dos estudantes, 

deixando que eles opinem e elaborem as próprias normas de comportamentos, para 

que ocorra o bom andamento das aulas e o total aproveitamento das atividades 

investigativas propostas. 

O professor deve fazer uma breve explanação sobre processo de avaliativo 

dos estudantes. Neste caso, sugere-se que o professor utilize critérios de avaliação 

quantitativos e qualitativos. Os aspectos quantitativos referem-se aos resultados de 

desempenho observados nos questionários aos quais os estudantes serão 

submetidos, a avaliação diagnóstica e a avaliação final de conhecimentos. 

Em relação à avaliação qualitativa, os estudantes serão observados quanto 

aos seus comportamentos, sua proatividade, suas participações individuais e em 

grupo durante as atividades propostas, nos debates e seminários de apresentação 

de resultados e discussão.  
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Também serão analisadas as produções de textos, as leituras e pesquisas 

extra classe, além da capacidade de argumentação, o raciocínio lógico e a atitude 

crítica do estudante.  

Quanto à delimitação do tema da pesquisa, pode ser uma decisão do 

professor, baseado na sua vivência na disciplina e nas observações em sala de 

aulas, ou pode ser fruto de decisão coletiva com os estudantes participantes que, 

por exemplo, numa roda de conversa, podem opinar sobre assuntos de interesse 

dos mesmos e eleger o tema pesquisado, no caso desta SEI, o HIV/AIDS. 

 2º Encontro presencial (1 hora-aula/50min.) – Avaliação diagnóstica inicial  

 

Objetivo:  

- Realizar avaliação e aferir as competências e habilidades prévias dos 

estudantes sobre o tema gerador HIV/AIDS.  

 

Metodologia:  

Proceder a avaliação diagnóstica inicial dos conhecimentos dos estudantes 

acerca do tema. Para tanto, o professor deve preparar um questionário 

semiestruturado que pode ter perguntas abertas e ou fechadas, que permitam extrair 

o máximo de informações dos estudantes e aferir os seus conhecimentos sobre o 

tema.  

Sugerimos aplicar o questionário apresentado no apêndice E deste trabalho. 

Esta avaliação é fundamental para o delineamento das atividades a serem 

elencadas pelo professor, preparação dos materiais e decisão sobre os métodos de 

ensino a serem utilizados, já que fornece informações que podem retratar as 

possíveis dúvidas ou dificuldades dos estudantes sobre o conteúdo. 

Etapa 2 - Aulas expositivas dialogadas sobre método científico  

  

Objetivos:  

- Explicar o conceito de iniciação científica aos estudantes 

- Explanar sobre as metodologias utilizada para desenvolvimento das 

pesquisas científicas, bem como sua importância para a ciência. 

- Esclarecer dúvidas  
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- Desafiar os estudantes a aprofundar os conteúdos remotamente por 

pesquisa na internet. 

 

Materiais:  

Projetor de imagens, pincel, papel e caneta.  

 

 3º Encontro presencial (1 hora-aula/50min.) – Explanação e diálogo sobre o 

método científico 

 

Metodologia: 

Nesta aula, o professor deve indagar os estudantes acerca de seus 

conhecimentos sobre o método científico, suscitando uma discussão introdutória. 

Após colhidas as percepções dos estudantes, o professor inicia a explanação sobre 

os procedimentos que conduzem uma investigação científica e suas etapas, tais 

como: 

 Formulação de um problema ou observação de um fato; 

 Elaboração de hipóteses para resolução do problema; 

 Realização dos estudos, observações ou experimentos para testar a 

hipótese; 

 Análise dos resultados e discussão; 

 Conclusões.  

 

Avaliação da aulas:  

Ao final de cada aula, o professor deve fazer uma breve explanação 

relembrando as atividades realizadas, avaliando se os objetivos foram alcançados e 

concluir fazendo a ligação com o conteúdo a ser abordado na próxima aula ou 

etapa, sugerindo o estudo preliminar do tema da aula seguinte de forma remota.  

 

 1ª Atividade Remota (50 a 100 min) – Pesquisa sobre o método científico. 

 

Objetivo: 

-  Pesquisar sobre o método científico 
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Materiais:  

Smartphone, tablet ou computador com acesso à internet, textos, revistas e 

vídeos com reportagens sobre o desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 

Metodologia: 

Neste momento o professor deve desafiar os estudantes a realizar pesquisa 

bibliográfica e aprofundar seus estudos sobre o método científico.  

Os estudantes podem ser instigados a buscar reportagens ou textos citando 

pesquisas e investigações científicas atuais que tenham notoriedade pública para 

demonstrar o papel dos cientistas e pesquisadores na resolução de problemas que 

afligem a sociedade como um todo, a exemplo da busca pela cura da AIDS e o 

desenvolvimento da vacina contra o COVID-19. 

 

Sugestões: 

O professor, na aula presencial, pode lançar mão de vídeos com reportagens 

ou utilizar o método da leitura coletiva de textos sobre pesquisas científicas que 

encontram-se em pleno desenvolvimento no Brasil ou no mundo, para que os 

estudantes comecem a familiarizar-se com a linguagem científica e se reconhecerem 

como parte do processo investigativo. 

 

Sites e vídeos sugeridos: 

 Método científico: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNSHSREozgw 

https://www.youtube.com/watch?v=f4n1r34zGis 

 A importância da pesquisa científica para a sociedade e para a construção 

do conhecimento: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex5Jo5VPPSc 

 

Etapa 3 - Levantamento bibliográfico sobre HIV/AIDS, construção de 

conhecimentos sobre HIV/AIDS e elaboração das hipóteses do trabalho  

 

1 - Levantamento bibliográfico sobre HIV/AIDS  

Objetivos:  

https://www.youtube.com/watch?v=VNSHSREozgw
https://www.youtube.com/watch?v=f4n1r34zGis
https://www.youtube.com/watch?v=ex5Jo5VPPSc
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- Orientar estudantes na busca por textos e artigos científicos sobre HIV/AIDS 

usando ferramentas de pesquisa na internet. 

- Fazer levantamento bibliográfico para embasamento teórico sobre o tema. 

 

Materiais:  

Computador, tablet ou aparelhos celulares com acesso à internet, textos de 

divulgação científica, periódicos e revistas. 

 

Metodologia: 

 

 4º Encontro presencial (1 hora/aula- 50min) - Orientações para o 

levantamento bibliográfico sobre HIV/AIDS. 

O professor deve orientar os estudantes na busca por informações 

importantes para as atividades de pesquisa. A princípio o professor deve mostrar 

como se faz a busca por textos científicos utilizando, por exemplo, a ferramenta de 

pesquisa disponível na internet chamada Google acadêmico 

(https://scholar.google.com.br). O professor pode demonstrar na prática como são 

realizadas as pesquisa por artigos científicos utilizando as palavras-chaves, ou pode 

usar vídeos com tutoriais sobre o uso desta ferramenta de busca. 

Após a orientação sobre como fazer o levantamento bibliográfico, o professor 

inicia uma discussão por meio de questões norteadoras que irão apoiar na 

elaboração de hipóteses da pesquisa, tais como: 

“Quais são os conhecimentos ou informações que vocês tem sobre a 

origem do vírus da AIDS?” 

“Em quais regiões do mundo surgiram os primeiros casos da doença?” 

“Como o vírus chegou aos diversos continentes do mundo dando 

origem a uma pandemia?” 

“Quais foram os primeiros cientistas a identificar a causa da AIDS e 

onde desenvolveram suas pesquisas?” 

Todas estas questões nortear a busca por informações sobre a origem, a 

etiologia e a epidemiologia da AIDS e dar o embasamento teórico para as 

interpretações e discussões da pesquisa. 

https://scholar.google.com.br/
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Em seguida o professor deve solicitar que os estudantes se reúnam em 

grupos de 5 a 7 componentes, para que sejam organizadas as equipes de pesquisa 

remota.  

 

 2ª Atividade remota (100min) – Levantamento bibliográfico sobre HIV/AIDS 

Os textos obtidos on-line podem ser impressos (caso seja possível) ou 

organizados em arquivos no computador ou celular para serem consultados 

posteriormente. No caso de algum estudante relatar que não tem acesso à internet, 

smartphone ou computador, o professor deve ter em mãos um portfólio de textos, 

impressos previamentente, para disponibiliza-lo ao estudante, evitando assim que o 

mesmo se sinta desmotivado e proporcionando que participe ativamente da 

pesquisa. Esta etapa deve ser adequada à realidade local da escola do professor e 

do estudante. 

Após a escolha dos textos, o professor pode orientar os estudantes a fazer a 

leitura e os respectivos fichamentos, preferencialmente manuscritos, o que vai 

favorecer o aprimoramento da escrita e uma aproximação com a linguagem 

científica por parte dos estudantes.  

As principais informações obtidas e os resultados das buscas devem ser 

socializadas em um grupo de discussão no próximo encontro, onde o professor deve 

retomar as questões norteadoras lançadas anteriormente. 

 

Sugestões de textos e vídeos:  

 Tutorial para pesquisa de textos científicos usando o Google acadêmico: 

Site: https://meuredator.com.br/google-academico/  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bU676A_X_aI 

 Tutorial sobre como fazer fichamentos. 

https://www.todamateria.com.br/fichamento/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5tJwaU0t0Vk 

 

2- Construção de conhecimentos sobre HIV/AIDS 

 

 5º Encontro presencial (1hora/aula – 50min.) - Aulas expositivas 

dialogadas sobre HIV/AIDS  

https://meuredator.com.br/google-academico/
https://www.youtube.com/watch?v=bU676A_X_aI
https://www.todamateria.com.br/fichamento/
https://www.youtube.com/watch?v=5tJwaU0t0Vk
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Objetivos:  

- Aprofundar os conhecimentos dos estudantes sobre HIV/AIDS, com base 

nos conhecimentos adquiridos até este momento do estudo. 

- Introduzir conceitos e definições utilizados nos estudos epidemiológicos. 

- Promover aprendizagem significativa por meio de práticas investigativas. 

 

Materiais:  

- Notebook, projetor de imagens, textos de divulgação científica, periódicos e 

revistas. 

 

Metodologia: 

Nesta etapa, com base na avaliação diagnóstica inicial, o professor deve 

elencar os assuntos sobre os quais os estudantes apresentaram maior dificuldade 

de entendimento e proceder, na sétima aula, a explanação sobre os conteúdos 

considerados estruturantes sobre HIV/AIDS, ou seja, essenciais e pré-requisitos 

para outros conteúdos mais complexos. O professor pode realizar nas aulas 

expositivas a explicação dos conteúdos como forma de aprofundar os 

conhecimentos e sanar as dúvidas dos estudantes. 

 

Sugestão de vídeo e leitura: 

 Vídeo: Dialogando com estudantes do ensino médio sobre HIV e AIDS. 

Dr. Carlos Henrique Nery Costa, Médico Infectologista 

Link de acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1gG4eU6uSCEcRyCyrbgycYPd4rR9ER6-

h/view 

 Entrevista sobre o primeiro caso de HIV no Brasil e sobre a pesquisa que 

busca a cura da AIDS desenvolvida na Faculdade UNIFESF, SP. 

Dr.ª Valéria Petri, Médica Dermatologista  

Link de acesso:  

https://www.youtube.com/watch?v=-G5Zs1_REfE 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gG4eU6uSCEcRyCyrbgycYPd4rR9ER6-h/view
https://drive.google.com/file/d/1gG4eU6uSCEcRyCyrbgycYPd4rR9ER6-h/view
https://www.youtube.com/watch?v=-G5Zs1_REfE
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3- Elaboração de hipóteses do estudo 

 

 6º Encontro presencial (1 hora/aula- 50min) – Orientações para elaboração 

de hipóteses. 

 

Objetivos:  

- Reunir os textos e as informações coletadas pelos grupos de estudantes 

durante levantamento bibliográfico. 

- Socializar das informações obtidas e promover uma discussão em grupo 

entre os estudantes. 

- Elaborar as hipóteses da pesquisa epidemiológica sobre os casos de HIV e 

AIDS em Teresina, Piauí.  

 

Materiais:  

- Computador, tablet ou aparelhos celulares, textos de divulgação científica, 

periódicos e revistas. 

 

Metodologia: 

O professor deve iniciar a aula retomando os questionamentos lançados na 

aula anterior, os quais subsidiaram o levantamento bibliográfico com as primeiras 

informações sobre HIV/AIDS. Em seguida, o professor escolhe um grupo para iniciar 

as arguições e as informações encontradas no textos lidos, podendo ser 

apresentados por um estudante representando o grupo.  

Após a explanação de cada grupo, o professor deve fazer um breve 

comentário e direcionar a discussão par o próximo grupo que também fará suas 

considerações e assim sucessivamente até que todos tenham feito suas 

apresentações. 

Ao final das explanações, na sexta aula, o professor iniciará um debate 

lançando perguntas que podem promover uma discussão e consequentemente a 

elaboração de uma hipótese. No caso desta trabalho, que visa a utilização da 

pesquisa epidemiologia sobre AIDS para promover a iniciação científica de 

estudantes do ensino médio, o professor pode lançar os seguintes questionamentos 

aos estudantes: 
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 Na compreensão de vocês (estudantes) como acreditam ser o perfil dos 

casos de pacientes portadores de HIV/AIDS em nossa cidade Teresina?” 

 Será que a prevalência dos casos tem alguma relação com a faixa etária ou 

escolaridade dos infectados? 

 A raça ou cor da pele determina alguma condição de vulnerabilidade para a 

infecção pelo HIV? 

 Você acredita que as informações que recebem na escola durante as aulas 

são suficientes, para que tenham atitudes preventivas com relação à AIDS ou 

tomem decisões acertadas quanto à sua sexualidade? 

Estas são indagações que possibilitam realizar inúmeras atividades 

investigativas para respondê-las. Para tanto, faz-se necessário que o professor 

aprofunde os conteúdos sobre o tema introduzindo novos conceitos, ampliando as 

informações e os conhecimentos já obtidos pelos estudantes durante as discussões. 

 

Etapa 4 - Pesquisa epidemiológica sobre casos de HIV/AIDS em Teresina.  

 

 7º Encontro presencial (1 hora/aula- 50min) – Orientações para realização 

de pesquisa epidemiológica no DATASUS 

 

Objetivo:  

- Orientar os estudantes na busca pelos dados epidemiológicos sobre 

HIV/AIDS, no âmbito do DATASUS. 

Metodologia: 

Após a explanação sobre HIV/AIDS e a definição das hipóteses, o professor 

deve preparar e orientar os estudantes para desenvolver a pesquisa epidemiológica 

no âmbito do DATASUS. No caso desta SEI, a realização da pesquisa 

epidemiológica sobre as diferentes variáveis da AIDS de forma que as informações 

obtidas permitam a caracterização dos casos de HIV/AIDS de Teresina, pode ser 

realizada soba a forma de atividade remota.  

Para tanto, é imprescindível apresentar aos estudantes o conceito de 

epidemiologia e também deve favorecer a familiarização dos estudantes com termos 

específicos da epidemiologia, tais como: categorias de exposição a doenças, taxas 

de prevalência e de incidência, taxas de morbidade e mortalidade, taxa de 
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nascimento e de óbitos, soroprevalência, imunidade, endemia e epidemia, entre 

inúmeros outros conceitos necessários ao bom entendimento das informações às 

quais terão acesso  

O professor deve orientar corretamente os estudantes no caminho a ser 

percorrido no ambiente virtual do DATASUS, para a correta localização das variáveis 

epidemiológicas estudadas. 

Sugestão de vídeo e leitura: 

 Artigo científico sobre epidemiologia: 

Conceitos e ferramentas da Epidemiologia  

Autora: Elainne Christine de Souza Gomes 

Link de acesso: 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/ARES/3355/1/3con_ferra_epid

emio_2016-2.pdf. 

 

 3ª Atividade remota - (100min) – Pesquisa por dados epidemiológico sobre 

HIV/AIDS em Teresina. 

 

Objetivo: 

 - Fazer o levantamento de dados epidemiológicos sobre HIV/AIDS em 

Teresina, PI 

 - Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de HIV/AIDS 

em Teresina. 

 

Metodologia: 

Nesta etapa, o professor irá conduzir os estudantes na pesquisa 

epidemiológica para a caracterização dos casos de HIV/AIDS em Teresina. 

O professor pode solicitar aos estudantes que reúnam-se novamente em 

grupos, dividindo as variáveis entre eles de forma que todos os estudantes possam 

acessar o sistema e fazer as investigações, assim, cada um pode contribuir com a 

pesquisa e apresentar os dados encontrados referentes às variáveis indicadas, são 

elas: idade, sexo, raça, escolaridade, número de novos casos de infecções por HIV, 

ano de diagnóstico, fator de exposição ao vírus e taxa de mortalidade e taxas de 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/ARES/3355/1/3con_ferra_epidemio_2016-2.pdf
https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/ARES/3355/1/3con_ferra_epidemio_2016-2.pdf
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incidência. Estas são as variáveis imprescindíveis para a caracterização 

epidemiologia.  

O caminho a ser percorrido pelo estudante para acessar os dados no 

DATASUS está descrito a seguir: 

Acessar a internet no site do DATASUS, onde são registrados as principais 

informações em saúde. Os estudantes devem ler todas as orientações preliminares 

contidas no tutorial do aplicativo TABNET, que permite organizar dados de forma 

rápida, conforme a consulta que se deseja tabular. Em seguida o estudante deve 

localizar e acessar o sistema de na página do TABNET na página 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/, que controla e organiza 

em variáveis os dados notificados nos sistemas de saúde 

 

Etapa 5 - Análise e discussão dos dados epidemiológicos sobre HIV/AIDS em 

Teresina. 

 

 8º Encontro presencial - (1 hora/aula-50min.) – Análise e discussão dos 

dados epidemiológicos e caracterização do perfil epidemiológico de 

pacientes com HIV/AIDS em Teresina. 

Após a coleta de informações e tabulação dos dados em planilhas do 

Microsoft Excel gerados pelo próprio TABNET, os estudantes devem reunir-se para 

analisar os resultados encontrados e, por meio da criação de gráficos e tabelas cada 

grupo deverá apresentar os seus dados ao restante da turma.  

Após a explanação de todos os grupos de estudantes, o professor deve reunir 

as informações coletadas e orientar os estudantes a discutir e caracterizar o perfil 

epidemiológico dos casos de HIV/AIDS em Teresina, Piauí. 

 

Vídeo sugerido:  

 Como coletar dados no TABNET (DATASUS) 

https://www.youtube.com/watch?v=veHfmz7Tt3M 

 

Etapa 6 – Avaliação final para aferição de conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes sobre HIV/AIDS após a aplicação da SEI 

 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/
https://www.youtube.com/watch?v=veHfmz7Tt3M
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 9º Encontro presencial (1 hora-aula / 50min.) – Avaliação final de 

conhecimentos sobre HIV/AIDS. 

 

Objetivo:  

- Verificar as competências e habilidades adquiridas pelos estudantes após o 

desenvolvimento da SEI sobre o tema gerador HIV/AIDS. 

 - Verificar por meio de questionário a compreensão dos estudantes acerca da 

temática do HIV/AIDS, após a aplicação da SEI de iniciação científica (apêndice F). 

 

Metodologia: 

Nesta etapa da SEI, o professor deve proceder um encontro para a realização 

da verificação final de aprendizagem dos estudantes, após aplicação e 

desenvolvimento da sequência ensino investigativa. Neste teste, o professor irá 

proceder a avaliação quantitativa dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes.  

Esta avaliação se faz importante porque pode demonstrar por meio de um 

teste se os estudantes adquiriram habilidades e competências inerentes à prática 

científica e fortaleceram seus conhecimentos prévios com a transformação das 

informações adquiridas e aprendizagem significativa. Além disso, esta avaliação 

pode contribuir para a autoavaliação desta proposta de SEI, validando-a como 

positiva ou não, permitindo assim melhorá-la e adequá-la a cada realidade 

encontrada.  

 

7. CULMINÂNCIA 

 

Mostra científica ou Feira de ciências  

 

 Evento presencial a ser realizado na escola sob a forma de uma mostra científica 

ou feira de ciências (100min). 

 

Objetivos: 

 - Apresentar os resultados da pesquisa de Iniciação Científica realizada por 

estudantes do ensino médio sobre HIV/AIDS. 
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Metodologia: 

Os resultados dos trabalhos de pesquisa e suas conclusões serão 

apresentados pelos estudantes à toda comunidade escolar, seja durante uma feira 

de ciências ou em um evento específico organizado para este fim em data a ser 

marcada previamente, em consonância com o calendário escolar da instituição de 

ensino.  

As apresentações poderão acontecer sob a forma de apresentação oral, 

seminários, exposição de pôster ou exibição de vídeos, sendo necessária a entrega 

de relatório escrito independentemente da modalidade de apresentação escolhida.  

Os estudantes devem ser observados quanto à sua desenvoltura e arguição 

acerca dos trabalhos expostos o que será parte fundamental do processo avaliativo 

dos mesmos. 
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APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) - ESTUDANTE 

MAIOR DE IDADE 
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APÊNDICE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) – RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE C 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TALE)
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APÊNDICE D 
QUESTIONÁRIO SOBRE RECURSOS DIDÁTICOS E MÉTODOS DE ENSINO 

SOBRE HIV/AIDS
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APÊNDICE E 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS SOBRE 

HIV/AIDS 
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APÊNDICE F 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

SOBRE HIV/AIDS APÓS A APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

INVESTIGATIVA (SEI) 
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ANEXO A 
PARECER DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA. 
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