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REPRESENTAÇÕES ASSOCIADASÀ AIDS NA ESCOLA BÁSICA. Jussra Gue Martini, Miriam
Dolores Baldo Dazzi, Luciano Zoch Rodrigues, Fernanda Ribeiro de Souza, Luciane Pinheiro Jardim,
Milena Ritter Ribeiro (Centro de Ciências Humanas – UNISINOS).
A pandemia de Aids tem revelado seu caráter instável e dinâmico, onde a crescente vulnerabilidade ao vírus da
imunodeficiência humana permanece como um desafio mundial. O estudo que propomos será de natureza qualitativa,
envolvendo os alunos e professores de escolas básicas dos municípios com mais de 100 mil habitantes da região
metropolitana de Porto Alegre. Repensar como as representações são construídas a partir dos discursos que
permeiam os espaços escolares, bem como, compreender e dar significação às representações, instigando o exame de
suas interrelações com o currículo escolar,são os objetivos da investigação. A coleta de dados é realizada através de
entrevistas semi-estruturadas, redes de associações e observações dos espaços de informalidade da escola básica. A
análise dos resultados terá como parâmetros os objetivos da pesquisa, a teoria das representações que embasa o
estudo, a revisão criteriosa da produção científica sobre o fenômeno investigado e os dados obtidos nas falas/escritas
e observações de alunos e professores. Nossa preocupação é de apresentar um mapeamento das representações dos
alunos e professores sobre a Aids, relacionando-as com questões como gênero e sexualidade e suas implicações na
constituição das subjetividades em nossa sociedade. Pensar e intervir nos problemas suscitados pela Aids, é depararse com grandes desafios que estão sendo discutidos pela sociedade como a ciência e tecnologia, educação,
sexualidade, diferenças de gênero, classe, grupos sociais, entre outros. Nesse sentido, a escola é um lugar onde estas
questões deveriam estar sendo discutidas e problematizadas, pois sabemos que o conhecimento sobre Aids já circula
no espaço escolar seja mídia, pelos alunos que tem parentes ou conhecidos com o vírus ou quando não, por alunos
com Aids.
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