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RESUMO

O presente trabalho propõe apresentar dados preliminares do Projeto A Sexta é Nossa, implantado no
ProJovem Urbano de Arapiraca-AL/ Núcleo Pontes de Miranda que objetiva diminuir a evasão escolar às
sextas-feiras. As ações se deram através de debates, dinâmicas e exposição de material socioeducativo.
Inicialmente discutiu a temática Sexualidade e responsabilidade, com isto, os alunos voltaram a frequentar
as aulas nas sextas-feiras, acontecendo de fato a interdisciplinaridade e a integração dos alunos,
facilitando a construção do conceito de sexualidade, através dos materiais produzidos por eles. Pauta-se
que o uso de metodologias, como utilização de projeto, ajuda na discussão e sensibilização da temática
sexualidade e responsabilidade para os jovens.

Palavras Chave: Sexualidade, Responsabilidade e ProJovem Urbano.

ABSTRAT

This paper proposes to present initial data from the project Friday is ours, stated on the Urban Projovem from
Arapiraca-AL/ Nucleus Pontes de Miranda, which purpose to reduce truancy on Fridays. The actions occurred through
discutions, dynamics and exhibitions of socio-educational materials. Initially discussed the theme sexuality and
responsibility, with that, the students returned to attend classes on Fridays, actually occurring the interdisciplinarity and
integration of the students, facilitating the construction of the concept of sexuality through the materials produced by them.
Is guided that use of methodologies as well as the use of the project, aid in discussion and raising the issue of sexuality
and responsibility for young people.

Key-Words: Sexuality, Responsibility and Urban ProJovem.

I. Introdução

O ProJovem Urbano (PJU) é uma das modalidades do ProJovem Integrado – Programa Nacional de inclusão
de Jovens que surgiu como uma Política Nacional para a Juventude iniciada no Brasil a partir do ano de
2005, tendo por finalidade elevar o grau de escolaridade dos jovens visando ao desenvolvimento humano
e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, de qualificação profissional
(inicial), informática básica e do desenvolvimento de experiências de participação cidadã (SALGADO,
2009).

Este Programa, atualmente, é uma das principais políticas públicas voltadas para a juventude, vale
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ressaltar que antes da década de 90, no Brasil, não havia políticas públicas voltadas especificamente à
juventude, esta era atendida junto às demais faixas etárias; políticas setoriais de educação, saúde e
trabalho, não se preocupavam em traçar ações exclusivamente para os jovens (SANTOS e CAIRES, 2007).
A temática da juventude recebe uma atenção especial em 2005 com a implantação da Secretaria Nacional
de Juventude (SNJ), vinculada à Secretaria Geral da Presidência da República, na gestão do presidente
Luís Inácio Lula da Silva.

O objetivo deste trabalho é apresentar dados preliminares do Projeto “A Sexta é Nossa”, implantado no
ProJovem Urbano (PJU) de Arapiraca-AL / Núcleo Pontes de Miranda (CAIC) que objetiva utilizar o mesmo
como motivador da presença em sala de aula e inserir uma responsabilidade na sexualidade dos jovens.

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório descritivo mediante técnica de observação, além da observação
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, campo e documental.

No que concerne ao método observacional, é valido salientar, a diferença do experimental. Nos experimentos, o cientista
toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que no estudo por
observação apenas observa algo que acontece ou já aconteceu (GIL, 2008).

Quanto à pesquisa documental,

[...] assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das
fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da
pesquisa. (GIL, 2008, p.51)

No que se refere à pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente
de livros e artigos científicos (GIL, 2008).

Quanto à pesquisa de campo ou estudo de campo Gil (2008, p.57) afirma:

[...] estudo de campo estuda-se um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou
seja, ressaltando a interação de seus componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito
mais técnicas de observação do que de interrogação.

Para tanto, analisou-se as fichas de frequência, módulo dos alunos, cadernos de avaliação, livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, documentos oficiais do programa. Os principais autores utilizados como referencial teórico foram Libâneo
(2005); Salgado (2009); Gadotti (2009); Guimarães (1995); Louro (2007); Noranha e Gonçalves (2012); entre outros.

Esta modalidade do ProJovem Urbano foi implantada no município de Arapiraca em 2009, cada curso tem duração de 18
(dezoito) meses ininterruptos, abrange os jovens de 18 a 29 anos de idade, alfabetizados e que não tenham concluído o
Ensino Fundamental. No curso, iniciado em Junho de 2012 (e que ainda está acontecendo) foram formados três núcleos:
Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Claudecy Bispo dos Santos, situada à rua: Pastor José Cícero de
Farias no bairro Jardim Esperança; Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Professor Benildo Barbosa
Medeiros, situada à rua: Eng. Camilo Collier no bairro Primavera a Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral
Pontes de Miranda (antigo CAIC), situada à rua: Lino Roberto no bairro Santa Edwigem. Cada núcleo é formado por cinco
turmas com, no máximo, 40 alunos por sala e composto por sete docentes em cada núcleo, nas áreas de Ciências
Humanas, Ciências da Natureza, Inglês, Matemática e Português, além dos profissionais nas áreas de Qualificação
Profissional e Assistência Social.

O curso oferta aos alunos um auxílio financeiro mensal de 100 (cem) reais mensais, desde que estes alunos cumpram
com a assiduidade e com os trabalhos escolares, denominados por “Sínteses Integradoras”. As escolas que recebem o
Projovem Urbano são consideradas “Núcleos”, cabendo ao município a responsabilidade da organização destes núcleos.

O PJU oferece aos jovens que integram as três dimensões: Ensino Fundamental, Qualificação Profissional e Participação
Cidadã, oportunidades de experimentarem novas formas de interação, se apropriem de novos conhecimentos,
reelaborem suas próprias experiências e sua visão de mundo e, ao mesmo tempo, se reposicionem quanto à sua
inserção social e profissional. Nessa perspectiva, o projeto político pedagógico do PJU é trabalhado de maneira
integrada, ou seja, de maneira interdisciplinar. Segundo Gadotti (2000), a interdisciplinaridade como “atitude” e “método”
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é a forma como o ensino deve ser encarado para garantir um conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras
das disciplinas.

O conteúdo do currículo oficial é organizado e distribuído em seis eixos integradores: Juventude e Cultura, Juventude e
Cidade, Juventude e Trabalho, Juventude e Comunicação, Juventude e Tecnologia e Juventude e Cidadania. Cada um
dos eixos citados abriga cinco temas integradores organizados em Unidades Formativas (SALGADO, 2009).

O eixo integrador, Juventude e comunicação aborda a síntese integradora: “Sexualidade e responsabilidade”. Os PCNs
introduziram no currículo escolar os temas transversais, temas de relevância social a serem tratados no currículo escolar,
como por exemplo, a orientação sexual. Segundo Noranha e Gonçalves (2012), tratar o tema sexualidade e
responsabilidade para além do caráter prescritivo da responsabilidade, da higienização e das doenças sexualmente
transmissíveis, ou da domestificação/modelação de corpos, não é uma tarefa simples, pois vai muito além dos muros da
escola.

Comumente quando se fala em sexualidade humana, a maioria das pessoas tende a correlacionar o assunto diretamente
com sexo, mas sexo e sexualidade têm significados diferentes. Para Guimarães (1995), o sexo é relativo ao fato natural,
hereditário, biológico, da diferença física entre o homem e a mulher, e da atração de um pelo outro, para a reprodução; já
a sexualidade, segundo Costa (1999), é o conjunto de todos os caracteres morfológicos, internos e externos que os
indivíduos apresentam, conforme o sexo que pertence, assim, a sexualidade tem grande relevância no desenvolvimento
e na vida psíquica das pessoas, pois independente da potencialidade reprodutiva e relaciona-se com a busca do prazer,
necessidade fundamental dos seres humanos. Tendo em vista a confusão normalmente feita com esses termos,
pretendeu-se demostrar que a sexualidade não trata só de sexo, mas de uma gama de assuntos que os envolvem, como:
gravidez na adolescência, gênero, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis.

II. Sexualidade e responsabilidade, desafios na educação dos Jovens do PJU

O trabalho que foi desenvolvido no núcleo da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral Pontes de Miranda
(CAIC), no período de junho de 2013, surgiu de uma problemática em comum dos três núcleos – a evasão escolar.
Durante os momentos de formação continuada e de planejamento, todos os educadores junto aos formadores debateram
sobre a falta de assiduidade, em especial às sextas-feiras, e em conjunto construíram o projeto “A Sexta é Nossa”. Cada
um com suas contribuições de vida e formação planejaram ações para o desenvolvimento de discussões dos eixos e
sínteses, atuando interdisciplinarmente às sextas-feiras.

A evasão escolar é um problema em todas as redes escolares, particular, estadual ou municipal, que atinge tanto o
ensino fundamental como o médio, independente do turno em que as atividades escolares aconteçam. No tocante ao
EJA, segundo Haddad (2007):

[...] a evasão escolar, reconhecidamente elevada em programas de EJA, em função não só de fatores
internos aos processos de ensino-aprendizagem, provocados pelas dificuldades inerentes a essa
modalidade de educação, mas também por fatores externos vinculados às difíceis condições de vida
dos alunos. Para superar tais dificuldades, é importante que ocorram incentivos à permanência dos
alunos. (p. 08-09)

Assim como na citação de Haddad (2007), medidas de permanência escolar são de extrema importância, e neste sentido
o projeto formulado por todos os profissionais do PJU, foi colocado como “incentivo”, uma alternativa de mitigar esta
questão, possibilitando aos educadores um diálogo crítico e construtivo em torno de problemas que eram comuns a todos
eles.

No núcleo onde este trabalho foi realizado havia, durante a semana, uma participação de aproximadamente 110 alunos,
contudo às sextas-feiras, este número diminuía drasticamente para aproximadamente 40 alunos. Com o desenvolvimento
deste projeto, foram feitas modificações no horário escolar, onde as aulas dos Professores Orientadores (P.O’s) que
discutiam as sínteses integradoras durante a semana, em sala de aula, com a sua turma específica, passou a ser
trabalhada às sextas-feiras.

Estas sínteses integradoras foram planejadas de forma a se tornarem mais atrativas, incentivando a participação dos
alunos e estimulando seu senso crítico, possibilitando o trabalho coletivo entre eles, além de avaliá-los de forma contínua.

Mesmo sendo a síntese integradora parte efetiva da interdisciplinaridade proposta no projeto político pedagógico do
ProJovem Urbano, o projeto desenvolvido, com a primeira oficina sobre “Sexualidade e Responsabilidade”, proporcionou
um grande impacto, sobrepondo as expectativas iniciais (diminuir a evasão), onde as atividades de interação entre alunos
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de salas diferentes só foi obtida após a experiência do projeto “A Sexta é Nossa”.

As ações se deram através de debates, dinâmicas e exposição de materiais socioeducativos, divididos em três
momentos. Inicialmente foi feita uma exposição sobre o projeto “A Sexta é Nossa” pela educadora de participação cidadã,
na qual os alunos puderam construir, juntamente com os docentes, as atividades a serem realizadas durante o projeto.
Posteriormente, houve uma socialização com os alunos construindo a “árvore da sexualidade”, nesta etapa os mesmos
puderam escrever sua opinião em cartões sobre a sexualidade e colar na árvore feita de emborrachado, em seguida foi
feita uma roda de conversa para discutir a opinião deles. No segundo momento, foram divididos grupos para formar as
oficinas de caráter qualitativo que tratavam de temas como: gravidez na adolescência, aborto, métodos contraceptivos e
doenças sexualmente transmissíveis, pedofilia e gênero, nos quais cada oficina tinha como auxiliar um Professor
Orientador (P.O.) que encaminhava o grupo nos debates e na produção de materiais. No terceiro momento, foram
apresentados os resultados das oficinas através da elaboração de cartazes e música construídos pelos próprios alunos,
além de slides, que puderam ser confeccionados nas aulas de qualificação profissional que tem como eixo
profissionalizante a telemática.

O primeiro momento através de exposição de slides sobre o projeto “A Sexta é Nossa” a educadora de participação
cidadã apresentou o projeto em seu formato inicial e propôs para os alunos a construção de ações para desenvolver os
demais eixos e sínteses ao longo da execução do mesmo, haja vista que, o Projeto “A Sexta é Nossa”, visa discutir todos
os eixos e sínteses posta no Plano de Trabalho do PJU, assim juntamente com os docentes os alunos construíram as
atividades a serem realizadas durante o projeto. Posteriormente, houve uma exposição sobre as diferenças de sexo,
sexualidade e ato sexual. Conforme o dicionário Aurélio (2001) termo "sexo", por exemplo, significava, originalmente,
simplesmente, "o resultado da divisão da humanidade no segmento feminino e no segmento masculino". No que
concerne à sexualidade “conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo;
qualidade sexual” (idem) e, quanto a ato sexual ou relação sexual é a “denominação geral dada à fase em que dois
animais com reprodução sexuada, mais especificamente o ser humano, realizam a ação física de junção dos seus órgãos
sexuais, originalmente para a transmissão do gameta masculino ao feminino”. Contudo, nem sempre tem uma função
reprodutiva.

Além desta discussão, a Professora de Ciências Naturais, aplicou a dinâmica intitulada árvore da sexualidade, na qual os
alunos expuseram conceitos sobre sexualidade. Esses conceitos mensurados abordaram as diversas faces da
sexualidade.

Inicialmente pontuaram sobre a sexualidade, a afetividade, no sentido de haver carinho, compreensão, companheirismo e
respeito entre os parceiros. Pontuaram sobre sexo envolvendo sedução, comportamento e ato sexual em si.

Frente a essas colocações, os professores salientaram muitas vezes que se confunde o conceito de sexualidade com o
do sexo propriamente dito. É importante salientar que um não necessariamente precisa vir acompanhado do outro. Cabe
a cada um decidir qual o momento propício para que esta sexualidade se manifeste de forma física e seja compartilhada
com outro indivíduo através do sexo, que é apenas uma das suas formas de se chegar à satisfação desejada.
Sexualidade é uma característica geral experimentada por todo o ser humano e não necessita de relação exacerbada
com o sexo, uma vez que se define pela busca de prazeres, sendo estes não apenas os explicitamente sexuais. Pode-se
entender como constituinte de sexualidade, a necessidade de admiração e gosto pelo próprio corpo, por exemplo, o que
não necessariamente signifique uma relação narcísica de amor incondicional ao ego.

Outra vertente levantada sobre a sexualidade foi a responsabilidade ao adotar a utilização de métodos contraceptivos,
evitando-se assim, doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Desenvolvendo-se uma oficina
sobre os métodos contraceptivos com base no projeto “Vale sonhar” que tem como objetivo apresentar os diferentes tipos
de contracepção e estimular o interesse do uso de contraceptivos na vida sexual ativa. O projeto Vale Sonhar estimula os
adolescentes a planejarem o futuro profissional e, por consequência, prevenir a gravidez precoce, o mesmo é organizado
pelo Instituto Kaplan, entidade de assistência social e educação em sexualidade responsável pelo S.O.Sex, sigla para
Serviço de Orientação Sexual.

A discussão centrou-se sobre a questão de Gênero ao abordar o direito de escolha (orientação sexual). Ao expor esse
conceito os alunos no percurso das discussões atrelaram ao direito à livre orientação sexual que promulga o Estatuto da
Diversidade Sexual, em seu capítulo III, artigos 5°,6°, 7° e 8º:

Art. 5º - A livre orientação sexual e a identidade de gênero constituem direitos fundamentais. § 1º - É
indevida a ingerência estatal, familiar ou social para coibir alguém de viver a plenitude de suas
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relações afetivas e sexuais. § 2º - Cada um tem o direito de conduzir sua vida privada, não sendo
admitidas pressões para que revele, renuncie ou modifique a orientação sexual ou a identidade de
gênero. Art. 6º - Ninguém pode sofrer discriminação em razão da orientação sexual própria, de
qualquer membro de sua família ou comunidade. Art. 7º - É inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo proibida qualquer prática que obrigue o indivíduo a renunciar ou negar sua
identidade sexual. Art. 8º - É proibida a incitação ao ódio ou condutas que preguem a
segregação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero (Grifo nossos).

Ao adentrar nesta discussão é valido salientar que o compromisso e responsabilidade que tem a sociedade com a
tolerância e o respeito à diferença independem das razões pelas quais um sujeito apresenta expressões diferentes dos
padrões, diz Jurandir Freire Costa. A manifestação da sexualidade, desde que não ultrapasse os limites da
individualidade de outras pessoas, é direito que tem cada sujeito e deve ser concretizado.

Percebe-se que existem ainda grandes barreiras impostas que inviabilizam a livre expressão afetivo-sexual, mesmo que
reconhecidas a igualdade e a liberdade como direitos fundamentais. Embora existam esses direitos, a categorização dos
indivíduos a partir de sua orientação sexual é facilmente identificada, não somente nos meios sociais, mas também – o
que é ainda pior – em muitos discursos jurídicos, acadêmicos e científicos.

A desconstrução de conceitos e a inutilização de termos discriminatórios, além de romper com discursos ultrapassados,
oportuniza a desclassificação dos sujeitos de maneira que se mantenha cada ser humano em condição de igualdade,
reconhecendo uma sociedade plural. É nesse contexto que se propõe o alargamento das discussões que tenham como
tema central a reconstrução do conceito de diversidade, que sem etiquetar tipos sexuais proporcione a concretização do
direito fundamental à livre expressão de orientação sexual.

Guacira Louro (2007) chama a atenção para a forma com que os educadores encaram a discussão da sexualidade, pois
muitos pensam que se deixar de tratar desses problemas, a sexualidade ficará fora da escola. A escola não reproduz ou
reflete as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas ela própria as produz. Os indivíduos
aprendem desde muito cedo a reconhecer seus lugares sociais e aprendem isso através de estratégias muito difíceis de
reconhecer.

Diante das discussões e exposições o conceito de sexualidade vem sendo compreendida como produto de diferentes
cenários, e não apenas como derivado funcionamento bio-psíquico dos sujeitos.

III. Considerações Finais

Com a utilização da metodologia de projetos, mas especificamente o Projeto “A Sexta é Nossa”, percebeu-se uma
estratégia de se trabalhar com a interdisciplinaridade dos docentes e além do trabalho coletivo entre os discentes, pois
facilita o diálogo franco e aberto com os jovens sobre os temas integradores supracitados e envolveram a comunidade
escolar. Essa metodologia é uma estratégia para diminuir a evasão escolar.

O problema da evasão escolar é muito mais amplo que a própria questão da ausência do jovem na sala de aula, não
deve ser uma preocupação apenas da direção da escola, pais de alunos e professores, pois a evasão escolar traz
consequências para a vida futura e está diretamente relacionada com a vida do jovem fora dos muros da escola. Com
uma melhor qualificação profissional o jovem está mais preparando para o mundo do trabalho, contribuindo para uma
melhor qualidade de vida. Vasconcelos (1995), diz que:

Torna-se relevante explicar que produtividade será tomada sob dois aspectos: um diz respeito à
conclusão dos estudos pelo aluno e outro se amplia para abranger o próprio resultado da apropriação
do saber em seu sentido mais amplo, capaz de levar o aluno a se constituir como cidadão e sujeito
histórico. (p. 22)

O tema da sexualidade e responsabilidade teve um grande o desencadeamento dos debates as questões
trazidas/vivenciadas pelos próprios jovens.

Conforme Noronha e Gonçalves (2012),

A educação que se propõe crítica precisa praticar o diálogo. A juventude é diversa, e o que os jovens
querem e esperam é o respeito a essa diversidade. Os jovens do PJU, em sua maioria, acreditam na
educação escolar como condição de cidadania. De uma maneira geral podemos dizer que a
juventude precisa da escola, mas, por vezes mantém com ela uma relação de “amor e ódio”. Isto se
dá, dentre outros aspectos, pela estrutura rígida em que se edificam currículos, horários e avaliações.
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Assim quando, cartesianamente estruturada, a escola prioriza determinados comportamentos,
valores, conteúdos e formas de transmissão, pode causar no jovem um sentimento de que ela seja
algo particularmente distante e hostil do seu mundo, ou gerar nele um compromisso claramente
limitado e instrumental para com seus fazeres, ou mais grave ainda, expulsá-lo novamente do seu
meio. (p. 23-24)

Outro ponto a destacar com a implantação do Projeto “A Sexta é Nossa” através da articulação de docentes trabalhando
junto aos jovens o tema sexualidade e responsabilidade, ficou evidenciado que as questões relativas a gênero e
sexualidade estão, nas tramas sociais, abordadas de forma exaustiva na publicidade, na mídia, nas novelas, nas
conversas informais, nos telejornais, principalmente quando estes trazem notícias de crimes de pedofilia, passionais,
preconceitos, dentre outros, além das próprias realidades dos alunos, os quais está presente constantemente a gravidez
na adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis. Assim, quando chamados ao ato educativo eles querem ter
vez e voz, e colocar estas questões em discussão, posto que são sujeitos e não meros objetos de trabalho.

Conforme Noronha e Gonçalves (2012), no processo educativo, quando os jovens são escutados soma-se à dimensão do
conhecimento, as dimensões políticas e humanas do ato educativo, propiciando, via educação, as transformações
possíveis.

O grande desafio da escola é fazer do espaço escolar um meio que favoreça o aprendizado, um encontro com o saber e
com descobertas de forma prazerosa, funcional e de qualidade, incluindo nos padrões de vida digna vários indivíduos
excluídos e sem condições básicas para se constituírem cidadãos participantes de uma sociedade em permanente
mutação (LIBNEO, 2005).

A experiência com o Projeto “A Sexta é Nossa” no PJU vem demonstrando que juntas as diferentes áreas de
conhecimento muito têm a contribuir no processo de sensibilização e na formação de uma juventude mais consciente de
seus direitos e deveres, além de ajudar no processo de uma construção de uma sociedade mais justa.
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