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Resumo: Este artigo pretende discutir a importância da transversalidade de gênero no Centro 
da Juventude para a construção de práticas sociais alinhadas com a perspectiva de igualdade e 
cidadania. Parte das considerações iniciais do projeto de intervenção em fase de aplicação no 
Centro da Juventude Antônio Paulo Pucca, em Maringá-PR. Traz as possíveis contribuições do 
desenvolvimento de atividades que contemplem o debate de gênero, no sentido de transformar 
social, cultural e politicamente as percepções do público-alvo sobre a temática, especialmente 
em tempos de retrocesso e conservadorismo. 
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Introdução 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir a importância da 

transversalidade de gênero no Centro da Juventude, considerando o espaço 

como um campo privilegiado para a formação política e social, já que se trata de 

um eixo essencial no seu projeto de criação. Entende-se que este trabalho tem 

um reflexo na dinâmica das relações de gênero e tem relação com o processo 

de transformação das práticas sociais tradicionais. 

A organização do trabalho divide-se em uma primeira parte que destaca 

gênero como categoria de análise e forma primária de significação de poder na 

relação entre os sexos. Destaca-se a importância da incorporação da categoria 

nas políticas públicas, destacando o papel do Estado na diminuição ou ruptura 

das desigualdades entre os sexos. Na sequência é apresentado o programa 

Centro da Juventude do estado do PR e seus objetivos de intervenção junto a 

adolescência e juventude. Por fim, algumas notas sobre a potencialidade do 

debate de gênero na formação e desenvolvimento do público prioritário. 

 

1. Gênero, prática social e Estado 

 

 
1 Anne Grace Gomes - Profissional de Serviço Social - Centro da Juventude  Antônio Paulo 
Pucca – CeJu - E-mail: gomesanne.ss@gmail.com 



 

Discutir gênero na contemporaneidade, nos mais diferentes espaços, tem 

se constituído como um desafio, especialmente pelo retrocesso e obscurantismo 

da sociedade em relação a categoria e o que ela representa. Deste modo, a 

urgência do debate se coloca como condição de resistência às conquistas no 

campo acadêmico e na constituição dos direitos. 

A relevância da categoria gênero na análise das relações sociais entre os 

sexos se torna mais latente, à medida que se denunciam as expressões de 

dominação e exploração as quais as mulheres vivem dentro de uma sociedade 

dirigida pelo patriarcado. Equivale dizer que o ser homem e ser mulher não é a 

materialização de uma natureza determinada, mas sim, a construção social e 

cultural de trajetórias desiguais, nas quais há um mundo de privilégios para o 

gênero masculino. 

Conforme Kergoat (1996), o conceito de relações sociais de sexo aponta 

uma ruptura com as explicações biologizantes, as quais tentam naturalizar as 

práticas sociais masculinas e femininas. A autora também entende que o campo 

de estudos sobre gênero é essencial para a compreensão da assimetria de poder 

entre os sexos, ultrapassando a noção de simples diferenças, para estabelecer 

a noção de desigualdade. Scott (1995) identifica nessa assimetria de poder entre 

os sexos, a primeira forma de codificação de uma estrutura de poder. Nela é 

capturado a hierarquia masculina, que se nutre de um maior reconhecimento 

social, legitimando o lugar de dominador/explorador em relação ao feminino.  

Ainda que a história esteja em permanente processo de transformação, 

os elementos estruturantes de gênero se ressignificam e assumem outras 

funções, mantendo essa assimetria de poder em diferentes contextos, como 

aponta Scott (1995, p.15) 

 

Se as significações de gênero e poder se constroem reciprocamente, 

como é que as coisas mudam? De um ponto de vista geral responde-

se que a mudança pode ter várias origens. Transtornos políticos de 

massa que coloquem as ordens antigas em causa e engendrem novas, 

podem revisar os termos (e portanto a organização) do gênero, na sua 

procura por novas formas de legitimação. 

 



 

Deste modo, se entendemos que existem relações sociais específicas 

entre homens e mulheres, então admitimos que isso também implica práticas 

sociais diferentes. Portanto, relações de gênero são (re) produzidas na ordem 

cultural simbólica, mas encontra seu solo fértil na materialidade das práticas 

sociais, em diferentes sociedades e tempos históricos. 

A problematização das relações de gênero é o ponto de inquietação dos 

movimentos feministas, não só com intuito de apontar as desigualdades entre os 

sexos, mas para romper com os modelos tradicionais que interferem 

negativamente na luta das mulheres por direitos fundamentais. Após uma 

primeira onda marcada pela reivindicação por direitos políticos, a segunda onda 

dos movimentos feministas se ampliam, discutindo a igualdade, cidadania e a 

liberdade.  

Desde a década de 1990 até a atualidade, potencializado pela internet e 

a influência das redes sociais, a agenda feminista se diversifica, ampliando para 

além do sexo, o debate sobre cor, classe, sexualidade e geração. A medida que 

as informações ganham maior espaço, observam-se as contribuições de 

diferentes sujeitos à discussão de gênero e o fortalecimento dos movimentos 

feministas, enriquecendo o processo de construção de relações mais igualitárias. 

Contudo, sabemos que não é o suficiente, considerando que algumas 

instituições, como o próprio Estado, não acompanham os movimentos de 

transformação. Como parte disso, seria necessário a incorporação de gênero 

pelas políticas públicas, introduzindo com maior efetividade a pauta feminista no 

conjunto das ações públicas, o que vai para além do atendimento das mulheres, 

como explica Farah (2004, p.48): 

 

Ao analisar as políticas públicas e programas governamentais a partir 

da perspectiva de gênero, pretende-se ir além da identificação de 

políticas e programas que atendam mulheres, embora a identificação 

de tais políticas seja um momento necessário da própria pesquisa. Ao 

adotar o conceito de gênero como referência para análise, procurou-se 

chamar a atenção para a construção social e histórica do feminino e do 

masculino e para as relações sociais entre os sexos marcadas em 

nossa sociedade por uma forte assimetria. 

 



 

De acordo com a autora, o padrão dominante em nossa sociedade, 

naquilo que se refere às relações sociais entre os sexos, é de subordinação e 

dominação das mulheres, tanto na esfera pública como na esfera privada. Desse 

modo, políticas públicas e ações governamentais, podem tanto reforçar essas 

características, legitimando a ordem vigente, ou romper, através de medidas que 

caminhem na contramão, estimulando práticas culturais e sociais afinadas com 

a questão de gênero. Sobre a questão, Silveira (2003, p.2) reforça que: 

 

Para que as desigualdades de gênero sejam combatidas no contexto 

do conjunto das desigualdades sociais, pressupõem práticas de 

cidadania ativa para que a justiça de gênero se concretize, sobretudo 

pela responsabilidade do Estado para redistribuir riqueza, poder, entre 

regiões, classes, raças e etnias, entre mulheres e homens etc. 

 

Em um cenário de retrocesso, marcado pelo protagonismo do capital 

financeiro e interesses conservadores, a contra hegemonia parte dos 

movimentos sociais, no sentido de garantir que não haja perdas tão drásticas 

naquilo que se refere aos direitos sociais para promoção da igualdade de gênero. 

Nos espaços públicos, particularmente, há núcleos de resistência com o 

interesse em manter serviços básicos que promovam reflexão, autonomia e 

fortalecimento dos sujeitos, indo para além da redistribuição, através de ações 

que estimulem a capacidade crítica e política, como é o caso dos Centros da 

Juventude no estado do Paraná. 

 

2. Centro da Juventude: Objetivos e propostas 

 

Os Centros da Juventude são unidades que prestam serviço de 

convivência para adolescentes e jovens. O programa é uma iniciativa do governo 

do Paraná, com incentivo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e 

tem como objetivo vincular este público ao Centro, com o interesse de reduzir 

índices de violência e criminalidade, a partir do afastamento de situações de risco 

e vulnerabilidade aos quais podem estar expostos.2 
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Os Centros funcionam em tempo integral e oportunizam atividades 

culturais, lazer, esporte e ações de formação e cidadania. Nesse sentido, o 

programa é regido por três eixos: cidadania, convivência e formação, 

associando-se ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, previsto 

na proteção básica da Política de Assistência Social. Neste espaço também 

funciona o projeto Bolsa Agente de Cidadania, que prevê o pagamento mensal 

de bolsas auxílio no valor de R$ 210,00, para adolescentes entre 14 e 18 anos, 

que tem como responsabilidade o desenvolvimento de projetos que contemplem 

1 dos 3 eixos apresentados. A vinculação do projeto ao centro tem como intuito 

estimular a participação social de adolescentes e jovens na própria comunidade, 

favorecendo a formação cidadã e responsável. Por último, favorece a prevenção, 

reabilitação e reinserção de jovens que estejam gravemente expostos à 

situações de risco ou em conflito com a lei, prevenindo situações que levem ao 

envolvimento com a criminalidade. Neste caso, a faixa etária contemplada está 

entre 15 e 24 anos. 

O trabalho no Centro da Juventude foi pensado não como uma estratégia 

para “ocupação do tempo”, mas com forte direcionamento para a formação e 

cidadania, a partir da matriz pedagógica Freireana, no sentido de elaborar as 

referências para o protagonismo juvenil na sua própria elaboração sociocultural    

como aponta o projeto técnico (2012, p15): 

 

É nesta perspectiva em que a aprendizagem e a convivência ganham 

nova dimensão ética, estética e política que trazemos a pedagogia 

freireana como o fio condutor da vida no Centro de Juventude. Pois, 

conforme foi apontado aqui, segundo Freire, o ato educativo deve ser 

sempre um ato de recriação, de re-significação de significados e como 

prática de liberdade. Essa libertação não se dá somente no campo 

cognitivo, mas acontece essencialmente nos campos social e político.  

 

Considerar essa nova dimensão ética, estética e política também significa 

trazer o cotidiano para os espaços da oficina com intuito de repensá-las e 

reelaborá-las, de modo que se possa apreender o sentido político e social 

daquilo que, rotineiramente, aparece como tradicional e natural. E por que a 

centralidade desse movimento para a formação de adolescentes e jovens? 



 

Justamente porque oportuniza o rompimento de ciclos adoecidos e tóxicos que 

são reproduzidos na ordem do cotidiano, possibilitando a construção de outras 

práticas sociais de cidadania ativa, alinhadas com o processo de eliminação 

gradual das desigualdades sociais. Para o debate sobre as relações de gênero, 

essa perspectiva é fundamental, porque abre um leque de possibilidades para 

discutir a assimetria de poder e pensar, a partir daí, estratégias para a 

transformação dessas desigualdades. 

 

3. A transversalidade de gênero no serviço de convivência do Centro de 

Juventude 

Retomar a agenda feminista no trabalho com adolescentes e jovens tem 

sido um grande desafio. Primeiro porque exige a qualificação de profissionais 

para este exercício e também porque é mínimo o interesse do poder público na 

condução dessa abordagem. A construção do plano de trabalho que estabeleça 

o debate sobre relações de gênero como um dos objetivos, exige uma resistência 

intelectual e política de quem trabalha com este público, além do compromisso 

ético com a eliminação de qualquer forma de exploração e opressão.3 

A abordagem de gênero pode ser dirigida nas ações do serviço de 

convivência para meninas e meninos, abordando questões como autonomia e 

igualdade, divisão sexual do trabalho, masculinidades, violência doméstica e 

sexual, direitos sexuais e reprodutivos e participação política. O princípio da 

inclusão do tema nas ações é estimular a reflexão sobre a cotidianidade, com 

intuito de questionar a naturalização de padrões, papéis e funções e permitir que 

se elabore novas formas de significar a realidade. 

É importante partir da própria realidade e da percepção superficial de 

adolescentes e jovens sobre as relações de gênero. O significado atribuído parte 

das experiências e vivências no contexto familiar e escolar que são aceitos e 

incorporados, na maioria das vezes, à subjetivação dos sujeitos. Por exemplo, 

comportamentos de superioridade dos meninos em relação às meninas, no que 

 
3 A referência utilizada é do projeto ético-político do serviço social, que tem orientado o 
projeto de intervenção profissional no espaço do Centro de Juventude Antônio Paulo Pucca em 
Maringá-PR. 



 

se refere à participação e tomada de decisões são muito comuns na rotina das 

oficinas e apontam uma significação primária das relações de poder. Desta forma, 

a transversalidade de gênero nas atividades permite aprofundar a questão, 

gerando questionamentos e provocações, mas que tem um importante reflexo 

na reconfiguração das relações, trazendo maior autonomia e possibilidades de 

participação às meninas. A relevância da abordagem crítica se pronuncia no 

processo de formação, como é possível observar no material didático proposto 

pelo Instituto Sou da Paz4, que traz o debate de gênero com a juventude como 

uma referência para o redimensionamento crítico, o que permite a não aceitação 

dos modelos prontos e ampliação da capacidade de reproduzir e disseminar 

outros valores e padrões de relacionamento e convivência. 

Quando as identidades estão aprisionadas por modelos rígidos e ao 

mesmo tempo tão arraigados, tão comuns, que nem sequer nossa adesão a eles 

é percebida, nossa capacidade de escolher e transformar a realidade é 

consideravelmente reduzida. Por outro lado, à medida que nos damos conta 

desses modelos e compreendemos que eles são frutos de construções culturais, 

passamos a ser capazes de escolher e atuar como produtores, promovendo a 

transformação de valores culturais e tendo maior poder de realização dos nossos 

desejos, interesses e projetos pessoais e coletivos.  

 

Considerações finais 

Os resultados dessas ações ainda não podem ser suficientemente 

explorados, considerando que há poucas investigações ou apresentação de 

experiências sobre a temática. Contudo aparece como um campo de 

possibilidades, como afirma Silveira (2003) para impulsionar na direção da 

construção da igualdade, recobrando práticas de cidadania e democratização do 

saber. Trata-se de um projeto de intervenção da equipe do Centro de Juventude 

Paulo Antônio Pucca, em Maringá-PR, que mesmo sendo muito recente, entende 

 
4 Gênero fora da caixa: Guia prático para educadores e educadoras. Projeto Juventude, 
Gênero e Espaço Público. 2011. Instituto Sou da Paz. Disponível em 
http://www.soudapaz.org/upload/pdf/genero_fora_da_caixa_web.pdf  



 

como central a importância da formação social, cultural e política da juventude 

que frequenta o espaço. 

Neste momento apresenta-se muito mais como uma sinalização de 

resistência das práticas profissionais nos campos de intervenção, alinhados com 

estratégias reais de emancipação, que podem surtir efeito, especialmente no 

contexto atual. 
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