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Introdução: A adolescência segundo a visão sócio-histórica é uma produção humana e
faz parte da cultura enquanto significado. É um processo constante de construção da
própria identidade que o jovem faz identificações de modelos e valores presentes em
seu contexto social.  A compreensão das relações de gênero para os adolescentes
permite que os mesmos reflitam sobre as distribuições dos papéis sociais, relações
simbólicas do homem, divisões de trabalho e desigualdade das relações em
determinado momento histórico e, consequentemente, uma reflexão a respeito de suas
próprias vivências que podem ser compartilhadas com o grupo. Objetivo: Este trabalho
objetiva verificar as opiniões e valores dos adolescentes sobre o tema relações de
gênero, analisando dados obtidos através de dinâmicas em um espaço onde possam
expressar suas opiniões, buscando e conhecendo suas identificações e modelos
presentes no ambiente social em que vivem e como afetam suas próprias opiniões.
Metodologia: Os dados tiveram origem nas gravações de áudio que ocorreram durante
duas oficinas em dinâmica de grupo em uma escola, realizadas por alunos do projeto
de extensão \\\"falando sobre sexo e sexualidade\\\". Após traçado o plano de
realização iniciou-se a construção do referencial teórico, seguida pela transcrição de
áudio. Dados relevantes ao tema relações de gênero foram então filtrados e postos em
categorias de análise qualitativa, divididos em atribuições feitas pelos jovens
contemplando o papel do homem e da mulher sobre: cuidado com a casa; cuidado com
os filhos; responsabilidade com os filhos; finanças; mundo do trabalho; ocupações e
relacionamentos. Resultados: De maneira geral, puderam ser percebidas que as ideias
apresentadas pelos membros da oficina são bastante cristalizadas no que se refere às
relações de gênero, mostrando muitas vezes visões estereotipadas, vindas de
adolescentes dos dois sexos. A mulher ainda é vista por muitos como tendo como
obrigação o cuidado com a casa e com a família, sendo submissas e dependentes
financeiramente do marido. Ao homem é atribuído o papel de sustentar a mulher e os
filhos, trabalhando fora e trazendo dinheiro para dentro de casa.  Muitas das respostas
porém foram conciliativas, mostrando que os dois deveriam trabalhar juntos na
resolução de problemas, na divisão de tarefas, finanças e no cuidado com os filhos.
Aos poucos, discutindo quais eram ocupações e papéis voltados para o homem, mulher
ou ambos, as opiniões que antes eram divergentes foram entrando em um consenso
implícito entre os membros da oficina onde ambos os sexos podem desempenhar bem
diferentes tarefas.  Ao final dos encontros, pode ser percebido que os jovens refletiam
sobre o tema, elaborando melhor as respostas dadas para que parecessem menos
ofensivas aos outros e buscando de onde surgiram essas opiniões. Conclusão: Os
resultados proporcionaram compreensão acerca da realidade desses jovens e como eles
lidam com o mundo. Os valores apresentados podem não ter se alterado visivelmente
ao longo do processo, mas o objetivo das oficinas de reflexão e tomada de consciência
crítica acerca das suas atitudes foi alcançado.
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