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Resumo: O trabalho que apresentamos refere-se ao resultado parcial de uma pesquisa 
pautada em conhecermos como se expressa a violência de gênero nas relações de jovens 
casais de namorados, com idade entre 18 e 24 anos, comprometidos afetivamente há mais 
de um ano, a partir da perspectiva das jovens discentes dos Cursos de Serviço Social, 
matriculadas na Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana e Paranavaí. Trata-
se de uma proposta investigativa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. 
Pretendemos que o conhecimento produzido subsidie ações na área de extensão, de caráter 
educativo, para a comunidade acadêmica dos campi, no sentido de enfrentamento e 
superação de tal questão. 
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Abstract: The work presented here refers to the partial result of a research based on how 
gender violence is expressed in the relationships of young boyfriends couples, aged between 
18 and 24 years, affectively compromised for more than a year, from the Perspective of the 
young students of the Social Service Courses, enrolled in the State University of Paraná, 
Apucarana and Paranavaí campus. This is an investigative proposal of a qualitative, 
descriptive and exploratory nature. We intend that the knowledge produced subsidize actions 
in the area of extension, educational, for the academic community of campuses, in the sense 
of coping with and overcoming this issue. 
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1. INTRODUÇAO 

O trabalho que apresentamos refere-se ao resultado parcial de uma pesquisa 

pautada em conhecermos como se expressa a violência de gênero nas relações de 

jovens casais de namorados, com idade entre 18 e 24 anos, comprometidos 

afetivamente há mais de um ano, a partir da perspectiva das jovens discentes dos 

Cursos de Serviço Social, matriculadas na Universidade Estadual do Paraná, campus 

de Apucarana e Paranavaí.  

Trata-se de uma proposta investigativa de natureza qualitativa, descritiva e 

exploratória. Assim, no primeiro momento detivemo-nos na literatura pertinente às 

temáticas, através da pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de: juventude, 

namoro, gênero e violência de gênero, possibilitando delinearmos e avançarmos no 

desenvolvimento da pesquisa.  

O universo dos sujeitos da pesquisa se constituiu em um levantamento de 

quantas jovens estão matriculadas em cada série dos respectivos cursos, através de 

consulta à Secretaria Geral das IES, com o objetivo de conhecermos quantas 

acadêmicas encontram-se na faixa etária estipulada para a pesquisa – de 18 a 24 

anos de idade. Essa atividade nos possibilitou conhecermos, além do número de 

jovens para a pesquisa, os seguintes aspectos: o número de jovens mulheres 

matriculadas em cada série de cada curso e, a incidência maior e menor de jovens 

mulheres em cada faixa etária por curso.  

Simultaneamente às atividades supracitadas, elaboramos o instrumento da 

pesquisa, ou seja, a elaboração de um questionário com uma série ordenada de 

questões fechadas e abertas, o qual foi aplicado às acadêmicas, e neste trabalho as 

do campus de Apucarana, no período das avaliações bimestrais – a escolha por tal 

período é decorrência de encontrarmos todas reunidas nas salas, pois caso contrário, 

não conseguiríamos alcançar a todas, em virtude da ausência periódica durante as 

aulas.  

Completada a fase da coleta de informações, procedemos à sistematização 

das mesmas, conhecendo as principais categorias de análise, além daquelas 

evidenciadas no início do estudo, às quais foram interpretadas a partir de um 

constructo teórico previamente elaborado, originando este estudo, parcial que 

apresentamos.  
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As relações de gênero estão relacionadas a um processo pedagógico que 

começa desde o nascimento e persiste ao longo de toda a vida, reforçando a 

desigualdade que existe entre homens e mulheres, sobretudo no que se refere a 

quatro eixos: a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho e o âmbito 

público/cidadania.  

Nessa perspectiva, podemos compreender que as relações de gênero se 

baseiam em normas culturais que determinam a maneira de ser de ambos os sexos, 

moldando suas ações conforme os padrões preestabelecidos, sendo que na maioria 

dos contextos sociais o homem se destaca através de uma posição hierárquica 

superior à da mulher, imprimindo à sociedade sua condição androcêntrica.  

A relação de poder, entre homens e mulheres, em uma abordagem de gênero, 

apresenta-se de forma desigual, gerando relações violentas entre os sexos e 

demonstrando que a submissão das mulheres não é algo natural, mas sim, uma 

construção no processo de socialização das pessoas.  

A violência de gênero se constitui no âmago das relações de poder, de 

dominação dos homens e de submissão das mulheres, as quais foram solidificadas 

pelo processo histórico de dominação do patriarcado, o qual atribuiu papéis desiguais 

aos homens e às mulheres ao longo de um sistema cultural da sociedade. 

Nas relações de namoro essa violência se constitui em atitudes permeadas por 

insultos, agressões físicas e verbais, proibições, entre outras, as quais são 

justificadas, seja pelo jovem namorado ou pelo casal de namorados, como expressões 

de abnegação, desprendimento em troca da manutenção do amor, o qual deve 

superar qualquer obstáculo para atingir a plenitude na relação.  

As configurações do namoro, em nossa sociedade, são determinadas por 

normas, vivenciadas dentro de um jogo de tensão, pressão e conflito, cuja quebra em 

muitas situações gera brigas entre os casais. As referidas normas têm como função 

impor limites na relação assegurando uma forma de controle. As agressões 

acontecem, geralmente, entre casais que se amam ou que se amaram, relacionam-

se ou se relacionaram na intimidade. O agressor quase sempre conhece bem os 

hábitos da mulher, seus sentimentos e maneiras de agir e reagir.  

A violência de gênero nas relações de namoro, muitas vezes se apresenta 

como precursora da violência cometida às mulheres pelos seus cônjuges e/ou 
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companheiros e, em sua maioria, são atravessadas por questões culturais e 

geracionais, reeditando-se no âmbito da comunhão conjugal.  

Atualmente, muitas são as dificuldades para se conhecer a verdadeira 

magnitude de tal problema, uma vez que os estudos sobre esta violência estão quase 

sempre voltados para as relações matrimoniais, com poucas pesquisas que o 

focalizem.  

Pretendemos que mediante o aproveitamento do conhecimento produzido, os 

campi envolvidos possam desenvolver ações na área de extensão, de caráter 

educativo, para a comunidade acadêmica, no sentido de enfrentamento e superação 

de tal questão. 

2. JUVENTUDE E NAMORO 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a juventude compreende o 

período em que os indivíduos se encontram entre os 15 e os 24 anos de idade.  

O conceito de juventude expressa um conceito no qual o ser humano é 

considerado como um indivíduo em seus aspectos biológicos e evolui das fases 

infantis para as fases adultas.  

Parizotto e Tonelli (2005) relatam que o conceito de juventude se compõe não 

somente do critério etário, mas é construído em consonância com o critério 

sociocultural; sendo que este se modifica conforme a classe social, a regionalidade, 

grupo étnico, gênero entre outros determinantes sociais. Segundo as autoras, o 

critério tempo acaba por ser fundamental na compreensão das inúmeras mudanças 

no contexto dos jovens.  

Nesta etapa da vida, o jovem se desenvolve em inúmeras dimensões, 

expressando-se sujeitos com necessidades, potencialidades e demandas singulares 

em relação a outros segmentos etários. Portanto, há a necessidade de estruturas 

adequadas que garantam o desenvolvimento para sua formação integral, bem como 

condicionar sua inserção à vida social. 

No processo de construção de identidade também se configura o 

engendramento da autonomia no que tange à família, na perspectiva de romper com 

a autoridade dos pais, além de uma independência econômica e uma individualização 

que estabelecerá conflitos entre os valores e ideais já estabelecidos com as novas 
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formas de vislumbrar o mundo, proporcionando a este jovem uma nova referência. 

Enquanto categoria socialmente estabelecida, a juventude está relacionada a uma 

construção dada ao longo dos séculos XIX e XX. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no censo 

de 2010 e, com base no Estatuto da Juventude o qual estabelece que a juventude 

compreende a faixa etária dos 15 aos 29 anos idade, os jovens ocupam um quarto da 

população do país. Isso significa 51,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos, sendo 84,8% 

nas cidades e 15,2 % no campo.  

No âmbito brasileiro, é comum esse período da vida se caracterizar pelo 

afastamento do jovem às relações parentais, instituídas no âmbito do lar. Nesse 

momento o jovem busca, em diferentes esferas sociais, a criação e o estabelecimento 

de outros laços emocionais e, entre esses, o namoro.  

O namoro é uma etapa de envolvimento muito comum entre os jovens, 

requerendo certo grau de compromisso e sendo, muitas vezes, para o jovem a entrada 

ao mundo adulto, uma vez que essa relação, tradicionalmente, é uma fase de 

conhecimento e escolha dos futuros cônjuges, uma preparação para um futuro 

casamento. Nesse sentido, muitos jovens vivenciam vários relacionamentos antes de 

assumirem o compromisso formal do matrimônio.  

Na contemporaneidade o namoro não é tão controlado pela família, perdendo 

o vinculo obrigatório com o casamento, mas requerendo exclusividade, respeito, 

responsabilidade na promoção do bem-estar do outro. Em outros termos, o namoro 

apresenta os fundamentos das representações compartilhadas e, mesmo que homens 

e mulheres cultivem papéis sociais peculiares de sua cultura, sustentam a idealização 

do namoro relacionada à parceria, à amizade, mostrando, deste modo, um pacto de 

mutualidade que se mantém enquanto a relação for satisfatória para ambos.  

Nessa perspectiva, o namoro indica um relacionamento com constância e 

comprometimento das partes envolvidas, mas juridicamente não é reconhecido, pois 

tais relações afetivas expressam ideais e vontades comuns, mas não se atende aos 

critérios da lei; por outro lado, tem-se o reconhecimento da união estável em que há 

“[...] uma demonstração da necessidade de coabitação para a figura da união estável” 

(SILVA, 2010, p. 2). No entanto, é interessante pontuar que mesmo o namoro não 

encontrando respaldo constitucional, Silva (2010, p. 2) coloca com relevância que,“[...] 
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não esqueçamos que a responsabilidade civil, figura ilustre do nosso direito, está aí 

crescendo e moldando nossos passos”. 

Assim, mesmo que a relação de namoro não se caracterize, necessariamente, 

como entidade familiar, pelo viés das diretrizes constitucionais é sabido que houve 

avanços no que diz respeito ao reconhecimento de diferentes formas de organização 

afetiva entre os indivíduos.  

É importante salientar que toda essa discussão acerca das definições e 

alterações no âmbito da juventude e namoro busca pontuar parte das significativas 

estruturas que emolduram a presente categoria, pois, ao traçar o perfil dos sujeitos de 

quaisquer pesquisas, faz-se imprescindível compreender as relações e formas de 

influência do grupo em questão. Nessa perspectiva, o coletivo de acadêmicas do 

Curso de Serviço Social do Campus de Apucarana, UNESPAR, se constituiu de vinte 

acadêmicas que corresponderam aos critérios estabelecidos pela investigação. 

Assim, com base no primeiro ano 3 acadêmicas, no segundo ano 4 acadêmicas, no 

terceiro ano, 8 acadêmicas e, no quarto ano, 5 acadêmicas. 

Quanto a faixa etária das acadêmicas temos: 3 acadêmicas com vinte e quatro 

anos, 2 acadêmicas com vinte e três anos, 1 acadêmica com vinte e dois anos, 1 

acadêmica com vinte e um anos, 1 acadêmica com vinte anos, 1 acadêmica com 

dezenove anos e, 1 acadêmica com 18 anos, somando vinte academicas. 

Os resultados obtidos quanto ao tempo de relacionamento, em relação ao 

número de acadêmicas participantes da pesquisa foram de: 1 (um) ano a 5 (cinco) 

anos, ou mais. Ademais, em sua maioria, as jovens mantêm seus relacionamentos há 

um ano. 

3. GÊNERO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Este artigo retifica o conceito de gênero e as relações de gênero, pois é 

importante declarar que estes conceitos são constantemente usados como sinônimos.  

Primeiramente sexo vai se referir às características biológicas de homens e 

mulheres; gênero vai concernir às relações sociais entre homens e mulheres, que se 

estabelecem por meio de uma construção social, datada em determinados espaços e 

tempos. Portanto, a construção do gênero de cada pessoa orienta-se através da 

dinâmica história das relações sociais.  
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A violência de gênero é uma expressão recentemente utilizada para designar 

uma relação de poder, caracterizada pela dominação do homem e pela submissão da 

mulher. Sabe-se que é um processo sociocultural que visa constantemente fortalecer 

estereótipos e papéis. Compreendemos que a violência de gênero pode ocorrer de 

uma mulher para outra, de um homem para o outro ou, de um homem para uma 

mulher e vice-versa. Neste estudo, consideramos que a violência faz parte de um 

contexto amplo de relações constituídas culturalmente e que a mídia é um importante 

fator de socialização que interfere de forma direta ou indireta na construção da 

violência e nas subjetividades dos jovens no mundo contemporâneo.  

Recentemente no Brasil os termos juventude, namoro e violência tem se 

evidenciado nas relações afetivas de jovens casais de namorados. Desta forma, para 

iniciarmos a aproximação acerca do tema, precisamos compreender o significado das 

diversas expressões de violência, a partir do campo de discussão que assumiu maior 

envergadura após a promulgação da Lei Maria da Penha: 

 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, Art.7°, Lei 11.340/2006). 
 

As diferentes expressões de violência hoje reconhecidas sucedem das 

conquistas democráticas dos movimentos sociais. No entanto, compete 

mencionarmos aqui o movimento feminista, que há décadas se mobiliza na busca pela 

igualdade entre homens e mulheres, porém é fato que vivemos num corpo social 
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marcado pelo patriarcado, sendo assim, apesar dos avanços que a lei traz, de acordo 

com o Mapa da Violência de 2015 (WAISELFISZ, 2015), ainda somos o 5° lugar no 

ranking mundial dos países que mais cometem esses crimes.  

Tal fenômeno provoca, diariamente, em jovens mulheres, diversos impactos, 

como baixa autoestima, agressividade, perda de apetite, ansiedade, sentimentos de 

culpa, isolamento, depressão entre outros. A maioria das jovens que sofrem violência 

numa relação de namoro considera, como vemos tantas vezes pela mídia, como uma 

forma natural do namorado demonstrar seu amor.  

Assim, é necessário que haja uma consciência por parte dessas jovens e 

também pela sociedade, refletindo sobre até onde se trata de um zelo comum a 

qualquer relação e quando se trata de um relacionamento abusivo. 

O questionário aplicado às acadêmicas nos possibilitou informações sobre os 

vários tipos de violência presentes na relação de namoro. Quanto a violência física, a 

partir de determinas questões as respostas foram: 

Quanto a sentir-se assediada pelo namorado em algum momento, 1 respondeu 

que sim, as demais dezenove não. A mesma resposta obtivemos com relação a 

justificativa da violência pelo namorado, como forma de resolver os conflitos: 1 

respondeu que sim, as demais dezenove não. Quanto a questão de acessos de fúria 

pelo namorado, 2 responderam sofrer acessos de fúria, enquanto dezoito 

responderam que não. Por fim, questionadas se o namorado atirou objetos contra 

elas, 1 respondeu que sim, as demais dezenove não. 

Diante das informações relembramos que a violência física é, “[...] entendida 

como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal” (BRASIL, Lei 

11.340/2006), no entanto, não é preciso que ocorra em seu extremo para qualifica-la, 

uma vez que disparar objetos, por exemplo, também é considerado como tal.  

Questionadas sobre o poder de controle dos namorados obtivemos resultados 

em que comprovam o controle excessivo por parte dos parceiros e a submissão de 

suas parceiras. Nesse quesito, elencamos duas questões características do poder dos 

namorados sobre as ações da parceira. 

A primeira, se o namorado a controla ou manipula de alguma forma, no contexto 

de vinte acadêmicas, uma respondeu que sim. Sobre se o namorado a obriga a vestir 

o que ele quer, 3 registraram que sim, outras dezessete não. 
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Podemos assim, observar o controle e a restrição da liberdade dos namorados 

sobre as jovens, em específico o cometimento da violência psicológica. É de extrema 

importância que as mulheres e se reconheçam na condição de violência e procurem 

apoio para o enfrentamento de tais situações. Todavia, sabemos que há jovens que 

não percebem tais atitudes como violência, mas como agrado, carinho. 

Ainda, a pesquisa revelou o poder de dominação do namorado sobre as jovens, 

através de manifestações de ciúmes, em uma escala além do normal 3. 

Questionadas se seu namorado tem ciúmes de todos os seus amigos, 1 

respondeu que sim, enquanto dezenove responderam que não. E, se seu namorado 

fica chateado se você estiver com os seus amigos sem ele estar presente, 2 

responderam que sim e dezoito que não. Ainda, nesse quesito, quando questionadas 

se desfizeram de amizades por exigência do namorado, 1 respondeu que sim e outras 

dezenove que não. Porém, ao responderem de a necessidade do namorado saber 

sempre com quem estão, 6 acadêmicas relataram que sim, outras quatorze que não. 

As respostas apresentadas traçam atitudes de coerção e controle. Vale 

ressaltar que o domínio excessivo evidencia a desigualdade entre os parceiros na 

relação.  

Outro assunto questionado, no âmbito da violência psicológica, foram as 

atitudes do namorado na relação. Questionadas se são insultadas, 1 respondeu que 

sim, enquanto dezenove que não. Se seu namorado crítica seus erros e defeitos, 

porém não reconhece os seus próprios, ocorreram as mesmas resposta: 1 respondeu 

que sim, enquanto dezenove que não. Ainda, se o namorado comete sempre os 

mesmos erros com você, mesmo prometendo não fazê-lo, 3 responderam que sim, 

outras dezessete que não. 

Tais respostas, apesar de retratarem situações de insulto e a crítica, são 

aceitas pelas jovens por acreditarem, quase sempre, que jamais encontrarão alguém 

que as irá aceita-las como realmente são. Isso se torna perceptível na pesquisa, 

podendo ser evidenciado através das respostas às seguintes questões: Você acha 

que caso terminasse, jamais encontraria alguém como seu atual namorado? 7 

                                                             
3 Deste modo, segundo PICCININ; SEHNEM (2014) o ciúme pode existir em três níveis diferentes, que 
vai do “sentir-se enciumado”, onde este é visto como algo normal, até sua forma mórbida, que entraria 
em um quadro de paranoia, sendo uma forma de delírio obsessivo. Este último, causa um sofrimento 
psíquico insuportável para quem sente, e grandes riscos de violência para quem padece sob o ciumento 
paranoico. 
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responderam que sim, que acreditam que não encontrarão alguém como o namorado 

atual, aceitando-as da forma que são e, treze responderam que não. Ainda, para evitar 

discussões com seu namorado, você acaba cedendo? 4 responderam que sim e 

dezesseis que não. Por fim, você oculta informações do seu namorado para não o 

chatear? 3 afirmaram que sim enquanto outras dezessete que não. 

A submissão, para manutenção da relação, em boa parte dos relacionamentos 

amorosos ocorre pela dependência emocional e pela insegurança, situando tais 

jovens mulheres a condições de violência e, com a percepção de si mesma de uma 

pessoa fraca, incapaz para tomar iniciativas, realizar escolhas e, até mesmo em sua 

capacidade para conquistar alguém que possa oferecer amor e respeito. Neste 

sentido, expõe-se a escolhas afetivas destrutivas, como punição pelo que se 

considera ser. 

Finalizando o questionário, indagamos às jovens acadêmicas se a violência de 

gênero nas relações de namoro podem se estender ao casamento. Doze relataram 

sim, que as violências engendradas desde a relação de namoro podem se estender 

às relações conjugais, mas, quando indagadas se reconhecem que há violência de 

gênero na sua relação de namoro apenas 2 reconhecem que há formas de violência 

em suas relações. Por sua vez, também questionamos se as jovens acadêmicas 

tinham planos para casamento ou morar juntos e todas responderam que sim.  

Por mais que encontremos formas arraigadas de violência de gênero, na 

pesquisa principalmente a violência psicológica, devemos nos preocupar o quanto 

essas jovens não reconhecem tais manifestações, tornando esses comportamentos 

ainda mais naturalizados na vida conjugal, podendo futuramente ocasionar outras 

formas de violência, que poderão ser novamente veladas por uma falsa relação de 

afeto. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo pretendeu conhecer como se expressa a violência de gênero na relação 

entre casais que namoram há mais de um ano, a partir da perspectiva de acadêmicas do 

Curso de Serviço Social, da UNESPAR, Campus Apucarana. 

Partindo do pressuposto de que a violência ocorrida no casamento pode se expressar 

como uma continuidade da violência do namoro, buscamos identificar e conhecer se há 

violência no namoro, em específico do grupo de vinte acadêmicas que se inseriram na 
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pesquisa, de que forma se expressam, no intuito de proporcionar ações de prevenção no 

âmbito da instituição de ensino superior. 

A pesquisa evidenciou expressões da violência psicológica nas relações de namoro 

dos sujeitos questionados. Não obstante tal violência ocorrer veladamente por se tratar de 

agressões que não deixam marcas visíveis, algumas situações foram expressas pelas 

acadêmicas como demonstração de cuidado e amor, revelando que as jovens mulheres não 

reconhecem a violência sofrida.  

A naturalização da violência psicológica é fruto da socialização cultural e histórica das 

pessoas, onde o masculino é entendido como superior ao feminino. Historicamente, a 

sociedade foi estruturada sob relações desiguais em todas as esferas, restando às mulheres 

uma situação de subordinação e opressão. Isso reflete a face de uma sociedade patriarcal, 

que vê nos homens a figura do poder e da autoridade sobre as mulheres. Em outras palavras, 

entendemos que esta discussão evidencia que as relações de gênero não são produtos de 

uma sina, de destino biológico, mas construções sociais realizadas no decorrer histórico, em 

âmbito cultural. 

A pesquisa permitiu constatar que todas as acadêmicas que responderam ao 

questionário, mesmo que de maneira sutil, demonstraram sofrer violência em sua relação de 

namoro. São situações que no cotidiano passam despercebidas, mas que num primeiro 

momento podem não trazer grandes conflitos, porém, com sua frequência poderão se tornar 

mais graves. Nessa perspectiva, pensar em políticas que atuem com a violência nas relações 

de namoro é também pensar na prevenção da violência conjugal. 

Embora existam políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra a 

mulher, pautadas no gênero, esta não é agregada ao cotidiano, dificultando a promoção de 

mudanças efetivas que proporcionem o repensar da cultura patriarcal e machista. Desta 

forma, enfrentar a violência cometida às mulheres pressupõe, ainda, um longo caminho a ser 

percorrido, com a necessidade de novos conhecimentos, na perspectiva da construção de 

políticas públicas que não apenas coíbam ou punam os agressores, mas também os inclua 

em procedimentos que possibilitem a superação das diferenças postas nas relações entre 

homens e mulheres. 
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