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RESUMO
o objetivo principal deste trabalho é Investigar a relação entre a individualidade

e a conjugalidade no re-casamento a partir de dados coletados em pesquisa feita
com pessoas da classemédia carioca. Os resultados da pesquisa demonstram di-
ferenças significativas, neste sentido, entre pessoas casadas de primeiras nüpccas
e as recasadas. Umavez que a relação marital é caracterizada por forte presença
de atitudes polarizadas entre a identidade pessoal de cada cônjuge e a identidade
conjugal, o casal ou cria ri'gidos limites entre si "ou se funde numa relação em que
os limites da individualidade desaparecem. Duas caracterfsticas do casamento de
primeiras mlpcias: a rigidez e a preservação de padrões estereotipados, aparecem
no re-casamento atenuadamente.

ABSTRACT
The main purpose of this work is to investiga te the relationship between indivi-

duality and conjugality in re-marriage among middle class people in Rio de Janeiro.
The results ai our research show significant differences beween re-married people
and those on first weding. Once marital relationship is caracterized by a strong pote-
ridez altitudes, individual either conjugal, partners create rigid limits between them-
selves either mix in a marital self to the point where the boundaries ai the two indivi-
dualities vanish away. Rigidity and preservation of stereotyped pattems wich carac-
terize couples on first marriage appeair in a lessened form on re-marriage •
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INTRODUÇÃO

o número de pessoas que vivem uma segunda união conjugal aumentou muito
a partir da década de 60. Pesquisas (Bawrin Legros, 1988) mostram que, nos Es-
tados Unidos durante a década de 60 de cada oito casamentos um era formado
por cônjuges' divorciados. De modo semelhante, n?s países da Europa, muita
pessoas divorciadas casavam-se novamente; os rndlces apontam para a ordem d
60%.

Mas não é somente a incidência de recasamentos que justifica a atenção do
pesquisadores. Sociólogos e psicólogos estão empenhados em estud~r a evo~u-
ção do casamento tradicional, que privilegia a perpetuação do compromisso coruu-
gal ate o fim da vida; mesmo que os cônjuges estejam separados internament
há muito tempo. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, fazem-no sob O
solene vínculo do "até que a morte nos separe". E, enquanto esta não ve~, os ca-
sais tradicionais procuram manter o juramento indissolúvel, mesmo que seja o pr -
ço da traição, da vida dupla ou da renúncia à própria felicidade. ,

Com a chegada dos anos 60, iniciou-se uma revolução cultural na socledad
ocidental, que afetou profundamente a instituição do casamento tradic~onal. Apa,rec
ram novos modelos de união conjugal; alguns tão estranhos que nao era fácil, n 1

época, saber se podiam ser denominados de "conjugais". Os jovens, experi,ment
ram novas formas de relacionamento afetivo-sexual, tais como: coabítaçao Juvenil,
união livre, famOiamonoparental, famOiarecasada, casal homossexual, etc.

No Brasil, vários autores se interessam pelo estudo dessa nova forma de uníão
conjugal, cada dia mais frequente: o recasamento. Estudos recentes mostram qUI
existem diferenças significativas entre o casamento e o recasament~ quanto
complexidade da rede familiar, quanto à vivência das dimensões de ahança e d
sexualidade etc.

Maldonado (1986) salienta a complexidade dos vínculos familiares no recas
mento, pois a malha de relações é grande. A complexi~ade, aume~ta qu~ndo o C 1
sal recasado leva para dentro da nova relação a experiência prévia conjugal, a 111
terferência do ex-cônjuge, a presença de filhos da união anterior etc. Em cert
casos o universo do casal recasado mostra-se extremamente complexo: "Somo
eu, el~, três ex-mulheres, um ex-marido e nove filhos nessa jogada". (MaldonacJo,
p.182). , "

Mas não é somente a complicada malha de vínculos atefivos e famlliares qlll
transforma o recasamento num modelo espedfico de relacionamento conjuo I
Existe um outro aspecto importante. Após a dissolução do primeiro casamento, )1

ralmente surge uma fase de reflexão e revisão de m~tas e ideais de ,vida. ,
Algumas pessoas iniciam seu casamento depositando no parceiro a reahzaç 11

plena de sonhos e projetos. A ilusão permeia a vida de mu~toscasais ,nos primeiro
anos de convivência, onde há afeto, atração sexual, estima e confiança. Com 11

passar do tempo, o parceiro deixa de ser o companheiro idealizado; perceb
que o outro é limitado e tem defeitos. Aparece a desilusão e, co~ ela, surge UIII
nova postura perante a vida. Algumas pessoas, após a separaçao, tornam-se vi
das e apressadas, tentando recuperar o tempo perdido. Para outros a separaç II
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significa um encontro consigo mesmo. Enfim, a pessoa que assume uma nova re-
lação é diferente daquela que um dia casou pela primeira vez. Geralmente, as pes-
soas entram no recasamento despojadas de sonhos; buscam uma relação mais
autêntica consigo mesmos, com o outro e com a vida.

Um outro aspecto que convém salientar em relação ao recasamento concentra-
se na vivência das dimensões de aliança e de sexualidade. Féres Carneiro (1987)
mostra, a partir de uma pesquisa realizada com casais de classe média carioca,
que há diferenças significativas na vivência da aliança e da sexualidade no casa-
mento e no recasamento.

A aliança e a sexualidade são duas das mais importantes dimensões da vida
conjugal. A primeira está relacionada com o sistema de troca mútua de favores e a
busca de ajuda entre os grupos. É uma das formas de intervenção sobre os bens
considerados escassos e essenciais para a sobrevivência do grupo (Lewin citado
por Carneiro (1987). A reciprocidade da aliança canaliza para a coesão forças que
poderiam estar naturalmente destinadas à desagregação e a hostilidade entre os
grupos.

A dimensão de sexualidade, por sua vez, se refere ao vfnculo/atetívo entre os
cônjuges. Existe, porém, uma nrtida diferença entre o amor no casamento e o amor
fora do casamento. Até o século XVIII, a função principal do casamento era ligar
duas famOias para perpetuar a linhagem ou aumentar o poder polrtico e o prestrgio
social. O amor-paixão era essencialmente extraconjugal.

A partir do século XIX, as duas formas de amor se aproximaram e hoje o casa-
mento é visto, cada vez mais, como o lugar genurno do amor e da paixão; dar que o
amor adúltero leva ao divórcio e ao recasamento.

Féres Carneiro (1987) conclui sua pesquisa afirmando que existem diferenças
quanto à manifestação das dimensões de aliança e de sexualidade no casamento
e no recasamento. No primeiro, a aliança assume um papel prepoderante na es-
colha conjugal, enquanto a escolha afetiva-dimensão de sexualidade - é mais rele-
vante entre os recasados. O relacionamento com a famOiade origem aparece mais
forte e valorizado no casamento, assim como a convivência com grupos de ami-
gos comuns. A preservação de amigos individuais é comum entre as pessoas re-
casadas.

Quanto à participação na renda familiar não existem grandes diferenças entre
os dois grupos, embora haja mais mulheres recasadas contribuindo para o orça-
mento familiar, algumas em proporção maior do que os homens.

O relacionamento sexual é muito importante em ambos os grupos, mas entre os
recasados a sexualidade é mais personalizada e criativa.

O interesse pela compreensão da dinâmica do recasamento aparece também
entre os mestrandos·em psicologia. Woods (1987) apresentou sua dissertação de
Mestrado na PUC(RJ) com o titulo: "Um estudo sobre o recasamento no Brasil". É
nessa linha de pesquisa que o presente artigo pretende dar continuidade aos estu-
dos sobre o recasamento, aprofundando a relação das dimensões de individuali-
dade e conjugalidade. Ser um casal sem perder a identidade pessoal é um desafio
que está presente a todo instante na vida conjugal. Manter o equillbrio entre a indi-
vidualidade e a conjugalidade não é tarefa fácil, pois individualidade em excesso é
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sinõnirno de egocentrismo, assim como o predornínio absoluto da conjugalidad
transforma a relação conjugal numa fusão despersonalizante.

AS DIMENSÕES DE CONJUGALlDADE E DE INDIVIDUALIDADE

Para falar de um tipo de eu especial, o eu conjugal, Singly (1988) recorre ao
romance de David Garnet que conta a situação vivida por um marido cuja espos
se transforma em raposa, Ele, para não perder o contato com a esposa, modifie
seu comportamento. A medida que a esposa se torna mais selvagem, ele aeentu
sua ruptura com o mundo civilizado e se torna um misantropo.

Berger e Kellner (1988) vêem no romance de David Garnet uma prova clara d
como o casamento produz um novo nomos. O casamento serve de proteçã
contra a anomia do indivfduo. Segundo os autores, o nomos representa a organl
zação concreta de cada sociedade, que determina a realidade com suas leis, seu'
sfrnbolos e seus valores. O indivfduo nasce numa sociedade estruturada e estrutu
rante, que pré-existe a seu nascimento. É nessa sociedade que o indivfduo ter~
que viver e encontrar seu lugar.

Se por um lado a sociedade estruturada fornece ao indivrduo os subsfdios par
a identidade, por outro, impõe-lhe certos padrões de comportamento. Onde fie ,
então, a individualidade? O indivfduo lutará para ser ele mesmo, pois •.•

"a esfera privada, ~ af que o indivfduo buscará Q poder, a compreensão e,
literalmente, um nome onde possa construir um mundo, mesmo que Iillipu-
liano, que reflita seu próprio ser; um mundo que, mesmo criado ilusoria-
mente por ele, seja um mundo inteligfvel para ele; um mundo em que possa
ser elquém e, quem sabe, nesse pequeno mundo encantando possa ser se-
nhor e mestre".

(Berger e Kellner, p. 10)

Como se pode observar, os autores falam de uma tensão entre o mundo interno
e o mundo externo. A individualidade surge exatamente como resultado do conflUu
entre a realidade externa e o mundo interno. Todavia, quando se fala de casamento
é necessário harmonizar duas definições individuais da realidade.

O casamento na nossa sociedade representa uma cena dramática, onde 1

encontram dois estranhos, portadores de um passado pessoal diferente. Para <1"1
a relação do casal sobreviva é necessário que haja algo em comum entre a vi
sões que cada parceiro tem da realidade; isso se dá através do processo "
objetivação.

O que se entende por objetivação? Cada cônjuge apresenta seu modo de v ,
realidade, e através do diálogo, o casal encontra uma nova visão da realidad • A
medida que o casal convive e conversa fortifica-se a realidade objetiva cormuu,
surge o eu conjugal que é mais do que a soma dos dois eus individuais.
realidade objetiva comum estrutura o presente, revê o passado e determina o fulll
ro de cada um dos cônjuges.
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O casamento é visto sob o prisma de dois indivfduos que trazem para dentro do
lar uma bagagem própria; a dimensão individual interage constantemente com a
c~njugal. As duas dimensões são forças entrelaçadas que permanecem em equill-
bno. Quando uma delas predomina, rompe-se o equilrbrio e surgem os momentos
de crise na vida do casal. Se o desequilrbrio for muito intenso ou prolongado pode-
rá acontecer a separação. '

Lemaire (1988) afirma que essa visão sociológica da dinâmica entre a individua-
lidade e a conjugalidade parte de uma concepção de sujeito ideal, perfeito, pleno e
autor de seu próprio destino. Mas esse sujeito ideal - ou idealizado - não passa de
uma construção me a-psicolóqica que não dá conta de todos os processos psfqui-
cos do ser humano. Segundo o pressuposto filosófico de um sujeito ideal e perfei-
to, o relacionamento conjugal seria o encontro de duas pessoas independentes e
autônomas que se unem por laços de desejo e não pela necessidade de ajuda
mútua.

Lemaire chama a atenção para uma certa confusão que se faz entre as noções
de sujeito biológico e sujeito pslqulco. A biologia tende a ver o sujeito diferenciado
plenamente já no próprio ato do nascimento.

"O bebê biológico nasce, num determinado dia, do útero matemo; corta-
se o cor?ão umbilical para que respire. O bebê psfquico, porém não nasce
nesse dia; ele começa a nascer e seu nascimento não dura apenas um dia ".

. (Lemaire, 1989 p.46)
Há um longo caminho a percorrer até conquistar o eu pleno, pois antes de tor-

nar-se um eu, cada índivlduo fez parte de um nós anterior. É através do esforço
pessoal para se diferenciar do magma envolvente, da matriz original, que o indivf-
duo poderá tornar-se um sujeito.

"O ser humano entra na vida tentando se libertar lentamente da simbio-
se, .de. forma flutuante ou intermitente, como que pontilhada de regress6es
petiâdices ••• O ser humano não se torna um eu senão a partir de um nós
anterior". (Lemaire, 1988 p. 76)

Como se pode observar, apesar do esforço do sujeito para construir sua indivi-
dualidade, sempre restam "zonas" na personalidade que não se livram totalmente
do magma original (relação mãe-bebê, bebê-famnia etc). São exatamente essas
zonas menos definidas da personalidade que se entrelaçam na vida conjugal. Uma
parte do eu de um cônjuge entrelaça-se com outra parte do outro. Entender o ca-
samento como encontro de duas individualidades plenas beira os limites da ilusão.

Para estudar o entrelaçamento das zonas menos definidas da personalidade
dos cônjuges lancei mão das contribuições do psiquiatra e terapeuta de famnia
Jürg WiIIi (1978). O autor estuda a interrelação individualidade-conjugalidade a par-
tir de três princfpios psico-dínârnicos: a demarcação, as atitudes progressivo-re-
gressivas e a estima mútua.

o PRINCrPIO DA DEMARCAÇ/(O

E~te. pri~cfpio diz respeito ao grau de consciência e de rigidez que o casal tem
dos I~m'tes intra e extra-diádicos. Até aonde pode ir a intimidade bipessoal sem re-
~unclar. ~o eu pessoal? Qual o grau de delimitação que existe em relação ao exte-
rior? W,IIrapresenta graficamente o perfil dos diferentes tipos de delimitação.
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Campo Campo normal Campo
patológico patológico

limites ngido claro e difuso
intradiádicos permeável

limites difuso claro e rrgido
extradiádicos permeável

'--r--- :j~r.}Ü o: B)figuras (6__..I?:: ,
nº1 n· 2 nº 3

A figura nº 1 revela os temores que os cônjuges têm de perder suas individuali-
dades e levantam um muro de proteção entre si. Os limites extradiádicos apare-
cem frouxos e permeáveis em excesso, geralmente como defesa contra a intimI-
dade. O casal precisa, com freqüência, de uma terceira pessoa - filho, amigo ou
parente - para se diferenciar com mais nitidez do parceiro.

A figura nº 2 representa a relação saudável do casal. Duas caracterfsticas so
bressaem nesse tipo de relação:

- A relação que os c6njuges tem entre si diferencia-se claramente de qual-
quer outro tipo de amizade, porque apresenta uma diferenciação em rela-
ção ao exterior; há consciéncie de casal, buscam espaços e tempos entre
si ••

- Cada c6njuge respeita a individualidade do outro •••
A figura nº 3 mostra a fusão diádica, na qual o casal forma uma unidade simbló

tica, freqüentemente bem delimitada quanto ao mundo exterior. Esse tipo de uni o
é considerada pelo casal como uma prova de amor tão sublime que escondem d
sociedade. O casal vive para si, isolando-se das pessoas. Essa forma de relaclo
namento é típica da fase da paixão. Os dois parceiros querem ser uno, pertenc r
se um ao outro e formar uma harmonia tão perfeita que chegam ao excesso de In
timidade onde se perdem os limites do eu de cada um.

o PRINCrPIO DAS ATITUDES PROGRESSIVO-REGRESSIVAS

Alguns casais vivem uma relação do tipo proteger e ser protegido, ou seja, rll
atitudes progressivas e regresivas. Esse tipo de relação conjugal apresenta
melhanças com a ligação mãe-filho da primeira intáncla. São manifestações I
atitudes regressivas no casamento os cuidados de proteção e dependência, c ri
nhos, contatos epidérmicos, o olhar nos olhos, os sorriso, etc. Inclusive a lin 11 I

gem regride a formas pre-verbais como acontecia na infância. Muitos desses c til
portamentos regressivos são caracterfstícos da fase de namoro.

Todo ser humano experimenta em si mesmo as tendências progressivas I
gressivas, embora algumas pessoas tenham a tendência a vlvenclá-las de foml
exclusiva. Um cOnjuge fixado na postura regressiva espera sempre do outro 111
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n~, dedicação e proteção. Comporta-se como a criança que espera tudo da mãe.
EXI~tem também cOnjuges que vivem permanentemente em atitudes progressivas,
realizando tarefas superiores a suas forças apenas para ser adultos. Evitam todo
tipo de comportamento que possa ser taxado de infantil; esforçam-se para mostrar
uma maturidade que não possuem.

. A rel.ação saudável ~o casal acontece quando ambos os cônjuges se permitem
viver atitudes progressivas e regressivas de acordo com as circunstâncias e com
o momento de cada um•.

O PRINCrPIO DA ESTIMA MÚTUA

O terceiro prindpio psicodinâmico para a relação harmoniosa do casal baseia-
se na igualdE1dede estima e valorização entre os cOmnjuges. Estima ou valoriza-
ção não se referem à projeção social dos papéis desempenhados por cada parcei-
ro. A verdadeira estima acontece quando cada cOnjuge percebe e valoriza o outro
independentemente do trabalho realizado. '

ANÁLISE DOS DADOS

A partir.~os princípios psicodinâmicos de J. Willi (1978), elaborei um esquema
para classlfícar, segundo três possibilidades, as manifestações da individualidade
e da conjugalidade:

-. Predominância da dimensão de individualidade. Nesse tipo, o casal
manifesta aspectos de relação intradiádica rrgida e atitudes progressivas.

- Predominância da dimensão de conjugalidade. Prevalecem os aspec-
tos da relação intradiádica frouxa e atitudes progressivo-regressivas polarizadas e
permanentes.

- EguiUbrio entre as duas dimensões. Predominam os aspectos da rela-
ção intradiádica permeável e atitudes progressivo-regressivas transitórias.

As reflexões deste trabalho baseiam-se nos dados coletados através de entre-
vistas semi-estruturadas, realizadas com vários cOnjuges recasados, da classe
média carioca.

Durante os encontros individuais, foram abordados temas como: diálogo, con-
fiança pessoal, valores pessoais, relacionamento sexual, distribuição de tarefas
etc.

DIÁLOGO CONJUGAL

A comunicação intradiádica se refere à troca de informações que há entre os
cOnjuges a respeito das vivências pessoais de cada um (problemas pessoais) e a
respeito da relação conjugal (grau de satisfação).
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Os depoimentos mostram que os cônjuges tinham pouco diálogo na fase do ca-
samento. Predominava uma comunicação rfgida e inflexrvel. Cada um dos parcei-
ros vivia no seu mundo particular, limitando-se a informações meramente superfi-
ciais ou extemas à relação.

Uma mulher fez o seguinte comentário, falando do seu primeiro marido: "Ele
colocava fone no ouvido, escutando música a noite toda ou trabalhava com foto-
grafia e eu era muito casa; nessa época eu fazia faculdade, então, à noite, eu cui-
dava da casa, mas voltando para a casa, para a filha, para o estudo" (slc), Aliás,
nesse depoimento está explícito o desabafo, compartilhado por outras esposas, da
morte paulatina dos sonhos que embalaram os primeiros momentos do casamento.

O motivo alegado pelos maridos para a falta de diálogo existencial entre os
cônjuges foi resumido por um marido da seguinte forma: "••• dentro de casa vai
falar o quê, está faltando isso, está faltando aquilo, a empregada fez ••• " (sic), Pa-
rece que a esposa não tinha assuntos importantes para serem compartilhados;
apenas fúteis reclamações de dona-de-casa. Mesmo quando a relação estava se-
riamente perturbada, o silêncio se fazia presente, como que esperando a separa-
ção desejada. Um homem, cujo casamento acabou após vários anos de esmore-
cimento afetivo sem nunca ter falado do assunto com a esposa fez a seguinte re-
velação: "Tinha vezes que eu estava dentro de casa e me perguntava que é que
estou fazendo aqui dentro; minha vontade era de não estar mais aqui, sábado e
domingo enfiado dentro de casa com uma pessoa que não tem nada a ver comigo"
(sic).

Quando as pessoas falam de comunicação intradiádica no recasamento apare-
cem certos aspectos reveladores. Um deles é o respeito pelo companheiro{a). Se
no casamento não havia consideração pelos sentimentos do outro, decorrentes da
falta de comunicação - " ••• não dava satisfação, não participava o que estava fa-
zendo ou não ••• para mim, no outro casamento, eu acho que ela pensava que eu
estava com outra, que estava na farra ••• e, também, não estava me importando ••
•" (sic), agora existe o respeito.

Várias pessoas comentaram que quando surgem imprevistos no trabalho, co-
municam ao parceiro{a) que chegarão mais tarde. Isso eles não faziam no casa-

mento.
Mas não só o respeito que caracteriza a comunicação no recasamento; ela Ó

mais profunda e rntima - ••• "eu divido tudo com ela, não tenho medo; eu choro, fi-
co zangado ••• com a primeira mulher eu absorvia tudo ••• " (sic).

Para compensar a falta de diálogo no casamento, alguns cônjuges mantinham
um cfrculo paralelo de amizades. Os homens geralmente usavam o bar, o futebol,
o clube como alternativas de convivência social; as mulheres falam em amiga ,
estudo, casa •••

CONFIANÇA PESSOAL

A relação conjugal apresenta uma tendência a atitudes progressivo-regressiv
polarizadas no casamento ou seja, um dos cônjuges assumia a postura de protet I
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e o outro a de protegido.
Cabe notar, todavia, que as atitudes progressivo-regressivas apresentam uma

característica: os homens assumiam o papel da figura protetora no que dizia res-
peito ao sustento da famRia, porém precisavam de uma mãe (esposa) que cuidas-
se deles em casa (alimentação, roupa etc), Embora os cônjuges assumissem ati-
tudes progressivas e regressivas, faziarn-nos em áreas especfficas e determina-
das socialmente, sem permuta: o homem, sustentar a famRia; a mulher, administrar
a casa.

No recasamento a relação das atitudes progressivo-regressivas se apresenta
de forma diferente. Os cônjuges apoiam-se mutuamente em momentos de dificul-
dade; vivem altemadamente os papéis de protetor - protegido, dependendo do
momento pelo qual o parceiro está passando, perda de um parente, problemas no
trabalho etc. Mas, além desses momentos em que a relação de ajuda fica clara, o
casal recasado vivencia atitudes progressivas e regressivas de acordo com a si-
tuação diária.

Mas se em termos afetivos predomina no casamento a tendência regressivo-
progressiva polarizada, não acontece o mesmo em relação às opiniões pessoais.
Observa-se uma relutância a abrir mão da própria opinião para chegar a um acor-
do, permanecendo cada cônjuge irredutrvel no seu ponto de vista e, com isso, as
discordâncias acabavam ou em brigas: " ••• a gente ficava às turras" (sic) ou em
vida paralela: "••• era uma paralela que jamais se cruzava, cada um com seu
ponto de vista ••• " (sic),

No recasamento a intransigência é menor. As soluções são encontradas atra-
vésroo diálogo, mesmo que, às vezes, haja uma postura intransigente momentâ-
nea. Aparece no recasamento um certo amadurecimento pessoal para superar as
ofensas provocadas no calor do debate e os cônjuges podem retormar o diálogo: "
••• ele é capaz de grandes estardalhaços no momento da crise; eu me calo, eu
deixo a poeira assentar e normalmente ele cai em si, reconhece que engrossou e
ar conversamos". (sic) •

VALORES PESSOAIS

Um outro tema que mereceu a atenção na pesquisa, refere-se à postura ética
perante a vida, os outros, os prindpios morais e o vínculo conjugal. Não é raro ob-
servar como certas pessoas sofrem pressão, vinda do cônjuge, para violar princí-
pios que consideram eticamente íntransponlveis, Muitas vezes, vive-se o dilema
de respeitar os valores pessoais e, ao mesmo tempo, conviver com as convicções
do outro.

Mas além desses princípios religiosos e filosóficos que dão sentido à vida das
pessoas, procurei investigar um outro tipo de valor que admite visões e aprecia-
ções diferentes sem ferir a ética. Refiro-me principalmente à tensão entre investi-
mento profissional e convivência conjugal.

Sobre o tema dos valores pessoais cabe ressaltar que todos os entrevistados
foram unânimes em afirmar que não abrem mão dos valores éticos, ou seja, os
príncíplos de vida - " ••• aquilo que dá sentido à minha vida ••• " (sic) - para preser-
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var o casamento, até mesmo porque, nesse caso, ele não existe mais.
Mas quando se trata de valores que admitem visões diferentes, aparecem dife-

renças quanto à preservação dos mesmos no casamento e no recasamento.
Observa-se que no casamento prevalecia sempre a realização profissional do

marido. A vida conjugal girava em torno da profissão do homem, com o conse-
qüente prejuízo da realização profissonal da esposa. Muitas delas largaram o tra-
balho e mudaram o estilo de vida para acompanhar o marido. Algumas delas deixa-
ram sua profissão para passar vários anos fora do País, mas quando voltaram não
havia mais espaço no mercado de trabalho. Hoje falam dessa experiência com
mágoa e arrependimento.

No recasamento aparece uma tendência a preservar os valores de ambos os
cônjuges. Isso não é tão difrcil porque há maior afinidade entre eles. Quando os
objetivos dos cônjuges divergem, o caminho encontrado é, freqüentemente, o diá-
logo para se chegar a um acordo; acordo este que implica em renúncias mútuas
em função da vida conjugal.

Existe uma diferença quanto ao tipo de valor privilegiado pelo homem e pela
mulher no casamento e no recasamento. No primeiro, o homem privilegiava os va-
lores relacionados com a profissão e o sustento da famOia; a mulher dava prefe-
rência à vida familiar. A polarização desaparece no recasamento; tanto o homem
quanto a mulher valorizam a vida conjugal e a profissão. Tentam conciliar as dua
através do diálogo e da renúncia mútua.

LAZER

Uma outra área da vida conjugal pesquisada para conhecer a relação entre a
dimensões de individualidade e de conjugalidade foi a utilização dos momentos d
lazer e de recreação do casal. Era importante saber como o casal aproveitava o
tempo de lazer (férias, fins de semana etc) e o tipo de gosto pessoal (esporte, art
etc).

Os resultados da pesquisa apontaram uma nltida tendência a preservar o laz r
e os gostos pessoais de forma individualista no casamento. Em alguns casos 1

busca do lazer era tão individualista que: •••• não estava nem ar para o lazer dei •
•• " (slc), O modo de resolver os impasses em relação às divergências nos gosto
pessoais era o individualismo, ou seja, como não chegavam a um acordo, cada um
buscava seu próprio lazer, inclusive passando grande parte do tempo das férl
separados um do outro.

Um dado que merece ser ressaltado é a maior afinidade entre os cônjuges ro
casados em relação aos gostos pessoais. A satisfação pessoal acontece COIII
maior freqüência e não fica difrcil ceder em certos momentos. Mas, apesar, da 11
nidade manifestada, ocorrem também divergências no recasamento em relação
utilização do tempo de lazer e é aqui que aparece um amadurecimento maior p r 1

lidar com essas divergências. Enquanto no primeiro relacionamento conjugal I
guns maridos usavam exclusivamente o tempo de descanso na praia, no futelol
ou no bar, sem se preocupar com os gostos da esposa, no recasamento o po I
cionamento é diferente ••• " •.• a única coisa que Unhamos em comum era a pra I
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. • No segundo casamento é diferente porque 90% dos lazeres são comuns •••
Mas também faço algumas coisas que não gosto, por exemplo, ela adora teatro;
vamos ao teatro? ar eu vou •.. não é sacritrcio, é ceder um pouco. Vamos toda
semana ao teatro? aínão dá •.. "(síc).

SEXUALIDADE

A dimensão da sexualidade é abordada neste trabalho sob dois pontos de vista:
o aspecto da satisfação sexual e a postura perante as relações sexuais e extra-
conjugais.

A satisfação sexual não vista aqui apenas como uma descarga mecânica de
excitação orgânica através do orgasmo. O enriquecimento dessa descarga pres-
supõe o encontro entre duas pessoas que dão e recebem prazer sexual; a sexua-
lidade torna-se uma entrega não apenas de corpos, mas de pessoas.

Relação extraconjugal refere-se à experiência sexual completa por parte de um
dos cônjuges com uma ou várias pessoas fora do casamento.

As respostas sobre a satisfação sexual variam de sujeito para sujeito, pois a
sexualidade é uma experiência muito pessoal. Observou-se, entretanto, que os
horr.ens tinham uma tendência, no caamento, a buscar o próprio prazer sexual,
sem levar em conta a esposa. Um deles relata claramente que ignorava a compa-
nheira a ponto de reconhecer que: ••• "estava pouco me lixando para o prazer dela
••• " (sic), mas outros afirmam que, além de buscar o próprio prazer, também leva-
vam em conta o da companheira.

Quando as mulheres falam sobre a sexualidade coincidem num ponto: a vivên-
cia da sexualidade foi influenciada pela mentalidade da época, ou seja, a esposa
devia, em primeiro lugar, satisfazer o marido. O gozo não era uma caracterrstíca
lntrlnseca à sexualidade feminina; ele podia acontecer ou não. A preocupação da
mulher era fundamentalmente acompanhar o processo da sexualidade masculina:
ereção, penetração, ejaculação e gozo.

No recasamento há mudanças no que diz respeito à satisfação sexual. A preo-
cupação dos homens em proporcionar prazer à esposa aumenta no recasamento
e alguns afirmam que o prazer da companheira está acima da própria satis'fação
sexual.

As mulheres, por sua vez, bi.scarn o prazer sexual diretamente no recasa-
mento, embora ainda exista uma certa resistência a procurar o marido. A sexuali-
dade torna-se urna troca, onde os cônjuges dão e recebem prazer.

Sobre as relações extraconjugais, as pessoas entrevistadas falam das possr-
veis reações diante desse fato, pois nenhuma delas soube de fato durante o ca-
samento. Um homem disse que a esposa realmente manteve relações extraconju-
gais, mas soube disso depois da separação quando o vínculo afetivo entre eles já
tinha acabado. As reações são teoricamente previsfveis,

A maior parte das pessoas entrevistadas concorda que a reação face à relação
extraconjugal no casamento seria radical. Não admitiram, sob hipótese nenhuma,
que o cônjuge tivesse alguma experiência sexual fora do casamento. As reações
variam de acordo com o temperamento e sexo das pessoas. Os homens mais ra-
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dicais falam em morte do cônjuge, lavar a honra com sangue •• .; outros, não tão
radicais, e as mulheres, falam em separação imediata. Fica evidente que de qual-
quer maneira a postura frente à relação extraconjugal no casamento se caracteriza
pela intransigência, sem lugar para o diálogo. As motivações que provocam as re-
lações extraconjugais não são suficientes para superar a crise e manter o casa-
mento.

A postura das pessoas frente à relação extra conjugal no recasamento é dife-
rente. Teoricamente, ou seja, a nfvel nacional, quase todos admitem que o diálogo
seria o melhor caminho para superar a crise. Algumas pessoas acham que é im-
portante conhecer os motivos que levaram o parceiro a buscar sexo fora da rela-
ção para examinar até que ponto eles são culpados por isso. Mas quando se trata
da reação emocional fica a dúvida. Acham que será diffcil aceitar e, com certeza,
abalará muito a relação conjugal. Há quem mantenha a mesma postura que no ca-
samento, nada justifica a relação extraconjugal e por isso, se ela acontecer, rompe-
rá imediatamente seu recasâmento.

ORGANIZAÇÃO DA VIDA FAMILIAR

A organização da vida familiar abarca dois aspectos: administração e uso dos
bens e distribuição das tarefas domésticas.

A administração e uso dos bens estão relacionados com o grau de autonomia
que cada um dos cônjuges possui para decidir sobre a aquisição, venda e uso do
patrimônio móvel e imóvel, adquirido após o casamento ou recasamento, respecti-
vamente.

A distribuição de tarefas domésticas se refere às atividades necessárias para O
funcionamento da famnia: ganhar dinheiro, administrar a casa, cuidar dos filhos ete.

Predominava no casamento uma estrutura conjugal de dependência em relação
ao uso do dinheiro. Via de regra, era o homem o provedor do sustento material do
casal e, por isso, administrava os bens e o dinheiro. Era ele que decidia o que s
devia comprar ou não, que destino dar às economias domésticas etc. Para adml
nistrar a casa, a esposa tinha que pedir, em muitos casos, dinheiro ao marido, que
exigia explicação de cada despesa feita. Mesmo quando a esposa precisava d
dinheiro para uso pessoal, era o marido que decidia. Houve alguns depoimento
em que a estrutura conjugal era tão estereotipada que a esposa entregava S 11

salário ao marido para que este o administrasse: " ••• eu não tinha nem talão dI
cheques ••• " (sic).

Não posso deixar de notar que algumas mulheres nunca aceitaram essa estru
tura masculina dominante.

No recasamento observa-se uma mudança na estrutura conjugal. A figura feml
nina torna-se mais ativa e co-participante nas decisões. No que diz respeito à 11
ministração e uso dos bens, a decisão cabe ao casal e não mais apenas ao m 111

do. Isso se deve a dois fatores:

a) Em primeiro lugar, quase todas as mulheres entrevistadas trabalham fora li
casa, cujo salário é necessário para o sustento da famnia.
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b) Outro fator que influencia a mudança da estrutura conjugal no que diz respeito à
administração dos bens se deve à conscientização da mulher na sociedade.
Várias mulheres falaram que hoje não aceitam mais o papel exclusivo - e ex-
cludente - de donas de casa. A profissão tomou-se uma necessidade para a
sua realização.

Mas houve também uma mudança na mentalidade dos homens entrevistados.
Um deles, cuja mulher não trabalha fora de casa, divide a administração com ela.
No casamento o dinheiro ficava em seu poder e só dava pequenas quantidades à
esposa de acordo com as necessidades domésticas. Hoje, a conta é conjunta e a
esposa usa de acordo com as necessidades da casa sem interferência direta do
marido.

Quanto à distribuição das tarefas dentro de casa, observou-se uma estereotipia
no casamento. Cabia aos homens procurar o sustento familiar através do trabalho
fora de casa, Essa função era desempenhada com tanta dedicação que não so-
brava tempo para conversar com a esposa: "••• investia muito no trabalho, muito
tempo no trabalho e não só no trabalho fora de casa, mas quando ia para casa, ia
trabalhar de novo; aquele trabalho em casa era a coisa mais importante ••• " (síc),

Outra caracterfstica masculina encontrada no casamento era a falta de coope-
ração nas tarefas domésticas, mesmo quando a esposa trabalhava fora de
casa" ••• no primeiro casamento nunca entrei na cozinha ••. " (sic).

A estereotipia se repete nas funções atribuídas a mulher no casamento. Cabia a
ela cuidar da casa, dos filhos. Todavia, constatou-se que essa função desempe-
nhada pela mulher dependia, em certos casos, da postura intransigente do marido
e, em outros, dela mesma. Dois exemplos ilustram esta observação.

No primeiro caso trata-se de uma mulher que não trabalhava fora porque o ma-
rido não deixava Em certa ocasião, quando manifestou sua vontade de fazer um
curso de inglês, o marido disse: " ••• você não precisa aprender inglês para ficar
em casa ••• " (sic).

O segundo depoimento é dado por outra mulher que saiu de casa aos 18 anos
em busca da liberdade e autonomia, porque não concordava com a postura sub-
missa da mãe. Quando casou, ela disse o seguinte: "••• quando assinei o papel,
eu mudei; eu tive vontade de ser esposa que fica em casa esperando, de fazer
comida ••• era muito engraçado me ver fazendo isso ••• que realidade é essa que
eu não conheço e nunca fui? ••• " (sic).

A postura dos cônjuges quanto às tarefas desempenhadas no recasamento
apresenta diferenças em relação aos relacionamentos conjugais anteriores.

Em primeiro lugar, não existe uma distribuição rfgida de tarefas. A dicotomia,
observada no casamento - trabalho profissional/trabalho doméstico diminui. Ambos
são realizados pelo casal: M ••• a maioria das vezes os dois juntos ••• nós não te-
mos empregada nos fins de semana, né! ••• então a gente faz a comida juntos •••
normalmente acaba tendo umas pequenas diferenças porque eu prefiro mais uma
coisa, ela prefere outra (referência a cozinhar, lavar os pratos etc), mas sempre os
dois juntos na mesma hora ••• " (síc),

É bem verdade que não posso deixar de salientar que o trabalho doméstico, ge-
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ralmente, cabe à mulher no recasamento, sob a forma de coordenação geral da
casa; entretanto, já não é função exclusiva dela. O marido participa.

Um outro ponto merece ser salientado. No recasamento o homem perde a he-
gemonia que tinha na relação conjugal anterior. Em parte, esse papel dominante
era conseqüência de sua função de provedor dos recursos materiais. No recasa-
mento, o dinheiro ganho pelo marido nem sempre é suficiente: ••• "ar é que eu te
digo, esse dinheiro é importante para nós, para nossa sobrevivência ••• " (sic) co-
mentou uma mulher a respeito de seu salário.

Além disso, outro fator que contribui para o homem não ser mais a figura domi-
nanle na relação conjugal se deve à conscientização que a mulher tem do seu va-
lor. Mesmo quando o marido sustenta praticamente a casa, a mulher não aceita
mais a postura passiva de antes: "••• hoje posso até deixar de fazer alguma coisa
para aqradá-lo, mas nunca porque ele não deixa ••• " (sic),

CONCLUSÕES

A partir da análise dos dados, surgem algumas conclusões pertinentes à dinâ-
mica conjugal no recasamento .

Em primeiro lugar, a dinâmica conjugal encontrada pelas pessoas que optaram
por um novo relacionamento mostra permeabilidade entre as dimensões de indivI-
dualidade e de conjugalidade. A relação dládlca no recasamento reveste-se d
qualidades, tais como: diálogo, respeito mútuo, estima e consideração pelo com
panheiro(a). A construção do nós conjugal é fruto do trabalho mútuo dos cOnjug
num processo dialético entre as tendências individualistas e os apelos à aglutin
ção.

É importante salientar, entretanto, que o equillbrio conjugal no recasamento n
resulta da anulação de um dos cônjuges para assemelhar-se ao outro, com)
aconteceu no romance de Oavid Garnet.

Uma outra conclusão que parece brotar da análise das atitudes progressivo-r
gressivas, remete às zonas porosas da personalidade que se entrelaçam no rec I

samento. Apesar de as pessoas entrevistadas apresentarem um relacionamento
mais amadurecido no recasamento, a vida conjugal está permeada pela nece I
dade de ajuda mútua. Os laços do desejo não se tornam suficientes para explic r (I

envolvimento conjugal. Todavia, as pessoas recasadas conseguem vivenciar
atitudes progressivas e regressivas de forma alternada e flutuante. As fixaçO
numa dessas atitudes é próprio da fase do casamento.

Para finalizar este trabalho, apresento alguns questionamentos que tarnbõm
brotam do próprio texto. As diferenças entre o casamento e o recasamento de 01

rem do fracasso no primeiro investimento de vida em comum ou são decorrêm I
do amadurecimento pessoal dos cônjuges?

Não disponho de dados suficientemente sólidos para esclarecer essa que 1 (I

Porém, ficou claro, ao final da convivência com os entrevistados, que a expor Ii

eia conjugal frustrante os levou a reformular o tipo de dinâmica conjugal no r ( ,
samento.
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Segundo o prindpio da demarcação apresentado por Willi (1978), a análise dos
dados me levou a colocar a dinâmica do recasamento no campo normal (figura
nº 2, enquanto o casamento se enquadra no campo patológico (figuras nº 1 e 3).
Quer isso dizer, então, que o recasamento seria uma forma de convivência conju-
gal superior a do casamento? Nesse caso, o recasamento se tornaria a meta al-
vejada para a felicidade conjugal?

Certamente essa conclusão seria leviana se não fosse considerada a dimensão
de "transindividualidade" dos sujeitos. O homem não é apenas um sujeito indivi-
dual; ele é "transcendido" pela dimensão do coletivo. A pessoa recasada, en-
quanto sujeito transindividual, traz em si todo um contexto cultural da sociedade
em que vive. Pensando nessa perspectiva, parece que alguns fatores culturais -
transcendentes à individualidade - possam ter contribuído para a construção de um
relacionamento conjugal mais harmonioso e gratificante no recasamento.

O contexto cultural e histórico - década de 60 e meados da década de 70 - no
qual os entrevistados assumiram seu primeiro compromisso conjugal não permitia
a preservação de certos valores, hoje considerados necessários à plena realiza-
ção da pessoa. Por isso, penso que não se trata de avaliar qual das duas formas
de convivência conjugal-casamento ou recasamento - seja a melhor. Trata-se sim
de afirmar que a vida conjugal torna-se gratificante quando esta abre espaço para
a vivência equilibrada das dimensões de individualidade de conjugal idade.

,
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