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“Guarda-me, como a menina dos seus olhos. 
Ela é a tal, sei que ela pode ser mil, 

mas não existe outra igual.” 

 
CHICO BUARQUE 

 

 

 

A fábula contada pelo adulto 
Se esta fosse uma história de conto de fadas e, como todas as que conhecemos na infância, no 

período em que nossa criatividade e o mundo lúdico estão a todo vapor, juntamente com uma linda 
inocência e transparência, certamente ela começaria e terminaria com “Era uma vez…” e 
“…viveram felizes para sempre.” 

Entretanto, e sem saber se o leitor entenderá a minha proposta como sendo melhor ou não 
do que criar uma nova história infantil de amor, este capítulo pretende celebrar a “real" realidade 
que abarca a complexidade dos laços conjugais, dos vínculos amorosos e dos diversos modelos que 
configuram os relacionamentos afetivos. 

Este é um convite para refletirmos juntos, através do olhar adulto e sem mais a ingenuidade 
em fantasiar com castelos de príncipes e princesas, sobre as uniões de todos estes formatos amo-
rosos, “santificados" pelo casamento. 

Desejo colocar uma lente de aumento sobre este tema tão importante da vida humana, mes-
mo para aqueles que decidiram, por opção própria ou por falta de opção, não cumprir esta etapa no 
ciclo vital e que, portanto, não experimentaram a vivência múltipla do matrimônio, mas indubi-
tavelmente buscaram nutrir-se de amores românticos. 

Eis que surge o seguinte questionamento: o casamento é sobretudo uma relação de amor?  
São infinitas as possibilidades de respostas, uma vez que estas envolvem o mundo subjetivo 

de cada pessoa que se proponha a responder à pergunta, assim como temos que considerar o con-
texto histórico e social no qual estamos inseridos. Por exemplo, se estivéssemos abordando este 
tema no Século XII, esta interrogação seria polêmica, uma vez que, segundo Férez-Carneiro (1998), 
o casamento tinha por função ligar duas famílias e permitir que elas se perpetuassem, muito mais 
do que satisfazer o amor de duas pessoas, colocando o amor-paixão essencialmente na esfera extra-
conjugal. Já a partir do século XVIII, este quadro se modificou e as duas formas de amor, tradicio-



 

 

nalmente opostas, foram aproximadas, conduzindo-nos ao questionamento sobre o casamento sem 
desejo e sem amor na sociedade contemporânea. 

Na perspectiva de gênero também encontraremos distinções a respeito deste questionamen-
to, como visto na pesquisa de Magalhães1 (apud FÉRES-CARNEIRO, 1998) sobre o significado do 
matrimônio. Quase todas as mulheres por ela entrevistadas definiram o casamento como relação 
amorosa, enquanto todos os homens relacionaram o casamento à constituição de família, ou seja, o 
universo feminino, de modo geral, avalia a vertente que inclui a admiração, a intimidade e o rela-
cionamento conjugal como um dos aspectos mais preciosos e que, consequentemente, esta 
avaliação precisa ser boa, no mínimo, para a permanência da vida conjugal. Isto explica, em parte, 
segundo a mesma pesquisa, o fato de a demanda de separação conjugal ser registrada como pre-
dominantemente feminina.  

Existem ainda autores que evidenciam a diferença do impacto que o casamento causa emo-
cionalmente em homens e em mulheres, como exemplifica Jablonski2 (apud DINIZ NETO; FÉREZ 
CARNEIRO, 2005), que ressalta uma descontinuidade na vida das mulheres em quase todos os 
aspectos, ao mesmo tempo em que elas são quem se adaptam mais facilmente à situação pós divór-
cio. Esta ideia ainda é sustentada nos tempos atuais, embora ela tenha sido colocada em relevo em 
decorrência dos padrões de dominação que as famílias tradicionais impunham às mulheres, o que 
as deixavam reprimidas, exploradas e limitadas, sem conhecimento do potencial de satisfação, de 
prazer e de liberdade conquistados posteriormente.  

Para que possamos ter uma compreensão mais realística do que foi proposto inicialmente 
neste capítulo, convido a um breve passeio histórico com direito a recortes interessantes de como 
nossa sociedade foi e ainda está sendo modificada ao longo do tempo nessa temática. 
 
 

O tique-taque da história familiar e conjugal 
A construção social e política de gênero, relacionada pela diferença sexual biológica, mas não 

determinada por ela, tem estado universalmente presente nas sociedades humanas. Como tudo que 
sofre com o tique-taque do tempo, esta construção também está sujeita a mudanças e, é a partir 
delas, que vamos começar nosso passeio pela história que abarca as configurações de família e de 
subjetividades e relacionamentos. 

No paradigma da sociedade moderna, a vida pública era privilégio dos homens e estes não 
tinham responsabilidades com o mundo doméstico, esfera integral das mulheres, que perdiam suas 
autonomias, então deixavam de ser “um" e existiam apenas no “par”. Neste cenário, a vida conjugal 

                                                
1 Magalhães, A.S. Individualismo e conjugalidade: um estudo sobre o casamento contemporâneo. 
Dissertação de Mestrado não publicada. Curso de Pós-graduação em psicologia Clínica, PUC - Rio. 
1993. 
2 Jablonski, B. Afinal o que quer um casal? Algumas considerações sobre o casamento e a separação 
na classe média carioca. In: Féres-Carneiro (Org). Família e casal: arranjos e demandas contem-
porâneas (pp. 141-168). Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2003. 



 

 

deveria ser mantida a qualquer preço. Nesse sentido, a desigualdade de gênero era aceita e refor-
çada socialmente, agindo como um princípio organizativo que moldava o funcionamento da vida 
privada e mediava as condições concretas da vida das pessoas (DINIZ3, 2011 apud VÁZQUEZ, 
2014). Este elemento selava que a vertente de poder e de privilégios desaguassem nas mãos do 
gênero masculino, afetando os relacionamentos interpessoais e a construção de identidade de 
homens e mulheres. 

Ainda nesta modernidade, as diferenças foram transformadas em desigualdades sociais, 
econômicas, políticas e culturais e esta desagregação entre o mundo público e privado sedimentou 
a submissão feminina, legitimando a superioridade do homem sobre a mulher (LOURO4, 2004; 
DINIZ5, 2011 apud VÁZQUEZ, 2014). Cunhava-se, nesse contexto, o modelo de Família Tradicion-
al, timbrado por expectativas patriarcais, ou seja, uma configuração caracterizada pela autoridade 
paterna, por um aprisionamento do potencial da mulher, delimitada ao campo do lar e dos cuida-
dos com os filhos, por uma composição ampliada que abrigava muitos membros e pela ausência de 
afeto na constituição do casal. 

Como o tempo não para, a família sofre profundas mudanças estruturais e num momento se-
guinte, mas ainda no século XX, temos a Família Moderna (também chamada de família nuclear), 
organizada por um núcleo mais igualitário, já influenciada pelos valores do individualismo e parte 
de uma realidade sentimental e não somente de uma realidade moral e social. Este valor moderno 
ainda possui um padrão convencional quanto à posição definida de papeis de gênero, tendo a mul-
her o posto de “rainha do lar”, mas a demanda do mundo do trabalho mostrava a sua cara e se 
apresentava como uma nova necessidade. 

Com o passar do tempo e suas repercussões históricas, o patriarcado entra em decadência e a 
rígida hierarquia de preponderância masculina perde força. Observa-se uma transformação da 
resignação feminina e, de fato, a inserção delas no mundo público, o rompimento da superioridade 
do homem nas relações conjugais e a eliminação da ideia de família como instituição sacralizada. 
Este é o cenário da Família Pós-moderna ou contemporânea, um espaço aberto para posturas mais 
individualistas e igualitárias dentro do ambiente familiar. 

Em relação ao casamento, encerra-se a indissolubilidade do matrimônio, o que certamente 
produziu um “efeito dominó” em tantos outros aspectos, como a quebra do pacto: “até que a morte 
nos separe”. O conceito de família é ampliado e, como afirma Lôbo6 (2008 apud MARIANO, 2010), 
houve uma imensa mudança paradigmática fundamentada pelo consenso, pela solidariedade e pelo 
respeito à dignidade das pessoas que integram um sistema familiar. Com o casamento deixando de 

                                                
3 Diniz, G. Conjugalidade e violência: reflexões sob uma ótica de gênero. In: Féres-Carneiro (Org.), 
Casal e família: conjugalidade, parentalidade e psicoterapia, 11-26. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2011. 
4 Louro, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes. 
2004. 
5 IDEM nota de rodapé 3. 
6 Lôbo, P. Direito Civil: Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 5  



 

 

ser “para a vida toda” e, consequentemente, o divórcio se exibindo como uma variante cada vez 
mais presente no ciclo de vida das famílias, vemos o surgimento de famílias reconstituídas, com 
diferentes estruturas e configurações. De acordo com Gouveia (2010), estas podem ser entendidas 
como famílias formadas em segundas núpcias nas quais pelo menos um dos cônjuges ou compa-
nheiros possua filho(s) do relacionamento anterior. 

O "tique taque" da passagem do tempo promove tantas transformações sociais e só reforça o 
quanto as aspirações, as necessidades e os ideais das pessoas mudam, porém devemos lembrar que 
a família ainda permanece como base do agrupamento delas, referente à transmissão de valores e 
de princípios, o que se altera constantemente é a sua forma de organização nas diversas culturas e 
épocas (GOUVEIA, 2010). 

O que faremos, então, com a certeza de que, ao “subir ao altar” todas as promessas estarão 
seguras? Todas as transformações pontuadas até aqui, nos levaram a uma época em que a norma é 
não ter norma, como define Bauman (2001). As especificidades do tempo atual fazem eco em 
várias formas de subjetivação, tais como a fragmentação do indivíduo, a abreviação dos vínculos 
afetivos, a exacerbação do narcisismo, o sentimento de efemeridade e de insegurança e a busca de 
prazeres intensos e imediatos (BEZERRA & JUSTO7, 2010 apud VÁZQUEZ, 2014). 

Dessa forma, não podemos fechar os olhos para o que se apresenta tão claramente - os rela-
cionamentos atuais caracterizam-se por sua fluidez, pois estamos imersos na correnteza do que o 
sociólogo Zygmunt Bauman nomeou como modernidade líquida. 

Esse tempo “líquido" propõe a ideologia da liberdade, pela qual os laços de afeto são apenas 
complementos necessários para uma vida saudável. O ideal é que o indivíduo seja colocado em um 
futuro seguro onde nada afete as suas preferências e, para tanto, torna-se importante constituir um 
espaço particular para se concentrar nas prioridades com o máximo de eficiência. Ou seja, cria-se a 
"bolha" do individualismo. Esse “mundo líquido” propõe um modelo de liberdade no qual não ex-
iste segurança, pois tudo ao redor é fluido, descartável e líquido. 

Se a regra é justamente a inexistência da mesma, a família e o casamento na sociedade pós 
moderna também são especificados pela inexistência de um modelo dominante, seja no que diz 
respeito às práticas, seja enquanto discurso normalizador destas (DINIZ NETO; FÉRES-
CARNEIRO, 2005). Há o surgimento de novos papéis para o homem e para a mulher e a liberdade 
sexual feminina é acirrada, aumentando a demanda por qualidade nas relações. Dessa forma, o 
padrão de casamento contemporâneo é rodeado de instabilidade, da busca por igualdade relacional 
e por satisfação sexual e relacional.  

Este ideal contemporâneo de individualidade, no qual impera a autonomia, a realização e a 
satisfação pessoal, contrapõe-se ao vínculo conjugal em que o pedido máximo seja o de dependên-
cia entre os amantes. Mesmo que haja uma construção pós moderna de laço conjugal, onde os dois 

                                                
7 Bezerra, P. V. & Justo, J. S. Relacionamentos amorosos na pós-modernidade: análise de consultas 
apresentadas em sites de agenciamento amoroso. Pesquisas e Práticas Psicossociais 4(2), 193-204. 
São João Del-Rei. 2010. 



 

 

parceiros intitulem a independência de cada um como prioridade do relacionamento, o matri-
mônio em si demandará a criação de uma zona comum de interação. Esta intimação nos leva ao 
que Férez-Carneiro (1998) chamou de difícil convívio da individualidade com a conjugalidade. 

Entretanto, a busca pelos casais de um matrimônio fundamentado no ideal histórico do ca-
samento tradicional, na tentativa de conciliar os  interesses de uma conflitualidade com as necessi-
dades da individualidade dos cônjuges tornou-se um desafio dentro dos parâmetros sociais atuais. 
Isto ocorre pelo fato do “eu" ter se transformado num ser autônomo, de modo a acreditar que não é 
preciso que mais ninguém esteja envolvido em seu mundo, principalmente quando suas exigências 
e satisfações não conseguem ser supridas ao lado de nenhuma pessoa. São nestas imensas brechas 
que se empodera a crença de sempre podermos encontrar um parceiro(a) melhor que o atual, já 
que estamos sendo guiados pela avalanche do consumo incansável na busca pelo novo e diferente. 
O leque de possibilidades é grande, o que torna difícil se comprometer para a vida inteira (BAU-
MAN8, 2004 apud VÁZQUEZ, 2014). O que alimenta e o que ajuda, então, a sobrevivência do laço 
conjugal?  

 
 

A Cinderela e o príncipe casaram: A construção do significado do “nós” 
A linda fábula da Cinderela termina justamente quando os dois finalmente descobrem o 

amor recíproco após o encaixe perfeito do sapatinho de cristal. A partir disso, eles formam um 
casal estonteante e iniciam sua jornada romântica. Como seria a continuação deste conto? Deixo 
aqui em reticências esta proposta: como o leitor escreveria novos capítulos deste belo casal. Afinal, 
o que é ser casal? Para Caillé9 (1991 apud FÉRES-CARNEIRO, 1998), são dois parceiros e um 
modelo único de ser casal. 

Cada sujeito vem com sua "mochila" que difere da "bagagem" do outro e esta tentativa eterna 
de mesclá-las em uma só “mala" conjugal é chamada de casamento. Quando as “roupas, acessórios 
e objetos" de um se tornam incompatíveis com os do outro e a busca pela melhor combinação nun-
ca é alcançada, dando lugar ao sofrimento e às insatisfações, podemos metaforizar que o pedido 
romântico do casamento se transformou em um verdadeiro “cAZAR”. Em tempos de contempora-
neidade, entretanto, a relação conjugal só irá se manter enquanto for prazerosa e útil para os 
cônjuges, reforçando a ideia de Giddens10 (1992 apud FÉREZ CARNEIRO, 1998) sobre o "rela-
cionamento puro” como aquele que só se mantém enquanto for capaz de proporcionar satisfações a 
ambos os parceiros. 

A bagagem, neste caso, refere-se à lealdade e à herança familiar, que trazemos conosco, seja 

                                                
8 Bauman, Z. Amor líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de  
Janeiro: Zahar. 2004. 

9 Caillé, P. Un et un font trois - Le couple révélé à lui-même. Paris: ESF. 1991. 
10 Giddens, A. A Transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades mo-
dernas, São Paulo, UNESP. 1992. 



 

 

ela consciente ou não. Quem somos nós, quem eram os nossos pais, quais os valores em que acredi-
tamos e em qual devemos acreditar, assim como os mitos que carregamos para as nossas relações, 
tudo isso é parte desta herança familiar e, mesmo sem perceber, ela será um acessório importante 
dentro da “mochila" que carregamos. 

Dessa maneira, o “Eu” abocanha uma complexidade de origens e de uma quantidade de his-
tórias vividas ao longo de seu desenvolvimento e, são estas infinitas alternativas de sujeitos que se 
encontrarão entre si e formarão pares, ou melhor, formarão a complexidade do “nós”. Nestas 
vivências múltiplas de amores, cada pessoa terá a chance de narrar um capítulo a mais do seu livro 
da vida, pois nas conversações entre narradores, somos sempre si mesmos potenciais quanto 
àqueles contidos nelas. Afinal, temos a certeza de que compomos nossa identidade através dos re-
lacionamentos que estabelecemos com os outros, pois a imagem que constituímos de nós nasce a 
partir do mundo relacional e dialógico. 

Somos seres sociais incapazes de suportar a solidão e é a partir desta intersubjetividade que, 
ao longo da vida, as diferentes formas de existência são apreendidas e, através das heranças famili-
ares, somos sujeitos integrantes de cada relação. A comunidade, a família, os grupos de pares e as 
pessoas significativas de nossas vidas compõem cada contexto no qual desejamos nos sentir per-
tencentes, pois o sentido de pertencimento favorece a afirmação de nossa identidade. Através de 
cada um desses sistemas de pertencimento, formamos um Nós que trilha um percurso, uma viagem 
e um mergulho profundo que nos permite, como indivíduos, compreender e compreender o outro 
como unidades de afeto, de amor e de amizade.  

Na urgência de redescobrir o sentido de pertencimento, que se perdeu em tempos de 
liquidez, há o risco de que o investimento na conjugalidade seja totalizante para um ou ambos os 
membros, mas fazer essa aposta exclusiva no matrimônio mobiliza a identidade do ser social. Ou 
seja, uma pessoa pode evoluir somente através da perspectiva do papel de esposa/marido e matri-
arca/patriarca da família e, ao se deparar com a fragilidade, a vulnerabilidade e a instabilidade que 
uma traição, por exemplo, pode trazer para o "nós", o cenário futuro torna-se sombrio quanto à 
recomposição de sua própria vida em outros termos e ao exercer outras funções, pois a forma de 
encarar uma ruptura conjugal também vai depender da dimensão do investimento e das expectati-
vas em torno do casamento. 

É o que geralmente acontece em uma fase inicial do relacionamento quando, em nome do 
amor, o casal apaixonado vivencia o "sentimento oceânico" de ser um só e nesta fusão, as fron-
teiras11 se misturam e cada cônjuge torna-se a extensão do outro. Porém, a capacidade de poder se 
diferenciar do outro é essencial para uma vida psíquica saudável e, por isso, é fundamental 
reconhecer que o casal tende a produzir uma certa entropia e que deve estar constantemente atento 
a isso, para que esta não se realize de fato e não se transforme em um relacionamento potente de 

                                                
11 Termo utilizado por Salvador Minuchin, no qual representa as linhas invisíveis que determinam a 
quantidade de contato entre as pessoas e tem como função proteger a diferenciação e a autonomia 
do sistema. 



 

 

sentimentos de aprisionamento e de sufoco (HEILBORN, 1992). 
Embora contenha muito da relação social que a amizade oferece - apoio, proteção e compan-

heirismo - a relação conjugal possui grande densidade e se diferencia das demais justamente por 
incluir a intimidade sexual. Assim como nas relações de amizade, a conjugalidade contemporânea 
pretende preservar a autonomia individual e a singularidade e, por isso, cada parceiro deve saber 
manter o outro afastado de uma parte de sua vida, enquanto os dois, em parceria, combatem a pos-
sibilidade de haver um isolamento do sistema frente ao mundo (HEILBORN, 1992). 

Cada casal encontra o seu modelo particular para negociar os espaços de individualidade. Is-
to pode se tornar um desafio intransponível, principalmente quando um deles se vincula através do 
estilo de apego ansioso12, ou isto pode virar cláusula do contrato conjugal, nem sempre conscien-
temente elaborado, que chancela o direito de um espaço próprio como algo tão importante quanto 
a dependência recíproca. Neste último caso, vemos originar uma contabilidade conjugal, em que 
são adotados rituais diários de confirmação da unidade conjugal a partir de uma espécie de relató-
rio cotidiano, ou seja, a obrigação de partilhar com o parceiro amoroso os feitos realizados quando 
estiveram distantes um do outro. 

Na cultura do individualismo enquanto sistema de valores, penso no enlace do matrimônio 
como tendo se transformado em algo tenso e dilemático, análogo a uma segunda vivência da ado-
lescência. A fase adolescente é aquela que faz o jovem gritar visceralmente pelo direito de existir 
como sujeito autônomo e, neste período, tende a negar que os laços familiares de dependência são 
necessários. É esta polaridade dependência/independência e esta contradição interna que podem 
absorver os membros da conjugalidade e, sem saber como administrar o “eu" dentro do “nós”, fra-
gilizam a conexão com seu par, se tornam míopes quanto ao sentido e ao significado daquele 
casamento e, consequentemente, tornam-se ferozes na busca pela própria identidade. 

Portanto, estabelecer um certo equilíbrio frente a ambivalência entre pertencer e se individu-
alizar é verdadeiramente um exercício desafiador. Ainda mais provocadora é a pretensão de fazer 
parte de uma história de empatia e de sensibilidade com o outro, pois temos um mundo em que há 
muito deixou de controlar a si mesmo, embora busque obsessivamente controlar os indivíduos, que 
não pode responder a seus próprios dilemas nem reduzir as tensões que ele mesmo semeou 
(BAUMAN; DONSKIS , 2014). 

Neste mundo descrito por Bauman, em que não há garantias nas redes de vinculações, facil-
mente pode surgir o sentimento de insegurança, o que, por sua vez, pode provocar um efeito devas-
tador sobre a necessidade do sujeito sentir que possui o controle da vida daquele com quem se rel-
aciona. Não se sabe, muitas vezes, nem o porquê e nem com qual finalidade, mas a tecnologia tor-
nou possível espionar a privacidade alheia e o espaço individual perdeu a capacidade de pertencer 
a um dono apenas, quando o “nós" se sobrepõe ao “eu". 

                                                
12 Adultos com vinculação insegura-ansiosa mostram elevado receio de abandono e dúvida sobre a 
disponibilidade afetiva do parceiro, o que os leva a ser hipervigilantes, desconfiados e ciumentos 
(BOWLBY, 1990) 



 

 

 

 
“Como não perder o 'casamento' em 10 dias”13 

Não há como se inventar uma fórmula universal que, milagrosamente, resolvesse todas as 
nuances complicadas de um relacionamento amoroso e o transformasse num verdadeiro conto de 
fadas. Mesmo assim, resolvi arriscar alguns rabiscos que possam nos comprometer ao protagonis-
mo de quem atua nos múltiplos cenários amorosos, lembrando que atualmente, poucos casamen-
tos são vistos pela sociedade como “sagrados”, além do fato de que muitos concretizam este feito 
apenas para publicar para a sociedade àquilo esperado pela mesma. 

Bauman (2014) estampa aos nossos olhos, mesmo que queiramos permanecer cegos, a exis-
tência de uma busca incansável por atenção e popularidade. A tecnologia, por sua vez, enfatiza este 
triste retrato, uma vez que vemos estampada no espaço virtual, a excessiva necessidade de produzir 
imagens magníficas e felizes do cotidiano, o que por sua vez, produz um efeito danoso na vida do 
sujeito que deseja “comprar" para si somente a imagem estática do casamento e da família. 

Como abordamos, é aquele que considera importante cumprir a etapa do casamento, social-
mente cobrada, mas nega a existência do dinamismo que o cotidiano desta “real" realidade propõe: 
no lugar da felicidade plena, alegrias acompanhadas de conflitos, problemas, tristeza, insatisfação, 
tolerância, enfim, um currículo extenso de exigências que, obviamente, não aparecem no "palco do 
teatro" construído para se ganhar aplausos.  

Concorrer com o que se apresenta no mundo virtual é completamente desleal. Como ser tão 
feliz e tão realizado quanto aquele que acompanhamos no facebook, no instagram e nos blogs? 
Simplesmente frustrante e utópico. Gerando, portanto, uma auto ilusão, o sujeito multifacetado, 
com uma variedade enorme de funções, sem tempo para perceber-se em cada mudança que acon-
tece, vê-se fragmentado, mais do que nunca, cindido entre o sentir, o pensar e o agir (DINIZ NE-
TO; FÉRES-CARNEIRO, 2005). Portanto, o outro preenche um vazio que o sujeito nem sempre 
reconhece, a relação amorosa se estabelece e este sujeito fragmentado sente-se inteiro (FÉREZ 
CARNEIRO, 1998). 

Uma das grandes dificuldades do encontro de almas é o de se encarar através do olhar do 
parceiro, que se constitui como um grande espelho. Neste, cada indivíduo tem a chance de observar 
de perto os conteúdos de si mesmo que foram colocados em segredo, que jamais poderiam ser 
abertos ao “público”, pois nem mesmo o dono desejou assumir ter a posse de tantos defeitos, de 
tantos buracos afetivos, de falhas, de imperfeições e de tantas fraquezas. Quanto melhor a pessoa 
reconhecer as facetas que compõem a sua identidade, mais consistente será o seu “eu" e, certamen-
te, maior o benefício de saber encarar a imagem que se reflete no espelho do parceiro, as acusações 
insanas projetadas poderão ser melhor mapeadas e a busca por garantias, que nenhum relaciona-
mento consegue ofertar, pode ocupar um lugar mais manso e menos ansiogênico. 
                                                
13 Analogia com o título do filme norte americano de Donald Petrie, de 2003 : “Como perder um 
homem em 10 dias" 



 

 

Na proposta de crescimento pessoal, portanto, o casamento pode ter um caráter reparador,  
uma vez que a realidade do mundo é sustentada através do diálogo com pessoas preciosas e o ma-
trimônio ocupa um lugar privilegiado entre as relações significativas validadas pelos adultos na 
nossa sociedade. Assim, a relação conjugal pode se transformar em fonte de aprendizagem, caso 
haja espaço para as diferenças e trocas pessoais (GOMES & PAIVA14, 2003; PAIVA & GOMES15, 
2006 apud VÁZQUEZ, 2014). Como afirma Bauman (2001), para manterem seus relacionamentos, 
os casais enfrentam o desafio de terem de negociar e atualizar na própria relação, seus desejos e as 
possíveis soluções para os problemas. 

Deste modo, o casamento teria uma função social de dar sentido à vida de um indivíduo (DI-
NIZ NETO; FÉRES-CARNEIRO, 2005). Como isso é viável se estamos, repetidamente, falando da 
fluidez e da escassez de vinculações seguras na contemporaneidade? Por certo, está na hora de nos 
apegarmos ao fio condutor de esperança de um leque positivo que foi aberto a partir da mudança 
de visão de mundo e de si mesmo, pois, se por um lado a crise indica uma ruptura nos padrões psi-
cossociais, ela também marca a transformação da relação homem e mulher, produzindo novas 
formas de sujeição e subjetividade. 

A posição pós moderna abriu novos caminhos de relativização de discursos essencialistas e 
limitadores do self e nos situou no campo da interpretação, considerando-o como uma expressão 
da capacidade humana em produzir significados através da linguagem. Portanto, como seres so-
cais, nos tornamos co-autores de uma narrativa em permanente transformação que, reciprocamen-
te, transforma nosso “si-mesmo” (DINIZ NETO; FÉRES-CARNEIRO, 2005). 

Dessa forma, a importância de compartilhar a vida com um outro alguém entrelaça-se com a 
maneira como vamos construindo a nossa identidade a partir do narrar - contar as histórias da 
nossa jornada de vida, do contar sobre quem somos, sobre a nossa origem, sobre o significado que 
damos à vida, até que consigamos compilar minimamente um “livro biográfico” inacabado, escrito 
em intercâmbio com todas as figuras valiosas, que, por sua vez, podem ser ou não personagens 
presentes nos últimos capítulos ou apenas se tornarem figurantes, na medida em que outros atores 
conseguem ganhar espaço e atuar como parte dos rabiscos atuais. 

E assim tomamos posse de um livro misterioso e com infinitas possibilidades de “fins”, só 
depende daquele que possui a caneta nas mãos ou daqueles que desejaram escrever em parceria, 
seja um romance, um drama, uma tragédia, sejam histórias de amores saudáveis, neuróticos, per-
versos, dramáticos, etc. 

Ou seja, escrever um capítulo de conto de fadas maravilhoso e eterno, em que o príncipe e a 
princesa, apaixonados, só conseguem dar sentido ao mundo ao seu redor na presença do amado e  
que, definitivamente viverão felizes para sempre, lembrem-se, como adultos, que o cotidiano do 

                                                
14 Gomes, I. C., & Paiva, M. L. de S. C. Casamento e família no século XXI:  
possibilidade de holding? Psicologia em Estudo, Maringá, 8, n. esp., 3-9. 2003. 

15 Paiva, M. L. S. C. & Gomes, I. C. Casamentos duradouros: o uso de entrevistas e o TAT na análise 
psicanalítica da relação conjugal. Mudanças- Psicologia da Saúde, 14(2), 151-159. 2006. 



 

 

casamento tem o potencial de transformar-nos em Shreks, verdadeiros ogros, afinal a intimidade 
inevitável desta realidade modifica o ideal romântico e a ilusão de que o outro, diferentemente de 
nós, não tem suor, não tem dor de barriga e não acorda com mau hálito. É importante, então, que 
possamos reconsiderar a ideia que carregamos no nosso imaginário a respeito desta intimidade, 
descolando-a do papel de destruidora para aproximá-la da função de construtora de um rela-
cionamento longo e estável. 

Afinal, o amor da atração física e das “borboletas" que voam no estômago do apaixonado pre-
cisa ser reformulado ao longo de um casamento. Este amor passa a ser valorizado pela solidificação 
da confiança, da amizade e da solidariedade entre o casal, pois, conforme aponta Wagner (2011), 
quando afirma que a solidariedade conjugal é uma ferramenta imprescindível para a elaboração de 
uma vida conjunta. O seu "eu” é benevolente, afável e prestativo? Então o seu “nós" também terá o 
potencial de ser. 

 
 

Era uma vez… 
Se o casamento é vital, por que tantos divórcios? Os indivíduos se divorciam não porque o ca-

samento não seja importante, mas porque sua importância é tão grande que os cônjuges não acei-
tam que ele não corresponda às suas expectativas. O casamento pode ser considerado um ato dra-
mático, no qual dois estranhos se conhecem e se redefinem a si mesmos através do diálogo. O dra-
ma do ato do encontro amoroso entre duas pessoas distintas é socialmente legitimado e interna-
mente antecipado muito antes de acontecer de fato na vida das pessoas (FÉRES-CARNEIRO, 
1998). 

Como discutido neste capítulo, vivemos numa correnteza que nos leva, velozmente, a buscar 
a saciedade de nossas aspirações e de nossos fragmentos. Estes, entretanto, pouco são reconheci-
dos ou nomeados, levando-nos a uma miopia e a uma visão obtusa a respeito do que procuramos e 
desejamos nos contextos e nas relações que vivemos. Justamente por um vazio desconhecido, nos 
tornamos exigentes conosco e com todos ao nosso redor, tentamos esquecer que as imperfeições do 
outro também são as nossas e, assim como gostaríamos de ser reconhecidos por aquilo que brilha 
em nós, é pedido que também possamos saber desviar o olhar da sombra do outro. O divórcio refle-
te, entre outros aspectos não detalhados aqui (violência doméstica, traição, etc), a dificuldade de 
suprir tantas exigências incansáveis. 

São as demandas excessivas do cotidiano, a busca desenfreada por novos consumos, o ideal 
romântico que se dissipa e a dificuldade de olhar para dentro de si que elevam a probabilidade de 
existir a insatisfação. Ao “subir ao altar”, tantos projetos e tantos sonhos foram construídos, mas 
quem sonhou? O sujeito em particular ou o casal em parceria? 

O casal contemporâneo está comprometido com a idéia de que se estrutura em função de um 
encontro psicológico singular, sendo-lhe estranha a idéia de sujeição à regras sociais (HEILBORN, 
1992). Dessa maneira, as regras que vão carimbar a identidade conjugal e que darão um norte aos 
envolvidos devem ser estabelecidas em parceria, de forma que a caneta seja compartilhada para 



 

 

que ambos consigam “legalizar" os seus anseios e formatar as cláusulas de um contrato "conjugal e 
intransferível”. 

É justamente por existir um projeto de vida conjunto e desejos a dois que a ruptura conjugal 
é considerado como algo tão doloroso, ainda que seja, para muitos casais, um “mal necessário”, 
quando a relação deixa de significar a felicidade que prometera no passado. Muitos entram em difí-
ceis dilemas para conseguir concretizar a separação e chegam a perpetuar um casamento conside-
rado falido, sentido e vivido diariamente desta maneira. Não é de se espantar, portanto, que a dis-
solução do casamento seja equiparada em nossa mente a um evento de morte e, da mesma maneira 
que tentamos não nos paralisar frente à ela, temos que dar continuidade após a ruptura de uma 
vida e de uma história construída e vivenciada com a pessoa que se foi; assim o fazemos com o 
divórcio, conseguindo exorcizá-lo para seguir em frente (TURNATURI, 2000).  

Como um luto que precisa ser elaborado a partir da morte, o narrar-se como indivíduo e par-
te de uma interação social após a vivência do divórcio é vital, para que a evidência fria dos desamo-
res possa sair de cena e abrir brechas ao sentimento amoroso e às expectativas de preencher nova-
mente os espaços do universo relacional. Daí renasce um progressivo entendimento mais profundo 
da alma, as aspirações e as concepções do viver e da vida, traduzido numa sensação de libertação 
que permite o indivíduo reflorescer. Assim, os divorciados, em sua maioria, buscam o recasamento. 
Afinal, a função basilar da vinculação é a proteção e a segurança, como afirma Zeifman e Hazan16 
(2008 apud Lamela, Figueiredo & Bastos, 2010) e o adulto espera que, num momento de fragilida-
de, possa procurar conforto e segurança no parceiro amoroso, que seja capaz de auxiliá-lo na sua 
reorganização psicológica e capaz de ofertar minimamente o aconchego demandado. 

É neste ponto, então, que se apresenta uma encruzilhada. Sabemos que uma das necessida-
des humanas mais básicas é ter uma conexão emocional segura com as pessoas importantes e 
significativas próximas a nós e que a teoria do apego17 define que a dependência, eficaz ou ineficaz, 
é uma parte inata do ser humano, não existindo a independência completa dos outros ou a super-
dependência. São variados os formatos de como a pessoa se apresenta num relacionamento e o que 
ela espera do parceiro, mas vimos que, em proporções diferentes, todos precisarão de acolhimento 
e de suporte, especialmente em situações adversas e nos momentos de crise, em que naturalmente 
as figuras de apego são acionadas. 

Em consonância com valores do individualismo, qual o espaço oferecido à dor do outro? A 
ideia de “relação pura” também foi abarcada por Bauman;Donskis (2014) como significando o 
“sem nós”, sem obrigações incondicionais assumidas, sem uma hipoteca para o futuro, ou seja, o 
único alicerce é a quantidade de satisfação com ela obtida. Obviamente, isso desagua na libertação 
individual, uma vez que o “sem nós” desobriga o sujeito a avaliar a si mesmo em termos de 
                                                
16 Zeifman, D., & Hazan, C. Pair bonds as attachments: Reevaluating the evidence. In J. Cassidy & 
P. R. Shaver (Eds.). Handbook of Attachment: Theory, research, and clinical applications. 2nd ed. 
pp. 436-455. New York: The Guilford Press. 2008. 
17 Formulada por John Bowlby, a teoria do apego descreve os diversos formatos de vinculação den-
tro dos relacionamentos humanos. 



 

 

obrigação moral, além de tornar-se livre das restrições que todas as obrigações com os outros ten-
dem a estabelecer (BAUMAN; DONSKIS, 2014). 

Estes autores colocam em relevo o lugar do mal na sociedade pós moderna, pois tendemos a 
considerar que o mal existe em algum lugar, confinados às guerras ou às ideologias totalitárias, 
mas na verdade, o mal está em nós e é difícil procurá-lo dentro porque subverte a lógica da vida 
cotidiana de uma pessoa comum. O mal está na insensibilidade ao sofrimento humano e no desejo 
de colonizar a privacidade alheia. As relações inter-humanas estão sendo comparadas à relação 
consumidor-mercadoria, logo, não juramos lealdade ao objeto adquirido apenas para satisfazer um 
desejo. A longevidade do uso tende a encolher e os incidentes de rejeição e descartes tendem a se 
tornar mais frequentes à medida que se exaure com mais rapidez a capacidade de satisfazer 
(BAUMAN; DONSKIS, 2014). 

Seguindo esta lógica de uma sociedade líquida, não tem sido este o ritmo da dança do 
casamento na contemporaneidade? Este cenário nos incita a refletir sobre nosso “eu”, pois vimos o 
quanto precisamos, numa medida ou noutra, da conexão emocional com alguns personagens sele-
tos e preferidos, que foram eleitos ao longo dos capítulos das nossas vidas. Ao eleger o (a) parceiro 
(a) amoroso, também pretendemos torná-lo (a) nesta figura segura, confiável, acessível e sensível à 
nossa dor, assim como espera-se de nós que nos tornemos exatamente isso para o outro. Portanto, 
acho válido repetir o questionamento acima: “qual espaço oferecido à dor do outro?”. 

A dor relacional pode ficar camuflada pelos diversos "tranquilizantes sociais” (compras, fes-
tas, bebidas, consumo, etc), que cegam e anestesiam o “eu”, impedido de sentir a verdadeira dor 
que adverte o organismo à urgência de reagir antes que seja tarde demais. As doenças mais assus-
tadoras são justamente àquelas que não provocam dor no estágio inicial, quando ainda podem ser 
tratadas e curadas. Análogo a isso, o casamento exige que o “nós" esteja atento à dor dele e à dor 
dos “eus" envolvidos e que, quanto mais cedo ela for cuidada, mais chance terá de cura, principal-
mente numa época em que o descarte se transformou na solução menos trabalhosa e mais prática, 
além de legitimada pela fluidez das relações. Para tanto, é fundamental que consigamos olhar para 
dentro, conhecer o “eu" complexo e repleto de conteúdos positivos e negativos, uma vez que o “nós" 
só existe a partir de uma soma de “eu" e o ritmo desta dança será ditada nesta parceria. 

Entretanto, não tenciono afirmar que todo e qualquer matrimônio tenha a força e o em-
basamento para perpetuar o “até que a morte nos separe”, pois como dito anteriormente, o divórcio 
é, para muitos casais, necessário e, embora aflitivo, pode ser bastante libertador. O capítulo da vida 
chamado “casamento" abraça diversos gêneros, em que o romance contém uma pitada de drama ou 
de mistério, e assim por diante, já que não é possível restringi-lo a nada. Cada casal sabe qual tipo 
de narrativa melhor lhe favorece e cada indivíduo possui o direito de mudar de ideia no decorrer da 
história, pois como ressalta Diniz Neto; Férez Carneiro (2005), vivemos, uns com os outros, vidas 
narradas. Logo, se a narrativa atual não estiver permitindo um presente feliz, o objetivo passa a ser 
a narrativa de uma nova história mais coerente. 

Assim, é possível escrever o “Era uma vez…” para poder dar seguimento ao tão desejado “em 
busca da felicidade”. Enfim, volto para a declaração do sociólogo Bauman (2014 apud Bauman; 



 

 

Donskis, 2014) sobre o milagre e a benção de alguém conseguir encontrar um amigo para toda a 
vida, e ouso trocar um termo por outro ou até mesmo acrescentar: encontrar um parceiro amoroso 
para toda a vida é um milagre e uma bênção. 
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