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RESUMO: 
Este texto trata-se de uma reflexão sobre a história do casamento e do amor. Em sua 
origem, o casamento era fruto de acordos entre famílias e não resultado da escolha 
pessoal. O casamento e o amor, tal como conhecemos na atualidade, surgiu com o 
estabelecimento da ordem burguesa, identificando-se com a família conjugal moderna, 
que, embora preservando a desigualdade entre os cônjuges, se auto-definiu como 
instituição voltada para o amor. Assim, estabelecendo um diálogo com Ariès, Guiddens, 
Del Priore, entre outros autores que deram importantes contribuições sobre o tema, 
pretendemos resgatar o processo de construção e transformação das relações amorosas 
desde a antiguidade, para compreendermos as influências, mudanças e permanências 
dessas relações na contemporaneidade. Dito isso, o objetivo deste estudo é analisar as 
representações do casamento para mulheres que se casaram na segunda metade do 
século XX e para mulheres que se casaram na primeira década do século XXI. 
Contribuíram de forma fundamental para essa reflexão os resultados empíricos obtidos 
em duas pesquisas, nas quais privilegiamos o método de pesquisa qualitativa, utilizando 
a técnica da entrevista semiestruturada com um roteiro previamente estabelecido. 
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O casamento, segundo o dicionário Aurélio como é “um ato solene de união 

entre duas pessoas de sexo diferentes, capazes e habilitadas, com legitimação religiosa 

e, ou, civil”. Para abordar este tema, passeamos de forma panorâmica pela literatura 

sobre o casamento, tentando traçar a sua trajetória desde a origem, passando pelas 

mudanças sofridas na modernidade para, a partir daí, compreendermos o significado do 

casamento na contemporaneidade do ponto de vista feminino.  

Contribuíram também de forma fundamental para essa reflexão os resultados 

obtidos por meio das pesquisas “A Mulher Chefe de Família: dona-de-casa ou dona da 

casa” realizada em 1999 com mulheres que se casaram entre as décadas de 1950 a 1990 

e  “Casar ou não casar: Eis a questão”, que vem sendo realizada pelo Grupo de Pesquisa 

“Gênero e Violência” do Museu Pedagógico – UESB – Vitória da Conquista, Bahia, 

com mulheres que se casaram entre os anos de 2000 a 2010.  
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No processo de realização dos referidos trabalhos utilizamos o método de 

pesquisa qualitativa, compreendendo a técnica de entrevistas semiestruturadas com o 

intuito de descrever e decodificar os componentes que darão sentido ao objeto estudado, 

possibilitando ao pesquisador o emprego de uma lógica empírica, definição e dimensão 

do campo de trabalho. Foram realizadas 30 entrevistas, com mulheres de 33 a 72 anos 

de idade que se casaram em décadas diferentes.  

 

Uma breve história do casamento  

Para Del Priore (2005, p.26) o casamento é uma instituição básica para a 

transmissão do patrimônio. Sua origem é fruto de acordos entre as famílias e não 

resultado da escolha das pessoas que vão se unir em matrimonio. Da antiguidade à idade 

média, eram os pais que cuidavam do casamento dos filhos. Tratava-se de um negócio 

de família, um contrato que dois indivíduos faziam não visando o prazer, mas atender os 

interesses de suas famílias, as quais reconheciam que a garantia da igualdade econômica 

entre os cônjuges era fundamental para a preservação de suas fortunas.  

A partir da expansão do cristianismo, em princípios do século V, e da queda do 

Império Romano, abre-se um novo espaço para a Igreja que, aos poucos, passa a 

estender seu poder sobre o casamento, ainda que de forma modesta. No século VIII, 

preocupada com os preceitos morais, a Igreja passou a pregar a monogamia, pois os reis 

francos eram polígamos e esta forma de relação era um meio de exibir riqueza, poder e 

alianças políticas (ARAUJO, 2002).  

O estabelecimento do casamento como um sacramento só ocorreu em meados do 

século XII, na Europa, mas foi no século XIII, que casar na igreja tornou-se uma prática 

corrente. Nessa época a moral cristã foi normatizada, instituindo o sacramento do 

matrimonio e tornando-o monogâmico e indissolúvel. O casamento passou a ser o único 

espaço legítimo para a sexualidade, que tinha como objetivo único a reprodução. Na 

visão da Igreja, os cônjuges deviam se unir por dever e não por amor, pois a sua maior 

preocupação era com a procriação, com o débito conjugal e evitar a ocorrência de 

adultério.   

            O ideal cristão pregava a virgindade, a castidade e a continência.  Preservar estas 

condições impostas pela Igreja e renunciar aos prazeres da carne eram requisitos 

necessários para a entrada no reino dos céus. De acordo com Vainfas (1986) esta 

pregação encontra-se na exortação do apóstolo Paulo aos coríntios, na qual, recomenda-



se aos homens que permaneçam celibatários, às viúvas que se mantenham castas e às 

solteiras que continuem virgens.  

A ideologia que condenava o desejo e o prazer, por sua vez, não se sustentou por 

muito tempo. Diante da realidade dos fatos, a Igreja passou a aceitar o casamento como 

forma de por freio nos libertinos. Assim, conforme a moral cristã, o casamento só era 

legítimo se colocado a serviço da prole, da família.  

A exaltação do amor conjugal pela Igreja católica é coisa muito recente. Para 

muitos teólogos da atualidade, “as relações conjugais são imorais quando não há mais 

amor”.  Elas não podem ser outra coisa que “expressões de amor”. Mas isto, hoje, uma 

vez que no passado, o casamento estava longe de ser o lugar de encontro amoroso entre 

homens e mulheres, afirma Del Priori (2007, p. 123).  

 
O amor e o casamento nas sociedades modernas  

O tema do amor é controverso e instigante, especialmente quanto à sua origem. 

De acordo com Del Priori (2005:69), a sua herança vem de muito tempo atrás, o ano de 

1750 antes de Cristo, distante passado em que foram encontradas manifestações de 

amores gravados em tábuas de argila por amantes apaixonados ou enciumados: “tenho 

sede do teu amor”, “você é única” ou palavras que foram encontradas na Bíblia um 

milênio depois: “beija-me na boca, tuas carícias são melhor do que vinho”. 

Todavia, para alguns autores foi no século XII que se deu o nascimento, a 

glorificação e a exaltação do amor no Ocidente, sobretudo no seu aspecto heterossexual 

e humanístico. Foi nesta época que surgiram os trovadores que, em seus poemas 

cantavam e propagavam o amor cortês por toda a Europa. O amor puro é cantado por 

meio de versos que celebram a continência sexual, conservando, por sua vez uma 

tonalidade carnal que convinha à aristocracia. O amor cortês adotou como lema a 

exaltação carnal e espiritual nas relações amorosas entre homens e mulheres, essa 

exaltação era mais idealizada do que prática, mais descritiva do que vivenciada, afirma 

Del Priore (2005, p.70). 

  Giddens (1993) ao refletir sobre a questão do amor, afirma que, embora o uso da 

palavra paixão seja secular – paixão religiosa - ela permanece relativamente moderna e 

faz sentido considerar o amor apaixonado, que, nada mais é que a expressão de uma 

ligação genérica entre o amor e a ligação sexual: 

Para o individuo que se encontra nesse estado, tudo no mundo parece mais brando, 

exuberante, embora talvez ao mesmo tempo consiga perceber o interesse do indivíduo 

que está tão fortemente ligado ao objeto do amor. Isso significa que “o amor apaixonado 



é especificamente perturbador das relações pessoais, em um sentido semelhante ao do 

carisma; arranca o individuo das atividades mundanas e gera uma propensão às opções 

radicais e aos sacrifícios” (Giddens, 1993, p.48). Por este motivo, o amor paixão, do 

ponto de vista da ordem e do dever sociais, pode ser visto como um perigo.  

Embora o amor apaixonado seja um fenômeno universal, dificilmente ele é 

reconhecido como base necessária ou suficiente para o casamento. Para Giddens (1993, 

p.49), ele deve ser diferenciado do amor romântico, “muito mais culturalmente 

específico”. O inicio do amor romântico coincidiu mais ou menos com a emergência da 

novela, que descobriu a conexão como forma de narrativa. Os ideais do amor-romântico 

inseriram-se nos novos laços entre a liberdade e a auto-realização.  

Segundo Giddens (1993), o amor romântico pressupõe a possibilidade de se criar 

um vínculo emocional durável com o outro, tendo-se como base as qualidades internas 

desse próprio vínculo. Nele, esposas e maridos eram vistos cada vez mais como 

colaboradores de um mesmo empreendimento emocional, que tinha primazia até mesmo 

sobre as obrigações para com os filhos. Nesse modelo de união o elemento do amor 

sublime tende a ter maior predomínio que aquele do ardor sexual.  

As maiores mudanças no casamento se iniciam a partir do século XVIII, com a 

modernidade. Nessa época, afirma Ariès (1985), a sociedade ocidental passou a 

conviver com uma nova ideologia, aquela que estabelece o casamento baseado no amor, 

no amor paixão. Este novo ideal burguês, que valoriza o amor individual, impõe aos 

esposos que se amem, ou que façam de conta que se amam, que cultivem em relação ao 

casamento profundas expectativas de felicidade e realização. No Brasil, da metade do 

século XIX em diante, o casamento passa a significar um vínculo de amor e felicidade 

entre os cônjuges. 

O amor romântico como precondição do casamento, teve enorme difusão na 

sociedade que passava por importantes mudanças, propiciando o surgimento de um 

novo modelo de família, burguesa, ou nuclear, caracterizada por conter e desenvolver 

valores como o amor entre os cônjuges, a maternidade, o cultivo da mãe como um ser 

especial, o do pai como responsável pela manutenção do lar, a presença da criança como 

centro da família, dentre outros. 

Para Perrot (2008, p.46), o casamento representava o ápice “do estado de 

mulher”, uma condição normal da maior parte das mulheres. No Brasil colônia, os 

sentimentos de amor pareciam ligados a formas de sociabilidades tradicionais. Por aqui, 

descreve Del Priore (2005, p. 23): “os sentimentos como que transpiravam das 



comunidades; as casas eram invadidas pelo olhar dos vizinhos, pela fala das comadres, 

pelos gritos das crianças que circulavam entre os domicílios. Os sentimentos afloravam 

diretamente da experiência concreta”. 

Com a consolidação do capitalismo durante o século XIX, a sociedade brasileira 

sofreu muitas transformações. Os processos de modernização, industrialização e 

urbanização promoveram o surgimento da nova família, baseada em uma mentalidade 

burguesa. Essa organização da família introduziu novos elementos na vida familiar: a 

liberalização dos costumes; uma nova sensibilidade e uma maneira diferente de pensar a 

conjugalidade e o amor; e a valorização da maternidade e do cuidado dos filhos, 

reconfigurando a vida doméstica, o tempo e as atividades femininas.  

 

Casamento na contemporaneidade: mudanças e permanências  

No século XX, o modelo dominante de família no Brasil estava associado à 

imagem de um casal e seus filhos vivendo sob o mesmo teto. Esse modelo de família 

moderna e individualista teve suas bases estruturadas a partir de uma hierarquia e de 

uma divisão sexual do trabalho, que demarcava nitidamente os espaços dos gêneros na 

esfera produtiva e impedia que a liberdade e igualdade de direitos fossem exercidas nas 

mesmas condições pelos dois sexos. Dividida em dois mundos: o feminino, da casa, 

privado, em contraposição ao mundo masculino, da rua, público, essa família deixou de 

ser primordialmente uma unidade econômica para ser um refúgio, um lugar de 

expressão de sentimentos entre o casal e os filhos.     

Bassanezi (1997) e Del Priore (2005) apontam que, em meados do século XX, o 

casamento representava o objetivo mais importante na vida das mulheres. Ser mãe, 

esposa, dona de casa, era este o destino natural das mulheres. Os relatos das mulheres 

que entrevistamos confirmam essa afirmativa: “O que eu aprendi com minha mãe a respeito 

do casamento era uma coisa que toda mulher teria que fazer. Ficar moça na casa do pai, depois 

casar e cuidar dos filhos e do marido, como ela fez”. (Norma, 41 anos), “A visão que eu tinha 

do casamento era na base do “Complexo de Cinderela”, a gente procurava o homem que 

a gente se apaixonava pra casar, ter filhos e manter aquele romantismo...” (Isaura, 53 

anos, 3º Grau, Professora). 

O maior receio das moças dessa época era não realizar esses objetivos, pois, 

assim, não teriam cumprido o “destino feminino” e sofreriam muito com esse estigma 

social. O relato de Ana, (55 anos) reforça essa visão: “Eu fui preparada pra me casar, eu tinha 

vontade de ter a minha casa, de ter meus filhos, era a expectativa que eu tinha, agora se eu não 

me casasse e não tivesse filhos eu seria uma mulher frustrada, hoje. Como diz Bassanezi  (1997, 



p.619), “Uma mulher com mais de 20 anos de idade sem a perspectiva de um casamento 

corria o risco de ser vista como encalhada, candidata a ficar para titia. “Aos 25 anos, 

considerada solteirona, já era fonte de constrangimento”. 

A identidade feminina dessa época foi construída a partir do ideal do casamento e 

da vida privada com um lar próprio. Todavia não podemos afirmar que o discurso sobre 

o casamento seja homogêneo entre as mulheres dessa geração. Tanto a literatura sobre o 

tema quanto os relatos obtidos, revelam que foi construída uma rede de significações em 

torno do ser mulher na família, na qual um dos mais importantes acontecimentos é o 

casamento, o que não implica no único e mais importante passo na vida de todas as 

mulheres. Para Coutinho e Menandro (2004, p.9): “Há um conhecimento socialmente 

partilhado sobre o que o casamento representa, sobre como deve e como não deve ser, 

que exerce evidente função na dinâmica social. Assim, a condição de ser mulher parece 

estar ancorada no casamento”. 

Nas últimas décadas, o ideal da maior parte das pessoas que se enamoram e se casam por 

livre escolha é o da busca da felicidade e da constituição de uma família moldada dentro dos 

padrões estabelecidos pela sociedade. O ideal das mulheres entrevistadas que se casaram entre 

os anos de 1950 e 1980 não era diferente: “Eu imaginava que era um mar de rosas, que ia ser 

uma maravilha. Vinha de uma família que me prendia, muito religiosa e do interior. (Elvira, 39 

anos,  2º Grau, Bancária); “O casamento é o que toda menina dessa idade espera, ser feliz, 

imagina que o casamento é um mar de rosas, que você vai ter um companheiro prá fazer tudo 

junto com você, que vai dividir tudo” (Leila, 39 anos, 3º Grau, Professora); “Prá mim o 

casamento era uma coisa maravilhosa, a realização, um complemento na vida da gente” (Lígia, 

58 anos, 3º Grau, Professora). “Prá mim o casamento era um sonho, era tudo maravilhoso, 

abraços, beijos, tudo bem. Eu imaginava assim: o pai, a mãe e dois filhos, como a gente via nas 

revistas, nos livros, e de fato eu só tive um casal. Era este o meu sonho”. (Norma, 41 anos, 1º 

Grau, Empregada Doméstica). 

O depoimento de Norma resume claramente o pensamento da maioria das 

mulheres que entrevistamos. O casamento, como a realização das expectativas 

femininas, representado pelo modelo da família nuclear, que a ideologia burguesa 

tratava de difundir por meio de suas instituições. Norma tentou seguir esse modelo 

encontrado nos livros, nas revistas: casou e teve apenas dois filhos.  

O Sonho do casamento era compartilhado pela maior parte das mulheres que foi 

educada, tendo na sua realização, o maior acontecimento do seu destino. Como diz 

Bessanezi (1997, p 609), “Na ideologia dos Anos Dourados, maternidade, casamento e 



dedicação ao lar faziam parte da essência feminina; sem história sem possibilidades de 

contestação”. 

Os relatos acima demonstram que tanto as mulheres pertencentes aos estratos 

mais altos da sociedade, quanto as que estão situadas nas camadas de menor poder 

aquisitivo, tinham, na época em que se casaram, uma visão semelhante acerca do 

casamento. Do mesmo modo pensavam as mulheres com alto grau de escolaridade e as 

que nem chegaram a freqüentar uma escola. O casamento, no imaginário da maior  parte 

das mulheres representava um sonho, um filme com final feliz, como no relato de Maria 

Luiza (62 anos, 2o grau, Empresária): “O casamento, para mim, eram os filmes de Hollywood 

[...] E o que eram os filmes de Hollywood? Histórias com um final feliz”.  

Essas representações demonstram que estas mulheres não foram orientadas para 

viver o casamento real, e sim o casamento do mundo colorido dos contos de fada, das 

fantasias românticas que nunca se realizam. Entretanto, essas fantasias são funcionais ao 

modelo de família e aos diferentes papeis de homens e mulheres, amplamente 

divulgados e valorizados na sociedade em que vivemos, como no relato de Cleide (44 

anos, 3o Grau, Professora): “Ah! era uma visão romântica, de tudo lindo, divino e maravilhoso. 

Esperava que ia ser feliz e que tudo ia dar certo. Uma vida a dois, cheia de amor, essas coisas 

assim que adolescente acha.  

Em sua trajetória histórica o casamento foi invadido por sentimentos, desejos e emoções 

relativos ao amor-paixão. Desejo, que, segundo Porchat (1992), nunca se realizou, pois o amor-

paixão, diante de tantos impedimentos, era apenas anunciado e nunca vivenciado para além de 

um momento. Na sociedade moderna, porém, a realização desse amor se tornou possível por 

meio do casamento. E um dos elementos que mais contribuiu para ligar as idéias de união 

perfeita, felicidade e casamento foi o cinema – especialmente até a década de 1950 – pois a 

maior parte dos filmes produzidos em Hollywood, sobretudo em suas cenas finais, passavam a 

idéia de que o casamento representava o lócus ideal para a perpetuação e efetivação da vivência 

do amor-paixão, como relatou Maria Luiza. 

Sobre essa questão, Bessanezi (1997) ressalta que alguns conservadores 

chegavam ao ponto de criticar o cinema americano por trazer para o Brasil “más 

influências”, pois as cenas que mostravam em suas telas como normais, revelavam 

hábitos que para a moral da época eram condenáveis a exemplo de mocinhas ousadas e 

cheias de iniciativa, que ficavam horas em companhia de um rapaz em seu carro ou 

apartamento. Tudo isso representava uma falta de respeito aos mais velhos, à moral e 

aos bons costumes.  



Para muitas mulheres, a partir da união com a pessoa escolhida, teria início uma 

nova fase em suas vidas, tudo seria como no cinema. Acreditavam ter encontrado no 

companheiro, a pessoa com a qual poderia compartilhar todos os momentos alegres e 

tristes, como no juramento religioso: “Na saúde e na doença. Até que a morte os 

separe”.  

 A maior parte das entrevistadas tinha uma visão romântica de casamento: “Eu 

acho que eu me casei mais, pensando que ia ser outra vida melhor, que eu ia ter mais 

liberdade, que ia ser diferente” (Eneida, 46 anos, 1º Grau, Comerciária); “O casamento 

representava tudo de bom, aquela coisa bonita... Eu achava que o casamento ia me dar 

muita segurança, liberdade. Eu buscava muita liberdade” (Cecília, 61 anos, 2º Grau, 

Comerciante); “Eu achava que o casamento seria uma integração de marido e mulher, de 

um respeitar o outro e que teria uma vida melhor de participar, de sair, de liberdade” 

(Ana Tereza, 52 anos, 2º Grau, Fazendeira). 

Para a maior parte dessas mulheres casamento representava uma meta, às vezes, a 

principal meta de suas vidas e os primeiros anos do casamento foram concebidos como 

o início da sua concretização a partir do nascimento dos primeiros filhos. “O casamento 

pra mim é o que toda mulher sonha. Eu fui preparada pra me casar, eu tinha vontade assim de 

ter a minha casa, de ter meus filhos, era a expectativa que eu tinha, agora se eu não me casasse e 

não tivesse filhos eu seria uma mulher frustrada hoje” (Ana, 55 anos, 2º Grau, Empresária); 

“Casamento era ser mãe, cuidar de casa e de filhos. Quando minhas filhas já estavam crescidas 

eu tive vontade de trabalhar, mas meu marido achava que o lugar de mulher era em casa” 

(Telma, 49 anos, 2º Grau, Empresária). 

A maternidade, a vida voltada para os cuidados com o marido e os afazeres domésticos, 

eram considerados sinônimos de feminilidade, enquanto que a participação no mercado de 

trabalho, a força e o espírito de aventura eram considerados características do universo 

masculino. A mulher que não perseguisse as trilhas marcadas pelo seu destino estaria na direção 

contrária à sua própria natureza e dessa forma, não poderia ser feliz e nem mesmo promover a 

felicidade de outras pessoas. Esta era a educação das meninas, desde crianças elas aprenderam 

que deveriam ser boas mães e boas donas de casa. E como no relato de Ana, a não concretização 

dessas expectativas, seria uma frustração. 

 Para algumas mulheres, o casamento foi tido como a possibilidade de se 

libertarem do jugo dos pais que as mantinham sob rédeas curtas. Devido a educação 

muito rígida que recebiam, elas quase não podiam sair de casa, a não ser em companhia 

dos próprios pais ou irmãos. A maior preocupação dos pais era que elas se preservassem 

para não dar o que falar e consequentemente, arranjarem um pretendente. O relato a 



seguir exemplifica a força da opressão sentida por muitas moças, mesmo no caso de 

Juliana (44 anos, 3º Grau, Professora), que se casou na década de 1970. “Olha, a imagem que 

eu tinha do casamento era que ele seria eterno, um sonho, ainda mais por que seria uma maneira 

de eu fugir da repressão de meu pai. Para eu sair de casa eu tentei me enrolar apimentando mais 

a relação e isso apressar o casamento”. 

 Sobre esta questão Bassanezi (1997) ressalta que durante a década de 1950 havia 

um código de moralidade conhecido por todos, pais, vizinhos, amigos, educadores, 

entre outros, todos estes, aptos a julgar o comportamento das moças. Para seguir as 

regras desse código, as moças deveriam: evitar roupas ousadas; não sair sozinhas em 

companhia de rapazes, ou freqüentar lugares suspeitos, que sugerissem intimidade; e 

evitar a fama de namoradeira e de mulher fácil. Elas eram classificadas pelas revistas 

que circulavam nacionais como “moças de família” e “moças levianas” e “não casar” 

significava fracassar socialmente.   

Todavia, como afirma Taube (1992), as expectativas de casamento ideal, de 

felicidade, de permanência e de estabilidade estão presentes na maior parte dos 

casamentos que são realizados, mesmo hoje, quando os costumes e as perspectivas 

sociais e sexuais, já não são as mesmas de tempos atrás.         

Como o objetivo deste trabalho é refletir sobre o casamento a partir do olhar de 

mulheres que se casaram em diferentes períodos da história recente do Brasil, 

entrevistamos também 10 mulheres que se casaram entre os anos 2000 e 2010, a fim de 

conhecermos o que elas pensam do casamento: “Era um sonho pra mim. Desde pequena eu 

tinha vontade de casar. Eu queria ter a minha família, a minha casa, um companheiro, uma 

pessoa com quem eu pudesse dividir tudo” (Camila, 28 anos, 3º Grau, Pedagoga); “Quando eu 

casei, eu sabia que ia mudar, eu imaginava que ia casar, viver em uma casinha arrumadinha, ia 

ficar só ali, daí o maridinho ia chegar, ia fazer tudo, fazer a feira sozinho e você ia ficar ali... A 

adaptação foi ótima, Graças a Deus”  (Joyce, 28 anos, 2º Grau, Vendedora ); “O conceito de 

casamento para mim é você se unir à pessoa que ama na busca da felicidade. Não essa felicidade 

idealizada, mas assim, de momentos mais felizes juntos, do que infelizes” (Patrícia, 33 anos, 

Defensora Pública). “O casamento já significava para mim um plano de Deus para o homem e 

para a mulher, um vínculo eterno que duas pessoas fazem e para mim é uma aliança, um 

compromisso que você faz diante do seu cônjuge e diante de Deus” (Rosilene, 32 anos, 

Professora, 3º Grau); “O casamento para mim significava um recomeço, uma vida nova, uma 

doação também, porque no casamento a gente acaba abrindo mão de muitas coisas, mas eu já 

tinha consciência disso quando eu me casei” (Jaqueline, 27 anos, 2° Grau, Vendedora). 

A maior parte das mulheres que se casaram entre os anos de 2000 e 2010 

viveram sua juventude nos anos noventa, época em que muitas discussões foram 



inauguradas, sobretudo a partir da influência do movimento feminista e do movimento 

das mulheres que lutavam pelo reconhecimento dos seus direitos. Já não havia um 

discurso único em torno do papel da mulher na sociedade. Coexistiam formas de pensar 

que de um lado defendiam novas possibilidades para a mulher além da dedicação 

exclusiva à vida doméstica e de outro aquela que valorizava o papel feminino 

tradicional. 

 Diante dos relatos apresentados a nossa reflexão é que, não obstante as 

diferenças entre as gerações; os novos papéis assumidos pela mulher na sociedade; as 

novas oportunidades educacionais; a forma de pensar sobre o casamento ainda está 

muito próxima do que pensavam as mulheres que casaram entre as décadas de 1950 e 

1990. Ainda estão presentes nas cabeças destas mulheres as representações de 

casamento como algo muito importante a ser concretizado. Como ilustram estes relatos: 

“Era um sonho pra mim”; “Pra mim casamento é ser feliz”; “Um plano de Deus para o 

homem e para a mulher”. 

Constatamos ainda, a existência de outros pontos de aproximação na forma de 

pensar as relações conjugais entre as mulheres estudadas. Como exemplo, podemos 

citar a forte a influência da religião e a visão do casamento como uma ponte para a 

felicidade. Outro aspecto que nos chamou atenção é que, mesmo as mulheres que almejam 

uma profissão ou que já se encontram com uma carreira profissional estabilizada, 

ressaltam a importância do casamento como projeto pessoal. “Pra mim casamento é ser 

feliz, não é ser feliz a vida inteira, mas é ter identificação com o outro, é ter mais sensações de 

felicidade do que de tristeza. Pra mim, casar é você se unir a alguém que vai te trazer mais 

momentos felizes do que infelizes, é compartilhar o seu dia-a-dia, as questões patrimoniais, 

planejar ter um filho, constituir família, mesmo. É você idealizar estar com aquela pessoa pelo 

resto da vida”. (Patrícia, 33 anos, Defensora Pública). 

 O relato de Patricia ilustra a mistura de sentimentos que estão presentes na vida de 

grande parte das mulheres que convivem atualmente com as novas mudanças na divisão dos 

papeis entre os sexos. Por mais que estejam certas da importância desses novos papéis e do 

lugar que ocupam na sociedade como indivíduos de direitos e deveres, no plano afetivo, muitas 

mulheres ainda expressam o ideal de felicidade proporcionado por meio do um casamento. 

Como apontam Coutinho e Menandro (2010, p.10), “mesmo com a disseminação de novas 

expectativas femininas (e masculinas) de realização pessoal, o casamento ainda é uma opção de 

peso para a mulher, o que possibilita a manutenção de configurações tradicionais em se tratando 

de vida familiar”. 

Outro ponto de aproximação na forma de viver a conjugalidade entre as mulheres 

entrevistadas nas duas pesquisas é o fato de que ainda existe mulher que abre mão do trabalho 



para cuidar dos filhos ou da família, como é o caso de Jaqueline (27 anos) que, como muitas 

mulheres do primeiro grupo, optou pelo cuidado da família: “Eu tive que abrir mão de trabalhar 

fora por causa das crianças. Eu queria passar para eles coisas que outros não poderiam. Abri 

mão do trabalho para acompanhar o desenvolvimento escolar, a infância deles” (Jaqueline, 27 

anos, 2° Grau, Vendedora).  A despeito dessa situação, que não é apenas de Jaqueline, o ideal de 

casamento feliz, ancorado no amor, contrasta com as dificuldades do cotidiano e com as 

incertezas, tornando a relação do casal uma fonte de ambiguidades e conflitos. Nesse sentido, 

como diz Coutinho e Menandro (2010, p.13): “O conflito que permanece é aquele entre o real e 

o ideal. Maior autonomia feminina só tem sido possível com o acúmulo de atribuições”. 

Embora existam continuidades nas formas de ver o casamento entre as mulheres que se 

casaram nos diferentes períodos abordados, ele já não representa o único projeto de vida para as 

mulheres que se casaram entre os anos 2000 e 2010, elas não o concebem mais como destino. 

 A opção pelo casamento, não significa que a mulher não possa conciliar com outras 

atividades que também são importantes para a sua realização pessoal, como a valorização da 

carreira, da independência financeira, da individualidade, requisitos que tira do casamento o 

lugar de prioridade na vida de muitas mulheres. O relato de Patricia (33 anos, Defensora 

Pública) é uma demonstração dessa nova forma de viver a conjugalidade, especialmente para as 

mulheres. “No início do casamento o meu marido me cobrava mais compartilhar os problemas, 

inclusive os financeiros. Eu tinha um conflito muito grande com isso por que eu me sentia 

invadida. Pra mim, o meu, era meu, o dele, era dele e o nosso era nosso. Eu fui criada para a 

independência. Pra ele tudo era comum, pra mim não, eu achava que existia um espaço que era 

só meu”. 

A necessidade que as mulheres enfrentam atualmente para conciliar suas 

diferentes funções não é vivida sem dificuldades, no entanto, estas são encaradas como 

desafios para a sua auto-realização. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, 

ela passa a responder simultaneamente por duas esferas: a pública e a privada, condição, 

que, na visão de Durham (1983:34), constitui uma contradição fundamental: “a 

percepção de sua igualdade enquanto indivíduo na esfera do mercado e de sua 

desigualdade enquanto mulher, ancorada na esfera doméstica da reprodução”.  

Assim, não obstante este artigo signifique um recorte de um estudo em 

andamento, os dados obtidos já nos permitem inferir que a visão de casamento de 

muitas mulheres que se casaram na última década não rompe totalmente com as 

expectativas do casamento ideal, fonte de felicidade e de estabilidade, no entanto, eles 

denunciam que o que se rompeu neste espaço de tempo foi a concepção tradicional do 

casamento como o destino natural das mulheres.  
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ABSTRACT 
This text is about a reflection on the history of marriage and love. In its origin, marriage 
was the result of agreements between families and not the result of personal choice. 
Marriage and love, as we know it today, began with the bourgeois order, identifying 
itself with the modern conjugal family, which, while preserving the inequality between 
spouses, has defined itself as an institution dedicated to love. Thus, establishing a 
dialogue with Ariès, Guiddens, Del Priore among other authors who have made 
important contributions on the subject, we intend to redeem the process of construction 
and transformation of love relationships since ancient times, in order to understand the 
influences, changes and continuities of these relationships in the contemporary society. 
The objective of this study is to analyze the representations of marriage for those 
women who got married in the second half of the 20Th century and to those women who 
got married in the 21St century. It has contributed to this debate, empirical data obtained 
in two studies, in which we have focused on the qualitative research method, using the 
technique of semi-structured interview with a script previously established to facilitate 
the conversation, because there is nothing more enriching than the expression of the 
feelings of its own protagonists. 
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