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RESUMO 

 

A relação conjugal, pode ser vista em nossa sociedade ocidental, em primeira instancia, 
como uma escolha conjugal que se caracteriza por ser subjetivo e individual. Assim, para o 
indivíduo, esta escolha está atrelada a inúmeras instâncias sociais e culturais que operam 
sobre o indivíduo. Com isto, a referida pesquisa promoveu discussões acerca da relação 
conjugal, tendo como foco a compreensão da mulher acerca da própria conjugalidade por 
meio dos sentidos atribuídos por estas mulheres que fazem parte de um grupo de fomento à 
autonomia e empreendedorismo do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce 
Dauo Objetivou-se especificamente na pesquisa: Identificar se elas relacionam tais sentidos 
com o contexto da conjugalidade; Compreender se é possível associar autonomia com 
relação conjugal e Identificar a partir do sentido subjetivo dessas mulheres o que seria uma 
relação conjugal. Deste modo, realizou-se uma pesquisa de campo de caráter exploratório, 
com enfoque qualitativo, tendo como campo de pesquisa o Centro de Convivência. Foi 
realizada a coleta de dados por meio de uma entrevista semi-estruturada para cada 
participante do grupo, totalizando 8 entrevistas, incluindo mulheres com a faixa etária de 32 
anos a 65 anos de idade referente a dois grupos: Salão de Beleza e Corte&Costura. A partir 
da pesquisa realizada compreendeu-se que a relação conjugal envolve uma complexa 
configuração de relações gênero, tendo em vista a complexidade dos aspectos sociais, 
culturais, econômicos e históricos que constituem e são constituídos pelos sujeitos no 
desenvolvimento das relações pelos processos psicossociais. Foram encontrados nos 
discursos das mulheres lutas contra as lógicas patriarcais, as quais se configuraram como 
novas relações conjugais, que apontavam para o crescimento pessoal e a capacitação 
profissional como estratégias de enfrentamento contra as desigualdades de gênero, de tal 

modo que buscavam por meio da construção de acordos e da parceria de seu cônjuge. Os 
sentidos construídos pelas mulheres compreendem a sua constituição histórica atual, sendo 
assim, as suas relações e seus modos de representar a realidade são permeados pelos 
conhecimentos e aprendizados socialmente produzidos e acumulados ao longo de seu 
desenvolvimento histórico, social e cultural, sendo estes compartilhados, construídos e 
reconstruídos pelos sujeitos por meio de suas relações sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações conjugais passam e passaram por diversas transformações 

histórico-culturais ao longo dos anos, onde valores sociais, de poder, subjetivos e 

econômicos tomaram dimensões diferentes em seu desenvolver. Estas 

transformações, segundo Freyre (1997), ocorrem desde a época do Brasil colônia 

onde o casamento tinha apenas a função de manter a riqueza da família, assim, o 

casamento para a classe patriarcal, não envolvia uma relação de dois indivíduos ou 

uma relação de amor, intimidade e satisfação, mas sim, a manutenção e obtenção 

das riquezas das famílias. Assim, concepção de relação como um fenômeno 

dinâmico. 

A relação conjugal, pode ser vista em nossa sociedade ocidental, em primeira 

instancia, como uma escolha conjugal que se caracteriza por ser subjetivo e 

individual. Assim, para o indivíduo, esta escolha está atrelada a inúmeras instâncias 

sociais e culturais que operam sobre o indivíduo. Desta maneira, as evoluções das 

relações das estruturas organizacionais hierárquicas e sociais desempenharam uma 

força para a distribuição de papéis entre os casais.   

Desta forma, a relação conjugal segundo Féres-Carneiro (1998) é constituída 

por uma constante e intensa relação com o outro, ou melhor, entre os indivíduos que 

possuem histórias de vidas construídas de maneiras distintas, onde se entende o 

mundo ao seu redor de maneira diferente, mas que apesar destes aspectos, 

decidem construir uma vida em conjunto. Desta forma, a autora afirma que a relação 

conjugal é o processo construído por dramas, que envolvem satisfações, conflitos, 

discussões e amadurecimento. A relação é construída a partir da interação com o 

outro, assim, o vínculo conjugal é formado pelas escolhas dos parceiros. Este 

vínculo envolve duas pessoas que transformam e modificam seus contextos por 

suas relações, ou seja, produtos e produtores.    

Mediante tal discussão, a referida pesquisa promoveu reflexões acerca da 

relação conjugal, focalizando a compreensão das mulheres acerca de suas próprias 

conjugalidades partindo dos sentidos atribuídos por elas, uma vez que durante o 

processo histórico, as relações patriarcais lhe atribuíram o papel de subjugadas nas 
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tomadas de decisões referentes à relação conjugal. Assim,  ressaltou-se a 

importância de se compreender a relação conjugal pelos sentidos e que as mulheres 

de um grupo de fomento à autonomia e empreendorismo atribuíam para a sua 

relação, tendo em vista que Torres (2000) cita que esta relação conjugal também 

produz um papel de identidade e modo de agir no mundo. 

A pesquisa orientou sua análise e interpretação pela abordagem sócio-

histórica que segundo Vigotsky (1996) favorece a caracterização dos aspectos 

tipicamente humanos do comportamento, possibilitando a construção de hipóteses 

de como estas características são criadas e se desenvolvem ao logo da história do 

ser humano, visto que o sujeito transforma e é transformador, a partir de suas 

vivências assumindo assim, novos arranjos. 

Adotou-se os sentidos propostos como investigação da relação conjugal pela 

pesquisa foram identificados através do discurso das mulheres, ou seja, através da 

linguagem. A chave para o estudo da consciência humana encontra-se na relação 

entre o pensamento e a linguagem. Desta forma, o autor aponta que é através da 

linguagem que os signos são criados pelos seres humanos, sendo esta denominada 

pelo autor como um instrumento fundamental da mente humana.  

Assim, este instrumento simbólico é intrínseco a cada grupo humano, sendo 

elaborado e refinado ao longo da história social. O sentido tem origem como um 

significado particular, o qual é constituído através das relações estabelecidas 

socialmente pelos seres humanos, o que permite uma singularização interacional 

histórica.  

A partir das transformações sociais que ocorrem na contemporaneidade, 

entende-se que estas possuem uma grande influência na vivência da relação 

conjugal, e a relação conjugal se reveste de grande importância para o 

desenvolvimento pessoal e emocional das pessoas. Assim, o processo de 

desenvolvimento dos sujeitos caracteriza-se pela complexidade, tendo em vista que 

este desenvolvimento se insere na relação conjugal e esta é composta por 

diferentes variáveis, desde as características de personalidade dos cônjuges e as 

experiências que eles trazem das suas famílias de origem até a maneira como eles 

constroem o relacionamento a dois. 

Projetos e formação de grupos vêm sendo criados e difundidos para tornar a 

mulher mais autônoma, por meio da valorização do que ela sabe fazer para construir 

sua renda própria. Deste modo, a pesquisa teve como objetivo geral compreender a 



9 

 

constituição dos sentidos e sobre relação conjugal de mulheres vinculadas a grupo 

de fomento à autonomia e empreendedorismo. 

A referida pesquisa pautou-se em buscar construir conhecimento sobre para 

tais indagações a fim de compreender as significações e produção de sentidos pela 

ótica das mulheres. Considerando as constantes transformações e lutas sociais que 

as mulheres vivenciaram e vivenciam.  
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1. Marco Epistemológico: Psicologia Sócio-histórica.  

 

Elegeu-se a abordagem Sócio-histórica como fundamento teórico-

metodológico para analisar os dados obtidos durante a pesquisa, uma vez que é de 

extrema significância entender a construção da subjetividade. Partindo desta 

perspectiva, compreendemos o ser humano como um ser em contínuo 

desenvolvimento que modifica e é modificado pelo contexto em que está inserido 

ativamente e desenvolve diversos processos de significações e sentidos acerca do 

fenômeno psicossocial da relação conjugal. 

A Psicologia Sócio-Histórica tem como base a teoria de Vigotsky (1988) que 

afirma que o desenvolvimento humano se dá por meio das relações sociais que o 

indivíduo mantém no decorrer de sua vida.  

O autor aponta ainda que o homem é um ser sócio-histórico, um homem 

construído pela cultura que ele próprio cria, bem como um sujeito que se transforma 

com as interações sociais. Por meio da relação com o outro, o indivíduo se 

transforma e a linguagem caracteriza-se como principal instrumento de mediação 

desta relação, onde sentidos e significados são produzidos e atribuídos. 

Deste modo, ressaltamos que a própria construção da abordagem Sócio-

histórica deu-se a partir de um momento significativo da história, pois fundamento-se 

na busca de superar o reducionismo das concepções do ponto de vista empirista e 

idealista daquela época. O desenvolvimento da Psicologia como pressuposto Sócio-

histórica surgiu após a consolidação da revolução russa, que trouxe consigo a 

exigência da criação de uma nova sociedade e constituição de um novo homem.  

A revolução socialista de 1917 foi o marco de criação desta abordagem e de 

acordo com Lucci (2006): 

 

A revolução socialista de outubro de 1917 foi um período tumultuado, 
marcado por uma guerra civil, pela intervenção estrangeira e por uma 
situação econômica sufocante que levou a nação russa à escassez de 
alimentos [...] esta situação levou o novo regime a implantar um comunismo 
de guerra, o que culminou em 1921, sob a liderança de Lenin, com a 
consolidação do regime comunista no país. 

 

Nesta acepção, as primeiras preocupações desta abordagem foram voltadas 

para a gênese da cultura compreendendo o homem como o construtor da própria 

cultura e para o desenvolvimento de uma psicologia que pudesse analisar a prática 
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do homem entendendo as necessidades emergentes da nação russa que emergia 

após a revolução socialista de 1917, bem como encontrar um método compatível de 

pesquisa com este ser humano concreto e social. (MOLON, 1995). 

A concepção de homem proposta pela Psicologia Sócio-histórica possui um 

esquema complexo e integrado, porém, considera-o aberto, de tal modo que propõe 

um estudo sociogenético do ser humano, a fim de estabelecer relações com as 

condições biológicas, nos aspectos neurológicos evitando cair no reducionismo, 

generalizações e simplificações no entendimento de todas as espécies. (BONIN, 

1996) 

A proposta de um novo campo da psicologia buscava compreender o ser 

humano como parte integrante de um desenvolvimento cultural, mas, também como 

o próprio impulso movimentador deste desenvolvimento. A conceituação deste ser 

humano caracteriza-o como um ser ativo, pensante e detentor de características 

culturais singulares e este homem é responsável pelas suas transformações.  

O trabalho de Vigotsky para o desenvolvimento desta abordagem teve uma 

forte influência pelos pensamentos de Marx e Engels, pela dialética do pensamento 

formulado por Hegel, pelo evolucionismo de Darwin, pelos estudos filosóficos de 

Espinosa, as ideias de Pierre Janet, entre outros pensadores. (MOLON, 1995) 

Entende-se que por meio das influencias destes autores, formou-se a base de 

entendimento da epistemologia sócio-histórica. Assim, coloca que a psicologia, nada 

mais é do que uma ciência de um ser humano histórico e social e não de um homem 

abstrato e universal, considerando que o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores seria social. 

A conduta do ser humano não pode ser observada apenas como produto da 

evolução biológica ou de padrões rígidos, a qual se formou o tipo humano com todas 

as suas funções psicofisiológicas a ele inerentes, mas também como um produto do 

desenvolvimento histórico e cultural. (VIGOTSKY,1996).   

Deste modo, a psicologia com pressupostos sócio-históricos teve em sua 

época de desenvolvimento o desafio de superar o quadro apresentado pela 

Psicologia tradicional, a qual era separada por dois modos de compreensão: a 

naturalista e a mentalista. Essa percepção atribuída pelos saberes da psicologia, 

acentuava a questão do dualismo mente-corpo, natureza-cultura e atividade-

consciência. (LURIA, 1991) 
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Diante disto, essa concepção de Psicologia é baseada no método e nos 

princípios do materialismo dialético, ou seja, uma teoria filosófica e científica, 

concepção esta construída no século XIX por Max e Engels. (LUCCI, 2006) 

De acordo com Bogdan (1994) o materialismo dialético compreende os 

fenômenos materiais como um processo, onde o mundo não é visto como uma 

realidade estática, mas sim, dinâmico, bem como considera a sua interdependência 

recíproca e não somente linear, possibilitando ações transformadoras para este ser 

humano sobre o mundo. Portanto, compreendesse o aspecto cognitivo a partir da 

descrição e explicação das funções psicológicas superiores.  

Esta proposta, com influencias da teoria marxista, aponta para um 

funcionamento intelectual do ser humano tanto na identificação dos mecanismos 

cerebrais subjacentes quanto à formação e construção das funções psicológicas 

levando em consideração o contexto social em que este desenvolvimento ocorreu, 

ou seja, determinadas históricamente e culturalmente.  

Compreende-se também que as habilidades por parte dos seres humanos e o 

surgimento da sociedade, são entendidas como resultantes do surgimento do 

trabalho, ou seja, ação e movimento de transformação. Para tanto, é pelo trabalho 

que o ser humano se transforma para satisfazer a natureza de suas necessidades e, 

na medida em que isto acontece, é transformado também, logo, um ser corpo e 

alma, um ser humano total. (LURIA, 1991) 

A pesquisa buscou compreender, sob os aspectos sócio-históricos, a 

construção de sentidos sobre relação conjugal. Considerando intercorrências e as 

transformações que cada época proporcionou na compreensão de gênero sobre a 

construção social das performances masculinas e femininas. 

Desta forma, não se contempla neste trabalho apenas pelo aspecto físico e 

biológico do homem, mas sua constituição no contexto sócio-histórico. E enfatiza-se 

a relação conjugal como processo em que se produzem subjetividades e 

desenvolvem-se relações de gênero. 

Esta abordagem permeia a discussão entre modelos que privilegiam em um 

momento a mente e os aspectos internos do indivíduo e em outro momento o 

comportamento externo. 

 Para Freitas (1996), a constituição da psicologia deve-se de fato refletir o 

indivíduo em sua forma total, articulando dialeticamente os aspectos externos com 

os internos, não podendo deixar de considerar a relação que o ser humano 
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estabelece com a sociedade a qual pertence. Deste modo, o autor percebe e 

entende os indivíduos como: históricos, datados, concretos e marcados por uma 

cultura como criadores de ideias e de consciência, que ao reproduzirem e 

produzirem a realidade social são do mesmo modo produzidos e reproduzidos por 

elas. 

De acordo com Luria (1987) é preciso sair dos limites do organismo para 

explicar as formas mais complexas da vida consciente do ser humano. Para ele, o 

objeto da psicologia é o reflexo do mundo externo no mundo interno, ou seja, a 

interação do ser humano com a realidade. Com isto, a atividade humana se 

caracteriza pelo trabalho social mediante a divisão das funções e que origina novas 

formas de comportamento independente dos motivos biológicos. Os motivos sociais 

do comportamento surgem devido à atividade social, o trabalho social e a divisão do 

trabalho. 

Para Bonin (1996), a abordagem empenhou-se em desenvolver uma prática, 

a qual tivesse sua concepção fincada no desenvolvimento cultural do ser humano 

por meio de instrumentos, ressaltando a linguagem como um instrumento do 

pensamento.  

 A linguagem torna-se um mediador das experiências e interações entre os 

indivíduos no contexto em que está inserido, transformando assim, a forma social e 

o nível de desenvolvimento cultural. Os instrumentos são meios externos utilizados 

pelos seres humanos para interferir em seu meio ambiente, ou seja, mudando-o, e 

por consequência, provocando mudanças nos próprios seres humanos.  

Desta maneira, a linguagem foi um instrumento analisado na pesquisa, 

levando em consideração a intermediação que esta faz com o pensamento e os 

processos psicossociais de significação, tornando-se fundamentais para análise do 

fenômeno por meio dos discursos das participantes. 

As ideias sobre a linguagem/palavra reafirmam a centralidade e a importância 

do signo na formação dos processos humanos e enfatiza o forte papel da palavra 

como parte constituinte de um ser humano social. 

Desta forma, somente sobre o emprego da palavra como forma de formação 

do conceito, surge a singular estrutura significativa. A relação entre o material 

sensível e a palavra é afirmada como necessária e distintiva da conceitualização. 

(VIGOTSKY, 1993).  
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De acordo com Góes (2006) embora outros signos possam mediar o 

conhecimento do ser humano, este pode vincular diretamente o conceito à palavra, 

assim, o signo tem a sua origem de maneira social e a sua formação envolve, antes, 

a relação com o outro. Para tanto, o ser humano é guiado pela palavra do outro e, 

depois, o mesmo passa a desenvolver, criar e utilizar as palavras para orientar o 

próprio pensamento. 

Desta forma, o significado de uma palavra representa elementos diversos tão 

estreitos do pensamento e da linguagem, o qual se torna difícil distinguir se este 

seria um fenômeno da fala ou do pensamento, assim, uma palavra sem significado é 

um som vazio. 

Para Rey (2003) o significado de cada palavra se torna uma generalização ou 

um conceito. Portanto, as generalizações e os conceitos são partes integrantes do 

pensamento, podendo ser considerados com um fenômeno do pensamento 

tornando-se um componente indispensável.  

Com isto, o significado pertence a duas instâncias, o pensamento e 

linguagem, pois o pensamento vincula-se à palavra, a qual só é sustentada pelo 

pensamento. Sua definição é colocada com uma generalização, sendo que este 

reflete a uma realidade em um processo diferente daquele que envolve o sensorial e 

o perceptual, uma vez que estas poderiam prender o ser humano às condições 

situacionais imediatas geradas. (SMOLKA, 2004) 

Tendo em vista este universo em que os signos constituem e são 

constituídos, os conceitos levantados inferem na interação do sujeito com o próprio 

mundo. O universo da significação nos revela em constante agitação, bem como, 

produção onde ao mesmo tempo em que nele os sujeitos são constituídos, os 

sujeitos os constituem continuamente.  

Tendo em vista esta perspectiva acerca da importância da construção dos 

sentidos e significados, bem como da linguagem como instrumento, o autor Bahktin 

(1992), aponta que a linguagem e a consciência deixam de ser percebidas como 

apenas instâncias da natureza humana para se constituírem como produtos da ação 

coletiva dos indivíduos e desenvolvidos ao longo da história. Compreendendo o ser 

humano como um ser dotado de potencialidades que tanto podem ser produtos 

quanto produtores, assim, transformam o contexto e também a si.  

O sistema de instrumentos, os sistemas de signos, tais como a linguagem, 

escrita e sistema numérico são criados pela própria sociedade ao longo do 
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desenvolvimento da história humana e mudam a forma social e o nível de seu 

desenvolvimento cultural. Portanto, os signos são aspectos importantes e 

mediadores da interação humana e na produção de significados e sentidos que é 

outra categoria de análise da Psicologia Sócio-histórica. (JOBIM; SOUZA, 2001) 

O sentido é a soma dos eventos psicológicos que a palavra evoca da própria 

consciência, tornando este sentido único para cada um. Diferentemente do 

significado que é uma construção social tendo sua origem convencional ou histórica 

com uma natureza aproximadamente estável. (NOVAK, 1996) 

Com este pressuposto, Pino Sigardo (2000) aponta que as alterações de 

sentido, não interferem na estabilidade do significado, ou seja, as palavras tomam 

sentido no contexto do discurso, portanto, a variação de contexto, 

consequentemente, implica na variação de sentido. 

Desta forma, os signos tornam-se mediadores internos, visto que são 

instrumentos psicológicos e controlam as ações subjetivas do próprio ser humano e 

de outros indivíduos.  

Para tanto, consideram-se Vigotsky e o pressuposto Sócio-histórico como 

expoente da corrente sociointeracionista, a qual descreve a mediação e origem das 

funções mentais pelo conceito de internalização.  

O conceito de internalização pode ser entendido como um mecanismo na qual 

a ação externa transforma-se em ação interna. Assim, a partir desta perspectiva, a 

linguagem e a consciência passam a ser observadas como instâncias naturais 

humanas para se constituírem em produtos de atividades coletivas dos seres 

humanos, as quais foram desenvolvidas durante a construção da história. 

(VIGOTSKY, 1998) 

Para Bonin (1996), a atividade mental é algo exclusivamente humano, o qual 

é resultado de uma aprendizagem social, da relação que tem com o outro e da 

interiorização da cultura que está inserido.  

De acordo com Blanck (1996) o ser humano é determinado a partir das suas 

interações sociais, ou seja, é um ser sociointeracionista, que por meio da relação 

com o outro e por ela própria o indivíduo é constituído. Considera também que é na 

linguagem que o ser humano é determinado e é determinante de outros indivíduos, 

bem como do contexto o qual faz parte.  
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Nessa acepção, as transformações são resultantes deste ser humano 

interativo, que é constituído através das relações interpessoais e mediado pela 

linguagem na relação eu-outro e em um movimento dialético.  

Com isto, a pesquisa realizada leva em consideração o aspecto histórico, 

social e cultural no qual as mulheres vivenciaram e vivenciam. Foi necessário 

compreender a partir desta interação dialética das duas linhas aqui apresentadas, a 

cultural e a natural, para investigar a compreensão da relação conjugal desatrelada 

de uma concepção estática, de forma a buscar compreender este fenômeno dentro 

da relação social historicamente construída, considerando no caso desta pesquisa, 

os aspectos de sua autonomia e o empreendedorismo das participantes.  

Partindo dessa compreensão, a pesquisa pautou-se no entendimento de que 

a relação conjugal é constituída por indivíduos com distintas significações de 

conceber o mundo e com arcabouços sócio-históricos diferentes.  

Tais concepções sócio-históricas e as suas transformações marcaram as 

atribuições e funções que as mulheres ocupam no contexto atual. Contudo, grandes 

barreiras foram quebradas com o desenvolvimento capitalista, o qual exigiu das 

mulheres habilidades até então não valorizadas. (SINGLY, 2000) 

A partir deste processo, o discurso sobre a mulher necessitou ser repensado 

e as certezas que cercavam o espaço e o papel destinado ao homem, 

consequentemente, foram questionadas e sofreram mudanças. As antigas ilusões 

sobre a relação conjugal, os ideais de homem e mulher presentes no imaginário 

social, puderam ganhar novas feições. Assim, papéis e fazeres, não indicam mais 

diferenças entre homens e mulheres. (GOMES, 2006) 

O trabalho tornou-se um instrumento que possibilitou que as mulheres 

abrissem um caminho alternativo para sua ascensão social, que anteriormente era 

uma via possível predominantemente pelo casamento. Porém, a partir da 

compreensão sócio-histórica, entende-se que a mulher no mercado de trabalho 

contemporâneo tem sido marcada por uma vulnerabilidade. Embora tenha 

atualmente uma expressiva conquista de espaço através do mercado globalizado. 

A conquista destes espaços de trabalho, que predominantemente era um 

âmbito masculino, deve-se às lutas de movimentos feministas. Tais lutas 

acreditavam na transformação a partir da busca dos direitos, no intento de romper 

com as antigas formas de dominação patriarcais em todos os âmbitos sociais.  

Como as representações são construídas a partir de um contexto histórico e 
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cultural movido pelas experiências, compreendemos que a inserção da mulher neste 

mercado de trabalho e pelo empreendedorismo tem promovido mudanças no que se 

refere à representação atribuída ao trabalho da mulher que foi construída sob um 

olhar de atuação restrito ao lar.  

Deste modo, buscou-se promover discussões acerca da relação conjugal, 

tendo como foco a compreensão da mulher acerca da própria conjugalidade pelos 

sentidos produzidos pelas mesmas. Uma vez que durante todo processo histórico, a 

hierarquização patriarcal atribuiu às mulheres o papel de subjulgadas mediante a 

relação conjugal.  

O processo Sócio-histórico acerca da relação conjugal e os sentidos que as 

mulheres dentro do grupo de fomento a autonomia e empreendorismo pautaram 

esta pesquisa sob as contribuições de Torres (2000) que afirma que esta relação 

conjugal também produz um papel de identidade e modo de agir no mundo 

singularmente estabelecido. 

A partir de uma perspectiva Sócio-histórica, averigua-se que devido às 

especificidades do seu corpo e à construção social das feminilidades, a mulher era e 

ainda é rotulada como frágil, inferior e submissa de uma maneira perversa pela 

sociedade dominada pelos padrões patriarcais. (LEITE, 1994)  

Essas mudanças ocorreram a partir do século XX, onde um conjunto 

acontecimento relacionados ao processo de urbanização e desenvolvimento das 

regiões, exigiu a participação das mulheres no mercado de trabalho, as quais 

levaram a mudanças econômicas, sociais e culturais, não só para o desenvolvimento 

de um processo de autonomia e independência diante do homem, mas também 

como mudanças culturais acerca dos projetos de vida historicamente construídos. 

(ROUDINESCO, 2003) 

As representações sociais historicamente construídas acerca da mulher 

acabam criando dificuldades para a própria ascensão destas no mercado de 

trabalho. Quando o campo volta-se para as diferenças entre as relações de gênero, 

observa-se uma dicotomia entre produção e reprodução, o qual é uma barreira para 

o crescimento da mulher nas organizações. (REY, 2003) 

Esta situação se deve ao fato de que, culturalmente, a sociedade atribuiu à 

mulher o único papel responsável pelas atividades restritas ao lar doméstico, de 

modo que dificulta a sua atuação no meio profissional. (RAGO, 1997) 

Contudo, a mulher após esse período começou a transformar a sua realidade 
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com objetivo de reivindicar a sua autonomia. Este processo se expressa nos dias de 

hoje pela mulher contemporânea que tenta redefinir o seu papel e espaço no 

contexto social que está inserida.  

Para Kolontai (2005) a mulher contemporânea “paga”, de uma forma 

simbólica, um alto valor por estar inserida neste espaço, historicamente exclusivo ao 

homem, e é obrigada a se “despir” das rotulações e virtudes tradicionalmente 

colocadas por meio de um discurso patriarcal. Para a autora, as rotulações à mulher 

como passiva, submissa e dócil que lhe foram colocadas por vários séculos, 

atualmente, tornaram-se completamente inúteis, supérfluas e prejudiciais.  

Diante deste contexto, Santos (2006) descreve este novo espaço social que a 

mulher contemporânea começou a ocupar na sociedade. 

 

“As mulheres estão trabalhando enquanto os homens estão 
desempregados; as mulheres estão saindo do isolamento do lar; as 
mulheres estão ganhando o seu dinheiro e a independência que ele 
confere; as mulheres estão conquistando direitos públicos, no lugar de seus 
anteriores privilégios domésticos; as mulheres estão apreendendo 
habilitações “masculinas” (montar, atirar, administrar um negócio), 
desmistificando, assim, a competência masculina e desafiando o direito 
implícito masculino de liderar”. (SANTOS, 2006, p. 149) 

 

 A compreensão deste processo a partir abordagem da Psicologia Sócio-

histórica não buscou a razão dos resultados, mas sim a compreensão do fenômeno 

investigado a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação correlacionada com 

o contexto da qual fazem parte. (BOGDAN, 1994) 

Com isto, a pesquisa foi realizada com o foco direcionado para a 

compreensão do fenômeno e a sua complexidade em seu devir histórico. Deste 

modo, não há a necessidade de se considerar superficialmente uma situação para 

ser investigada, mas vai ao encontro da situação em seu acontecer como processo 

de desenvolvimento. 

 

2. Conceituação de Relação Conjugal.  

 

A concepção de relação conjugal possui uma diversidade de conceituações 

que perpassa história e abarca diferentes abordagens. A complexidade em 

conceituá-la pauta-se nas diversas características que passam a ser consideradas 

para contemplar tal fenômeno. Desta forma, discute-se neste trabalho os sentidos de 
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relação conjugal a partir de diversos conceitos construídos e analisa-se a articulação 

entre eles em uma perspectiva sócio-histórica.  

Historicamente, a relação conjugal pode ser compreendida de maneira 

diferente a partir do contexto social que estiver inserida. Assim, pode ser registrada 

nas diversas configurações de sociedade, como na Grécia Antiga no período 

Homérico, século XI – VII a.C, onde os homens possuíam uma maior liberdade de 

expressão frente à sociedade daquela época. 

A sociedade Grega antiga era constituída por homens que possuíam maiores 

possibilidades de expressão e de representação do que as mulheres. É possível 

considerar que naquela configuração de sociedade, as mulheres aceitavam a 

submissão, para que através do papel social adquirido após o casamento, 

obtivessem um espaço de ação dentro daquela sociedade. (REDFIELD, 1994) 

Nessa acepção o casamento na Grécia Antiga tinha como propósito “domar” 

as mulheres, de modo a incorporá-las na sociedade. Para isto, utilizava-se de 

diversas formas de violência simbólica que pretendia enquadra-las em um modelo 

considerado como ideal para uma esposa grega. (REDFIELD, 1994) 

A construção das relações conjugais na Grécia Antiga se baseava em uma 

configuração social de papéis de gênero e relações de poder, as quais legitimavam 

uma posição secundária das mulheres em seus diversos espaços. 

Neste sentido, a autora Dos Santos (2010) aponta que nas situações de crise 

da polis ou ações que pudessem interferir no destino político ou eventos 

relacionados à vida publica, as mulheres eram tipificadas como incapazes, 

necessitando assim, da tutela masculina. Em contrapartida, ressalta que a imagem e 

a posição secundária da mulher eram subvertidas quando comparadas aos grandes 

poderes de persuasão e de convencimento que as mulheres possuíam na religião, 

família e no suporte doutrinário dos principais pensadores daquele tempo.  

Com essa titularidade secundária ocupada pelas mulheres veiculavam-se 

inúmeros mitos nas quais eram apresentadas como perigosas e danosas para a 

humanidade, consideradas também como um elemento fraco. Grande parte das 

categorias mitológicas atribuídas às mulheres mostram como estas não aceitavam o 

seu papel na sociedade, fugindo deste enquadramento social, porém, as que fugiam 

deste enquadramento social terminavam de maneira trágica sendo por muitas vezes 

perseguidas. (REDFIELD, 1994) 
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De acordo com Saliou (1986), quando os gregos imaginavam a sua sociedade 

em decadência, eles viam as mulheres e os escravos no poder, ou seja, escravos 

casando com mulheres livres, sendo estes governados nos lugares destinados aos 

mestres. Compreende-se então, que a partir da divisão sexual do trabalho, dos 

deveres e do poder, a dominação sobre a mulher poderia ser consolidada, mesmo 

esta não sendo uma questão natural, mas sim, uma construção social.  

As concepções de relação conjugal receberam influências com o advento 

Cristianismo a partir do século IV, onde as primeiras relações tomaram 

características distintas, representando homens e mulheres com papéis 

diferenciados, onde o poder era restritamente masculino. 

Refletindo sobre esta premissa de princípios hierárquicos, o antropólogo 

Dumont (1985) recorre ao mito cristão da criação para exemplificar tais 

características distintas:  

 

“Deus criou primeiro Adão, ou seja, o homem indiferenciado, protótipo da 
espécie humana. Depois, numa segunda etapa, extraiu de algum modo 
desse ser indiferenciado um ser de sexo diferente. Eis, face a face, Adão e 
Eva, agora como macho e fêmea da espécie humana [...] Adão ou, em 
nossa linguagem, o homem, é duas coisas ao mesmo tempo: o 
representante da espécie humana e o protótipo masculino dessa espécie. 
Num primeiro nível, homem e mulher são idênticos; num segundo nível, a 
mulher é o oposto ou o contrário do homem. Essas duas relações, tomadas 
em conjunto, caracterizam a relação hierárquica, a qual não pode ser 
melhor simbolizada do que pelo englobamento material da futura Eva no 
corpo do primeiro Adão.” (DUMONT, 1985, p. 129). 
 

Esta conceituação parte da ideia de um homem sujeito social completo que 

engloba ou incorpora a mulher. Sendo este homem a totalidade suficiente e a mulher 

insuficiente, porém, de maneira dialética, nem mesmo o homem é inteligível 

isoladamente. (DUMONT, 1985) 

Nos primórdios do cristianismo, casamento não era valorizado, sendo 

compreendido como um mal que interferia nos ideais monásticos vigentes daquela 

época. Este entendimento admitia que o casamento implicaria na ocorrência da 

atividade sexual, assim, era hostilizado e descrito como uma fonte de angústia e 

sofrimento para o casal, o qual não se dedicava de corpo e alma à Deus. 

(GIDDENS, 1993) 

Baseado em tais concepções de relação, o Cristianismo padronizou o 

casamento e suas implicações sociais e indissolúveis. Nos séculos III e IV, o 

casamento passou a ser compreendido pela Igreja Cristã como uma possibilidade de 
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controle da libertinagem, surgindo assim, as concepções dos modelos de 

casamentos nomeados como monogâmico e indissolúvel. (ARIÉS,1987) 

O modelo Casamento passou por transformações sociais ao longo do século 

V, sendo este caracterizado como uma forma de perpetuação das riquezas e dos 

poderes, onde a mulher era vista como um objeto, ou seja, um patrimônio familiar. A 

mulher não possuía direito de escolha no que tange à escolha matrimonial, cabendo 

a esta, aceitar e concordar com as situações impostas. (ARIÉS, 1987). A partir dos 

séculos XI e XII, a Igreja cada vez mais intervia nas escolhas de casamentos, com 

objetivos direcionados para o controle e aproximação do modelo sacramental que 

historicamente havia se definido e fixado.  

No final do século XV, o conceito de relação conjugal passou por diversas 

transformações históricas e com o surgimento do capitalismo desenvolveu-se sua 

representação como um contrato, ou seja, tinham interesses nas manutenções e 

obtenções de riquezas. (MUNHOZ, 2001)  

De acordo com Nascimento (2001) a sociedade ocidental, a partir dos 

pressupostos históricos, é marcada por um modelo de organização social de cunho 

patriarcal. Esta organização é caracterizada através do poder masculino, ou seja, 

sociedades dominadas por homens e estruturadas por meio da hierarquia e que 

muitas vezes geram violência de homens sobre mulheres, constituindo assim, um 

ambiente que tem como principal função, a manutenção das relações de poder do 

gênero masculino.      

Para Menezes (2001) a relação conjugal, pode ser vista, em primeira 

instância, como uma escolha conjugal que se caracteriza por ser subjetivo e 

individual. Assim, para o indivíduo, esta escolha está atrelada a inúmeras instâncias 

sociais e culturais que operam sobre o indivíduo. Desta maneira, as evoluções das 

relações das estruturas organizacionais hierárquicas e sociais desempenharam uma 

força para a distribuição de papéis entre os casais.  

Estes contextos históricos influenciaram diretamente a construção da 

conceituação de relação conjugal. Este fenômeno pode ser compreendido, a partir 

das contribuições de Sousa (2006) como um espaço de apoio e desenvolvimento 

familiar, proveniente da formação de um casal. Desta forma, é uma relação de dois 

indivíduos que se comprometem com uma relação estável e duradoura, havendo 

assim, uma complementação e adaptação recíproca de modo que construa um 

modelo de funcionamento conjugal. 
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A relação conjugal segundo Féres-Carneiro (1987) é constituída por uma 

constante e intensa relação com o outro, ou melhor, entre os indivíduos que 

possuem histórias de vidas construídas de maneiras distintas, onde se entende o 

mundo ao seu redor de maneira diferente, mas que apesar destes aspectos, 

decidem construir uma vida em conjunto.  

A referida autora afirma que a relação conjugal é o processo construído por 

dramas, que envolvem satisfações, conflitos, discussões e amadurecimento. Então, 

a relação é construída a partir da interação com o outro. O vínculo conjugal é 

formado pelas escolhas dos parceiros. Então este vínculo envolve duas pessoas que 

se transformam e modificam a relação, ou seja, produtos e produtores.    

Desta forma, este trabalho busca compreender os sentidos e sobre relação 

conjugal construído por mulheres vinculadas a grupos de fomentos a autonomia. 

Tais sentidos podem auxiliar na compreensão do processo sócio-histórico das 

mulheres que vivenciam uma relação conjugal. Fez-se necessário realizar um 

levantamento das literaturas que trabalhem com tal problemática, levando em 

consideração que as relações conjugais perpassaram por diversas transformações 

históricas e culturais ao longo dos anos, conforme citado acima, as quais envolvem 

aspectos sociais, de gênero, poder, subjetivos, econômicos, entre outros. 

Para Menezes (2007) a conceituação da relação conjugal é existente em 

todas as culturas que, no entanto, sofreram transformações em sua história, ou seja, 

novas formas de configuração de casais e papéis, sendo considerados como uma 

maneira responder às exigências da sociedade atual que é marcada por regras, 

valores e que está em constantes modificações.  

Partindo da necessidade de compreender a construção histórica e cultural da 

relação conjugal, faz-se necessário verificar as singularidades do contexto histórico 

brasileiro. Toma-se primeiramente como ilustração o contexto do Brasil colônia, 

promovendo assim, um resgate da origem das condutas e normas que regiam a 

sociedade naquela época e que influenciam diretamente as atuais e novas 

configurações de relação conjugal. 

Segundo Freyre (1997) na época do Brasil Colônia, o casamento era um fator 

de manutenção das riquezas, e para classe patriarcal não era concebido como uma 

relação de indivíduos ou uma relação que partilhasse de amor, intimidade e 

satisfação, mas sim, uma manutenção da classe e das riquezas.  
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As características destas transformações históricas tornaram-se importantes 

categorias de análise, uma vez que os sentidos e os papéis que as mulheres 

poderiam representar sobre relação conjugal não eram percebidos como 

necessários e nem encontrados nos discursos históricos do Brasil Colônia. Portanto, 

o papel das mulheres era direcionado para a manutenção dos patriarcados 

(sustentado em aspectos sociais, econômicos e sexuais). O amor era desassociado 

do casamento. 

A partir desta concepção, o casamento era reconhecido como o evento 

principal da vida das mulheres e cabia ao pai escolher os casamentos que 

pudessem gerar maiores riquezas para sua família. Sendo de costume os 

casamentos consanguíneos ou casamentos para se estreitarem os laços de 

solidariedade familiar em torno do patriarca.  

De acordo com Freyre (1997, p.45) “o casamento era dos mais espaventosos 

em nossa vida patriarcal. Festa de durar seis, sete dias, simulando-se às vezes a 

captura da noiva pelo noivo. A imagem da captura se torna um importante 

simbolismo da relação obtida [...] uma imagem simbólica bastante significativa para 

exemplificar o patrono da sua senhora”.  

Contudo, ao longo de vários séculos, a relação conjugal pôde ser vista como 

um acontecimento que dizia respeito a toda a família, sendo um dos eventos 

principais do desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Para Turkenicz (1995) 

essas formas de relações “arranjadas” e impostas, atendiam exclusivamente 

interesses econômicos, concepções religiosas e sociais, ou seja, o matrimônio e 

relação conjugal eram considerados sinônimos de “negócio”.  

Nesta acepção, a relação conjugal no Brasil Colônia era representada e 

orientada a partir da cultura patriarcal, tendo como característica ressaltada uma 

relação assimétrica, onde o homem ocupa a função de poder, do direito e dos 

valores da sociedade com o propósito voltado para manutenção patriarcal e 

econômica. 

Apesar de existir uma relação assimétrica na cultura patriarcal do Brasil 

Colônia, este fato não impedia as mulheres de resistirem a tal configuração social. 

Porém, estas eram continuamente colocadas à margem da organização social.   

A luta das mulheres no Brasil Colônia traduziu-se numa forte rede de 

micropoderes em relação aos filhos e numa diversidade de saberes e fazeres acerca 

do corpo, o parto, a sexualidade e a maternidade. Assim, uma das principais formas 
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de resistência das mulheres foi a maternidade, uma vez que tal configuração de 

sociedade lhes confinavam no espaço privativo do lar. As mulheres se uniam aos 

filhos para resistir à solidão, maus tratos, abandono e solidão. (DEL PRIORE, 1993) 

A maternidade era uma das principais fontes de resistência das mulheres 

naquela cultura patriarcal, assim, a prole permitia que a mulher exercesse um poder 

dentro de seu lar, uma autoridade que raramente dispunha na sua vida social. (DEL 

PRIORE, 1993) 

Contudo, este modelo de sociedade entrou em decadência por diversas 

transformações históricas como a revolução industrial que mudou totalmente as 

relações econômicas e sociais. Roudinesco (2003) discute, em seu livro A família em 

desordem, uma inclinação descendente significativa na sociedade ocidental no que 

se refere à soberania do pai nas decisões familiares, atribuindo esta queda à 

irrupção das mulheres neste novo contexto. 

De acordo com Frizzo (2008) a partir da década de 60 a constituição familiar 

era rigidamente heterossexual, nuclear e indissolúvel, onde os papéis eram 

rigorosamente definidos, tendo o homem como provedor e a mulher como a mãe 

responsável pelo lar. 

A referida data foi marcada pela irrupção das mulheres que de acordo com 

Wilhelm (1979) teve sua marca escrita por meio de lutas por independência 

econômica, pela construção da autonomia e de direitos públicos. De acordo com o 

autor, o movimento feminista tornou-se cada vez mais forte com esta irrupção, 

passando a questionar as padronizações masculinas, dando relevância também 

para as transformações significativas nas relações conjugais.  

É necessário considerar que com as Guerras Mundiais (1914-1945), a mulher 

precisou sair de uma suposta proteção e tutela do homem, ou seja, o marido, para 

sustentar a casa e seus filhos, assumindo os negócios da família e a posição dos 

homens no mercado de trabalho. 

 As mudanças da posição feminina fizeram com que elas saíssem de um 

lugar frágil e passivo, para ativa e forte, o que originou a chamada Revolução 

Feminina. A Revolução Feminina foi iniciada por uma tentativa de emancipação 

feminina frente aos costumes, posturas e valores historicamente construídos e 

enraizados nas sociedades.  

Refletindo sobre estas mudanças de paradigma a autora Rocha-Coutinho 

(1994, p.112), aponta que: 
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Como parte destas lutas mais gerais, surge, neste mesmo período, uma 
série de movimentos feministas, em especial na Europa e nos Estados 
Unidos que, reforçados pelo aparecimento de anticoncepcionais mais 
eficazes – levando as mulheres à possibilidade de realizar suas tentativas 
milenares de separar sexualidade e procriação –, começam a questionar a 
limitação da mulher aos papéis de esposa, mãe e educadora, bem como a 
castração de que esta era vítima no que tocava à sua sexualidade. 

 

Contudo, ao acabar a guerra, os que lutaram e que sobreviveram ao conflito 

foram impossibilitados de voltar ao trabalho em virtude das diversas mutilações. A 

partir deste momento, as mulheres tornaram-se o arrimo da família, sentindo-se 

obrigadas a deixar a casa e os filhos para seguir nos projetos e trabalhos familiares, 

anteriormente realizados pelos maridos. (SAFFIOTI,1987) 

A partir das lutas frente às normas e condições que presidiam o destino 

pessoal da mulher, bem como ao seu condicionamento à esfera privada, o 

movimento feminista, teve seu início nos anos 60 e se tornou um projeto político e 

intelectual para o pensar e agir das mulheres.  

Desta forma, os estudos feministas passaram a seguir uma linha intelectual. 

Embora ainda existir divergências, no que se refere aos pressupostos 

Androcêntricos dos saberes, os estudos feministas buscaram escapar da rigidez das 

conceituações normativas e do fechamento de um pensamento estático dos gêneros 

feminino e masculino. (DESCARRIES, 2000)  

A partir da década de 80, o movimento feminista, fortemente influenciado por 

produções literárias como o “Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir em 1949. Sob 

as contribuições da obra de Beauvoir, o movimento feminista obteve uma visão 

alternativa para revalorizar a experiência concreta ou simbólica das mulheres e 

direcionar as dimensões privadas de suas vidas como a maternidade, educação e 

relações para uma expressão ética e estética. (DESCARRIES, 2000) 

Com a consolidação do sistema capitalista, no século XIX, inúmeras 

transformações ocorreram na produção e na organização do trabalho feminino. 

Houve um intenso crescimento da maquinaria, tendo em vista o crescimento e 

desenvolvimento tecnológico e grande parte da mão de obra feminina foi transferida 

para as fábricas.  

Estas transformações culminaram na alteração de algumas leis, como na 

Constituição de 32 que citou a não distinção de sexo no trabalho. Tal lei 

contemplava as reivindicações das mulheres por um valor salarial igual, apesar de 

ainda ser vedado ao trabalho feminino das 22 horas às 5 horas da manhã, bem 



26 

 

como proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de quatro semanas 

antes do parto e quatro semanas depois. Proibia-se também, a despensa da mulher 

por motivos de gravidez. (PROBST, 2004) 

De acordo com Probst (2004), o numero de mulheres no mercado de trabalho 

é crescente. Tendo em vista ainda, o crescente número de mulheres em postos 

diversos das empresas. A autora ressalta este como um processo de falência dos 

modelos masculinos no processo civilizatório.  

Para tanto, a autora ressalta em seus estudos que no Brasil, as mulheres são 

41% da força de trabalho, mas ocupam somente 24% dos cargos de gerência e a 

parcela de mulheres nos cargos executivos das 300 maiores empresas brasileiras 

subiu de 8%, em 1990, para 13%, em 2000. Entretanto, no geral, as mulheres 

brasileiras recebem, em média, o correspondente a 71% do salário dos homens.  

Assim, a mulher se consolidou no mercado de trabalho, porém hoje ela 

precisa trabalhar não mais apenas por autorealização, uma vez que o homem 

perdeu seu status de único provedor. No entanto, sentem-se culpadas por terem 

empregos, às vezes frágeis e até explorados pelos homens, mesmo sendo capazes 

de promover o sustento de suas famílias.  

Deste modo, a relação conjugal foi historicamente construída a partir das 

condições e relações que o homem estabelecia. Contudo, Gomes (2000) aponta a 

instancia trabalho como uma ponte que possibilitou que as mulheres abrissem um 

caminho alternativo para sua ascensão social, anteriormente e historicamente sendo 

possível apenas pelo casamento. 

Em contraponto a este processo, alguns homens perdem sua autoestima. As 

relações tornam-se fragilizadas e sentem dificuldades na convivência com as 

mudanças de papéis na família. A mulher pós-feminismo, presa às suas raízes 

sócio-históricas, vive uma situação ambivalente, ou seja, espera construir uma 

relação conjugal de dupla renda, ao mesmo tempo em que mantém estereótipos 

sociais do passado historicamente construídos. (GOMES, 2000) 

A crescente autonomia proveniente da vida profissional, afetiva e sexual da 

mulher foi priorizada em detrimento da relação conjugal com fins voltados para o 

casamento, de tal modo que o casamento passou a ser adiado. (FRIZZO, 2008) 

Discutem-se aqui as definições de relação conjugal e como elas se constroem 

a partir do desenvolvimento histórico e como revelam uma pluralidade de 

conjugalidades existentes. Tal diversidade pode contribuir para a reflexão das 
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transformações dos sentidos de relação conjugal e das características 

dialeticamente construídas na história e cultura da sociedade.  

Existem relações múltiplas que interferem diretamente na relação conjugal. A 

partir disto, entende-se que a relação conjugal vincula-se a inúmeras instituições 

sociais que operam sobre ela como a família, religião e as demais instâncias da 

sociedade.   

De modo inverso, a sociedade condiciona os padrões das relações internas 

dos casais, de maneira que acabam perpetuando, através de sua organização e 

conservação, a estrutura social. Com este entendimento, as mudanças econômicas, 

subjetivas e ideológicas desempenham um papel importante nas estruturações das 

relações conjugais através de transformações políticas, sociais e econômicas que as 

acompanham. (LEMEIRE, 1990) 

Contemporaneamente, a relação conjugal ocupa uma posição diferente na 

vida das pessoas. Os sujeitos se transformam por diversos fatores do contexto que 

são pertencentes.   

Assim, com a evolução da sociedade, novas formas de conjugalidade 

acabaram surgindo, devido a existência de novas configurações de família, não mais 

no modelo nuclear, heterossexual e indissolúvel. No entanto, as novas 

configurações acabaram dividindo opiniões em geral, pois tantas ambiguidades e 

coexistências de modelos conjugais acabam confundindo o sujeito que vive em uma 

sociedade em constante transformação, onde coabitam modelos familiares 

tradicionais, nucleares e também as novas relações (MENEZES, 2006). 

Nessa acepção, compreende-se que o conhecimento histórico não pode ser 

considerado unicamente como um simples registro das mudanças nas organizações 

com o passar do tempo, mas também, como um instrumento presente e participante 

das produções de saber sobre tais processos e que regem as configurações de 

sociedade atuais. (SCOTT, 1994) 

Quanto à relevância da história na análise dos processos sociais, Scott (1994) 

argumenta que a história pode ser tanto considerada como um objeto de atenção 

analítica quanto um método de análise. A autora considera que a análise pode ser 

vista pelo conjunto desses dois ângulos, ou seja, ela oferece um modo de 

compreensão e uma contribuição do processo a partir das construções de gênero.  

Contemporaneamente, a relação conjugal é caracterizada como uma tarefa 

adulta em virtude de aspectos como a vida sexual precoce, a longa permanência na 
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casa dos genitores e a diversidade de experiências conjugais antes de casar, bem 

como o prolongamento do período adulto jovem (FALCKE,2002).  

Acredita-se que um dos aspectos centrais que caracterizam atualmente os 

relacionamentos conjugais, segundo Lameire (1990), trata-se da crescente 

expectativa depositada nestas relações, onde os indivíduos tendem a esperar cada 

vez mais de seus pares e, consequentemente, tornam-se mais vulneráveis a 

possíveis frustrações.  

A partir destas discussões acerca da relação conjugal, compreendemos a 

escolha do cônjuge e pela conjugalidade como algo subjetivo e individualizado. No 

entanto, acredita-se, que de maneira intrínseca, a escolha perpassa pelos processos 

sócio-históricos.  

 

 

3. APORTES METODOLÓGICOS 

3.1 Metodologia 

 

Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter exploratório com enfoque 

qualitativo. A pesquisa exploratória segundo Gil (2008) proporcionou uma maior 

familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou construir 

hipóteses, uma vez que esta pesquisa teve a necessidade de realizar um 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas detentoras de experiência 

relacionadas ao problema pesquisado e realizar a análise das diversas 

compreensões sobre o tema.  

 

 

3.2 Local da Pesquisa 

 

O Centro de Convivência da Família foi escolhido como campo de pesquisa 

por ser um modelo de gestão compartilhada que garante a qualidade dos serviços e 

a excelência no atendimento. Este se executa como responsabilidade da Secretaria 

de Estado e Assistência Social e Cidadania – SEAS com apoio da Secretaria de 

Estado da Cultura – SEC, Secretaria do Estado da Juventude, Esporte e Lazer – 

SEJEL, Centro de Educação tecnológica do Amazonas – UNATI/UEA e Secretaria de 

Estado da Saúde – SUSAM. Possibilita-se assim, uma variedade de atendimentos e 
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um público diversificado. Por meio destas instâncias, o centro promove ações de 

inclusão social e protagonismo dos diversos segmentos da população atendida.  

O Centro de Convivência da Família localiza-se na Zona Oeste da cidade de 

Manaus-Amazonas e oferece atividades voltadas para o esporte e lazer; cultura, 

formação de profissional e tecnológica, saúde e atividades socioeducativas.  

A partir dos serviços oferecidos, segundo informações do Centro, estima-se 

um atendimento mensal de 11.412 (onze mil quatrocentos e doze) pessoas, 

perfazendo um total de 136.944 (cento e trinta e seis mil e novecentos e quarenta e 

quatro) atendimentos anuais. Através desses números pode-se mensurar a 

amplitude e a diversidade de pessoas, atribuindo uma pluralidade imprescindível ao 

processo metodológico. 

Devido o Centro de Convivência localizar-se entre os bairros São Jorge e 

Santo Antônio, existe uma variedade de usuárias, considerando ainda a diversidade 

de serviços oferecidos pelo local. Portanto, a pluralidade confere uma amostra 

suficiente à construção do conhecimento buscado pela pesquisa. Mediante a 

aquisição de autorizações, o tempo de pesquisa foi otimizado com a diversidade de 

público e serviços. 

 

3.3. Instrumento da Pesquisa 

 

Foi realizada a coleta de dados por meio de uma entrevista semi-estruturada 

(ANEXO A) com as participantes de dois grupos de fomento à autonomia e 

empreendedorismo, totalizando 8 entrevistas semi-estruturadas. Segundo Queiroz 

(1988), a entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados que permite 

um diálogo continuado entre o entrevistado e o pesquisador, o qual está sendo 

norteada de acordo com os objetivos das pesquisas, sendo necessário inserir 

somente o que interessa diretamente ao domínio da pesquisa. Portanto, as 

entrevistas realizadas serão de cunho narrativo, sendo gravada e transcrita de 

acordo com a entrevista. 

 

 

 

 

 



30 

 

3.4. Participantes da pesquisa 

 

As participantes foram 8 mulheres com a faixa etária de 32 anos a 65 anos de 

idade referente a dois grupos: Salão de Beleza e Corte & Costura. Sendo que estes 

dois grupos desenvolvem trabalhos voltados para o fomento à autonomia e 

empreendedorismo. Para os critérios de exclusão foi considerado a não assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e a não disposição, por 

parte da usuária, para responder totalmente o questionário da pesquisa.  

  

3.5. Procedimentos para aplicação 

 

Os procedimentos metodológicos foram delineados a partir das seguintes 

etapas, tendo em vista a dinamicidade do fenômeno pesquisado.  

 

 

ETAPA 1.  

Formalização do Estudo: Foi solicitada a autorização por meio do termo de 

Anuência (ANEXO B) para a utilização do espaço para a coleta de dados no Centro 

de Convivência da Família, sendo esta providenciada por uma via de liberação 

formal do Centro de Convivência da Família. A coleta de dados foi viabilizada após a 

aprovação do Comitê de Ética de Psicologia – CEP/UFAM CAEE nº 

028113.0.0000.5020.  

 

ETAPA 2.  

Coleta de Dados:  

Para a aplicação das entrevistas, uma profissional da diretoria técnica de 

Centro de Convivência da Família conduziu o pesquisador para as salas onde 

realizavam os cursos de aprimoramento. Em seguida, foi realizado o convite pelo 

pesquisador às mulheres explicitando o fenômeno pesquisado, bem como, a 

participação voluntária destas. Após a explicação, as mulheres foram conduzidas 

para a sala de psicologia disponibilizada pela diretoria técnica para realizar a 

entrevista.  
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Entrevista semiestruturada: A entrevista semiestruturada, permitiu o acesso 

das informações de maneira mais livre, fazendo com que as respostas das mulheres 

entrevistadas não se tornassem padronizadas ou predispostas (MAZINE, 1990).  

A construção do instrumento para a usuária considerou elaborar um 

Questionário Sociodemográfico que permitiu investigar variáveis como: Local de 

moradia, idade, profissão, religião, estado civil, escolaridade, naturalidade, nível 

socioeconômico, com quem vive atualmente e filhos. Após o questionário 

sociodemográfico, foram explorados os temas propostos pela pesquisa como: 

sentidos da relação conjugal, o contexto em que esta relação foi construída, se 

houve interferência ou não em sua vida e a sua relação com a autonomia.  

Foi escolhida a entrevista semiestruturada, uma vez que este instrumento, 

segundo Triviños (1987), permitiu a realização de questionamentos que 

possibilitaram o surgimento de novas hipóteses a partir das respostas das 

entrevistadas. A característica principal da técnica fundamenta-se em 

questionamentos básicos que foram norteados e se relacionaram com o tema 

desenvolvido pela pesquisa. O autor ressalta também que este tipo de técnica não 

favorece somente a descrição dos fenômenos sociais, mas também a compreensão 

de sua totalidade.  

 

ETAPA 3. 

Procedimentos para análise de dados: Após a coleta dos dados, as 

informações obtidas foram analisadas a partir do da técnica de Análise de Conteúdo. 

A técnica de análise de conteúdo segundo Bardin (1977) que nos permitiu 

interpretar, através da leitura, um conteúdo de todas as classes de documentos e 

textos, o que conduziu a descrições sistemáticas de natureza qualitativa, podendo 

ser reinterpretado e atingindo assim, uma compreensão de seus significados. 

Este processo de análise foi realizado a partir de três aspectos: 1) realizou-se 

uma leitura exaustiva do que foi coletado; 2) foi desenvolvida uma organização dos 

conteúdos que emergiram na primeira etapa em categorias e 3) foram construídas 

categorias interpretativas a partir da abordagem utilizada na pesquisa, a Psicologia 

Sócio-histórica.  
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3.6. Riscos e Benefícios 

 

No que tange os aspectos de riscos, ressaltamos que as pesquisas que 

envolvem seres humanos não são isentas de risco. Desta forma, o pesquisador 

buscou minimizar tal possibilidade. Por exemplo, se durante a entrevista houvesse a 

possibilidade de emergir um conflito intrapsíquico ou a mobilização emocional por 

parte da participante do grupo, a mobilização negativa que necessitasse de apoio, 

seria manejada com a indicação do apoio pelo Serviço de Psicologia Aplicada – SPA 

do curso de Psicologia da ULBRA que dispõe de atendimento gratuito á 

comunidade.  

Contudo, não houve mobilizações de sofrimentos acerca do fenômeno 

pesquisado no procedimento de pesquisa. A participação das mulheres entrevistas 

não suscitou riscos ou danos às integridades físicas, ideológicas e profissionais 

destas. Foi enfatizado durante a aplicação do instrumento o compromisso com o 

sigilo ético que envolvia a pesquisa, a fim de resguardar as identidades das 

mulheres participantes, bem como, suas informações e opiniões.  

Quanto aos benefícios da pesquisa, foi proporcionado um espaço em que 

possibilitou a expressão de suas histórias de vidas, contribuindo para o fomento da 

discussão e a escuta do ponto de vista que esta mulher tem acerca da problemática 

que foi investigada. 

 

3.7. Aspectos éticos da Pesquisa 

 

Para efetivação da pesquisa, foram respeitadas todas as normas, termos, 

diretrizes e definições para pesquisas que envolvem seres humanos previstos na 

Resolução nº 196/96, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), o que inclui também o manejo das informações e materiais.  

A pesquisa foi apresentada ao Comitê de Ética e executada após a sua 

avaliação e aprovação Número do Parecer: 388.006. CAEE nº 028113.0.0000.5020.  

. Utilizamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado e datado 

pelas mulheres da pesquisa, bem como, a autorização da instituição em que foi 

realizada a pesquisa, ou seja, a autorização da administração técnica do Centro de 

Convivência da Família Magdalena Arce Daou.  
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, apresentamos os discursos das participantes a partir dos 

sentidos de relação conjugal produzidos pelas mesmas. Contempla-se ainda, a 

relação que estas estabelecem com o contexto que estão vinculadas como: a família 

e o grupo de fomento à autonomia e empreendedorismo do Centro de Convivência 

da Família. 

A pesquisa considerou as singularidades das participantes, as diferentes 

experiências de vida e a pluralidade dos contextos sócio-históricos em que se 

relacionam. Assim, surgiram diferentes aspectos em diversos discursos que 

possibilitaram a não generalização acerca do fenômeno pesquisado.    

Mediante a sistemática explanada acima, foram criados eixos de signidicação 

do fenômeno pesquisado e sistematizado a partir dos sentidos encontrados pelas 

mulheres da pesquisa, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 01  

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DE RELAÇÃO CONJUGAL 

NOME Idade SIGNIFICADOS SENTIDOS 

A.E.S 32 

Relação Conjugal como sentido de 
infidelidade e possibilidade de liberdade 

na vivência de uma relação. 

"No começo, foi muito difícil né, 
porque nós fazíamos planos de 
se casar, eu tomei a decisão de 
terminar, por causa das traições 

dele, é...traumatizante né."  

Relação conjugal como experiência de 
decepção/trauma e suscitadora de 

superação 

"...passei por um momento muito 
difícil, mas graças a Deus, eu me 
reergui novamente...é,foi assim, 

muito traumatizante né" 

M.C.A.
V 

55 

Sentidos de relações conjugais como 
impeditivos de emancipação pelos 

estudos. 

" quando eu casei, eu quis 
terminar o segundo grau, mas só 
que ele não deixou mais, aí eu 

pra não ter briga, aí eu me 
fechei...achava que aquilo era o 

meu mundo, eu casava ou 
estudava, depois que eu separei 

me arrependi."  

Fidelidade e Dinheiro: Relações no 
materialismo 

"...eu digo pros meus filhos: meu 
filho e minha filha, vocês tem 
faculdade, vocês tem que se 
relacionar com pessoas do 

mesmo nível que vocês, pra 
conseguir as coisas.” 
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L.S.C 51 
Sentidos de relação conjugal como uma 

dependência análoga às drogas 

"...como meu filho fala pra mim, 
mãe, isso é uma droga né, é tipo 
assim, você é viciada em cigarro 
ou numa bebida, pra poder sair 

da vida da gente."  

R.V.P 50 
Reciprocidade como Sentido de relação 

conjugal satisfatória. 

"...é você ter uma parceria, 
porque através da parceria você 

pode crescer, ter um parceiro que 
entende você e você tem que 

entender ele."  

L.B.P.
C 

54 
Representação das mulheres nas novas 

relações conjugais e relações de 
trabalho. 

"...hoje tá todo mundo muito 
isolado  

homem não quer mais saber de 
ajudar a esposa, arrumar a casa 
essas coisa toda, deixa tudo pra 

mulher né. Aí ela fica 
sobrecarregada." 

P.P.C 32 
Profissionalização: Possibilidade de 

desenvolver a Autonomia e 
independência financeira. 

"Tem algumas pessoas que hoje 
em dia num...se envolve muito 
com o trabalho ou se envolve 
muito com o estudo, mal se 

veem, eu acho que acontece no 
mundo em geral, a distância é 
isso. Desse mundo corrido."  

O.S.S 63 
Transformações nas relações sociais 

com o advento do casamento. 

"Com os meus amigos de uma 
certa maneira, mudou ele não 

gostava que eu ficasse 
conversando com ninguém e tal, 
porque ele não gostava que eu 
fosse pra minha casa da minha 

mãe e eu ia todo dia..." 

C.L.M.R 35 
Fidelidade e Dinheiro: Relações no 

materialismo 

"...pra mim ele não é mais fiel, usa 
as palavras duras pra humilhar, 

porque só ele trabalha. A questão 
financeira pega muito, a gente tem 
que respeitar o espaço do outro, 

mesmo não trabalhando." 

 

   

4.1 Caracterização das entrevistas 

 

Foram entrevistadas oito mulheres de dois grupos de fomento à autonomia e 

empreendedorismo, o grupo do Salão de Beleza e o de Corte & Costura, onde 

obtivemos idades variadas entre 32 anos a 65 anos. No que se refere à 

escolarização, apenas uma não possuía ensino médio, tendo cursado até o ensino 

fundamental.  

No que se refere à renda mensal, três não tinham renda, três mulheres tinham 

renda até dois salários mínimos e duas com renda de quatro a cinco salários 
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mínimos. Conforme sigilo de pesquisa, as participantes foram representadas pela 

codificação de seus dados pessoais em siglas e idade. 

Os dados aqui apresentados foram construídos a partir dos discursos das 

participantes com foco nos sentidos que estas atribuíam à relação conjugal como 

participantes do grupo de fomento à autonomia e empreendedorismo. 

 

4.2 Sentidos de relação conjugal 

 

4.2.1. Significados de Relação conjugal como experiência de 

decepção/trauma e suscitadora de superação. 

 

Os sentidos produzidos se alteram com as experiências e aprendizados 

obtidos perante as relações vividas. As novas significações orientam os sentidos 

para os próximos relacionamentos e produzem comportamentos e proposições de 

relações diferentes, ou do contrário, podem permanecer fixos.  

Os relatos das mulheres entrevistadas revelam aspectos que marcaram o seu 

modo de representar as relações. Tais aspectos perpassaram por uma constituição 

de planos e expectativas construídas no atual relacionamento.   

 

"No começo, foi muito difícil né, porque nós fazíamos planos de se casar, eu 
tomei a decisão de terminar, por causa das traições dele, é...traumatizante 
né." (A.S, 32 anos) 

  

Estas intercorrências, embora significadas como decepção/traumas, foram 

responsáveis por movimentos até então não tomados. Deste modo, estes eventos 

suscitaram mudanças de comportamentos, as quais buscaram novas formas de 

relacionar-se de maneira intra e intersubjetiva. 

As experiências de frustrações podem ter sido produzidas a partir de 

significações baseadas em expectativas investidas e de cobranças na relação. 

Podem ter tornado a relação conjugal cada vez mais suscetível a possíveis 

decepções.  

Para Vigotsky (1992), pode-se considerar o significado como permanente e 

estável, porém, o que se altera é o sentido atribuído pelas mulheres de acordo com 

o contexto que estão inseridas e a partir das experiências de suas relações 

conjugais de um modo particular, conforme os relatos abaixo:  
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"...a gente é... vê as coisas com outros olhos, a gente não confia mais, não 
acredito mais nas pessoas, acredito só em mim mesmo." (L.S, 51 anos) 
 
"...passei por um momento muito difícil, mas graças a Deus, eu me reergui 
novamente...é,foi assim, muito traumatizante né" (A.S, 32 anos)  
 
“No inicio foi difícil, depois foi bom, porque arranjei um trabalho, nesse 
trabalho..já melhorou. Ah..pra mim foi ótimo agora depois desses dois anos 
de separação foi maravilhoso, aí eu consegui terminar o meu 2ºgrau, 
consegui fazer vários cursos...” (M.A, 55 anos) 

 

Os discursos trazidos pelas mulheres apresentam uma dimensão de 

resiliência em conseguir se reerguer frente às dificuldades provenientes de uma 

separação ou decepção afetiva. Para Bassanezi (1996) as mulheres adotam 

estratégias de superação, enfrentamento e lutas contra os riscos de sofrerem 

discriminações sociais frente à decepção afetiva ou separação historicamente e 

culturalmente construída pela sociedade e, por meio disto, buscam qualificações 

antes não obtidas e traçam estratégias de enfrentamento para tais momentos 

conflituosos.   

Estes sentidos foram construídos por meio de um complexo processo que 

envolve as experiências individuais e experiências em conjunto com o parceiro, as 

quais foram causadas por produções sociais, culturais, históricas e coletivamente 

compartilhadas entre os sujeitos. Assim, as mulheres percebem as suas ações de 

uma maneira singular e íntima, bem como são constituídas por diversas vinculações 

de suas redes de relações, portanto, suas ações são resultados de sua interação 

com o outro, sendo produto e produtora. (PASSOS, 2007) 

Porém, reflete-se que a experiência de frustração esteja relacionada às 

diferentes expectativas do casal frente à relação. A diferença atenuada de 

expectativas pode afetar a construção de sentidos consensuais que poderiam 

estruturar a relação. A diferença de expectativas pode ocasionar a experiência de 

frustração visto que o diálogo das expectativas pode não ocorrer e o futuro da 

relação pode tomar rumos que não sejam o desejo de ambos. 

 

“ele vive o mundo dele, assim, ele quer que eu viva esse mundo 
dele...é..é jogar bola, beber com os amigos e isso num é pra mim, 
num era isso que esperava.” (P.S, 32 anos) 
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Reflete-se que pode caber a ambos dialogarem no sentido de esclarecer as 

diferenças que cada um possui, bem como, identificar que apesar de representações 

distintas, existe um desejo que os complementam e que pode ou não construir a 

relação. (FÉRES-CARNEIRO,1998) 

 

4.3. Relação Conjugal como sentido de infidelidade e possibilidade de 

liberdade na vivência de uma relação. 

 

Os sentidos de relação apresentados pelas mulheres enfatizaram a 

infidelidade como uma centralidade. As mesmas se referem ao parceiro como 

responsável por impedimentos para que elas estudem e se profissionalizem, 

acrescentando-se a isso a ocorrência de infidelidades pelos cônjuges. Tais 

circunstâncias levaram-nas a significar as relações como ilusórias e infiéis.  

 
"Eu acho muito falso, iludir as pessoas. Várias pessoas tem esse tipo de 
relação e eu acho errado entendeu..." (O.S, 65 anos) 
 
"Sem respeito nenhum, enxergo muitos casais que não tem respeito 
nenhum, quer viver livre, traindo, se escolheu casar é pra se quietar e 
cabou-se." (C.C, 35 anos) 
 
“...você tem que ter a confiança que aquela pessoa foi trabalhar num é, se 
por acaso houve o atrasado de uma reunião e não deu pra comunicar, a 
pessoa sabe a pessoa que com quem ela convive, pra mim a pessoa, a 
relação é fidelidade, confiança, pra mim é a base.” (R.P, 50 anos) 
  

Segundo as participantes, a relação conjugal possui o sentido da vivência de 

infidelidade. Contudo, para a construção da fidelidade, seria necessária a confiança 

para dar a liberdade ou para ter liberdade na relação, como um acordo de liberdade 

por meio da confiança. E assim, não haveria a possibilidade de infidelidade durante 

a construção da relação conjugal. 

A partir destes discursos, surgem questionamentos como: qual seria então a 

função da fidelidade na relação? A fidelidade se trata de representações difundidas 

pelos preceitos judaico-cristãs no que se referem à monogamia?  

Refletiu-se que a fidelidade, para as mulheres entrevistadas, tem o sentido de 

imprescindível para a manutenção de uma relação conjugal satisfatória.  

Estas indagações retratam também, uma configuração de relação que é 

marcada pelas transformações sociais, históricas e culturais de possíveis relações 

de poder pautadas em inclinações patriarcais, relações gerais produzidas pelas 
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performances masculinas e femininas, bem como, a concepção de casamento 

adotada pela religião judaico-cristã monogâmica.  

Nesta discussão, menciona-se que o modelo judaico-cristã fortaleceu o 

conceito de fidelidade e monogamia no decorrer dos séculos XI e XII, onde foi 

levado a intervir de um modo mais direto nos casamentos, tendo como objetivo 

controlar e aproximar o casal, no que se refere ao modelo sacramental de relação 

que na época estava empregando. (ARIÉS, 1987) 

De tal modo, a obtenção de êxito na relação apontada pelas mulheres 

entrevistadas pode estar fundamentada na vivência da fidelidade e pela 

exclusividade de um parceiro. Esta se tornou o sentido principal para tais relações. E 

a emancipação ou o ensejo emancipatório dos componentes da relação são 

apontados como aspectos secundários ou não aceitos dentro das relações.  

As concepções sobre os modelos de relações conjugais continuam passando 

por transformações sócio-históricas e culturais e sofrem a influência da pós-

modernidade que sustenta a representação das relações de individualismo. E ainda, 

o avanço do capital e a comercialização de sentimentos, além das características 

judaico-cristãs são observados no casamento como uma instituição exclusiva de 

“amor”, distintos da idade média que se tratava do acúmulo de bens. Contudo, tais 

traços ainda atuam como formas de relacionamentos e são refletidos pelo 

materialismo dialético proposto por Marx. 

Lipoversky (1983) ressalta um materialismo dialético voltado para as relações 

entre os sujeitos que o considera como relações que transformam os pertencentes 

da relação, bem como, transformam a relação em que estão inseridos, há um 

individualismo dentro de uma conjugalidade. Compreende-se então que a 

individualidade e exclusividade pode não ser mais um aspecto fragilizador da 

construção de um vinculo conjugal, pois carrega características históricas, culturais, 

sociais e econômicas que cada pessoa traz para a relação, assim como pode tratar-

se da busca pela liberdade, portanto, a liberdade pode ser encontrada na relação 

com o outro.   

Refletindo acerca de relação conjugal Bertaglia apud Simone Signoret (2012) 

refere-se à relação conjugal como correntes, porém, aponta que estas correntes não 

mantêm o casal unido. Desta maneira, a autora destaca que as relações são 

centenas de minúsculos fios, as quais costuram as pessoas durante todo o seu 
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desenvolvimento tornando-se elemento principal, mais do que paixão e sexo. Assim, 

não só a exclusividade sustentaria o casal, mas, diversas circunstâncias. 

Mediante a inclinação do casal à monogamia, a fidelidade como honestidade 

e sinceridade serão um componente do contrato construído para a relação conjugal, 

conforme a verbalização abaixo: 

 

"A relação conjugal deveria ser algo alicerçado como muita liberdade, não 
da pra viver um relacionamento afetivo se não haver sinceridade, 
honestidade e é isso." (A.S, 32 anos) 

 

Deste modo, o casal negociaria sobre os aspectos que sustentariam o acordo 

feito para relação. Cada parte assumiria a sua responsabilidade e este acordo não 

seria pela obrigatoriedade, mas um acordo desejado por ambas às partes, de uma 

forma voluntária. Cada indivíduo assumindo as suas responsabilidades e papeis de 

maneira autônoma para que assim, ambos tenham a liberdade por meio da relação 

com o outro. 

Com isto, a relação conjugal estaria relacionada à fidelidade para o 

surgimento de uma liberdade. Assim, as relações podem ser percebidas como 

relações em uma dinâmica dialética e que depende da adesão voluntária, de modo a 

preservar a individualidade dos componentes da relação.  

 

4.4. Fidelidade e Dinheiro: Relações no materialismo. 

 

Às mulheres é atribuída a representação de serem dinâmicas e afetivas que 

buscam cuidar da família, obter uma relação afetiva satisfatória, bem como, transpor 

os desafios gerados por uma relação conjugal em conjunto com as cobranças 

sociais.  

Isto se deve às novas configurações sócio-históricas, pois suas novas 

atribuições engendram novas funções somadas as que já possuíam. Estas novas 

atribuições, inserem as mulheres em uma clientela cada vez maior do capitalismo e, 

para aquelas que ainda não vivenciam a emancipação, fica a possibilidade de 

vencerem as relações de poder. (PERUCCHI, 2007) 

Diante disto, as mulheres entrevistadas trouxeram a fidelidade e a condição 

financeira como características importantes que compõem uma relação conjugal. 
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Não havendo tais características, poderiam ser estabelecidas relações desiguais e 

de poder, conforme discurso abaixo: 

 

"...pra mim ele não é mais fiel, usa as palavras duras pra humilhar, porque 
só ele trabalha. A questão financeira pega muito, a gente tem que respeitar 
o espaço do outro, mesmo não trabalhando." (C.C, 35 anos) 

 

A aquisição financeira, por meio do trabalho, seria a resolução dos conflitos 

construídos durante a relação. Para o desenvolvimento de um espaço que possibilite 

o respeito e a construção de igualdades, a emancipação financeira seria 

imprescindível. 

Para Bassanezi (1996) a independência financeira tem o aspecto de 

libertação pessoal, uma conquista de espaço e uma possibilidade de igualdade em 

relação aos trabalhos historicamente construídos como masculino. A independência 

financeira ou alguma atividade remunerada fora do âmbito do lar tornaria uma 

condição necessária, mesmo que não suficiente, para a “libertação” da mulher.  

Segundo os relatos das participantes, as mulheres continuam a enfrentar 

dificuldades ao buscarem espaços para desenvolverem suas situações financeiras. 

Estas dificuldades ainda são resquícios de um modelo estereotipado de relações de 

gênero, mesmo já tendo passado por transformações nas concepções patriarcais. 

Porém, continuam a perceber as relações entre homens e mulheres como distintas, 

onde foram educados para diferentes ambientes e para diferentes trabalhos. 

(ROCHA-COUTINHO, 2004) 

Este acesso ao mercado de trabalho encadeou a construção de novas 

configurações familiares que entram em contradição com o modelo tradicional, cuja 

organização histórica, cultural e social foi pautada no modelo de sociedade 

patriarcal. Compreende-se que as mulheres entrevistadas percebem estas 

dificuldades e educam seus filhos para a superação e enfrentamento destas 

circunstâncias sociais, assim como também tentam superar estas dificuldades 

(historicamente construídas) através da profissionalização, neste caso, pelo curso de 

fomento à autonomia e empreendedorismo. 

 

"...eu digo pros meus filhos: meu filho e minha filha, vocês tem faculdade, 
vocês tem que se relacionar com pessoas do mesmo nível que vocês.” 
(M.A, 55 anos) 
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"Meu filho, ele só vai ter uma mulher mesmo, quando tiver uma situação 
financeira boa. Ele tá certo entendeu, porque pelo menos depois ele num 
vai passar por problema.” (L.S, 51 anos) 

 

Compreende-se que a independência financeira é compreendida como a 

garantia de uma relação conjugal satisfatória, bem como um mecanismo de 

prevenção de problemas afetivos advindos com o relacionamento.  

Contudo, reflete-se que ancorar a concepção de “relação satisfatória” na 

independência financeira trata-se de uma maneira de estabelecer também um 

contrato de fidelidade, utilizando este acordo como um escudo de proteção diante de 

prováveis conflitos. Porém, esta proteção pelo viés financeiro não garante a 

prevenção de outros sofrimentos ou possíveis frustrações afetivas com a relação 

conjugal. 

Para Prado (1981) a relação conjugal pode ser considerada como uma 

construção de interdependências, diferentemente de serem somente mediadas pelo 

bem material ou aquisições financeiras. Aponta que é mais do que isso, é a 

capacidade de estabelecerem uma comunicação, um compartilhamento de 

preocupações e de responsabilidades enquanto “protagonistas” da própria vida e 

participantes ativos do coletivo social.  

 

4.4.1 Sentidos de relações conjugais como impeditivos de emancipação 

pelos estudos. 

 

Durante a pesquisa, as mulheres afirmavam que durante a sua relação 

conjugal tiveram que escolher entre casar ou estudar e apresentaram em seus 

discursos fatores que as impediam de fazer tais escolhas.  

 Desta feita, a emancipação pela ótica das mulheres entrevistadas ainda pode 

ser considerada como um desafio que elas enfrentam e lutam para que as relações 

desiguais sejam transpostas. Para estudarem ou trabalharem, precisaram construir e 

sustentar novas dimensões em suas feminilidades nas relações. 

 

" quando eu casei, eu quis terminar o segundo grau, mas só que ele não 
deixou mais, aí eu pra não ter briga, aí eu me fechei...achava que aquilo era 
o meu mundo, eu casava ou estudava, depois que eu separei me 
arrependi." (M.A, 55 anos) 
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"Ele não gostava que eu saísse de casa pra fazer nada não, depois que eu 
deixei ele, voltei a estudar de novo. Eu passei a pensar nisso depois que a 
gente se separou." (O.S, 65 anos) 

 

Os discursos das mulheres entrevistadas refletem uma luta por direitos iguais 

e foi caracterizada pelas reivindicações dos movimentos feministas. Para tal, as 

mesmas assumem na relação conjugal a responsabilidade de reconstruir suas 

posturas e práticas no que se refere à significação e elaboração de sentido para a 

relação conjugal de forma que as relações de gênero favoreçam suas feminilidades.  

As lutas pela equidade de direitos podem ser compreendidas por meio dos 

movimentos feministas. Estes propunham a construção de um novo modelo 

comportamental e transformações nos modos de vida. Buscavam melhorias em 

todos os sentidos como nas condições de saúde, igualdades nas legislações, direito 

ao corpo e a reivindicação principal: a luta por igualdades de gênero. (RAGO, 2006) 

Embora estas lutas tenham proporcionado transformações e estejam 

alcançando os seus objetivos frente às relações, observou-se nas entrevistas que 

“pra não ter briga, aí eu me fechei” as mulheres configuram o silêncio e/ou a 

submissão como uma alternativa de refúgio para estressores sociais e escudos 

contra quaisquer problemas que ocorram na sociedade e em sua relação conjugal. 

Reflete-se que a redução de contatos com outros sistemas sociais pode gerar uma 

implicação direta no processo histórico das mulheres em suas lutas por 

emancipação. 

De acordo com as contribuições teóricas de Ferreira (2000), os movimentos 

feministas desempenharam uma verdadeira reflexão acerca do processo de 

emancipação feminina, das atribuições às mulheres, das relações de poder e 

direitos da mulher em relação aos modelos sócio-histórico desenvolvidos pelos 

preceitos patriarcais. 

Para tanto, reflete-se que existe ainda um movimento antagônico à 

emancipação feminina. Uma vez que os processos patriarcais entendem que com a 

emancipação, esta mulher teria uma tomada de consciência mais ampla dos 

aspectos que as oprimem, os mecanismos que sustentam as relações de poder se 

cristalizam e se tornam também mais violentos para a manutenção da lógica 

patriarcal. 

A partir de uma perspectiva marxista, sobre a emancipação, após vencida a 

luta de classes, seria eximida a desigualdade entre mulheres e homens, porém, o 
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que não se pôde prever, é que persistiria a desigualdade entre os gêneros, 

principalmente no tocante à representação de trabalho e emancipação. (NICHING, 

2013) 

 

4.4.2. Sentidos de relação conjugal como uma dependência análoga às 

drogas.  

 

Durante a análise, o discurso de uma mulher participante da pesquisa 

ressoou como um sentido de relação conjugal muito importante de ser analisado. Foi 

observado que esta participante da pesquisa atribuiu o sentido de relação conjugal a 

uma dependência afetiva análoga à dependência das drogas.  

Para autores como Carreño (1993) acredita-se que na construção de uma 

relação conjugal, podem surgir componentes de dependência afetiva, tendo em vista 

que estes sujeitos tendem a transformar a relação para um aspecto simbiótico, onde 

se tem a representação de ser parte do outro, o qual direciona e protege, implicando 

assim, numa dependência afetiva e falta de integridade.  

 

"...como meu filho fala pra mim, mãe, isso é uma droga né, é tipo assim, 
você é viciada em cigarro ou numa bebida, pra poder sair da vida da gente." 
(L.S, 51 anos) 
 
"... foi muito difícil pra mim, entrei em depressão...é por isso que faço curso, 
a gente se separou porquê ele arrumou outra mulher, eu não comia, eu não 
dormia, passava a noite acordada."  (L.S, 51 anos) 

 

O discurso, trazido pela mulher entrevistada, expressa uma dependência 

afetiva que alterou suas funções como a motivação, fome e sono, o que a mesma 

caracterizou como depressão. Ressalta-se que o curso de profissionalização foi 

utilizado pela participante como uma estratégia de enfrentamento do conflito 

conjugal vivenciado.   

Este sentido de relação conjugal pode ser caracterizado por Hernandez 

(2003) como uma dependência romântica, ou seja, na expectativa depositada no 

parceiro e na compreensão de que este é restritamente indispensável e dotado de 

um amor exclusivo, onde o parceiro é a solução de toda a felicidade até então 

buscada.  

Segundo Féres-Carneiro (2003) as representações e sentidos acerca da 

relação conjugal estariam estritamente relacionadas ao bem-estar dos cônjuges e 
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filhos. Tais significações perpassam pelas condições de dependência afetiva, 

predisposição à ajuda e exclusividade e o sentimento de se sentir parte do cônjuge, 

o que compromete a saúde física e emocional como o autocuidado e a autoestima 

dos componentes da relação.  

Autores como Bauman (2001) e Giddens (1993) alertam para as 

transformações históricas, sociais e culturais que as relações conjugais 

contemporâneas passaram, e que configuraram assim, novas formas de pensar-se, 

dialogar, envolver-se e construir relações.  

O sentido atribuído pela mulher pode estar pautado em um amor romântico 

exacerbado. E este pode sustentar-se em dificuldades psicossociais referentes à 

autoestima e autonomia que algumas mulheres vivem em função das relações 

conjugais desfavoráveis a suas feminilidades. A constituição de suas performances 

femininas sofrem ainda interferências da fragilidade e submissão atribuídas às 

mulheres pela ideologia patriarcal, dos sentidos de amor construídos de maneira 

singular em implicações sócio-histórico e das relações familiares e educação.  

Ressalta-se que a fragilidade e a submissão são encadeamentos de diversos 

tipos de relação, como no caso a violência contra a mulher, onde o amor romântico 

tem como características as relações de poder, as relações de dominador-

dominado. Pensando sobre estas perspectivas, questiona-se este amor romântico 

como formas de relações também de violências, ao passo que não atribuem à 

relação a necessidade de perceberem-se novas dimensões e novos sentidos. 

Portanto, enfatiza-se a necessidade de refletir sobre a importância do diálogo, das 

negociações e da construção cotidiana das relações conjugais. 

A reciprocidade e independência neste tipo de relação, segundo Bassanezi 

(1996) é a necessidade de ter-se na relação conjugal o aspecto de 

interdependência, de tal modo que não criem tensões internas, assim, a relação 

conjugal necessita do componente de ser “um” em sendo “dois”, ou seja, uma 

conjugalidade que se adapta a uma individualidade.  

 

4.5. Transformações nas relações sociais com o advento do casamento. 

 

 As representações uníssonas das mulheres participantes da pesquisa relatam 

que estas possuem relações sociais que tomam novas configurações a partir do 
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advento da relação conjugal. E afirmam que mudaram suas significações sobre as 

demais relações a partir do início de uma relação conjugal. 

 De acordo com Molon (1995) por uma perspectiva sócio-histórica, as 

mediações psicossociais subjetivam e são subjetivadas pelos cônjuges. Nesta 

acepção, o ser humano poder ser considerado como um ser histórico-social e 

cultural que é produto e produtor da cultura que cria. Portanto, é um ser marcado 

pelas interações sociais, como verbalizado abaixo: 

  

"A gente se priva de muita coisa quando se casa. Eu era extrovertida sabe, 
aí depois que eu casei, eu me fechei." (M.A, 55 anos) 
 
"...não, ninguém tem amigo, amigo é a família." (L.P, 54 anos) 
 
"Com os meus amigos de uma...certa maneira, mudou ele não gostava que 
eu ficasse conversando com ninguém e tal, porque ele não gostava que eu 
fosse pra minha casa da minha mãe e eu ia todo dia..." (O.S, 65 anos) 

 

 Os relatos expressam que estas novas configurações produzidas nas 

relações conjugais subjetivam e são subjetivadas pelas mulheres. Enquanto 

incluídas em uma relação, passam a representar as dimensões de sua subjetividade 

a partir da categoria “Casada”, assumindo assim, uma função diferente no meio 

social. (MALDONADO, 1986) 

As mulheres estabeleceram relações que assumem os ideais do parceiro e 

permitem que a relação atue como elemento central de suas vidas. Assim, são 

caracterizadas pelos valores que assumem e pelas ações que concretizam para 

sustentar a relação conjugal. 

Pode-se compreender que a cada nova configuração cultural, social ou 

histórica, as mulheres se transformam e mudam seus modos de ser para atenderem 

à exigência do contexto que fazem parte, bem como à exigência de seu cônjuge. De 

tal modo que passam a serem dotadas do status social de casada, legitimado pela 

sociedade como algo que atribui valor e reconhecimento da mulher a sua 

feminilidade. (HERNANDEZ, 2003) 

 O caráter de status produzido socialmente para a categoria “casada” ou que 

“conseguiu ter um parceiro” pode estar atribuído à ideologia patriarcal construída 

sócio-historicamente e que se sustenta na contemporaneidade, onde aparecem nas 

maneiras mais sutis de poder, como no relato abaixo:  
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"...mudaram totalmente passei cinco anos sem estudar, ele achou que o 
estudo atrapalha muito, a faculdade, ele não gosta, me dá uma função só 
de cuidar do lar e ele é assim..." (P.S, 32 anos) 
  
"Um pouco...com uma certa idade, a gente amadurece, certos 
comportamentos, atitudes que você tinha é antigamente já procura não ter 
mais, com a idade né, convivendo com pessoas, ouvindo relatos" (A.S, 32 
anos) 
 
"...eu não procurei mais as minha colegas que era de Igreja, essas coisa, eu 
não queria mais comentar nada, da minha vida." (L.S, 51 anos) 

 

 Segundo as mulheres participantes, estas características mais sutis de 

relações de poder têm como consequência a não concretização da satisfação do 

sujeito. A realização pessoal passa a ser secundária ou não especulada. E elas 

passam a carregar consigo o estereótipo sociocultural de que suas ações e relações 

devem ser restritas ao lar. 

Ferreira (2000) contribui com esta reflexão lançando a possibilidade de que, 

para se considerar a relação conjugal como satisfatória teria que estar incluso o 

bem-estar dos cônjuges, o comum acordo dos planejamentos tanto individuais 

quanto em conjunto. Nesta acepção, os sentidos desenvolvidos tornam-se um 

aspecto central da vida destas mulheres, são desenvolvidas implicações não apenas 

na saúde mental, mas na física e também social que foram geradas com a 

experiência de relação com os parceiros.  

 

4.6. Representação das mulheres nas novas relações conjugais e 

relações de trabalho. 

 

 As transformações sociais, culturais e históricas proporcionaram uma 

configuração de relação conjugal e papeis que estes ocupam na relação. Mudanças 

para atender às exigências da sociedade globalizada que é marcada pelo tempo, 

produção, regras e valores que estão em constantes transformações. (MENEZES, 

2007). 

 Estas transformações geradas pelas novas relações de produção do 

capitalismo podem ser observadas nos discursos das mulheres entrevistadas. Elas 

se queixam do distanciamento ocasionado pelo desempenho no trabalho tanto delas 

quanto dos homens, não tendo assim, o tempo necessário ou a disposição 

necessária para se encontrarem e dialogarem.  
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"Tem algumas pessoas que hoje em dia num...se envolve muito com o 
trabalho ou se envolve muito com o estudo, mal se veem, eu acho que 
acontece no mundo em geral, a distância é isso. Desse mundo corrido." 
(P.S, 32 anos)  
 
"...hoje tá todo mundo muito isolado, homem não quer mais saber de ajudar 
a esposa, arrumar a casa essas coisa toda, deixa tudo pra mulher né. Aí ela 
fica sobrecarregada." (L.D, 51 anos) 
 
"Eu acho que a gente tem que ter mais é a conversa. Quando a gente se 
encontrava, tava cansado, um com o outro e não queria tanta conversa." 
(L.P, 54 anos) 

 

O distanciamento verbalizado pelas mulheres se refere à contemporânea 

sociedade capitalista que valoriza os modos de produção e o consumo e que 

encadeia uma redução da proximidade nas relações afetivas. Homens e mulheres 

atendem às exigências do mercado que direciona a sociedade contemporânea, o 

casal tanto é construído quanto é construtor deste enlace. Assim, a inserção da 

mulher no mercado de trabalho teve como propósito aumentar a mão de obra do 

capitalismo, entretanto, estas ainda são vítimas da desigualdade de gênero. 

Estes enlaces propostos pela lógica capitalista têm em sua constituição 

histórica um componente discriminatório no que tange ao trabalho feminino. Apesar 

desta lógica acreditar que a mulher trabalhando estaria mais consciente dos 

problemas gerais e coletivos, tendo assim, um caráter discriminatório, não foi 

obstáculo para lutas para aberturas de espaços para a produção de trabalho e ao 

combate aos preconceitos familiares e sociais que opuseram o trabalho feminino. 

(NICHNIG, 2013) 

 Embora as lutas tiverem trazido resultados ou melhorias dignos para as 

mulheres desenvolverem seus trabalhos, o componente discriminatório ainda é, nos 

dias de hoje, muito cristalizado e empregado tanto pelos homens quanto para as 

mulheres. O preconceito de gênero ainda impõe o trabalho feminino restrito ao 

ambiente doméstico, onde o trabalho no âmbito doméstico pode ser considerado 

como invisível e de caráter secundário na sociedade capitalista, conforme relato 

abaixo.  

 

"O meu primeiro casamento eu assumi casa mesmo né, eu não me 
preocupei com esse lado de trabalho, vou viver pra minha casa e vou fazer 
o melhor pra minha família....e...e não deu certo" (R.P, 50 anos) 
 
"...era uma pessoa boa né, cuidava bem das coisa entendeu, fazia tudo 
dentro de casa, num deixava a casa bagunçada, fui uma ótima mulher." 
(L.D, 51 anos) 
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Contudo, as atribuições restritas ao lar se tornam potencializadas a partir do 

momento em que as mulheres assumem a responsabilidade exclusiva desta 

instância. E estas mulheres sustentam a ideia de que são insubstituíveis para o 

cuidado de seus filhos, pois se consideram e são consideradas como melhores 

capacitadas para desempenhar as tarefas do lar e do educar.  

Para Rocha-Coutinho (2004), a divisão de tarefas e de responsabilidades do 

casal no âmbito familiar tornou-se uma possível solução para as diversas mulheres 

que sustentam uma vida familiar em conjunto com uma vida profissional. 

Com isto, reflete-se que os modos de produção empregados pela sociedade 

capitalista materializam as relações conjugais, assim, o casal faz-se sujeito e 

sujeitado neste processo de produção. Com o avanço do capitalismo, as relações 

conjugais são subjetivadas na materialidade e mobiliza-se no detrimento da 

afetividade. 

 

4.7. Profissionalização: Possibilidade de desenvolver a Autonomia e 

independência financeira. 

 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho pode ser considerada como 

uma mudança do panorama mundial que destaca a conquista por um espaço público 

e a possibilidade do desenvolvimento financeiro. Para Oliveira (2010), as mudanças, 

a partir da entrada das mulheres neste novo campo de atuação, envolvem 

mudanças na dinâmica familiar, nas relações conjugais, relações de gênero e 

também nas representações sociais do papel feminino. 

O discurso das mulheres expressa que elas buscam, através do curso de 

capacitação, melhorias na renda financeira, autoestima, autonomia e a possibilidade 

de novos laços sociais. Isto se dá como movimentos para possíveis satisfações nas 

relações conjugais. 

  

"Mudança, mudança, eu vou ter o meu próprio dinheiro. É...vai até mudar 
mesmo a minha auto-estima, tendo essa capacitação, a gente mexe até 
com o psicológico da gente né, pensar em coisas boas né, ter vontade de 
crescer." (C.C, 35 anos) 
 
"Posso até ser uma professora de...ah, eu me sinto assim, uma pessoa com 
capacidade entendeu, porque muita mulher eu acho que não tem 
capacidade de fazer nada, de aprender..." (L.D, 51 anos) 
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"...esse curso me abriu o leque pro mundo, pra lidar com pessoas, pra 
mostrar pra minha própria família, pros meus filhos que a gente só 
consegue trabalhando com garra, tendo responsabilidade, então, esses 
cursos veem pra crescer..." (R.P, 50 anos) 

 

As mulheres entrevistadas percebem o curso de profissionalização como uma 

oportunidade de crescimento pessoal e de obtenção da estabilidade financeira de 

forma autônoma. Isto se dá pelo processo das mesmas se sentirem capacitadas e 

consideram como uma conquista. Estas representações estão presentes nos 

discursos de todas e perpassam por diversos âmbitos como o familiar e o social.  

Neste sentido, a busca pela autonomia financeira e pessoal é uma 

característica marcante do processo histórico, social e cultural que levou as 

mulheres a desenvolverem os movimentos feministas em busca da valorização do 

gênero feminino, da equidade de direitos e de seus lugares no mercado de trabalho 

como formas de emancipação.  

Na contemporaneidade, a busca pela emancipação, marcante na construção 

histórica e social das performances femininas, vem passando por processos 

diferenciados. Hoje, as mulheres contabilizam conquistas quanto à inserção no 

mercado e nos espaços públicos, espaços anteriormente considerados como 

estritamente masculino. As lutas possibilitaram a criação de ferramentas para o 

enfrentamento da exclusão. Ao invés de uma postura derrotista diante dos 

sofrimentos e descontentamento com seus relacionamentos e vida, as mulheres 

adotam posturas ativas, de modo que possam exigir e lutar por uma maior 

autonomia e independência econômica. (CORTEZ, 2008)  

A partir dos discursos das mulheres entrevistadas, percebem-se a 

preocupação e a luta constante por um espaço que possibilite a construção de uma 

autonomia, independência financeira e equidade de gênero. Porém, estas lutas 

podem ser consideradas além do movimento individual, são também movimentos 

coletivos, por meio dos quais estas mulheres alcançam um maior acesso às 

discussões para sustentarem suas conquistas sociais. 
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4.8. Reciprocidade como Sentido de relação conjugal satisfatória. 

 

Nesta categoria, as mulheres trouxeram sentidos diferentes que apontaram 

para a reciprocidade como um fator imprescindível para a manutenção das relações 

conjugais, conforme verbalizado abaixo:  

 

"...é você ter uma parceria, porque através da parceria você pode crescer, 
ter um parceiro que entende você e você tem que entender ele." (R.P, 50 
anos) 
 
"...num é só aquela atração física, ela envolve compromisso, amizade, tem 
que ter companheirismo, você que tem que se adaptar a ela e ela a você..." 
(L.D, 51 anos) 

   

O sentido atribuído para uma relação conjugal satisfatória perpassa por 

circunstâncias de reciprocidade. Nas relações conjugais de reciprocidade, as 

mulheres buscam crescimento pessoal sendo parceiras de seus cônjuges, bem 

como, sendo escutadas e entendidas por estes para a construção de uma relação 

de compromisso e igualdade, onde se consigam enfrentar os desafios da relação e 

as cobranças sociais e individuais. 

Estas relações de compromisso, amizade e parceira trazidas pelas mulheres 

são construções que de acordo com Campbell (1976) se caracterizam por 

sentimentos de afeição, segurança e bem-estar, sendo estas proporcionadas pela 

mutualidade entre as expectativas e planos que os parceiros possuem para com a 

realidade vivenciada na relação.  

Diante disto, pode ser atribuído às relações um aspecto de transformação, 

possibilidade de crescimento e aprendizagem pessoal. Porém, a reciprocidade pode 

necessitar de relações constituídas pelo diálogo, sendo que este poderá concretizar-

se se houver um espaço que proporcione momentos de trocas pessoais e um 

acordo que busque compreender as diferenças, para assim, desenvolver habilidades 

para dar e receber. 

Desta feita, um discurso trazido por uma entrevistada, faz-nos refletir que as 

mulheres buscam uma relação flexível e igualitária que as possibilitem a vivência de 

uma relação desprovida das relações de poder, conforme o relato: 

 

"Tem que compartilhar das mesmas ideias, das mesmas opiniões, tentar né, 
tentar ter pelo menos um acordo né, relacionamento é isso, acho que um 
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tem que tentar ajudar o outro, compartilhar as mesmas coisas" (P.S, 32 
anos) 

 

Partindo da premissa de que os componentes da relação devem compartilhar 

os mesmos sonhos e planos, considera-se a relação como uma construção conjunta 

e não como um plano individualizado. Com isto, entende-se a necessidade de 

acordos que favoreçam o diálogo que cria laços e possibilita o desenvolvimento de 

aprendizados frente às dificuldades.  

Ressalta-se que a interação na relação conjugal permite a construção de sua 

realidade subjetiva, assim, estas interações e construções precisam ser sustentadas 

pelo casal. Desta maneira, os componentes da relação conjugal, através do diálogo, 

constroem não somente a realidade presente, mas a significação da realidade 

passada e a construção de sentidos futuros. Construindo assim, uma memória 

comum que integra os dois passados individuais. (FÉRES-CARNEIRO,1998) 

 

4.8.1 Mulher Feliz e Emancipada: Propostas de relações de gêneros 

satisfatórias.  

 

A mulher da pós-modernidade pode ser compreendida pelas diversas 

transformações sociais que implicam de maneira direta no seu modo de agir, assim 

como nas articulações de gênero, produções de relações conjugais e familiares que 

podem ser articulados a partir das mudanças e distinções que esse contexto sócio-

histórico exige. Isto se dá em movimentos dialéticos como homogeneidade-

diversidade, produção-criação e consumo-reprodução, que são características 

próprias deste contexto pós-moderno. (OLIVEIRA, 2010) 

Estas características da pós-modernidade são encontradas nos discursos das 

mulheres, uma vez que destacam a sua independência financeira, bem como, a 

felicidade buscada por meio de uma parceria na relação conjugal, conforme 

verbalizado abaixo:  

 

"...existem as mulheres felizes e existem as mulheres infelizes, porque não 
tem parceria em casa e quando não tem isso, é muito ruim o 
relacionamento" (R.P, 50 anos) 
 
"Hoje em dia eu não paro mais não, trabalho por conta própria e não 
dependo, tô ganhando meu dinheiro e fazendo curso." (M.A, 55 anos) 
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As participantes da pesquisa apresentam a concepção de que as mulheres 

seriam felizes por meio de uma independência financeira e pela parceria com seus 

cônjuges, no que se refere às responsabilidades da relação conjugal e sociais. Esta 

busca expressa os avanços políticos na luta pela igualdade de oportunidades e na 

própria construção de uma identidade feminina ao longo da história, apesar de ainda 

existir a ideia de identidade da mulher ligada ao ambiente doméstico e cuidados 

estéticos. Por tal processo, a situação social das mulheres caracteriza-se na 

contemporaneidade pela constante luta por inovação e independência. 

 Segundo Petrine (2005) as características femininas encontradas na 

modernidade significam uma luta constante para obter uma condição de vida digna. 

Devendo lutar também, contra as restrições impostas à menoridade social, podendo 

assim, exercer de uma maneira mais ampla as suas construções de sentidos e 

significados não somente em relação às questões conjugais, mas também em 

relação aos diversos problemas sociais.  

Outro dado importante revelado durante a pesquisa foi a proposta de 

“parceria” entre as relações conjugais. As mulheres demonstraram que já podem 

propor e não somente pedir, uma vez que seus cônjuges podem concordar ou não, 

ao invés de concederem ou não concederem. Tal proposta se refere a uma busca de 

relações igualitárias que ofereçam um suporte não somente no aspecto financeiro, 

mas no afetivo também, conforme discurso colocado abaixo: 

 

"Deus deu como dom pra ela, sabe, que é edificar a sua casa quando ela for 
buscar o espaço dela, pra ela ter o apoio de dentro de casa, que isso é 
fundamental pra mulher..." (R.P, 50 anos) 
 
"...meu atual namorado que eu falei ele é bastante carinhoso, a gente 
conversa muito, ele é o tipo de homem mais atencioso, tudo que não tinha 
no outro. Hoje em dia eu sou mais segura de mim, mais equilibrada..." (A.S, 
32 anos) 

 

Esta proposta de relações conjugais que envolvem parceria e equilíbrio pode 

ser entendida pela perspectiva cultural, histórica e social como uma produção da 

sociedade em subversão aos preceitos patriarcais. Estas mulheres significam e 

constroem sentidos a partir destes momentos históricos que produziram e que as 

produzem. Portanto, hoje podem ter a liberdade de buscar relações que favoreçam 

as suas histórico-sociais performances femininas.  
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Como citado por Castells (2003, p.48) em sua obra II potere delle identià “o 

patriarcado é a estrutura fundante de todas as sociedades contemporâneas”. Esta 

citação caracteriza os modos sociointeracionistas de gênero que foram marcados 

por distinções de relações de poder econômico, afetivo e social. Porém, o autor cita 

que a queda desta concepção patriarcal está na desagregação da família patriarcal, 

tendo o divórcio como um claro confrontador de novas realidades sociais, 

representando assim, transformações no modo de construção de sentidos e nas 

significações da mulher como ocupante do mercado de trabalho, assim como 

cuidadora do lar e da relação conjugal.  

Contudo, estas características advindas da pós-modernidade não podem ser 

encarados somente como novos modos de pensar e agir, mas também, como 

modos de manutenção do capitalismo, pois, na acentuação dos modos de produção, 

quanto maior a velocidade na produção, maior é a performance do capitalismo, no 

sentido de produzir ou consumir mais capital. Estas características implicam 

diretamente nos modos de relação entre os sujeitos e consequentemente na 

conjuntura dos casais.  

Deste modo, a autora Oliveira (2010) chama a atenção para o capitalismo nas 

atuais configurações históricas, sociais e culturais, visto que hoje pode não ter mais 

o componente de distinções entre homens e mulheres, pois, quanto maior a 

diversidade, maiores serão as oportunidades de crescimento de consumo. Assim, 

estes novos modos de relacionar-se atendem aos termos de pluralidade, 

heterogeneidade, multiculturalismo, assim como funcionam como estratégias para o 

desenvolvimento econômico.  

As mulheres entrevistadas relatam ainda, a felicidade a partir da parceria e 

independência financeira como sentido de uma relação conjugal satisfatória. Para 

elas, uma relação conjugal satisfatória significa não ter mais dependência em 

sentido algum de seu parceiro, de tal modo que uma mulher feliz e emancipada 

necessita de uma relação de parceria e não de mecanismos condicionantes ou 

restritivos de suas ações.  

Este sentido de relação conjugal é reflexo de diversas lutas pela equidade de 

direitos baseadas nas reivindicações contra as relações de poder entre os gêneros. 

Porém, isto pode não ser uma garantia de felicidade que tanto as mulheres buscam. 

A autonomia pode ser vista como um ganho e pode também ser considerada com 

um passo dado, mas, isto não blinda as relações conjugais de possíveis conflitos e 
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nem se trata de uma solução geral para os problemas que possivelmente podem 

assolar um casal. 

A exigência feita por estas mulheres pode estar diretamente ligada ao 

contexto histórico, social e cultural que cada mulher vivenciou e tem vivenciado. 

Porém, além da emancipação das mulheres na busca por relações igualitárias, há o 

fator relacional a se desenvolver para sustentar a relação conjugal, onde pode haver 

a necessidade de empregar o diálogo e negociações como componentes da 

construção de uma relação conjugal de reciprocidade. 

  

4.9.  Criação de novas pesquisas para a discussão das relações. 

 

A construção de novos conhecimentos e a busca por novas formas de 

compreensão da realidade são aspectos fundamentais na pesquisa. Fugir da 

discussão sobre os fenômenos não levam a soluções e nem à compreensão de todo 

o processo social, histórico e cultural que o fenômeno de pesquisa se fundamenta. O 

fomento da pesquisa e a discussão do conhecimento construído por esta podem ser 

uma via para a abordagem dos fenômenos. Para tal, precisa possibilitar a abertura 

para debates públicos, encontros científicos, conversações com membros ou 

representantes comunitários entre outros. (LÜDKE, 2001) 

As mulheres participantes da pesquisa trouxeram a importância de dar voz ao 

público feminino na discussão sobre as relações conjugais, considerando suas 

significações e sentidos atribuídos, conforme discursos abaixo:  

 

"...é essa de conversar com as pessoas, porque tem muita pessoa aí que 
num fala as coisa, fica só com ela mesmo. A gente tem que contar, 
desabafar entendeu, essas coisas." (L.S, 51 anos) 
 
 
"...a gente tem que estudar, pesquisar e é ótimo tem cada história 
maravilhosa né que tu vai ouvir ainda, falar sobre isso também porque 
ninguém nunca fala." (P.S, 32 anos) 
 
 
"...é boa essas pesquisa né, nunca é perguntado e nem falado disso e que 
cada vez tu possa, fazer mais pesquisa, fazer mais pesquisa profunda sobre 
relações e passar coisas boa né." (C.C, 35 anos)   

 

 Os discursos das mulheres entrevistadas ressaltam a importância do incentivo 

a pesquisas sobre o fenômeno da relação conjugal. Evidenciando os sentidos deste 
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público frente à problemática e criando espaços, tanto no âmbito público quanto 

privado, que oportunizem discussões.   

 De acordo com Oliveira (2010) a abertura de espaços pode possibilitar e 

ampliar a discussão sobre o fenômeno pesquisado, sendo útil também para a 

construção de políticas públicas e intervenções diretas para os sujeitos que vivem 

relações conjugais e necessitam de apoio para o enfrentamento de problemas. 

Assim, com o fomento à pesquisa, buscar-se-iam reflexões mais amplas sobre as 

crenças, valores e constituições de significados e construções de sentidos acerca da 

relação conjugal em suas implicações históricas, sociais e culturais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A relação conjugal envolve complexas configurações de relações de gênero. 

Tais configurações caracterizam-se como complexas por contemplarem a 

dinamicidade entre os aspectos sociais, culturais e históricos que constituem os 

sujeitos e são constituídos por estes no desenvolvimento das relações como 

processos psicossociais.  

 Desta forma, discutiu-se que as relações conjugais se transformam sócio-

históricamente e frente a tal processo, as mulheres em seus movimentos políticos, 

passaram a almejar a liberdade e cada vez mais, os espaços para desenvolverem 

suas autonomias a partir da estabilidade financeira, além de vislumbrarem 

conquistas nos demais âmbitos de suas vidas. Alcançou-se, durante a pesquisa, a 

compreensão de que aspectos como a reciprocidade, fidelidade e situação 

financeira se tornaram componentes dialéticos na construção de uma concepção da 

relação conjugal satisfatória. Ao passo em que ainda vivenciam circunstâncias 

sociais marcadas pela ideologia patriarcal, as mulheres se implicam também cada 

vez mais em posicionamentos políticos na busca por autonomia através de 

processos emancipatórios como o trabalho.  

Nesta acepção, os sentidos construídos pelas mulheres compreendem a sua 

constituição histórica atual, sendo assim, as suas relações e seus modos de 

representar a realidade são permeados pelos conhecimentos e aprendizados 

socialmente produzidos e acumulados ao longo de seu desenvolvimento histórico, 

social e cultural. Sendo estes compartilhados, construídos e reconstruídos pelos 

sujeitos por meio das relações sociais que subsidiam suas mediações e construções 

de significado e sentidos para sua ação enquanto mulher frente à realidade.   

 Observa-se que todas as mulheres entrevistadas mostraram singulares 

percursos de vida. Todas apresentaram experiências de aprendizados e de novas 

construções de sentidos sobre relação conjugal, bem como, enfatizaram a 
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possibilidade de se tornarem mais autônomas, enquanto feminilidades, no âmbito do 

trabalho e também no familiar.  

A relação conjugal em suas implicações patriarcais compreende o casamento 

como um sistema de encerramentos para as feminilidades, ou seja, a partir do início 

da relação conjugal, suas atribuições de mulher vão se encerrar em dimensões 

como a maternidade e o serviço no lar, de forma a anular a feminilidade em suas 

diversas e dinâmicas constituições. Pela ótica patriarcal, a mulher é condicionada, 

formada e educada para conseguir um marido, de modo que a obtenção de um 

parceiro centraliza a vida das mulheres. 

No entanto, foram encontradas nos discursos das mulheres resistências e 

subversões às concepções patriarcais e suas relações de poder. O poder de 

agência das mulheres se expressava na reivindicação de novas relações conjugais. 

Compreende-se que nestas novas configurações de relações conjugais, as mulheres 

consideravam o crescimento pessoal e a capacitação profissional como estratégias 

de enfrentamento frente às desigualdades de gênero. As mulheres buscavam na 

construção de acordos e de relações de parceria com seu cônjuge a divisão de 

responsabilidades, bem como, o compartilhamento das dificuldades sociais. 

Portanto, construíam uma relação conjugal que lhes favorecessem pela proposição 

da reciprocidade.  

Na pesquisa, encontramos mulheres que quiseram somente casar, que 

quiseram casar ou estudar, que quiseram casar e trabalhar, bem como, as que 

quiseram concomitantemente estas instâncias: casar, estudar e trabalhar. Tais 

configurações são produções de um contexto histórico constituído por gerações 

diversas de mulheres que lutaram e se sacrificaram para terem uma autonomia ao 

passo que vivenciavam uma relação conjugal, cunhando o gênero como a 

proposição de relações. 

A partir disto, compreendeu-se que as entrevistadas optaram por relações 

distintas. Cada escolha pode ser compreendida pelo fato de cada uma das mulheres 

estarem vivenciando ou terem vivenciado processos sócio-históricos diferentes. E de 

forma psicossocial, as suas relações implicam nas suas escolhas atuais e 

posteriores. Portanto, podemos considerar que as diferentes marcações históricas e 

as diversas relações sustentam plurais construções de sentidos acerca da relação 

conjugal, impossibilitando generalizações na conceituação do termo: relação 

conjugal.  
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Ressalta-se ainda, outro aspecto encontrado na pesquisa: “a felicidade a 

partir da parceria e independência financeira enquanto respostas para uma relação 

conjugal satisfatória”. Compreende-se que as mulheres desejam viver uma relação 

conjugal de parceria, mas que dentro desta relação tenham a possibilidade de 

desenvolverem a sua autonomia, de tal modo que a relação conjugal não signifique 

dependência em nenhuma instância. Tal configuração constituiria uma feminilidade 

feliz e emancipada frente à relação, bem como seria constituída por esta vivência de 

feminilidade.  

Cabe discutir que esta proposição pode ser uma necessidade de 

feminilidades vinculadas ao atual contexto social, histórico e cultural. Este aspecto 

não pode em nenhuma hipótese ser desconsiderado, uma vez que representa uma 

luta que a mulher vem travando em seu processo histórico para uma relação de 

equidade de gênero em diversos âmbitos.  

Contudo, quando se refere à relação conjugal, pode ser que em algum 

momento a relação exija, para a equidade de gênero, o desenvolvimento de um 

diálogo entre o casal, bem como, uma negociação como uma forma de contemplar 

as individualidades na conjugalidade. Diante disto, Minuchin (1990) aponta para a 

importância de estabelecer-se uma comunicação adequada frente às situações de 

crises, uma vez que isto possibilita ao casal a superação de sistemas de poder e 

ainda, a identificar papéis e regras estabelecidas ao longo da relação.  

O presente trabalho construiu dados que não foram possíveis de serem 

abordados, uma vez que apresentam aspectos mais amplos que denotariam 

discussões e fundamentações que estariam além do objetivo proposto pela 

pesquisa. Entretanto, tais dados constituirão trabalhos futuros de maneira a fomentar 

estudos e intervenções sobre a relação conjugal pela perspectiva feminina. 

Desta forma, ressaltamos a importância de discussões sobre as relações 

conjugais, tendo em vista a complexidade das relações de gênero, uma vez que 

estas questões perpassam por reflexões de construções sócio-históricas das 

performances masculinas e femininas. Com isto, o avanço dos estudos de gênero 

pode contribuir com a reflexão para construções de relações pautadas na 

dialogicidade entre a diversidade e igualdade. Para tal, necessita-se prosseguir 

refletindo sobre os processos que sustentam o patriarcalismo e investigando as 

construções que revelam a diversidade do fenômeno da relação conjugal. 
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Prosseguiremos na investigação das relações como campos de subjetivações e 

como gênese dos processos sociais.   

Por fim, cabe ressaltar que caracterizamos a pesquisa como satisfatória por 

esta revelar as diversas transformações nas relações conjugais e a pluralidade de 

sentidos e significados produzidos pelas mulheres em seus contextos sócio-

históricas. Desta feita, as significações produzidas pelas mulheres são diversas e 

divergentes, bem como implicadas por proposições interacionais na vivência das 

relações.  

Os resultados da pesquisa proporcionaram considerações instigantes e 

sugeriram a necessidade de pesquisas mais aprofundadas na busca pela ampliação 

dos estudos frente aos processos excludentes de gênero que ainda assolam a 

contemporaneidade. Vislumbramos que o avanço dos estudos de gênero apoie a 

luta pela equidade nas relações de gênero e desenvolva conhecimentos para 

intervenções que busquem a proposição de relações conjugais mais favoráveis às 

subjetividades que as constituem. 
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Anexo A – Roteiro de Entrevista semi-estruturada.  

 

 

  

 

  

Centro Universitário Luterano de Manaus 

Roteiro de entrevista – Usuário 

I .Dados de Identificação: 

 

Entrevistado: _____________                                                   Bairro:___________________ 

Idade: ____                Profissão:____________                        Religião:_________________ 

Estado Civil: __________________                                          Naturalidade: _____________ 

Escolaridade: _________________                                                                       

Renda Mensal: _______________                      Filhos? ( ) Sim ( ) Não Quantos? _________ 

II. Entrevista: 

 

1. Para você o que significa estar em uma relação conjugal?  

 
2. Como você percebe as relações conjugais das outras pessoas? 

 
3. Tem alguma relação conjugal que você admira? Como deveria ser a relação conjugal 

ideal? 

 
4. Qual a sua sensação sobre seu papel na sua relação conjugal? 

 
5. As suas relações sociais mudaram após você ter iniciado uma relação conjugal? Em 

que aspectos? 

 
6. De alguma forma, a sua relação conjugal interferiu no seu modo de ser? Como? 

 
7. O seu parceiro lhe incentivou a fazer um curso de capacitação? Como você entende 

incentivo/não incentivo? 

 
8. O que um curso de capacitação pode proporcionar em sua vida pessoal? 

 
9.  Considerando o tema da pesquisa e os questionamentos abordados, existe algo que 

você poderia acrescentar para me auxiliar no enriquecimento dela? 
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Anexo B – Termo de Anuência  

 

 


