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Resumo:  

A Fase de Aquisição constitui a primeira fase do Ciclo Vital de uma família, quando 

seus membros se juntam para formarem uma só família, com ou sem filhos. O 

relacionamento conjugal está relacionado a essa fase, a qual, por sua vez, sofre 

influência de diversos fenômenos, como valores familiares, necessidades conjugais e 

familiares, sexo, momento do ciclo da vida familiar, presença de filhos, nível de 

escolaridade, nível socioeconômico, trabalho remunerado, dentre outros. Objetivamos 

realizar um estudo exploratório, referente às influências do diálogo no exercício da 

conjugalidade na Fase de Aquisição. Foram participantes do presente estudo quarenta 

famílias em Fase de Aquisição, que se caracterizam por casais juntos há menos de dez 

anos ou que têm o filho mais velho dessa mesma idade. Foi aplicado um formulário com 

base no instrumento construído para a pesquisa Ciclo Vital da Família Paulista de 

Cerveny e colaboradores (1997), tendo sido revisto e adaptado para investigar com 

maior detalhamento a família ao longo do seu ciclo vital. As aplicações foram realizadas 

face a face. Os resultados obtidos demonstraram que os fatores indicados pelos 

participantes que dificultam e prejudicam a conjugalidade são: o desemprego, a falta de 

diálogo, o déficit na comunicação, entre outros. Também foram apontados temas como: 

divórcio e recasamento, conjugalidade, déficits conjugais e sintomas parentais. O 
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casamento para a maioria dos indivíduos participantes é a formação de uma família e 

deve ser baseado em fatores como a confiança, o respeito mútuo e o diálogo constante.  

 

 

Palavras-chaves: Conjugalidade. Diálogo. Fase de Aquisição. Casamento. Recasamento. 

 

 

Abstract: 

The Acquisition Phase is the first phase of the Life Cycle of a family when its members 

come together to form one family with or without children. The marital relationship is 

related to this phase, which is related to the influence of various phenomena, such as 

family values, marital and family needs, sex, time of the family life cycle, presence of 

children, education level, socioeconomic status, paid work, among others. We aimed to 

conduct an exploratory study related to the influences of the exercise of conjugal dialogue 

in The Acquisition Phase. Forty families in The Acquisition Phase were studied. The 

families were couples that were together for less than ten years or had an older child less 

than ten years old. A revised and adapted form based on one to research the Family Life 

Cycle Paulista (CERVENY et al., 1997), was applied in order to investigate in more 

details the family throughout their life cycle. The applications were performed face to 

face. The results showed that the factors indicated by the subjects that hinder and harm 

the conjugal life are unemployment, lack of dialogue, the deficits in communication, 

among others. The results also point up issues as divorce and remarriage, marital and 

parental deficits symptoms. Marriage for most of the subjects is the formation of a family 

which should be based on factors such as trust, mutual respect and constant dialogue.  
 

 

Key-words: Conjugality. Dialogue. Acquisition Phase. Marriage. Remarriage. 

 

 

Introdução 

A proposta deste artigo é apresentar e discutir a respeito da conjugalidade e as influências do 

diálogo, tendo como embasamento na perspectiva de Cerveny e Berthoud (2010) sobre primeira 

fase do ciclo vital da família brasileira, a qual é chamada de Fase de Aquisição. Essa fase é marcada 

por um momento existente em todas as culturas e em todas as épocas: a formação de um novo 

sistema, o casamento. Embora para muitos a instituição casamento esteja em desuso, atualmente 

existem novas formas de configuração de casais, famílias, papéis e relações que são respostas às 

exigências da sociedade moderna, sendo esta marcada por regras e valores que estão em constante 

modificação. A família é um sistema complexo e exerce uma forte influência sobre os seus 

membros.  

Para compreendermos a definição de casamento buscou-se levar em consideração as várias 

formas de conjugalidades existentes, relacionadas à união de duas pessoas de gêneros diferentes, 

um homem e uma mulher, dando início à formação de uma família, que na maioria das vezes terá 

descendentes desta união: os filhos, o qual é definido como família tradicional. O estudo também 



                                                                                    

 

mencionou as novas formas contemporâneas de ser família, a união de gêneros iguais, o 

relacionamento entre pessoas de mesmo gênero (dois homens ou duas mulheres), que se unem com 

o mesmo objetivo das famílias tradicionais: a formação de uma vida em comum e a constituição de 

uma família. 

Tomando isso como base, o estudo tem por objetivo investigar as influências do diálogo no 

exercício da conjugalidade na Fase de Aquisição.  

A partir dos conceitos teóricos buscou-se analisar de que maneira o diálogo interfere e 

contribui nas relações conjugais e parentais. Dessa forma, o propósito para o desenvolvimento da 

presente investigação surgiu com o intuito de tentar compreender tais percepções e expectativas 

acerca do casamento. 

A relevância científica do estudo em questão é a ampliação dos conteúdos teórico–prático 

sobre as famílias Paulistanas e do Vale do Paraíba, além da compreensão de suas características 

específicas na contemporaneidade.  

Por meio do pensar sistêmico, esta pesquisa, foi de naturezaexploratória. As informações 

foram colhidas utilizando um formulário estruturado com perguntas claras e objetivas, aplicadas 

individualmente. A partir da leitura de tais formulários, apresentamos relatórios demonstrados por 

meio de gráficos, suas interpretações e conclusões.   

O referencial teórico será embasado nas principais temáticas abordadas na pesquisa. Para 

isso faremos uma breve revisão sobre o tema família e discorreremos sobre casamento e 

conjugalidade na contemporaneidade. Abordaremos sobre as influências do diálogo nas questões de 

desemprego, nas relações parentais e na comunicação entre as famílias. Concluiremos o referencial 

teórico expondo sobre assuntos de extrema relevância na atualidade, como: recasamento e divórcio 

e sobre os déficits conjugais e parentais que sofrem influência direta com relação à eficiência do 

diálogo. Apresentaremos o método utilizado na realização da pesquisa. Por fim, discutiremos sobre 

os resultados obtidos e finalizaremos com nossas considerações sobre o relevante assunto, seguidas 

das referências bibliográficas utilizadas.  

 

 

Referencial teórico 

1.1 Família  

 Atualmente para falarmos sobre família precisamos amplificar esse conceito, pois existem 

várias temáticas de famílias estruturadas. Segundo os autores Cerveny (2010) e Féres-Carneiro 

(1998), “É difícil traçar um perfil único da família brasileira.”  



                                                                                    

 

 Muitos estudos no início da década de 90 apontavam uma diminuição dos membros que 

compõem a família e um aumento significativo dos divórcios e recasamentos. Frente a essas 

mudanças, começaram a estudar família propondo para os estudiosos da área que começassem a 

estudar famílias no plural, ou seja, as diversas formas de ser família, pois o que vemos ultimamente 

é a crise do modelo tradicional de família e precisamos ampliar as discussões sobre o conceito que 

temos hoje de famílias denominadas contemporâneas devido às demandas da atualidade. 

(WAGNER, 2011, p.20) 

  Dentro dessa perspectiva a família pode ser considerada como um sistema dinâmico, 

submetido a um processo de estabelecimento de regras e marcada pela busca de um acordo com os 

membros. Pode-se pensar então que a dinamicidade do sistema se caracteriza pela maneira de como 

a família se movimenta frente às diferentes situações as quais se coloca ou é colocada. A 

organização familiar é pautada pelos acordos que permeiam a convivência em diferentes níveis. 

(WAGNER, 2011, p.23) 

 

1.2 Casamento e Conjugalidade  

O casamento é um conceito fenomenológico social existente em todas as culturas e em todas 

as épocas, mas que sofreu transformações ao longo da história. Estas transformações referentes às 

novas formas de configuração de casais, famílias, papéis e relações são consideradas, por alguns 

autores, como uma maneira de responder às exigências da sociedade atual, sendo esta marcada por 

regras e valores que estão em constante modificação (MENEZES, 2006 apud SILVEIRA; SILVA; 

SMEHA, 2012). 

Atualmente para muitos a instituição casamento está em desuso. O viverem juntos para 

sempre foi encurtado em casamentos de pouca duração e ocorrências de divórcios. A transição da 

vida de solteiro para o casamento é uma das maiores mudanças que o sistema que chamamos 

família pode vivenciar. Pois é neste momento de transição que os indivíduos passam a serem dois e 

deixam o núcleo familiar primário para agora constituir-se uma nova família, assim, esse processo 

irá envolver muitos fatores sejam eles internos ou externos. Desta forma, as diferentes percepções 

que os indivíduos têm sobre o casamento e o novo núcleo familiar está intimamente ligado às 

experiências que o sujeito teve com a sua rede familiar e social (MENEZES, 2006). 

Para definirmos casamento é necessário levar em consideração as várias formas de 

conjugalidades existentes. Segundo o Dicionário Didático SM (GONZÁLES et al., 2008), conjugal 

define-se como aquilo que é “dos cônjuges, do casamento ou relacionado a eles”. Somado ao sufixo 

“-dade”, indicador de qualidade, forma-se o termo conjugalidade. Ao falarmos em conjugalidade, 

nos vêm à mente os termos cônjuge, relação conjugal, união entre duas pessoas.  



                                                                                    

 

Na visão clássica, a definição de conjugalidade está relacionada à união de duas pessoas de 

gêneros diferentes, um homem e uma mulher, com o objetivo de ter uma relação de vida comum 

dando início a formação de uma família, que na maioria das vezes terá descendentes desta união: os 

filhos. Deste tipo de união temos o conceito de família tradicional. Na visão contemporânea, o 

conceito de conjugalidade modifica-se em relação às questões de gênero. Agora, é comum tanto a 

união de gêneros diferentes, como na visão clássica, quanto o relacionamento entre pessoas de 

mesmo gênero (dois homens ou duas mulheres), que se unem com o mesmo objetivo das famílias 

tradicionais: a formação de uma vida comum e a constituição de uma família. 

Na transição para o casamento há duas dimensões importantes que devem ser consideradas: 

a individualidade e a conjugalidade. A primeira se refere ao indivíduo, seus desejos e suas 

percepções de mundo; a segunda diz respeito ao desejo conjunto e história de vida do casal, ou seja, 

a identidade conjugal. (MENEZES; LOPES, 2007 apud SILVEIRA; SILVA; SMEHA, 2012). 

É relevante ressaltar que quando as pessoas se unem, elas levam para o casamento suas 

crenças, valores, mitos que vem da família de origem que são encontrados firmados na sua 

existência e na sua forma de visão de mundo. Podemos dizer que o casamento é um longo processo 

de ajustes e reajustes que duas pessoas de mundos opostos se encontram na sua singularidade para 

que a partir deste encontro de mundos diferenciados seus valores e crenças sejam transmitidos um 

ao outro, a fim de que produzam significados próprios de casal ou resignifiquem o que lhes foram 

transmitindo de ambas às famílias de origem.  

Costumo dizer que todo fascínio e toda a dificuldade de ser casal reside no fato de 

o casal encerrar, ao mesmo tempo, a sua dinâmica, duas individualidades e uma 
conjugalidade, ou seja, de o casal conter dois sujeitos, dois desejos, duas inserções 

no mundo, duas percepções do mundo, duas histórias de vida, dois projetos de 

vida, duas identidades individuais que, na relação amorosa, convivem com uma 

conjugalidade, um desejo conjunto, uma história de vida conjugal, um projeto de 
vida de casal, uma identidade conjugal. Como ser dois sendo um? Como ser um 

sendo dois? (FÉRES-CARNEIRO, 2010, p. 1) 

Observamos, nos dias atuais, principalmente no mundo ocidental, além das relações 

tradicionais, a formação de relações homoafetivas. Dessas últimas, formam-se as famílias 

homoparentais e as famílias compostas por transexuais e travestis. Porém, em nosso estudo, 

notamos que a maior parte da sociedade ainda segue o modelo de conjugalidade “tradicional”, ou 

seja, os casais formados por um homem e uma mulher.  

Um fator de extrema relevância na conjugalidade, o qual não poderíamos deixar de 

mencionar, é a influência das famílias de origem de ambos os cônjuges.  Essas interferem 

diretamente na relação do par afetivo, já que, antes mesmo da constituição do casal, existe uma 

história anterior à ligação conjugal que ocupa um lugar na relação. Observa-se que heranças das 



                                                                                    

 

figuras parentais são reatualizadas e fazem parte das fantasias do novo casal em cada momento de 

mudança (LISBOA et al., 2008). Na formação do casal, somam-se as crenças das famílias de 

origem de cada um e a aquisição das novas experiências em conjunto. (PEREIRA, 2013). 

Quando duas pessoas decidem “conjugar” (unir, juntar, reunir), ou seja, ter uma vida em 

comum, o desenvolvimento deste relacionamento sofrerá influências da personalidade de ambos os 

cônjuges. Além disso, para essa relação serão trazidas as vivências ocorridas em suas trajetórias, 

principalmente as experienciadas na família de origem, tais como: suas histórias geracionais, os 

padrões de comunicação daquelas famílias, os mitos, as relações hierárquicas estabelecidas, as 

relações de afetividade, ou seja, os padrões interacionais e as repetições que ocorrem nos sistemas 

familiares, assunto constante nos estudos realizados por Cerveny (2011). Segundo Anton (2000), 

Quando as pessoas se atraem, quer permaneçam juntas ou não, elas estão 

percebendo, ainda que não estejam conscientes disso, alguns atributos que as 
tornam „desejáveis‟, capacitando-as para o exercício de determinadas funções. 

Permanecer juntas tem a ver com o estabelecimento de um acordo secreto, que 

define áreas de encaixe, nas quais as funções a serem exercidas e as regras a serem 
respeitadas tem fundamentalmente importância. Um casal, ao estabelecer sua 

aliança, não consegue, mesmo que assim o deseje fazê-lo de modo inteiramente 

livre, com relação aos demais sistemas aos quais ambos pertencem: suas famílias 
de origem, seus amigos, seu ambiente profissional, etc. ... Mas pertencer a um 

sistema não é só inerente a qualquer organismo, como também é condição de vida 

e de continuidade. Não pertencer, seria desesperador, por ser essencialmente 

desagregador. (p.49).  

Com base nos conceitos da Teoria Geral dos Sistemas, Anton (2000), em seus estudos, 

enfatiza as influências absorvidas do meio ao quais os indivíduos pertencem e relacionam-se. Essas 

influências vão compor a relação do casal e, mesmo que inconsciente, farão parte da “bagagem” 

que ambos levarão para o novo sistema a se formar. Essa “bagagem” muitas vezes faz com que 

ocorram conflitos e discussões porque são tidas como a “verdade” que cada um absorveu até aquele 

momento de vida. Quando os cônjuges se deparam com “verdades” diferentes das que estão 

acostumados, isso causa, na maioria dos casos, um terrível incômodo, pois elas se acentuarão como 

regras, como se fossem a única maneira correta de lidar com o casamento, com a vida em família e 

principalmente com os filhos.  

Os conceitos de certo e errado provenientes das relações interacionais dos indivíduos 

interferem diretamente na vida em família e desestruturam sobremaneira as relações parentais.  

Dessa forma, segundo Penteado (1997), as diferenças individuais que antes eram motivos de grande 

atração, acabam se tornando motivo de conflitos permeados de desencontros, críticas e mútua 

intolerância.  

Napier e Whitaker (1982, p. 57) lembram que é muito complexa a cadeia de 
influências que sofre um indivíduo, se considerarmos a hierarquia dos sistemas dos 

quais ele participa. Consideram que os sistemas maiores e mais complexos 



                                                                                    

 

exercem controle sobre os menores e mais simples, mas estes também influenciam 

aqueles. Concluem que além daquelas esferas físicas e social, “há muitas outras 

influências parciais que atuam sobre a pessoa”. (apud ANTON, 2000, p. 49). 

Anton (2000) aponta que a família pode ser vista como um sistema formado por incontáveis 

subsistemas, por exemplo: os pais, os filhos, os homens, as mulheres, os jovens, os velhos, as 

crianças, os que trabalham, os que estudam, os extrovertidos, etc. Conforme o tema abordado, um 

subsistema pode exercer maior influência, ou se sobressair, ou fazer maiores cobranças, etc. Afirma, 

ainda, que uma relação feliz necessita de diversos elementos: 

a capacidade de compartilhar momentos, ideias e sentimentos... de acolher o outro 
com genuíno interesse e carinho... de assumir responsabilidade por si mesmo e pela 

sua relação, contribuindo para que ela se desenvolva e enriqueça...; a empatia, a 

compreensão, o respeito e o amor; a capacidade de elaborar seus próprios conflitos 

e de aproveitar a experiência passada nas vivências presentes; a criação e a 
preservação de um espaço para realização individual; o interesse sincero no 

desenvolvimento do parceiro. (ANTON, 2000, p. 32) 

Em nossa pesquisa entrevistamos famílias nucleares, cujo exercício da conjugalidade será 

algo novo no ciclo vital, mesmo nos recasamentos nos quais pelo menos um dos cônjuges já 

exercitou a conjugalidade com outra pessoa numa relação anterior. A conjugalidade entre o novo 

casal é sempre algo recente. Essa fase do ciclo vital é conhecida como fase de aquisição 

(CERVENY; BERTHOUD, 2010). Entendemos que é nesta fase que ocorrerão os principais 

desafios na formação de uma vida em comum, no ato de “conjugar” e na adaptação da nova família, 

pois é nessa fase em que os cônjuges iniciarão a construção de uma nova família e terão que re-

significar as interações relacionais familiares obtidas até o momento. Segundo Walsh (2008), 

formam-se, então, novos valores, mitos, ideias e expectativas para o futuro. A cada importante 

transição, o paradigma é submetido a transformações para ir ao encontro das necessidades de 

reorganização dos sistemas. 

Casar, segundo Berthoud e Bergami (2010), não se restringe apenas a união de duas pessoas.  

É a união de dois complexos e intrincados sistemas familiares. Ao partirem em lua-
de-mel levando suas duas malas, ao jovem casal cabe a árdua e difícil tarefa de 

começar a tentar, dali em diante, arrumar uma única mala que contenha e acomode 

o conteúdo de ambos. E isso exige muito de cada um! 
Extremamente importante é o que cada um traz em sua bagagem individual. Os 

sonhos, desejos, metas e muito especialmente a história de vida de cada um, vão 

determinar, de certa forma, a possibilidade ou não de essa união realmente se 

efetivar. (p. 51) 

As autoras afirmam ainda, que “as transições necessárias para a adaptação a essa nova fase 

da vida familiar exigem maturidade e demandam tempo e, como veremos, é da resolução dos 

conflitos típicos que aqui ocorrem, que as fases futuras irão depender” (2010, p.47). Diante desta 



                                                                                    

 

afirmação entendemos também que o diálogo saudável é imprescindível para o sucesso da relação 

do casal e da família em formação.  

Berthoud e Bergamini (2010, p.70) apontam que nessa fase “todo o sistema familiar está 

„crescendo‟ junto, adquirindo continuamente novas capacidades e novas formas de se vincular e se 

comunicar entre si” “grifo nosso”. 

 

1.3 A Influências do Diálogo 

 Abordaremos nessa seção, a influência do diálogo em vários aspectos da vida conjugal: 

desemprego, parentalidade, comunicação, recasamento e divórcio. 

1.3.1 Desemprego 

Segundo Couto et al. (2007, p.1327), as características de uma relação conflituosa podem 

aparecer por conta da condição de desemprego, pois é dado ao homem, culturamente, o papel de 

progenitor e quando ele não consegue suprir com as expectativas de seus familiares e esposa, os 

desentendimentos surgem. O emprego também, não vem apenas como forma de sustento da família, 

mas como uma forma do homem garantir o seu respeito diante da esposa e dos filhos, como 

manutenção do casamento e sendo uma demanda da esposa em relação ao marido. Numa situação 

de desemprego. sua autoestima é afetada, lhe causando uma forte carga negativa.  

Segundo Wachelke et al. (2004 apud WILHELM; OLIVEIRA, 2011): 

E ainda fatores como atração física, recursos financeiros, habilidade de prover, 
apoio emocional, confiança, similaridade de atitudes e valores, compreensão, 

similaridade de interesses e atividades, atração sexual, proximidade e outros. 

(p.184) 

 

 Couto et al. (2007, p.1328), aponta que o homem acaba se fragilizando, pois perde a ideia 

de que tem o papel central de sua família e precisa que sua esposa seja companheira e 

compreensiva, porém, não é sempre o que acontece, muitas esposas cobram e culpam seus parceiros 

por estarem numa condição de desemprego. Segundo a pesquisa da autora, se todos os casais que 

estiverem nessa situação, sentassem e tivessem uma conversa séria, os conflitos acabariam, pois 

passariam a entender melhor o lado do outro, tudo conseguido com diálogo.  

 

1.3.2 Parentalidade  

De acordo com Couto et al. (2007, p.1328), as mulheres relacionam a falta de diálogo na 

relação como responsável pela desunião do casal e por intermináveis episódios de desentendimento 

e brigas.  



                                                                                    

 

Importante também ressaltar que a falta de diálogo interfere nas relações parentais das 

famílias, visto que, a pesquisa visou analisar famílias em Fase de Aquisição, portanto, muitos casais 

participantes da pesquisa, têm filhos em idade pré-escolar.  

Para Gottman (1998 apud SILVA; MARTURANO, 2010, p.68) o sofrimento e o conflito 

conjugal favorecem para o surgimento de dificuldades para os filhos em idade pré-escolar, como a 

depressão, ter uma competência social precária, problemas de saúde e desempenho escolar 

insatisfatório. Afirmam também que a exposição da criança a eventos extremos de violência e 

conflitos pode criar aflição quanto à agressão, favorecendo um aumento ou surgimento de 

comportamento agressivo nos mesmos.  

Segundo Couto et al. (2007, p.1328), a mulher reconhece que deve assumir 

responsabilidades no sentido de uma maior união da família. Ainda para as mulheres, outro fator 

gerador de inúmeros conflitos seria a ausência do marido na divisão das responsabilidades com a 

casa e no reconhecimento da mulher como sendo a que mais, ou a única, que se dedica em manter a 

casa e a família "nos eixos". Esse fator está relacionado com as questões de gênero, ou seja, o que é 

papel do homem e o que é papel da mulher e, o fato de ajudar nos afazeres domésticos, emprega ao 

homem um rótulo de ser “menos” homem.  

A educação dos filhos é um outro fator imposto como responsabilidade da mulher e para o  

marido, “colocar comida dentro de casa” já é o suficiente para cumprir o seu papel por completo, 

não se sentindo no dever de assumir outras responsabilidades. (COUTO et al., 2007, p.1329).  

 

1.3.3 Família e Comunicação 

De acordo com Amado (2006, p.35 apud DIAS, 2011, p.151), é fundamental considerar que 

o mecanismo de feedback, ou seja, o mecanismo de resposta do destinatário da informação tem a 

função de manter ou alterar o conteúdo da comunicação por parte do emissor.  Neste sistema de 

comunicação sabemos que talvez não coincida o tempo entre o conteúdo dito pela fonte da 

comunicação e a mensagem recebida pelo destinatário da comunicação. Isso acontece por conta de 

barreiras e obstáculos da comunicação, dificultando a compreensão do processo familiar, 

contribuindo por vezes para a instabilidade e o desequilíbrio do sistema, ou seja, da família.  

A comunicação é importante entre todos os membros da família, tornando-se ainda mais 

importante na relação com os filhos, já que a influência principal na vida moral dos filhos é 

essencialmente transmitida pelos pais. A família é, então, um espaço para o desenvolvimento de 

aprendizagens com conteúdos de interação e comunicação, onde as emoções e afetos positivos ou 

negativos vão agregando ao sentimento de sermos quem somos e de pertencermos aquela e não a 



                                                                                    

 

outra família. (WEISSBOURD, 2010; RELVAS, 2006; ALARCÃO, 2006; apud DIAS, 2011, 

p.152) 

Os benefícios de uma comunicação satisfatória entre os membros da família são 

mencionados por Dias:  

A comunicação torna-se assim parte integrante do indivíduo na família e na 

sociedade.  Como a família é a primeira instituição a facultar as relações o modo 

como nela se desenvolvem os processos de comunicação determinará o maior ou 
menor sucesso do desenvolvimento pessoal e social dos seus membros e, 

consequentemente, a integração na sociedade. (2011, p. 153) 

 

1.4 Recasamento e Divórcio  

Com a liberação do divórcio no Brasil em 1977, o modelo da instituição chamada “família” 

vem sofrendo inúmeras mudanças. E entre elas o recasamento é um tema que vem sendo muito 

estudado, pois é uma temática de múltiplas complexidades.  

Para Oliveira (2010, p.19) “a família recasada pode ser compreendida como aquela formada 

após divórcio”. O recasamento aparece num crescente, partindo do princípio de que as relações 

estão mais frágeis na contemporaneidade. As dificuldades apresentadas ao permanecer em manter 

uma relação atualmente denota que as dificuldades relacionais advêm de conflitos não resolvidos 

durante os casamentos ou até mesmo antes dele. A imaturidade pode ser uma constante em casais 

que se divorciam durante a fase de aquisição, quando pensado em ciclo vital. Nota-se também 

nesses sujeitos imaturos a necessidade de pertencimento, de sentir-se amado.  

No passado, o casamento era visto como uma união indissolúvel, que deveria ser mantida 

pelos cônjuges mesmo se houvesse a falência da conjugalidade e até mesmo se houvesse o 

rompimento dos laços parentais, ou seja, o casamento era mantido apesar da infelicidade e 

insatisfação de um dos cônjuges ou até mesmo dos dois. O divórcio quebrou tal paradigma de que 

se casar é para sempre, como denotava os conceitos sociais anteriores.  

Segundo Oliveira (2010, p. 21), “[...] as famílias recasadas devem ser vistas como unidades 

familiares possíveis e viáveis, de estrutura complexa, criadas pela integração de antigas lealdades e 

novos laços, e não como cópias imperfeitas da família núcleo”.   

A dificuldade na compreensão da família recasada não está apenas em entender este núcleo, 

mas também na dificuldade da nomenclatura como nos apresenta Oliveira (2010), citando Carter e 

McGoldrick (1995): 

quando afirma que a nomenclatura “recasada” enfatiza o vínculo conjugal que 

forma a base para o complexo arranjo de várias famílias numa nova constelação. E 

também concordo com Wagner (2002), quando afirma que é o reinvestimento que 

caracteriza a nova união conjugal, reinvestimento que acredito deverá se estender a 
todas as demais relações que se desenvolverão nesse novo núcleo, o que 

determinará em grande parte a possibilidade de surgimento de vínculos afetivos 



                                                                                    

 

saudáveis. A possibilidade de formação de vínculos afetivos estará na base para a 

construção e o desenvolvimento bem-sucedido da família recasada, que tem, com a 

entrada dos novos membros, a criação de uma complexa rede de relações. (p.23).  

No recasamento a resignificação surge com uma maior ênfase, pois além de resignificar 

experiências adquiridas da família de origem, é necessário também resignificar as experiências boas 

e ruins vivenciadas na família anterior. Segundo Berguer e Kellner (1970): 

o casamento como um ato dramático, no qual dois estranhos, portadores de um 

passado individual diferente, se encontram e se redefinem. O drama do ato é 

internamente antecipado e socialmente legitimado muito antes de ele acontecer na 
biografia dos indivíduos. [...] O casal constrói assim, não somente a realidade 

presente, mas reconstrói a realidade passada, fabricando uma memória comum que 

integra os dois passados individuais. (apud FÉRES-CARNEIRO, 1998, p.3)  

Féres-Carneiro (1998) discorre sobre algumas diferenças entre famílias do primeiro 

casamento e famílias recasadas. O exemplo está na escolha conjugal, enquanto na primeira união os 

cônjuges dão maior importância a alianças, nos recasamentos a sexualidade tem um maior 

significado. Na primeira união, os casais dão maior importância ao convívio com a família de 

origem, enquanto os recasados, aos diversos grupos de amigos. Ela ainda observou que os casais da 

primeira união costumam manter amigos em comum, já os recasados buscam manter amigos 

individuais, se permitindo-se sair separadamente.  

Pensando nas diferenças entre os dois grupos, Féres-Carneiro (1998), apresenta que o 

relacionamento sexual é considerado um aspecto importante para os dois grupos, embora para os 

recasados as expectativas e cobranças em relação à sexualidade apareçam com maior força. Assim, 

podemos notar que as diferenças relacionais dos casados e dos recasados influenciarão na forma 

como os membros da família se relacionam-se entre si e o meio em que convivem. Os déficits nos 

vínculos conjugais e parentais contribuirão para relações disfuncionais dos membros dessas 

famílias, trazendo consequências para elas, em especial quando há crianças envolvidas.    

 

1.5 Conjugalidade e os défictis conjugais parentais  

 

  Tendo o diálogo e as formas de comunicação ligações diretas no estabelecimento da 

conjugalidade, entende-se que as transformações ocorridas nas famílias vêm se tornando-se um 

desafio para os pensadores, e, quando este contexto envolve crianças os desafios se multiplicam, 

pois se faz necessário pensar as crianças em múltiplas facetas. Isso demanda aos profissionais 

estarem preparados para atender as crianças com base em seu núcleo familiar, pensando-se no 

contexto clínico, no qual se observa que alguns sintomas nas crianças são decorrentes das 

dificuldades parentais no estabelecimento da conjugalidade (CICCO; PAIVA; GOMES, 2005).  



                                                                                    

 

Uma das dificuldades apresentadas pelas famílias atuais é a imaturidade em estabelecer as 

relações conjugais de formas saudáveis, que em muitos casos podem estar relacionadas com a 

família de origem. Segundo Cicco et al. (2005) “o casamento e a constituição de uma família nem 

sempre são sinais de maturidade parental” (apud WINNICOTT, 1960/1997, p.64). Portanto, nem 

sempre indivíduos que decidem se unir em matrimônio estão preparados para lidar com as 

complicações que envolvem a constituição de uma família.  

Completando essa informação, Cicco et al. (2005), nos apresenta uma idéia de Winnicott 

(1960/1997), que:  

discute o papel da família no estabelecimento da saúde individual, questionando a 

capacidade do homem de atingir a maturidade emocional fora do contexto familiar. 

O autor define “maturidade” como sinônimo de saúde, dando-lhe o “status” de 
processo (um ir e vir) que acompanha o indivíduo ao longo de toda sua vida, 

denominando esse estado de maturidade relativa. (p. 54). 

As disfunções parentais são responsáveis por emergir sintomas na família e seus membros, e 

as crianças estão mais vulneráveis a esses conflitos. Minuchin cita que: 

os sintomas podem constituir uma expressão de uma disfunção familiar.Ou podem 

ter surgido no membro individual da família, em razão de circunstância de sua vida 

particular e, então, terem sido apoiados pelo sistema familiar. Em qualquer caso, o 
consenso familiar de que um membro é o problema indica que, em algum nível, o 

sintoma está sendo reforçado pelo sistema. (apud ANTON, 2000, p.50) 

De acordo com o pensamento sistêmico, as patologias aparecem a partir de alguma 

desordem, no sistema familiar e a imaturidade dos casais em construir a conjugalidade contribui 

para essas desordens, como por exemplo, os conflitos parentais. Em muitas situações essas 

desordens aparecem como sintomas nas crianças, que podem ser usadas como bode expiatório pelos 

pais, como sendo o membro desorganizador do sistema familiar. Quando essa criança chega ao 

consultório, traz consigo o drama do ambiente (ou grupo) e não mais individual, como é comum 

tratarmos em terapia. 

Método 

 Participaram desta pesquisa 40 famílias, com a finalidade de caracterizar a Estrutura e a 

Dinâmica de uma amostra de famílias do Vale do Paraíba e para esse artigo foram analisadas as 

questões referentes à conjugalidade.  Foram entrevistados indivíduos adultos com mais de 21 anos, 

que representavam suas famílias. Os critérios para a constituição da amostra foram baseados na 

última classificação do IBGE (2010) em relação ao perfil da família de classe média. Os 

entrevistados estavam vivenciando a fase de aquisição do ciclo vital, caracterizada por famílias com 

tempo de união de 0 a 10 anos ou cujo primeiro filho possuísse idade semelhante. O formulário 



                                                                                    

 

utilizado foi construído para a pesquisa Ciclo Vital da Família Paulista (CERVENY et al., 1997), 

tendo sido revisto e adaptado para investigar com maior detalhamento a família ao longo do seu 

ciclo vital. As aplicações foram realizadas face a face. Utilizamos o software Excel para verificar a 

distribuição das frequências das variáveis em estudo, bem como para a construção de gráficos 

quantitativos, com o objetivo de realizar um estudo exploratório, referente às influências do diálogo 

no exercício da conjugalidade na fase de aquisição. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unitau (parecer 

número 687.301) 

  

Resultados e discussão 

Dentre as famílias pesquisadas o exercício da conjugalidade foi o tema abordado, levando 

em consideração as influências do diálogo e seus reflexos na parentalidade, além dos aspectos que 

influenciam na comunicação da família. 

Entrevistamos um total 40 pessoas inseridas num contexto familiar na fase de aquisição do 

ciclo vital.    

 

 
Gráfico 1 – Entrevistados  

 

Foram entrevistados 28 mulheres e 12 homens, que estão vivendo a Fase de Aquisição do 

Ciclo Vital. 

 



                                                                                    

 

 
Gráfico 2 – Arranjo Familiar 

 

Constatamos, conforme Gráfico 2 que 60% das famílias estão vivendo a primeira união e 

32% das famílias a segunda união. 

Durante a aplicação dos formulários, percebemos que o recasamento se apresentou em 37% 

dos casos, considerando segunda, terceira e quarta união ou mais, o que fez de tal aspecto algo 

relevante. Na maioria dos casos em que o pesquisado era recasado, traziam filhos das relações 

anteriores, aspecto que apresentou uma maior complexidade nas relações dos membros dessas 

famílias. Notou-se também que nessa nova dinâmica relacional os laços ou vínculos amorosos 

foram um dos aspectos observados.  

Foi possível observar que, na tentativa de manter a relação, havia maior doação por parte do 

cônjuge que se encontra vivendo sua primeira experiência de casamento. Já o cônjuge que viveu a 

experiência de um casamento anterior e que está vivendo atualmente o recasamento, demonstrou 

uma certa “rigidez” ou bloqueio em relação ao “amor romântico”. Detectou-se que, nesses casais, 

existia uma certa acomodação em relação às características do parceiro que interferiam na relação, 

porém não eram ditas ou discutidas por pensarem que “não há o que fazer, todos são assim mesmo”, 

e na tentativa de evitar discussões, o efeito acabava sendo o contrário gerando, assim, conflitos pelo 

que não foi dito ou pela falta de diálogo que harmonizasse a relação conjugal. Essa falta de diálogo 

acabou gerando conflitos conjugais, coparentais e parentais. Algumas questões apresentadas em 

determinados períodos dos relacionamentos deixaram de ser novas, e até mesmo interessantes e/ou 

envolventes. Percebemos que nesses conflitos a ineficiência no diálogo era um aspecto forte.  

 



                                                                                    

 

 
Gráfico 3 – Diálogo na relação do casal  

 

Observamos pelo Gráfico 3 que 76% da relação dos casais é baseada no diálogo constante, 

16% apresentaram dificuldades no diálogo e apenas 8% reclamaram da sua ausência. 

Embora a maioria apresente diálogo constante, não podemos deixar de comentar que os 

conflitos conjugais advindos da falta ou dificuldade no diálogo se apresentaram como oriundos de 

características de experiências anteriores, de outras relações parentais conflitantes. Como exemplo, 

citamos a família de origem, que imprime marcas no sujeito. Constatamos também que as 

características individuais contribuíram na dificuldade de diálogo entre os cônjuges e que o 

comportamento de cada um foi caracterizado pelas experiências vivenciadas nas famílias de origem, 

nas relações anteriores, nas amizades e no meio social. 

Observamos que algumas famílias apresentaram dificuldade de diálogo que, como 

consequência dessa problemática, refletiu nos acordos sobre questões cotidianas, como a educação 

dos filhos e a dinâmica com os cuidados da casa. 

 

 
Gráfico 4 – Relação do Casal 

 



                                                                                    

 

De acordo com o Gráfico 4, percebemos que o diálogoo constante observado no Gráfico 3 

refletiu positivamente na relação do casal, pois demonstrou-se que 72% dos casais entrevistados 

possuem uma relação amorosa e que somente 20%, a segunda maior porcentagem, responderam ser 

amigável a relação.    

 

 
Gráfico 5 – Dificuldades do Casal 

 

Pôde ser observado na pesquisa que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo casal é a 

falta de dinheiro, conforme Gráfico 5, o que acaba, muitas vezes, acarretando em desentendimentos 

que poderiam ser sanados se houvesse, na relação, um diálogo saudável. Esse foi, portanto, outro 

ponto relevante. Já no momento da aplicação, os participantes discordavam com frequência em 

relação à resposta de seu parceiro (a). E quando questionados se há um diálogo constante, um 

diálogo difícil ou se não existe diálogo, os formulários apresentaram que há diálogo constante, 

porém, nem sempre o diálogo constante era de qualidade, conforme pode-se observar durante a 

aplicação. 

Em uma das aplicações, quando a aplicadora leu o ditado popular: “Quando o dinheiro sai 

pela porta, o amor sai pela janela”, o marido disse que esse aspecto era verídico, pois quando havia 

crise financeira, o casal via-se perdido, sem saída, e por morarem e estarem sempre juntos, seria 

principalmente nessas ocasiões que os conflitos apareciam.  

Relatou que ficava impossível manter um diálogo sem terminar em uma discussão. Segundo 

ele, “não é que o amor acaba, mas estando sem dinheiro você se vê numa situação onde só o que 

resta é brigar, é uma crise mesmo.” (sic) 

  



                                                                                    

 

 
Gráfico 6 – Regras adotadas na educação dos filhos  

 

Com relação às regras adotadas na educação dos filhos, referentes ao Gráfico 6, observamos 

que 43% dos entrevistados, apontaram que são discutidas e construídas pelo casal, como 

consequência do diálogo constante exibido no Gráfico 3. Importante observar que foi necessário 

acrescentar um item a mais na questão 39 do formulário, por ser a segunda maior incidência o 

número de casais sem filhos, os quais não poderiam responder a esta questão. 

 

 
Gráfico 7 – Tomada de decisões na família 

 

A tomada de decisões na família são decididas em conjunto pelo casal, demonstradas no 

Gráfico 7, em 59% dos entrevistados. O segundo maior índice, 13%, pode acrescentar relevância a 

essa informação, por apontarem que pais e filhos tomavam decisões em conjunto. 

 



                                                                                    

 

 
Gráfico 8 – Reclamações sobre a família 

 

De acordo com o Gráfico 8, referente ao item que abordava as reclamações sobre as 

famílias, apontou que 24% dos entrevistados disseram que a falta de dinheiro interfere nas relações 

conjugais, comprovando o que foi constatado no Gráfico 5. 

 

 

Gráfico 9 – Assuntos evitados na família 

 

Com relação ao último gráfico apresentado, Gráfico 9, referente aos assuntos evitados na 

família, pudemos observar que a maioria das famílias entrevistadas não possuía restrições ao 

abordar assuntos polêmicos no seio familiar, apontando uma grande influência do diálogo constante 

e saudável nas famílias de aquisição entrevistadas.   

 

 



                                                                                    

 

Considerações finais 

Ao entrevistarmos mulheres e homens vivenciando a fase de aquisição do ciclo vital, com o 

intuito de entender melhor como ocorre a dinâmica relacional das famílias e quais os conflitos 

vivenciados por elas, conseguimos constatar que, no arranjo familiar dessa fase, a maioria dos 

casais viviam a primeira união e que o diálogo interfere diretamente nas relações conjugais. 

Pudemos demonstrar com os gráficos apresentados que a relação atual da maioria das famílias é 

baseada no diálogo constante. Essa característica refletiu positivamente nas relações conjugais, pois 

foi demonstrado que a maioria dos casais vive uma relação amorosa.   

Observamos que o diálogo é importante, porém a qualidade do diálogo supera a quantidade 

dele e interfere também nas relações parentais e coparentais. Como consequência do diálogo 

saudável, verificamos que as regras adotadas na educação dos filhos são, em sua maior parte, 

discutidas e construídas pelo casal. Além disso, as tomadas de decisão na família também são 

decididas pelo casal. 

Constatamos que alguns casais entrevistados também apresentavam dificuldades em 

dialogar. Isso causava conflitos nas relações familiares e principalmente conjugais. Um dos maiores 

fatores que influenciou os problemas apontados nas relações foi a falta de dinheiro. 

Os dados da pesquisa permitiram constatar que o segundo maior índice apresentado é o de 

casais sem filhos, dados que podem ser objetos de estudos futuros. 

Comprovou-se também que a maioria das famílias não possuem restrições ao dialogar sobre 

diversos assuntos, incluindo assuntos polêmicos, como: sexo, separação, morte, drogas, velhice, 

doença, casamento, violência, entre outros, os quais no passado eram evitados pela família. 

Conseguimos alcançar o objetivo proposto, que foi realizar um estudo exploratório sobre o 

exercício da conjugalidade nas famílias pesquisadas, que estão vivenciando a fase de aquisição, 

levando em consideração as influências do diálogo, aspectos que interferem na comunicação da 

família e seus reflexos na parentalidade.  
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