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Capitulo 2

A formayao do casal: formas de entrada
.
.
e percursos conJugals
Introdu<;ao
Tema em yoga nas abordagens sociol6gicas da familia, os modos de
forrnayao do casal constituem uma das areas da vida privada cuja permea
bilidade as mutayoes sociais se tern revelado inegavel. Nao obstante a per
manencia maioritaria do casamento religioso enquanto vinculo conjugal! ,
tern vindo a aumentar, a urn ritmo progressivo e marcado, as unioes de facto
e os filhos fora do casamento, os casamentos civis e a coabitay30 como ex
periencia previa ao casamento, tendencias comummente entendidas enquan
to sinalizadoras de processos de modemizayao de uma vida familiar que
se foi tomando cada vez mais privada e mais adaptada as exigencias dos
ritmos individuais 2 . Viver junto sem casar, inicial ou permanentemente,
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I E de sinalizar que, apesar do aumento tendencial da propor-;:ao de casamentos civis
no total de casamentos realizados em cada ano, 0 casamento catolico continua a ser domi
nante em Portugal: no ano de 2001, 63% dos casamentos realizados sao catolicos, contra
apenas 37% de casamentos civis.
2 De facto , acentuando mudan~as que Ja se desenhavam desde antes, a ultima decada
do seculo xx foi marcada por urn compasso rapido de modemiza.;:ao da vida familiar, sen
do que algumas das evolu~6es demograflcas verificadas sao bastante evidentes. No ambito
dos comportamentos conjugais, destacam-se 0 aumento da coabita.;:ao (que quase duplicoll
entre 1991 e 200 I, passando neste ultimo ano a abranger 6,9% dos nucleos de casal) eo
decrescimo da nupcialidade (que passou de 7,3 em 1991 para 5.7 em 2001), bem como 0
aumento da taxa de divorcio (indicador que aumentou de 1,0 em 1991 para 1,8 em 2001) e
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tendo ou nao fillios, e, por conseguinte, uma pratica que tem, muitas ve
zes, sido interpret ada enquanto resposta ao declinio normativo do casa
mento como instituiyao rigidamente codificada.
Com efeito, algumas propostas sociol6gicas frisarn a cumplicidade en
tre 0 processo de modemizayao da vida familiar e a expansao da coabita
yao (Roussel, 1987; Bozon, 1991c), encarando-a como inequfvoco indica
dor da desinstitucionalizayao da conjugalidade, que sinalizaria nao s6 0
enfraquecimento da instituiyao matrimonial, mas, mais ainda, a passagern
do «casamento como instituiyao» para modelos de organizayao familiar
centrados no bem-estar ernocional e na paridade entre individuos3 . Ambos
os aspectos se encaixarn no amplo processo de privatizayao da vida fami
liar, cujo tracejado nos foi bern desenhado pelos historiadores das menta
lidades (Aries, 1973; Shorter, 1995), ao apontarem a crescente primazia
dos sentimentos (amoroso e parental) na estruturayao da vida familiar.
A eleiyao do amor como fundamento ultimo da familia estaria, por conse
guinte, fortemente imbricada em alguns processos fundadores da modemida
de: 0 processo de individualizayao social (Elias, 1993; Beck e Beck-Gems
heim, 1995 e 2002), em que 0 indivfduo passa a ser a unidade central das
relayoes sociais; 0 movimento de autonornizayao da vida privada face aos
c6digos socia is reguladores dos comportamentos familiares.
o aumento da coabitayao significaria, assim, nao s6 uma perda de im
portincia do vinculo institucional entre 0 casal, confonne a uma progres
siva sedimentayao de «val ores seculares» 4 (Inglehart, 1997; Inglehart e
das recomposiyoes familiares (que constituiramja 11,8% do total de casamentos realizados
em 2001). Em materia de fecundidade e parentalidade sobressai 0 aurnento dos nascimen
tos fora do casamento (que passaram de 15,6% em 1991 para 23,8% em 2001), 0 aurnento
da idade media ao nascimento do primeiro filho (que passou de 24,3 para 26,1 no casu das
mulheres e de 26,2 para 27,7 no casu dos homens) ou ainda a diminuiyiio do nfunero de
filhos por mnlher (0 indice sintetico de fecundidade passou de 1,6 em 1991 para 1.5 em
2001).
3 Note-se a recorrente utilizayao da antinomia tradicional/modemo para categorizar os
modelos familiares, de acordo com a distinyiio ideal-tipica entre «instituiyao» e «compa
nheirismo», proposta por Burgess, Locke e Thomes em 1945 e complexificada, mais tarde,
por Roussel (1991). 0 primeiro modelo supoe urna predominancia de fmalidades econo
micas e estatutanas, urna norma autoritana de funcionamento e a suj ei 9iio as pressoes exte
riores do meio social. 0 segundo privilegia a realiza9ao pessoal e afectiva, a igualdade e
normas de funcionamento democciticas.
4 Urn esclarecimento sobre 0 conceito deve SeT feito: por ((valores seculares» 0 autor en
tende aqueles que se distanciam da institucionalidade, da rigidez fundada na religiao, da io
dissolubilidade dos vinculos familiares. Na verdade, Inglehart chama ao conjLU1to de indi.cadores
que medem a adesao a este tipo de valores 0 eixo de secularizayao. fundando a sua proposta de
analise da evoluyao social dos valores no cruzamento deste ultimo eixo com urn seglllldo, 0
eixo da individuaJizayiio, que abarca 0 conjunto de val ores centrados no refor90 da autonomia
individual, na igualdade e na realiza9iio pessoal. 0 diagnostico de urna deterrninada socieda
de e entao feito pelo lugar que ocupa na intersecyiio destes dois eL'COS analiticos.
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Baker, 2000), mas tambem urn incremento de autonomia individual (a que
nao sao allieias as mudanyas oconidas na situayao das mullieres). Nesta
perspectiva, 0 aumento da coabitayao conjugal e explicado de acordo com
uma interpretayao modemista, acentuando-se a maior liberdade de que os
individuos dispoem para construirem a sua vida e 0 reforyo de dinfunicas
centradas na autonomia e na igualdade de genero S (Roussel, 1989; Gal
land, 1991; Bozon, 1991 c). 0 epicentro das mudanyas seria, assim , a pro
pria dinamica da vida familiar, que marcaria progressiva distancia face a
instituiyao matrimonial.
Mas, como alguns estudos tern tambem demonstrado (por exemplo,
Kaufmann, 1993, Villeneuve-Gokalp, 1990, e Uridon e Villeneuve-Gokalp,
1988), nem a coabitayao e uma pratica homogenea, nem tao-pouco 0 sao
as suas causas sociais. Alem das explicayoes pela via modemista, que
convocam factores como a crescente autonomia das mullieres ou 0 reforyo
da experimentayao juvenil, aponta-se a necessidade de procurar os varios
modelos de coabitayao em funyao das caracteristicas socio-culturais de
cada subpopulayao. Fazendo uso desta perspectiva, Bawin-Legros (1988)
e Villeneuve-Gokalp (1990) separam a coabitayao tradicional, normal
mente substitutiva do casamento, comum aos meios operarios, da coabita
yao como opyao ideologica ou como fase de transiyao, mais habitual entre
as classes medias, advogando a necessidade de articulayao entre co abita
yao e meio social, variavel-chave na divisao entre formatos tradicionalis
tas e modernistas de uniao de facto.
Realidade complexa, as formas de constituiyao do casal, que tern vindo
a abrigar uma gradual expansao de praticas informais de conjugalidade,
sao urn objecto de pesquisa necessariamente elegivel quando se trata de
perceber as mudanyas recentes da vida familiar na sociedade portuguesa.
Podemos perguntar, afinal, em que medida se assiste a uma paulatina de
sinstitucionalizayao da conjugalidade de tracejado modemista ou, pelo
contrario, a reactualizayao de praticas que, como tradicionalmente se veri
ficava em algumas regioes de Portugal (por exemplo, no Alentejo), tern na
sua genese situayoes de sobrevivencia economica, ou mesmo de exclusao
social, a obstarem a formalizayao do layo conjugal.
Aproveitando 0 caracter longitudinal do inquerito as Familias no Por
tugal Contemporaneo, que nos permite seguir os trajectos de casais de
varios meios sociais, assim captando com mais detallie, e livre de alguns
dos limites decorrentes do caracter fotografico das estatisticas dernografi
cas ou dos recenseamentos da populayao, a sucessao entre as diferentes
S Esta e, alias, urna questiio teoricamente orientadora de infuneros estudos sobre a coa
bita9iio e 0 aumento do s nascimentos fora do casamento (v . os trabalhos de Ottosen, 2001 ,
Kwuietzka e Kreyeufeld, 2001 , e Berrington, 200 I).
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etapas da vida conjugal e familiar, procuramos investigar as diferentes
formas de, ao longo do tempo, se constituir e formalizar (ou nao) 0 casal
(Bawin-Legros, 1988; Uridon e Villeneuve-Gokalp, 1988; Raulot e Brown
-Demonet, 1991; Bloss, Frickey e Godard, 1990).
Em primeiro lugar, comeyamos por descrever, de urn ponto de vista
global, os processos de formayao do casal na sociedade portuguesa, afe
rindo qual 0 peso assumido pelas estrategias de informalizayao do vinculo
conjugal em comparayao com 0 casamento (religioso e civil) - observa
mos todos os casais, quer se trate da vivencia permanente em uniao de
facto, quer de processos faseados de formalizayao do layo conjugal, que
implicam urn periodo inicial de coabitayao conjugal, ou ainda de moldes
«tradicionais» de formayao do casal (por exemplo, a entrada directa pelo
casamento catolico). Procuramos ainda caracterizar cada urn dos percur
sos-tipo (desde 0 casamento religioso auniao de facto), tendo em cons ide
rayao algumas variaveis que se revelaram irnportantes na reconstituiyao
das biografias conjugais, designadamente 0 tempo de namoro, a idade de
entrada na conjugalidade, 0 tratar-se de uma primeira conjugalidade ou de
urn recasamento.
Nurn segundo tempo, propomo-nos verificar a associayao estabelecida
entre diferentes percursos de formayao do casal e contextos sociais de
existencia. Partirnos da hipotese de que a construyao do casal se encontra
ancorada no espayo social, sendo permeavel a diferenyas de classe, bern
como a variayoes regionais e religiosas, coordenadas particularmente re
lev antes na estruturayao das formas de constituiyao do casal.
Em terceiro lugar, procuramos indagar mais minuciosamente sobre 0
significado da expansao da coabitayao, a fun de compreendermos em que
medida esta pratica corresponde, no nos so contexto, sobretudo a uma
desinstitucionalizayao da vida conjugal de cariz modernista ou decorre
tambem de urn prolongamento de praticas tradicionais comuns a grupos
situados muitas vezes na fronteira da exclusao social. Neste ponto, cen
tramo-nos mais especificamente sobre a diversidade interna da coabitayao
conjugal, distinguindo, no seu interior, varios perfis, consoante a durayao
do periodo de vivencia em comum, 0 caracter transitorio ou permanente
da experiencia e a fase do ciclo familiar em que tenha ocorrido.

A formayao de um casal po de ser fabric ada de maneiras consideravel
mente distintas. Partindo do pressuposto de que uma relayao, para ser con

6 Devemos, em rigor. esc1arecer que, para nos, 0 inicio da «conjugalidade» e sempre
coincidente com 0 inicio da coabitayao. Mesmo que 0 casamento tenha sido legalmente
efectuado antes do inicio da coabitayao a dois, e 0 acto de partilhar 0 mesmo tecto que aqui
defIne a conjugalidade. Este esc1arecimento e oportuno, ja que, actualmente, se debate a
propria OOyao de conjugalidade e as suas fronteiras, cbegando a por-se em causa, num
contexto em que conjugalidade e casamento ja oao mais se associam obrigatoriamente, a
colagem entre relayao conjugal e co-residencia. Sera necessario viver junto para se ter uma
relayao conjugal') - questionam alguns autores. F. de Singly, no seu livro Le so!, Ie couple
etlafamille (1996), em resposta a esta questao, opta por dissociar conjugalidade e coabita
yaO, advogando que 0 que importa e 0 estilo da relayao a dois e a sua durabilidade no tem
po. Viver 0 quotidiano no mesmo espayo habitacional toma-se, nesta perspectiva, um deta
!be pouco importante que deixa de servir para fazer a distinyao entre namoro e
conjugalidade. Esta discussao chama a atenyao para 0 facto de os contomos da conjugal i
dade serem cada vez mais difusos, mesmo do ponto de vista das categorias e criterios de
analise.
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Os percursos de fonnalizac;ao da conjugalidade e
os seus encadeamentos
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jugal, implica a coabitayao dos do is parceiros6 , uma primeira diferenya
reside na maneira como se iniciou a vida em conjunto, se pela porta do
casamento enquanto ritual fundador da conjugalidade ou, pelo contrano,
pelo simples acto informal de comeyar a partilhar a mesma casa. No pri
meiro caso, 0 modo de entrada na conjugalidade e formal, quer 0 casa
mento seja religioso, quer seja civil, ao passo que, no segundo, estamos
face a uma estrategia informal de inicio da vida a dois. Urn segundo canic
ter distintivo surge num olhar longitudinal, seguindo as mudanyas eventual
mente ocorridas ao longo dos anos de vida em comum; pode, com efeito,
ter havido urna manutenyao do formato inicial do layo conjugal ou urna
formalizayao crescente do mesmo: a uniao de facto inicial pode, algures
no percurso conjugal, ter-se convertido em casamento civil ou religioso.
No momento presente encontramos entao 0 resultado fmal da construyao a
dois que ficou para tras, ou seja, 0 que entendemos por percurso de for
mar;iio do casal.
Uma constatayao imediata e a de que 0 casamento formal constitui a
porta de entrada maioritaria na vida de casal: cerca de 84% dos casais in
quiridos comeyaram a viver debaixo do mesmo tecto no dia do casamento
(quadro n.o 2.1). Outra constatayao importante e a de que a maior parte
desses casais formalizou religiosamente a uniao, elegendo 0 matrimonio
catolico enquanto porta de entrada modal na vida a dois. Alias, se aos
74,4% de casais cujo inicio conjugal se fez pelo casamento religioso so
marmos os 5,2% que vieram a faze-lo depois de urn periodo inicial de coa
bitayao informal, abrangemos entao perto de 80% dos casais pesquisados.
Com efeito, no momento actual das suas vidas apenas urn quinto dos pares
conjugais aparece em cena unido por outros vlnculos que nao 0 do casamen
to religioso catolico. Destes, cerca de 16% sao casados civilmente, ascen
dendo somente a 4,4% a proporyao de casais a viverem em uniao de fac
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'"Em todos os cruzamentos apresentados, os val ores a negro referem sempre sobrerre
presentayoes estatisticamente significativas (ou seja, em que os «residuos ajustados» sao
iguais ou superiores a 2,0), indiciando a correlayao positiva entre a variavel independente e
uma categoria especifica da outra variave!.
**Coeficiente de contingencia - medida de associayao entre duas variaveis baseada no
teste do qui-quadrado, que varia entre 0 e I. Indica 0 quanta da variayao de urna variavel e
explicado pela outra.
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to. Vma terceira constatayao retoma 0 olhar longitudinal sobre os percur
sos de formalizayao da conjugalidade, descobrindo 0 canicter transit6rio
7
da maior parte das experiencias de coabitayao Com efeito, dos 15,8%
dos casais que, na nossa amostra representativa de familias conjugais com
pelo menos urn filho em idade escolar, passaram por uma experiencia de
coabitayao informal, apenas 4,4% continuam a viver em uniao de facto no
momenta da inquiriyao. Pelo civil ou mesmo pelo religioso, as restantes
11,4% casaram, entretanto, algures ao longo do trajecto de vida em co
mum.
A coabitayao parece, assim, configurar-se mais como uma fase de tran
siyao na construyao da vida familiar do que como uma altemativa dura vel
ao casamento, conclusao que alinha com dados apontados por vanos auto
res (Bozon, 1991c; Roussel, 1989; Graefe e Lichter, 1999; Ottosen, 2001).
Nesta 6ptica, 0 aumento da percentagem de casais coabitantes traduziria,
pelo menos em muitos dos casos, a prorrogayao do intervalo entre 0 inicio
da vida conjugal e 0 casamento, e nao tanto a recusa liminar deste ultimo.
Esta «nova atitude face a coabitayao», como Ihe chama Roussel (1989,
p. 113), assentaria entao em consideravel medida, num reforyo do experi
mentalismo relacional ou simplesmente num relaxamento das formas de
encadeamento entre as etapas da vida familiar: vive-se junto durante um
periodo de tempo mais ou menos longo para se testarem as potencialida
des da relayao ou para se irem fazendo, com mais calma, os preparativos
para 0 casamento. Quer num caso, quer no outro, estao em jogo novas ati
tudes face ao casamento: p5e-se a uniao a experiencia para s6 depois se
7 0 caracter transit6rio de uma significativa parte das experiencias de coabitayao con
jugal pode, em algurna medida, contribuir para explicar os baixos nfuneros de casais a
viverem em uru30 de facto registados tanto no censo de 1991 como no de 2001 (respecti
vamente 3,9% e 6,9% do total de nucleos conjugais), ja que s6 activando urna perspectiva
longitudinal conseguimos tomar conhecimento da existencia de periodos de vivencia in
formal da conjugalidade na vida dos casais actualmente casados. No entanto. convem notar
que, atraves de indicadores existentes a partir de 1996, as estatisticas demograticas oficiais
nos permitem sup or que urna expressiva fatia de pares conjugais ja vivia debaixo do mes
mo tecto aquando da realiza y30 do casamento, pois entre esta data e 2001 ha urn progres
sivo aumento do nllillero de casais que tinham residencia comurn antes do casamento (de
12,3% em 1996 para 16,4% ern 2001) ou queja tinham mesmo filbos comlUlS (de 5,4% em
1996 para 5,7% em 2001). Estes registos indiciam, muito provavelmente, a expansao da
coabitayao pre-nupcial na sociedade portuguesa, perrnitindo aferir a importancia crescente
das praticas inforrnais quando se trata da construy3o da vida conjugal. TendeDcia que,
alias, e visivel tambem atraves dos dados do Inquerito as Familias /10 Portugal COlliempo
riineo. que nos permitiu observar 0 progressivo aumento da percentagem de casais que
passaram (transit6ria. duradoura ou pennanentemente) pela experiencia da coabitay30. De
apenas 11,2% entre aqueles que entraram na vida a dois antes de 1974, est a parcela da
popu\ayao inquirida aumentou para 31 ,5% entre os que entraram na conjugalidade ja na
decada de 90 (v. Aboim, 2004).
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oficializar 0 acto, ou deixa-se meramente de encarar 0 casamento como a
unica mane ira legftima de justificar a vivencia sob 0 mesmo tecto. Na
primeira acepyao, encontramos 0 experimentalismo (tao conotado com 0
perfodo juvenil de vida), de que nos falam Roussel (1989) ou Galland
(1991) a prop6sito da expansao da coabitayao informal; na segunda acep
yao, deparamo-nos com outro trayo de modernizayao dos comportamentos
familiares - a alterayao dos termos de regulayao entre opyoes privadas e
controlo publico dessas mesmas opyoes. Quaisquer que sejam as motiva
yoes subjacentes a pratica, interessa frisar 0 caracter transit6rio da maior
parte das experiencias de conjugalidade informal, evidencia empfrica que
reforya a interpretayao da coabitayao mais enquanto opyao temporaria do
que como altemativa de facto, prolongada no tempo, ao casamento. Mais
do que de uma recusa do casamento, parece sobretudo tratar-se de novas e
plurais formas de encadeamento entre namoro, vida em comum e casa
mento.
Do ponto de vista das suas caracteristicas distintivas, observadas em
funyao de variaveis-chave, como 0 tempo de namoro, a idade da mulher
na entrada na conjugalidade e 0 facto de se tratar de urna primeira ou se
gunda uniao, algumas coordenadas merecem ainda uma referencia (qua
dro n.o 2.1).
Elemento central na caracterizayao dos percursos conjugais, 0 tempo
de durayao do namoro, a pre ceder 0 inicio da vivencia sob 0 mesmo tecto,
parece ser urn elemento indispensavel quando se trata de perceber que
diferentes l6gicas agenciam 0 casamento formal ou a coabitay30 conjugal.
Com efeito, uma evidencia flagrante destaca as curtas durayoes do tempo
de namoro entre os casais que entraram na vida a dois pel a via informal:
tanto os que actual mente ainda vivem em uru30 de facto como os que co
abitaram apenas inicialmente e depois casaram (civil ou religiosamente)
tiveram namoros que duraram, em media, menos de metade do tempo das
experiencias dos casados. Enquanto estes ultimos tiveram tempos medios
de namoro na ordem dos tres anos e dois ou tres meses, nao sendo tam
bern negligenciavel a percentagem de casais que namoraram cinco ou
mais anos (cerca de urn quarto), os primeiros nao ultrapassaram 0 tempo
medio de cerca de urn ano e meio. As unioes de facto de longa duray30
batem aqui 0 recorde dos namoros de curta durayao, pois observamos que
cerca de metade destes casais (47,4%) namorou menos de urn ano antes de
comeyar a viver junto. Quem comeyou por coabitar antes das nupcias
formais teve tambem, em larga percentagem, namoros que dura ram ape
nas urn ano ou, no maximo, dois anos: quer se trate de coabitay30 seguida
de casamento civil, quer se trate de coabitayao seguida de casamento reli
gioso, esta proporyao de casais e sempre de mais de 80% do total. Por
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conseguinte, 0 nlimero de casais que entraram na conjugalidade pela porta
do casamento (civil ou religioso) depois de curtos periodos de namoro e
muito mais reduzido: e menos de metade a percentagem de casais que
namoraram durante um periodo maximo de do is anos.
A idade com que a mulher comeyou a viver com 0 marido ou compa
nheiro e, a par do tempo de durayao do namoro, outro elemento-chave na
estrutura y30 do percurso conjugal. A leitura deste indicador permite-nos,
afrnal, situar 0 momenta de transiyao para a conjugalidade na biografia da
mulher e, assim, comprovar a estreita cumplicidade entre este momenta e
o modo como se forma 0 layo conjugal. Tal como na hist6ria que ficou
para tras (0 namoro), a idade de infcio da conjugalidade evidencia as dife
renyas entre os varios tipos de percursos conjugais, alinhando, de urn lado,
as estrategias formais e, do outro, as informais.
Com efeito, a mais informal das form as de constituiyao do casal - a
uru30 de facto de longa durayao - associa-se a mulheres que entraram na
conjugalidade depois dos 25 e sobretudo depois dos 30 anos, ou seja, em
idades que contrastam claramente com 0 periodo biografico modal de ini
cio da vida a dois, que se situa na primeira metade da ctecada dos 20 anos
(20-24 anos) . Em OpOSiy30 a este perfil mais tardio da uniao de facto, en
contramos, nas mulheres que casaram irnediatamente pela Igreja ou pelo
registo civil, a tendencia para situarem neste intervalo etario 0 infcio do
seu casamento, malgrado as idades ainda adolescentes (ate 19 anos) serem
mais frequentes entre as mulheres que realizaram urn casamento religioso.
As que 0 fizerem apenas pelo civil tendem, em maior propor y30 do que
estas ultimas, a entrar na conjugalidade mais tarde, entre os 25 e os 29
anos. Alias, notemos que a diferenya entre as idades medias de entrada na
conjugalidade pelo casamento civil e pelo casamento religioso e de cerca
de sete meses a favor do vinculo civil. 0 contraste entre os vinculos civis
e religiosos mantem-se, ainda mais manifesto, quando se trata dos percur
sos de coabita y30 inicial seguida de casamento. De facto, enquanto prati
camente metade das mulheres que coabitaram e casaram depois pel a Igre
ja iniciou a vida a dois muito jovem (ate aos 19 anos), sendo muito pouco
significativa a percentagem das que 0 fizeram depois dos 24 anos, as mu
lheres que casaram pelo civil depois de urn periodo previo de coabitayao
comeyaram a viver com 0 conjuge ja com 25 ou mais anos, portanto nurna
fase mais tardia da sua biografia pessoal. As diferenyas entre os do is per
fis de coabitayao inicial sao assirn de ressalvar, ja que retratam encadea
mentos consideravelmente distintos entre percurso pessoal e percurso con
jugal, muito embora ambos partilhem a tendencia para namoros de curta
dura y3o. A coabita y30 seguida de casamento religioso parece acentuar a
tendencia para conjugalidades iniciadas em idades muito jovens, que ja
O~
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rnarcava a entrada directa pelo casamento religioso. A coabitayao seguida
de casamento civil parece, pelo contnirio, reforyar 0 pendor, tam bern en
contrado entre as mulheres que iniciaram a conjugalidade casando pelo
civil, para retardar 0 inicio da lmiao conjugal.
A formayao da conjugalidade pode ainda ligar-se a urn terceiro ele
mento-chave na estruturayao do infcio da vida a dois (quadro n.o 2.1). Re
ferimo-nos ao facto de a actual uniao se tratar de uma primeira conjugali
dade, ou antes de urn recasamento, em que pelo menos urn dos parceiros
co~ugais ja teve experiencias conjugais anteriores.
Maioritarias na nossa amostra, as primeiras uni5es conjugais (de am
bos os parceiros) demonstram, no seu peso percentual, urna enorme varia
yao, consoante 0 tipo de vinculo conjugal que estrutura 0 percurso do ca
sal. Representando a quase totalidade (99%) entre os pares que entraram
na co~ugalidade atraves do casamento religioso e sendo tambem a maio
ria entre aqueles que casaram pela Igreja apos urn periodo inicial de coabi
tayao (96%), as primeiras uni5es conjugais diminuem acentuadarnente
quando se trata de uma uniao de facto de longa durayao (27%) ou de coa
bitayao pre-nupcial seguida de casamento civil (50%). Entre aqueles que
entraram na conjugalidade pelo vinculo do casamento civil, 0 numero de
primeiras uni5es (87%), mais elevado do que nos casos anteriores, surge
ainda abaixo da media global da amostra (91 %). Constata-se que, quase
independentemente de ser precedido ou nao pela coabitayao, a institucio
nalizayao religiosa do casamento nao comporta espayo para a reconjugali
zayao. Esta e, sem duvida, muito mais frequente quando 0 vinculo e civil e
sobretudo quando a uniao foi ou e coabitante. Alias, devemos frisar que
73% das uni5es de facto e metade dos casos de coabitayao inicial seguida
de casamento civil sao recasamentos (de ambos os conjuges, so da mulher
ou so do homem), ocorrencia que justifica a necessana tomada em consi
derayao desta variavel na interpretayao da diversidade de percursos conju
gais. Neste sentido, devemos notar que a idade mais elevada de entrada na
conjugalidade que encontramos entre as mulheres a viverem em uniao de
facto vern precisamente articular-se com 0 facto de grande parte das uni6es
de facto serem segundas conjugalidades.
Tao elevada conexao entre a incidencia de uni5es marcadas (no presen
te ou no passado) pela informalidade e/ou pelo caracter civil do vinculo
conjugal e a reconjugalizayao ou recasamento dos parceiros conjugais
pode convocar varias causas. Por urn lado, e preciso nao esquecer que urn
primeiro casamento religioso de urn dos actuais co~uges inviabilizaria
uma repetiyao de identica cerimonia, mesmo que isso fosse desejado pelo
casal; por outro lado, 0 facto de ter tido anteriormente outras experiencias
conjugais pode potenciar uma perda de significado da instituiyao matri
ad

monial, sobretudo quando esta e instaurada por urn sacramento religioso
conforme ao ritual catolico. A erosao de sentido simbolico imputada ao
casamento pode acontecer simplesmente porque se sente que este nao
acrescenta nada a relayao (ou seja, porque ha uma orientayao explfcita
para uma visao desinstitucionalizada da conjugalidade), ou porque anterio
res rupturas deixaram marcas indeleveis, levando os conjuges a adiarem
ou mesmo a recusarem urn vinculo mais institucional (e, logo, mais dificil
de romper). Estas sao, alias, algumas das raz5es referidas em trabalhos
sobre 0 tema (Brown, 2000; Ottosen, 200 I) a proposito de uma constata
yao comum: a da elevada proporyao de segundas uni5es na composiyao da
populayao coabitante. Tratar-se-a entao do que Roussel (1989) chamaria
uma «dupla desinstitucionaliz<lyao» da conjugalidade, em virtude da mui
to provavel conexao entre 0 aumento do divorcio e a crescente informali
zayao das uni6es conjugais, ou seja, muitas vezes dissolvem-se primeiros
casamentos para depois se iniciar uma nova relayao conjugal pela via in
formal. A ruptura do cimento institucional tradicional do casamento (for
malidade sacramental, perenidade) e, consequentemente, feita duas vezes.
Este perfil de informalidade entrelaya, na sua genese, dois fenomenos
sintomaticos do processo de modernizayao da vida familiar. Cumplices, 0
divorcio e 0 reforyo da inform ali dade na conjugalidade estabelecem, pelo
caracter unissono dos crescimentos que tern vindo a efectivar (e que sao
bern visiveis no contexto portugues), urn «novo» padrao de transiyao con
jugal, pautado pela informalizayao dos vinculos e das praticas. 0 caracter
rnais formalizado das prirneiras uni5es evidencia, por seu lado, 0 maior
peso simbolico que e atribuido ao casamento quando se trata de urn pri
meiro processo de co~ugalizayao, mesmo que 0 projecto conjugal com
porte, desde logo, a possibilidade intrinseca do divorci0 8 •

Os percursos de fonnalizac;ao da conjugalidade e
os seus contextos
Realizada urna primeira abordagern global do fenomeno, em que iden
tificamos e caracterizamos os diferentes percursos-tipo de formayao do
casal, importa expor alguns dos principais factores sociais que contribuern
para a estruturay8.o desses trajectos, destacando, por urn lado, 0 imp acto
das variay5es regionais e religiosas, e, por outro, as diferenciay5es segun
do 0 meio social.
8

V. capitulo 4, sobre orientayoes normativas da conjugalidade.
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Percursos, variac;oes regionais e religiao
Comecemos por observar algumas varias:oes regionais de relevo no
que respeita genericamente as propors:oes de casamento e de coabitas:ao
ou de vlnculos civis e religiosos (quadro n.o 2.2).

Percursos de formal=ao da conjugalidade por NUTSn
(n = 1776)
[QUADRO N° 2.2J
Conti-

Norte

Dente

Uniao de facto ..
Coabita\03o e casamento (subtotal
Coabitayao e casamento civil ..
Coabita\Oao e casamento religioso...
Casamento (subtotal ) .... .. ....... .... .
Casamento civil ...
Casamento reiigioso
Total.. .... ...........................

i= 230,92; DF =

4,4
]],4
6,2
5,2
84,1
9,7
74,4
100,0

1.9
5.6
1,9
3,7
92,4
4,5
87,9
100,0

Centro

2.9

7, 0
3,5
3,5

90,0
4,5
85 ,5
100,0

Usboa e
Vale do AJentejo
Tejo

6.5
16,3
11,0
5,3
77,3
16,9
60,4
100,0

7,8
23,3
12,2
II, I

68,9
15,6
53,3
100,0

Algarve

]],3
27,5
6,5
21 ,0
61,3
9,7
51,6
100,0

16;p < 0,001 (el= 0,34).

No que respeita aos diferentes percursos de formas:ao do casal, os con
trastes regionais sao claramente vislveis ao contrapormos as regioes do
Norte e do Centro as regioes do Alentejo e do Algarve. Confmnando as
ancestrais tendencias de menor religiosidade operantes a sui do Tejo, en
contramos no Alentejo e no Algarve maiores percentagens de uniao de
facto e de coabitas:ao inicial seguida de casamento e uma menor percenta
gem de entradas na conjugalidade directamente pela porta do casamento
catolico, chegando esta pnitica a sofrer urn decrescimo de cerca de 40%
de casos em comparas:ao com 0 Norte ou 0 Centro do pais.
As linhas da diferencias:ao Norte/Sui adquirem assim, em materia de(
formas:ao do casal, urn tracejado carregado e repleto de contrastes. Con
trastes estes que tern, alias, vindo a marcar os comportamentos familiares .
em Portugal. Como apontam Almeida et at. (1998, p. 54), se alguns indi- " '~
cadores, como a taxa de fecundidade, tern hoje urn padrao unifonne em
'
tennos regionais, outros ha que evidenciam 0 contraste entre 0 Norte e 0
Sui: alguns deles sao, sem duvida, a percentagem de casamentos catolicos
e de nascimentos fora do casamento, a primeira declaradamente mais alta
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no Norte do que no Sui e a segunda evidenciando inversa proporcionali
dade. Urn dos factores explicativos destas diferens:as entre Lisboa e 0 Por
to podera residir nos diferentes pesos assumidos pela religiosidade, histo
ricamente mais implantada a norte do que a suI. Ao comentar alguns
indicadores sobre a modemizas:ao da vida familiar entre 1930 e 1989,
Bandeira (1996, pp. 333-334) alerta-nos precisamente para a longevidade
dos contrastes operados entre urn Sui laico e urn Norte religioso. As per
centagens de casamentos civis e catolicos sempre constituiram, ao longo
deste periodo, urn optimo indicador de diferencias:ao regional, po is a per
centagem mais baixa de casamentos civis registada no distrito de Lisboa
em 1960 (31,54%) e, ainda assim, bastante mais elevada do que a percen
tagem mais alta registada no distrito do Porto em 1987 (17,80%). Tal ce
nario da razao a afmnas:ao de Bandeira (p. 334) de que « 0 que separa as
diferentes regioes entre si nao e a industrializas:ao ou a urbanizas:ao, mas
antes a tradis:ao e a influencia cat6Iicas». 0 impacto da religiao noutras
esferas da vida social, publica e privada, aparece, de resto, bern documen
tado em algumas pesquisas realizadas em Portugal, sendo de notar a corre
las:ao entre uma pr<itica religiosa regular e atitudes mais conservadoras
perante a vida sexual e familiar (Cabral, 2001, pp. 56 e segs.), portanto
mais con formes a matriz do catolicismo, que, se nem sempre e seguido a
letra pelos cat6licos, mesmo que praticantes, quando se trata de moral se
xual e conjugal, estabelece quadros de referencia globalmente mais tradi
cionalistas9 .
Em resumo, um Norte menos penneavel a costumes flexiveis e mais
adepto do casamento cat6lico contrasta com uma Lisboa e urn Sui mais
liberais e menos ritualistas. Neste ultimo caso, parece haver uma maior
flexibilizas:ao dos costumes, provavelmente ligada a uma menor implanta
s:ao hist6rica da Igreja cat6lica, que se traduz numa menor regulas:ao nor
mativa dos comportamentos familiares, tomada vislvel pelas percentagens
mais elevadas de uniao de facto, de coabitas:ao inicial e tambem de casa
mentos civis. 0 recurso muito mais generalizado ao casamento catolico
como porta de entrada na conjugalidade, comum no Norte e no Centro do
pais, alia-se, muito provavelmente, a expressao mais significativa de uma
9 0 peso da religiosidade nurna dada sociedade e, alias, urn dos facto res centrais, de
aeordo com lnglehart (1997), para que se possa pereeber 0 seu lugar no eL,(o da seeulariza
yaO , pois. quanta maiores forem aqueles, menor sera a adesao a valores racionais e seeula
res. Mas, a este proposito, ja Durkbeim apontava. nas Fonnas ELemenlares da Vida Re/igiosa
(1989 (1912)), a importaneia da religiao para a reproduyao de urna ordem moral , na medi
da em que possibilita a produyao de urna representayao colectiva de sacralizayao da vida e
da soeiedade. Neste sentido, os limites impostos pela moral eatolica no que respeita ao
casamento e a vida familiar. se aetivamente implantados num dado eontexto social, estrei
tarao as margens para trilbar percursos alternativos ao ideal normativo veiculado.
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moral de cariz religioso, que actuara como elerflento agenciador da con
formidade das praticas a urn encadeaillento_lir!ear dos percursos de vida
familiar.
Com efeito, a posi~ao religiosa do casal constitui urn dos factores que
mais influenciam, no momenta de forma~ao do casal, as op~6es conjugais
(quadro n.o 2.3), sendo realmente a grande variavel intermedia a conside
rar quando se interpretam as diferen~as regionais lO •

Percursos de

[QUADRO

formaliza~ao

da conjugalidade segundo a religiao do casal
(n=J727)

Percursos e capitais

no 2.3]
Tolal

Uniao de facto . .... .... ...... ..
Coabitayao e casamento (subtotal) ...
Coabitayao e casamento civiL
Coabilayao e casamento religioso ....
Casamento (subtotal) .. .
Casamento civiL .... ......... ... ... ... .. .
Casamento religioso ... ... .. .... .
taL.

civil e mais frequente. Saliente-se ainda que entre estes casais, quando se
casa, e normalmente apenas pelo civil, ja que 0 ritual catolico e claramen
te uma op~ao realizada em poucos casos: quando ambos os conjuges nao
tern religiao, 0 casamento catolico e efectuado apenas por dois em cada
dez casais; quando 0 casal e formado por um conjuge catolico nao prati
cante e outr~ sem religiao, apenas urn ter~o dos pares conjugais realizou
urn casamento cat6lico. 0 contraste dos numeros e aqui muitissimo mar
cado, dispensando quaisquer comentarios adicionais a prop6sito do
impacto da posi~ao religiosa na estrutura~ao dos percursos conjugais.

4,4
11 ,5
6,3
5,2
84,1
9,7
74,4
100,0

Cat61ieos Cat6lieos
Catolieos ICat61ieos Inao prati- olio prati

sr i
e~!e
glao

16,0
18,0
16,0
2,0
66,0
46,0
20,0
100,0

1

pratican nao prati cantes e cantes e
tes
cantes praticao- sem reli

1,I

4,6
1,1
3,5
94,3
2,5
91,8
100,0

6,3
16,3
9,0
7,3
77,3
12,0
65,3
100,0

tes

giiio

2,7
8,6
3,6
5,0
88,7
5,4
83,3
100,0

6,0
26,0
26,0
0,0
68,0
36,0
32,0
100,0

Um segundo factor actuante sobre os modos de constitui~ao do vinculo
conjugal prende-se, conforme asseveram varios autores, com a ancoragem
social do casal, pois a posi~ao dos individuos num espa~o social estrutu
ralmente diferenciado pel a posse desigual de capitais escolares e socio
-profissionais configura, em consideravel medida, as traject6rias sociais e
familiares desses mesmos individuos.
Observando os cruzamentos entre os percursos conjugais e a escolari
dade feminina (quadro n.o 2.4) ou a classe social do casal (quadro n.o 2.5),
dois comentarios sao dignos de men~ao.

i= 357,85; DF= 16;p < 0,000 (cf= 0,41).
Percursos de forma~ao da conjugalidade segundo
(n=J776)

. E entre os casais em que ambos sao catolicos praticantes que 0 casa
mento religioso atinge as propor~6es rnais elevadas (92% dos casos) e
que, por conseguinte, os percursos informais registam valores mais bai
xos: apenas 1% dos catolicos praticantes vive em uniao de facto e somente
4,6% destes tiveram urn percurso marcado pela coabita~ao inicial. E, por
seu lado, entre os casais sem religiao que a uniao de facto atinge propor
~6es mais elevadas (16%) e que a coabita~ao inicial seguida de casamento
10 Notamos aqui que a correlayao entre as variaveis «religiao do casal» e «regiao de re
sidencia» 6 muito forte, ja que esta ultima explica em 41% as variayoes cia primeira.
A titulo exemplificativo, retenha-se 0 seguinte contraste: enquanto na Regiao Norte a per
centagem de casais em que ambos os conjuges sao cat6licos praticantes atinge cerca de
60%, em Lisboa e Vale do Tejo esta chega apenas aos 17% de casos, nao indo al6m dos
8% quando se trata do Alentejo. Em face de valores tao dispares , toma-se bastante com
preensivel, pensamos, a natureza clas diferenyas regionais encontraclas.
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nivel de escolaridade da mulher

[QUADRO N.O 2.4]
Curso

Sem
Tolat

escola

ridade

Prima
rio

Prep.!
basieo

Seeun
dario

lie.

iocQm

piela
Uniao de facto .. ..
Coabitayao e casamento ...
Coabitayao e casamento civiL
Coabitayao e casamento religioso
Casamento.. ..
Casamento civiL , ..... ...
Casamento reI igioso...
.......
Total... .

4,4
II,S
6,3
5,2
84, 1
9,7
74.4
100,0

5,1
16,7
10,3
6,4
78,2

5,1
73,1
100,0

i= 44,38; DF = 20: p < 0,001 (cf= 0,16).
99

4,4
11 ,0
5,1
5,9
84 ,6
6,6
78,0
100,0

4,6
9,3
4,9
4,4
86,1
11,1
75 ,0
100.0

4,6
14
9,5

4,5
81 ,4
13,6
67,8
100,0

Lieen

ciatura
ntedio,
com

5,0
11 ,9
9,9
2.0
83.1
15,8
67,3
100,0

piela
ou
mais

1,0
18,3
8,6
9,7
80,7
14,0
66,7
100,0
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Percursos de forma~iio da conjugalidade segundo a cia sse social do casal
(n = J 729)
[QUADRO W 25J
Total

ED

PIC

PTEI

IPP

C

EE

OI

iA

EE+OI A+OI

Uniao de facto ......
4,4
0,0
3,4
3,6
6,7
2,2
4,2
3,6
3,2
1,6
Coabitayao e casamento ...
11,5 17,5 13,5 11,3 11,8
5,5 10,8
9,0 12,8 12,5
Coabitayao e casamento civi 6,3 10,0
7,9
8,2
7,0
2,2
5,4
4,1
5,6
3,1
Coabitayao e casamento re
ligioso ..
5,2
7,5
5,6
3,1
4,8
3,3
5,4
4,9
7,2
9,4
Casamento ..
84,1 82,5 83,1 85,1 81,4 92,3
85 87,4 83,9 85,9
Casamento civil ..
9,7 17,5 19,1 12,3
9,1
6,6 15,0
6,7
7,6
3,1
Casamento religioso ..
74,4 65,0 64,0 72,8 72,3 85,7 70,0 80,7 76,3 82,8
To~I ................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0

l= 61,16; DF= 32;p < 0,001 (cf= 0,19),

realidade que alinha, alias, com os resultados observados noutros contex
tos (Villeneuve-Gokalp, 1990; Roussel, 1989), A ideia de urn modelo de
coabita<;ao de classe, que associaria a prMica predominantemente a urn
determinado grupo social, fica assirn empiricamente posta de lado tambem
no que conceme ao contexto portugues, Afirma-se sobretudo a pluralidade
social da prMica de coabita<;ao pre-nupciaL
Identico postulado nao deixa tam bern de ser aplicavel a uniao de facto
duradoura e com filhos, pois notamos, tal como no caso anterior, algurna
transversalidade social do fenomeno, Uma excep<;ao seja, contudo, feita,
em virtude da diminui<;ao deste formato conjugal entre as mulheres com
uma licenciatura ou mais, Nota-se, em suma, que a uniao de facto de lon
ga dura<;ao tern, apesar de se encontrar disseminada em varios grupos so
ciais, urn perfil academico e socio-profissional mais descapitalizado
quando a comparamos com a coabita<;ao de estilo pre-nupciaL
Cirnentada, em termos surnarios, a arquitectura social das condi<;oes
diferenciais que tend em a promover 0 casamento ou a coabita<;ao, iremos,
na proxima sec<;ao, investigar urn pouco mais a fundo 0 interior do social
mente diversificado grupo dos casais coabitantes, procurando distinguir os
principais perfis que encontramos entre os casais da amostra, So fractu
rando intemamente 0 grupo daqueles que em algum momenta do seu per
curso conjugal viveram a experiencia da coabita<;ao nos sera possivel
compreender as logicas especificas e diferenciadas que estao na base do
aumento do fenomeno na sociedade portuguesa e saber, enfim, que estilos
de coabita<;ao correspondem preponderantemente a uma orienta<;ao mo
demista e que perfis decorrem, pelo contrario, de uma reactualiza<;ao de
prMicas tradicionalmente vinculadas a contextos trespassados pela preca
riedade social e economica, Esta e, em suma, uma questao crucial sobre 0
significado da coabita<;ao enquanto indicativa de urn processo de desinsti
tucionalizQ(/io da conjugalidade,

o primeiro prende-se com 0 perfil academico e socio-profissional das
popula<;oes afectas ao casamento civil e ao casamento religioso, As distin
<;oes sociais sao aqui suficientemente claras: quanta mais elevados os
capitais escolares ou mais qualificada a categoria socio-profissional de
perten<;a, maior sera tambem a probabilidade de se ter realizado urn casa
mento civiL A afirma<;ao oposta e igualmente verdadeira, Meios campo
neses e openirios e onde a escolariza<;ao feminina nao e muito elevada,
situando-se sobretudo ao nivel primario, tendem a ser mais propicios a
realiza<;ao de uma cerimonia religiosa de casamento, Portanto, no que
respeita a natureza laica ou religiosa do vinculo matrimonial, a influencia
da posi<;ao social e, de certa maneira, linear, situando a primeira nos
meios intelectualmente mais qualificados e a segunda em meios mais
populares,
o segundo comentario destaca, em contraste, 0 perfil tendencialmente
bipolar das estrategias irIformais de conjugalidade, sobretudo quando se
trata de coabita<;ao pre-nupciaL Este tipo de coabita<;ao tanto pode surgir
em meios mais qualificados academicamente como em popula<;oes deten
toras de men ores capitais escolares e com profissoes operarias, E, assim,
nitida a sobrerrepresenta<;ao da coabita<;ao inicial seguida de casamento
entre, por urn lado, os empresarios e dirigentes, as profissoes intelectuais e
cientificas e as profissoes tecnicas e de enquadramento intermedio e, por
outro, os casais de operarios industriais e empregados executantes ou os
casais de operarios industriais e assalariados agricolas, A coabita<;ao en
quanta porta de entrada na conjugalidade surge, com efeito, associada a
diferentes meios sociais, assumindo urn caracter socialmente transversal,

Num primeiro pas so analltico cabe-nos assim distinguir mais minucio
samente os varios perfis de coabita<;ao que encontramos na amostra do
inqwirito as Familias no Portugal Contemporaneo, ainda que nao possa
mos falar aqui em termos de uma representatividade estatistica absoluta,
dado 0 numero nao muito elevado de casos, E sobretudo de uma represen
tatividade socio16gica que se trata, quando procuramos investigar uma
realidade ainda pouco conhecida no contexto portugues (v, Leite, 2003),
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Por conseguinte, tendo como inspirayao as propostas de tipologizayao
de Roussel (1989) ou de Villeneuve-Gokalp (1990), que descobriram dife
rentes perfis de coabitayao entre os casais franceses, procunimos identifi
car os varios estilos de experiencias de conjugalidade informal com base
em variaveis de «temporalidade» conjugal: 0 caracter duravel ou transit6
rio da experiencia; a sua durayao mais ou menos longa, caso se trate de
urna experiencia transit6ria; 0 ter tide ou nao filhos durante 0 periodo de
coabitayao; 0 tratar-se de urna primeira conjugalidade ou de urn recasa
mento, elemento particularmente diferenciador no caso da uniao de facto
de longa durayao. No entrecruzamento destas variaveis (que, como vimos
ao longo do capitulo, sao de extrema importancia na caracterizayao dos
diferentes percursos de formayao do casal) encontramos cinco perfis prin
cipais de coabitayao, cada urn com a sua l6gica particular (quadro n.o 2.6).
Em cerca de dois teryos dos casos a coabitayao e, como ja adivinhavamos,
transit6ria, sendo de apenas urn teryo a proporyao de casais que vivem
actualmente em uniao de facto, opyao, portanto, bastante mais minoritaria.
Vejamos mais detalhadamente cada urn destes cinco perfis.

Perfis de coabitafi:iio
(/I = 1776)

- 'J

\ "V"~~""'_~_""' I'

Total
de
casados

Intervalo entre
o inicio da
coabita~ao e 0
casamento
(nos coabitantes iniciais)
Diferenya
entre a data
de nascimento do primeiro ftlho e a
data do
casamento
(nos coabitantes iniciais)
Intervalo
entre 0 inicio
da conjugali
dade e 0
nascimento
do primeiro
ftlho

[QUADRO N.· 2.6]

Total absoluto ..
PercentJI2em..
Menos de um ano ...
Anos de
Um-dois anos ...
dura~ilo do
Tn!s e rnais anos ...
namoro
TOlal...
Media ....
Ate 19 anos ...
!dade da
20-24 anos ...
rnulher na
25-29 anos ..
entrada na
30 e rnais anos ...
conjugal i
TOlai .....
dade
Media ..

Total
de
casados

Total
de
coabi
tantes

1 499
84,4
4,6
39,5
55,8
100,0
3,3
23,6
56,9
16,3
3,2
100,0
22,0

277
15,6
35,4
47,7
17,0
100,0
15
32,5
33 ,2
18, 1
16 2
100,0
22,9

(colltinua)
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Pre-

Expe

-casa

rimen-

mento

tJI~ao

89
32,1
31 ,5
52,8
15,7
100,0
1,4
32,6
38,2
19,1
10,1
100,0
22,0

49
17,7
26,5
55,1
184
100,0
1,7
32,7
34,7
22,4
10,2
100,0
22,5

Vinculo
actual

Uniao
de
facto

Entra
da na
paren
tJlli
dade

Uniao
de
(pri
facto
meira (reca
conj u
sa
ga
men to)
lidade)

61
22,0
32,8
47,5
19,6
100,0
1,6
54,1
27 ,9
13 ,1
49
100,0
20,7

21
7,6
23 ,8
47,6
285
100,0
2,8
52,4
33,3
4,8
9,5
100,0
20,6

57
20,6
56,1
33,3
10,5
100,0
0,9
1,8
29,8
22 ,8
456
100,0
28,0

Ate urn ano ..
Dois-quatro anos ..
Cinco e mais arlOS ...
TOlai.
Media ...

-

-

Total
de
coabi
taotes

I
Pre-

Expe

-caS3
mento

rimen
ta~ao

47,7
25,6
26,6
100,0
3,6

100,0

-

-

69,4
30,6
100,0
4,2

-

-

-

-

11,2
34,8

22 ,4
22,4

-

100,0
0,5

Mais de urn ano antes
do casamento ..
Urn ano antes ..
Mesmo ano ..
Urn ano depois ..
Mai s de urn ano
depois
TOlai .. .
Media ...

-

21,6
9,0
10,6
21,1

-

377
100,0
0,6

539
100,0
2,1

55,1
100,0
0,9

A ntes ou mesrno
ano..
Um-dois anos .. ..
Tres ou rnais anos ...
Tala!. ...
Media ...

10,0
57,9
32,0
100,0
2,2

14,8
42 ,4
428
100,0
2,7

5,6
53,9
40,4
100,0
2,6

-

-

-

-

41 ,6
58,4
100,0

Casamento civil ..
Casamento religioso
TOlai. ..... ..

-

-

Uniao
Uniao
de
de
facIo
facto
(pri
paren
meira (reca
tali
conju
sa
dade
ga
men to)
lidade)
Entra
da na

9,8
27,9
62,3
100,0
7,5
70,5
29,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-5,7

16,3
83,7
100,0
5,0

27,9
47,5
24,6
100,0
1,9

28,6
33,3
38,1
100,0
1,8

25,0
45 ,5
29,5
100,0
1,8

63,3
36,7
100,0

62,3
37,7
100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

A primeira l6gica de coabitayao, que agrupa 0 maior nfunero de casais
(32,1 %), e a de «pre-casamento» e en contra correspondencia naquela que
Roussel (1989) denomina de «coabitayao de noivado», A coabitayao de
«pre-casamento» e, assim, a que, em termos etirios e de encadeamentos
entre as fases conjugais, mais se aproxima do casamento, constituindo urn
preludio rapido do mesmo. De facto, esta coabitayao relfunpago nunea
ultrapassa 0 primeiro ano de vida a dois, ficando 0 nascimento do primei
ro filho do casal normalmente adiado para mais de urn ano depois da data
do casamento formal. Portanto, apesar de 0 par conjugal ter comeyado por
coabitar, a passagem rapida para uma situa<,:ao formal e a marca caracte
ristica deste perfil de coabitayao. Perfil que, repita-se, acaba por ser 0
mais comum entre os casais pesquisados, assinalando a fugacidade de
uma parcela significativa das experiencias de coabitayao.
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Uma segunda logica de coabitac;ao transitoria, que abarca, contudo,
wna percentagem de casais bastante menor do que a de «pre-casamentO»
(apenas cerca de 18%), e a que intitulamos de «experimentac;ao». Como 0
proprio nome indica, estes casais alargam, muito mais do que os anterio
res, 0 periodo de vivencia pre-nupcial, adiando por mais tempo a formali
zac;ao da uniao, muito embora a chegada de urn primeiro filho so ocorra
depois de realizado 0 casamento (na maioria dos casos, urn casamento
civil). Com efeito, e de notar que 0 intervalo medio entre 0 inicio da coa
bitac;ao e 0 momenta do casamento e de mais de quatro anos, evidencian
do bern a espessura temporal do periodo informal vivido a dois. A uruao
esti assim «bern experimentada» quando se decide dar urn no formal, para
cerca de urn ano depois se ter entao urn filho. Em virtude do alargamento
do periodo coabitante, estes acabam por ser os casais cuja socializac;ao a
dois mais se prolongou, chegando, em media, aos cinco anos.
o terceiro, e ultimo, perfil de coabitac;ao transitoria difere significati
vamente dos dois anteriores, tratando-se de uma coabitac;ao de «entrada na
parentalidade». Neste tipo de percurso conjugal, 0 periodo de coabitac;ao
previo ao casamento e muito mais longo (em media 7,5 anos) do que ten
de a suceder nas situac;oes acirna descritas e inclui sempre a chegada de
pelo menos urn filho, que nasce cerca de seis anos antes da data do casa
mento formal. Respeitante a mulheres que iniciaram a conjugalidade rela
tivamente cedo (mais de metade fe-Io antes dos 20 anos), este e - acres
cente-se - urn perfil de coabitac;ao em que 0 inicio informal da vida a dois
e 0 nascimento do primeiro filho do casal se distanciam por poucos anos.
Este intervalo e ate menor do que aquele que caracteriza, em termos me
dios, os casais que formalizaram a partida a sua uniao. A passagem para 0
formato de familia nuclear durante 0 periodo de coabitac;ao e, portanto, 0
trac;o distintivo deste perfil de coabitac;ao, que abrange cerca de urn quinto
dos casais da amostra.
No interior do grupo de casais que sempre viveram em uruao de facto,
as logicas respeitantes ao «recasamento» marcam a presenc;a mais signifi
cativa, abrangendo cerca de 21 % dos casos e demonstrando a extrema
curnplicidade entre uma opc;ao informal de tracejado mais permanente e a
reorganizac;ao da vida conjugal apos uma anterior ruptura. Neste tipo de
uniao de facto pelo menos urn dos conjuges ja teve outra experiencia con
jugal, evidenciando-se a curtis sima durac;ao do namoro e a idade mais
avanc;ada da mulher quando iniciou a relac;ao conjugal.
Em contrapartida, a uniao de facto dos casais em «primeira conjugali
dade » assume proporc;oes claramente minoritarias. Apenas 7,6% dos ca
sais coabitantes inquiridos se encontram nesta situac;ao. Estas mulheres,
que vivem, em media, ha cerca de catorze anos com 0 conjuge, entraram
104
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na conjugalidade bastante cedo (antes ou no inicio dos 20 anos), apos urn
periodo de namoro comparativamente longo (em media, quase tres anos),
e passaram muito rapidamente para 0 formato de familia nuclear: apenas 8
destas 21 mulheres tiveram 0 seu primeiro filho tres ou mais anos depois
de terem comec;ado a viver com 0 actual companheiro.
Conclui-se, assim, que a coabitac;ao se apresenta mais vinculada a
momentos iniciais de transic;ao na vida familiar e a formac;ao de novas
familias do que a logicas de substituic;ao do casamento numa primeira
conjugalidade. Estes resultados alinham, com efeito, com a tendencia para
aliar a coabitayao a novas formas de organizac;ao da vida familiar (Rous
sel, 1989; Bozon, 1991c; Berrington, 2001 ; Ottosen, 2001): entrar menos
linearmente na vida a dois, e mesmo na parentalidade, ou recompor a fa
milia conjugal constituem praticas que propiciam a informalizac;ao do
vinculo conjugal, em concordancia com 0 prolongamento da juventude e
com 0 aumento do divorcio nas sociedades ocidentais contemporaneas.

Os contextos socia is da coabitayao
A observayao dos contextos sociais que servem de ancoragem a estes
varios estilos de coabitac;ao pre-nupcial e de longa durayao permite ainda
esclarecer algumas tendencias anteriormente comentadas. A transversal i
dade social das situayoes de uniao de facto e de coabitac;ao transitoria ad
quire novas nuances, pois verifica-se que nem a todos os grupos socia is
corresponde 0 mesmo estilo de pratica. Antes pelo contrario, os perfis so
ciais da coabitac;ao apresentam-se bern delineados, corroborando tend en
cias diagnosticadas noutros paises. Como veremos, podemos fazer tam
bern nossa uma das principais conclusoes de Villeneuve-Gokalp (1990),
que atribui aos meios populares uma coabitayao de caracter eminentemen
te substitutivo do casamento e aos meios mais qualificados uma coabita
yao de perfil mais transitorio e experimental.
Neste sentido, notamos que a coabitac;ao transitoria sem filhos - a de
pre-casamento e a de experimentac;ao II - pre domina entre as mulheres
com escolaridade superior (quadro n.o 2.7) e entre os casais de grupos so
cio-economicos mais qualificados (quadro n.O2.8). Pelo contrano, as logi
cas de coabitac;ao inclusivas de filhos, seja a transitoria coabitac;ao de enII Os valores residuals (medida associada do quiquadrado) que associam as mulheres
com escolaridade superior e os casais de grupos s6cio-profi ssionais mai s qualificados
coabitay30 de experimentayao sao mais elevado s do que os que comprovaro a associa yao
com a coabitayao de pre-casamento. No primeiro caso rondam 0 valor de 3,0.
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trada na parentalidade, seja a mais duradoura uniao de facto, surgem
sobrerrepresentadas entre as mulheres que nao ultrapassaram 0 nivel basi
co de ensino e entre os casais de meio openmo. A uniao de facto associ a
da ao recasamento e, na verdade, 0 tinico estilo de coabitayao que assume
alguma transversalidade social.

Perfis de

coabita~ao

segundo

0

nivel de escolaridade da mulher

[QUADRO N.o 2.7]

Casados semore.. .

.. ... ..... .....

........ H. J

Pre-casamento..
.. ......... .... ..... ...... ... ...
Experirnentayao ..
Entrada na parentalidade .. .
Uniao de facto (primeira conjugaJidade) ... ...... .
Uniao de facto (recasamento).

-olaL

. ....

Total

Basico

15,8
84,2

15.1
84,9

18,6
81,4

100,0

100,0

100,0

32,1
17,7
22,0
7,6
20,6
100,0

31,4
13,5
24,6
8,7
21,7
100,0

28,6
31,4
14,3
8,6
17, 1
100,0

Secundario

Superio

18,0
82,0
100,0
40,0
28,6
14,3

I

17,1
100,0

r:= 15,07;DF= 8;p< 0,05 (cf= 0,23).

Perfis de

coabita~ao

segundo a c1asse social do casal

[QUADRO N.O 2.8]
Empresarios
e dirigentes,

Total

profissocs
intelecluais ejEmpregadOS Openirios
cientificas, executantes industriais
profissoes
tecnicas e
intermedias

Coabitanles.
Casados

'I

Pre-casamento . .
Experimentayao ..
Entrada na parentalidade..
Uniiio de facto (primeira conjuga1idade) ... .
Uniao de facto (recasamento ) ...

l= 22,82; DF= 12;p < 0,03 (cf= 0,29).
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15,8
84.2

15,7
84.3

15,5
84,5

12,6
87. 4

100,0

100,0

100,0

100,0

33,2
17,8
21 ,2
7,1
20,7
100,0

41,2
31 ,4
7,8
2 ,0
17,6

33,3
13 ,3
29,3
6,7
17,3

30,6
12,2
28,6
10,2

100,0

100,0

100,0

I
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A questao dos filhos assume um papel preponderante na configurayao
destas linhas divis6rias. Nos grupos mais qualificados pode-se «experi
mentar» a uniao durante alguns anos, mas 0 casamento acaba por se reali
zar antes de 0 duo passar a trio, acontecimento que indicia a separayao entre
os dois periodos: 0 de casal, eventualmente mais experimental, e 0 de
famflia, exigente de uma formalizayao da uniao pelo casamento. Nos gru
pos operarios a l6gica e outra, mesmo que se trate de uma coabitayao tran
sit6ria: esta e, mais frequentemente, substitutiva do casamento, nao consti
tuindo este urn passo necessario a fonnayao de uma famflia com filhos .
Mais precariedade e menos planeamento podem estar na razao directa da
sucessao dos acontecimentos, dan do valia a ideia de que, tal como no pas
sado, urna coabitayao de matriz prolongada e familiar pode desenvolver
-se, num expressivo nlimero de casos, em meios mais descapitalizados.

As rela y6es de genero no casal:
domestico

0

trabalho profissional e

Neste ponto da nossa exposiyao viramo-nos para dentro da famflia,
procurando saber se existem diferenyas entre coabitayao e casamento no
que respeita as dinfunicas da pr6pria conjugalidade e a situayao da mulher.
Muitos autores, ao vislumbrarem no aumento da coabitayao urn sinal de
modemizayao da vida conjugal, associam-na a situayoes mais igualitarias
em materia de divisoes de genero no casal. Verificar-se-ao em Portugal
estas tendencias? Em que estilos de coabitayao: na transit6ria ou na mais
duradoura?
Como seriaja de preyer, 0 grau de igualdade de genero na divisao con
jugal do trabalho depende do tipo de coabitayao de que se esteja a falar.
Na coabitayao de pre-casamento ou de experimentayao, experiencias tran
sit6rias e sem filhos, surgem sobrerrepresentadas as mulheres que sempre
trabalharam profissionalmente (quadro n.D 2.9) e que dividem pelo menos
uma tarefa domestica com 0 conjuge (quadro n.D2.10), nillnero que, pare
cendo pequeno, as coloca no padrao medio da amostra. Na coabitayao de
entrada na parentalidade ou na uniao de facto de primeira conjugalidade,
mais associadas a meios populares, notarnos, inversamente, que a percen
tagem de mulheres que nunca trabalharam e bastante elevada, chegando a
abarcar quase um teryo de casos e que 0 numero medio de tarefas domes
ticas partilhadas pelo casal e menor, apontando para situayoes conjugais
cunhadas por uma maior desigualdade de genero.
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Trajectoria profissional da mulher e numero de tarefas donlt!sticas partilhadas pelo
casal por perfts de coabita~ao
(QUADRO N.O 2.9)

Total de PreTotal de
-<:asa
coabi
casados
tantes mento

Sempre com trabalho.
53,4
Sempre sem trabalho ... .. ..... .... ..... ..... .. .. 11 ,7
Trabalho em um-dois momentos ..
34,9
Towl. ..
100,0
X' = 18,00;DF= 8;p<0,02
(c.f = 0, 25 )
Numero media de tare.fas domeSlicaJ
partilhadas actLia/mente pe/o casal
1,0

Uniao
Uniao
de
Entrada
de
Experi
facto
na
facto
meo
(prim
ei
parenta
(reca
ta~iio
ra
lidade
samen
oDJuga
to)
lidade)

43.3
15,5
41 ,2
100,0

50,6
9,0
40, 4
100,0

53,1
6,1
40,8
100,0

0,9

1,0

0,9

32,8
26,2
41 O
100,0

23,8
28,6
476
100.0

42,1
17,5
40,4
100,0

0,6

0,8

0,8

-

A hipotese de que a coabitafYao contribuiria para promover maior
igualdade de genero na conjugalidade nao apresenta aqui uma corrobora
fYao global, so podendo ser compreendida a luz do caracter de classe das
experiencias informais. No caso dos perfis associados a meios escolariza
dos, coabitafYao e casamento parecem relativamente proximos, havendo
ate urn ligeiro pendor igualitario associado aos percursos de entrada in
formal na vida a dois. No caso dos perfis de coabitafYao mais comuns aos
meios populares, a experiencia informal nao parece engendrar relafYoes
mais paritarias, actuando a favor da desigualdade de genero. Se observar
mos os resultados apresentados no quadro n.o 2.10, podemos tomar ainda
rnais clara a ideia exposta.
Trajectoria profissional da mulher, tarefas dom esticas partilhadas pelo casal por
modo de entrada na conjugalidade, segundo a cia sse social do casal
[QUADRO N. ° 2.10]
ED, PIC, PTE! (n = 324)

Total
Sempre com trabalho ...
.. ... . ..
Sempre sem trabalho ...
Trabalho em um-dois momentos ..
To tal. ..

N"mero media de tareros damesticas
..£..arriihadas oeio casal aCl1laimente

Coabi

Casa

ta~ao

mento

7 1,9
82,4
70,0
3,1
0,0
3,7
25 ,0
26,4
17,6
100,0
100,0
100,0
X' = 7,12 ; DF = 2; p < 0,03
CC£= 0,23)
1,4

1,5

108

1,4

01 (n
Total

= 389)

Coabi

Casa-

ta~ao

Mento

38,0

14,3
41 ,4
19,5
5 1,0
38 ,5
39, 1
34,7
100,0
100,0
100,0
l = 26,56; DF = 2; p < 0,000
CC£= 0,25)

23 5

0,8

0,6

0,9

De facto , entre os grupos socio-profissionais mais qualificados verifi
camos que as mulheres que entraram na conjugalidade pela via informal
tern, em maior proporfYao do que as casadas, trajectorias sempre com tra
balho, destacando a cumplicidade entre coabitafYao e actividade profissio
nal feminina. No meio operario, os termos de comparafYao entre co abita
fYao e casamento invertem-se: a primeira articula-se, muito mais do que 0
segundo, a situafYoes conjugais marcadas pela desigualdade.
Conclusao : a hip6tese que articula coabitafYao e dinamicas conjugais
centrad as numa maior igualdade de genero e simultaneamente corrobora
da e refutada, apontando para a importancia sociol6gica do meio social na
compreensao do fenomeno. De urn lado, entre os grupos detentores de
mais capitais, a autonomia feminina e a igualdade conjugal aliam-se as
praticas de coabitafYao, em conformidade com uma matriz modernista de
explicafYao. Do outro, a coabitafYao operaria funda alicerces na desigualda
de e na dependencia feminina, contrariando os postulados modemistas. Os
seus modelos conjugais, mais do que acontece no casamento, sao trespas
sados pela diferenciafYao de papeis de genero.

A orientayao para a autonomia no casal
Estarao os casais que coabitam ou coabitaram mais vocacionados para
a autonomia do que os que sempre foram casados? A questao da orienta
fYao para a autonomia e urn argumento sobejamente utilizado para explicar
o aumento. da coabitafYao. Ora, em face dos modelos fortemente classistas
que encontramos na sociedade portuguesa, resta-nos saber ate que ponto 0
acento na autonomia pessoal e apanagio dos casais com percursos inicial
ou permanentemente informais, fazendo 0 contraponto com a postura su
postamente mais fusional associada aos casados.
A resposta a pergunta colocada parece ser aflIffiativa (quadro n. o 2.11 ):
em comparafYao com aqueles que sempre foram casados, quem pas sou
pela experiencia da coabitafYao informal acentua a busca de autonomia
pessoal (nos lazeres e no dinheiro pretende-se muitas vezes reservar espa
fYO para si), em detrimento de uma postura fusional (procura-se partilhar
tudo com 0 conj uge ). As distancias entre coabitafYao e casamento sao, em
questoes de autonomia e fusao, urn topico a sublinhar.
Contudo, sao tambem de assinalar as diferenfYas interiores ao diversifi
cado grupo dos casais coabitarttes. Se a coabitafYao se associa sempre a
posturas mais voltadas para a autonomia, existem, ainda assim, perfis
mais propensos do que outros a esta orientafYao intema do casal. Quem
l()O
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vive uma primeira uniao de facto e, curiosamente, quem menos se rege
por uma orientayao fusional; tenha sido a «vontade de autonomia» a estar
na base da opyao infonnal, ou precisamente 0 inverso, 0 certo e que a cor
relayao entre os dois tennos da analise e inegavel. As uni6es de facto de
recasamento tambem propiciam maiores doses de autonomia entre 0 con
junto de casais coabitantes, reforyando a ideia de que entre os que vivem
uma coabitayao duradoura sao acrescidamente promovidas as tendencias
para a autonomia no casal. Com efeito, observamos, globalmente, que na
coabitayao pre-nupcial a percentagem de mulheres que assumem uma orien
tayao para a autonomia forte (no dinheiro e nos tempos livres) e menor do
que acontece no caso das unioes de facto. Entre as primeiras, sao as mulhe
res que tiveram experiencias de coabitayao transitoria de pre-casamento (em
que a passagem entre a coabitayao e 0 casamento foi rapida) ou de entrada
na parentalidade (em que se fonnou uma famflia ainda antes do casamento)
que se mostram tendencialmente mais fusionais, chegando esta postura a
englobar mais de metade dos casos ai abrigados. Na coabitayao de estilo
«experimentayao», a orientayao para 0 resguardo da autonomia pessoal na
conjugalidade volta a predominar, quiya porque esta postura seja mais
popular entre grupos socio-profissionais mais qualificados, quiya porque a
propria atitude de «experimentayao», corporificada num maior investimento
na fase coabitante de casal sem filhos (por conseguinte, numa conjugaliza
yao mais lenta), pro move 0 desenvolvimento da autonomia pessoal.

A orienta~iio para a autonomia e a fusiio por perfis de coabita~iio*

(QUADRO N° 2.11]
Total de
Total de
coabitan
casados
tes

Fusao..
Autonomia relativa ..
Autonomia..
TOlal .

x2 =

63,5
28,7
7,8
100,0

47,8
38,3
13,9
100,0

Pre
-casa
meoto

55,7
35,3
9,1
100,0

Experi
menta~ao

40,8
49,0
10,2
100,0

Uniao de
Entrada Uniao de
facto
na pareD
facto
(primeira
tali
(recasa
conjuga
meDto)
dade
lidade)

52,5
35,6
11 ,9
100,0

43,9
29,8
26,3
100,0

28,6
57,1
14,3
100,0

16,20; DF= 8;p < 0,03 (cf= 0,24).

* Esc1are9a-se que este indicador agregado mede 0 grau de fusao e de autonomia vei
culada pela muiher a proposito da partiiha conjugal dos lazeres, tempos e amigos e da par
tilha conjugal do dinheiro. Por autonomia entende-se a afrrma9iio da independencia pessoa
nas duas dirnensOes da vida quotidiana do casal. V. capitUlo v sobre «Dinamicas de interac
9iio e tipos de conjugalidade».
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De qualquer modo, podemos afianyar que, tanto em meios muito quali
ficados como em meios populares, a procura de autonomia constitui urn
elemento diferenciador entre coabitayao e casamento, independentemente
da maior ou menor permeabilidade a igualdade de genero. Pode, por con
seguinte, concluir-se que, mesmo em situayoes de maior precariedade so
cio-economica e de dependencia feminina, a informalidade do layo conju
gal e cumplice de uma postura voltada para a autonomia pessoal. Pelo
contrario, a consolidayao fonnal da conjugalidade, logo desde 0 seu ini
cio, conecta-se especialmente a uma visao do casal como unidade fusional
(tudo se deve partilhar urn com 0 outro).

II

Conclusao
A encerrar este capitulo, em que se procurou investigar as formas de
constituiyao do casal na sociedade portuguesa, importa retomar 0 fio a
meada das questoes inicialmente colocadas e procurar identificar os prin
cipais contomos de uma realidade cuja leitura sociologica nao escassas
vezes se apresentou revestida de alguma complexidade.
Uma primeira conclusao indica-nos que, nao obstante a diminuiyao
tendencial do casamento catolico, convem sublinhar 0 facto de a conjuga
lidade Jormalizada pelo vinculo religioso, e para a qual se entra directa
mente, ser ainda 0 modelo dominante de fonnayao do casal. Esta configu
rayao constitui, portanto, 0 percurso modal, evidenciando uma logica de
encadeamento linear da vida a dois, onde as diferentes etapas se encon
tram bem segmentadas. Quem entra na conjugalidade pela porta do casa
mento religioso tende a casar em idades relativamente jovens - na sua
maioria, as mulheres tem entre 20 e 24 anos -, depois de namoros que
duram, em media, cerca de tres anos.
Uma segunda conclusao que os dados nos sugerem e, todavia, a do re
lativo enfraquecimento deste modelo tradicional de formayao do casal,
que institucionaliza a co-residencia atraves do casamento religioso. A plu
ralizayao de fonnas de entrada na conjugalidade constitui, na sociedade
portuguesa, uma crescente evidencia, criando raizes transversais a varios
grupos sociais e albergando diferentes significados. Para alem do movi
mento de infonnalizayao a que assistirnos, sobretudo no inicio da conjuga
lidade e na sua recomposiyao algures no percurso de vida, a laicizayao do
casamento, alimentada pelo aumento dos vlnculos civis, nao deixa igual
mente de contribuir para a erosao do matrimonio enquanto sacramento
religioso.
III
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No lnquerito as Familias no Portugal Contemporaneo, em consonan
cia com as reduzidas percentagens de casais coabitantes recenseados em
2001 , a formaryao do casal atraves de uma uniao de Jacto duradoura ou
permanente caracteriza apenas urn pequeno grupo de casais, nao atingindo
sequer os 5% de casos. Por seu lado, a coabitar;ao como experiencia tran
sitoria, localizada no inicio da vida em comum, vai abranger urn conjunto
consideravelmente maior de pares conjugais (11 ,4%), que, algures no seu
percurso, acabam por se casar pel0 civil ou pelo religioso. A expansao de
pniticas conjugais informais parece resultar sobretudo de urna crescente
popularidade de novos modos de encadeamento entre as etapas iniciais de
construryao do casal. Coabitaryao e casamento sao, assim, duas pniticas que
se entrecruzam na trajectoria dos individuos, apontando para diferentes
fases dos seus percursos conjugais e familiares, sem constituirem, na
grande maioria dos casos, realidades diametralmente opostas.
Por ultimo, 0 casamento civil como Jorma de entrada na vida a do is,
opryao bastante mais minoritaria do que 0 vinculo religioso (9,7%), assume
igualmente 0 tracejado de urn encadeamento linear, muito em bora se dis
tinga do casamento cat61ico pelo maior hiato temporal entre cada uma das
etapas de formaryao do casal: por exemplo, 0 namoro tende a ser urn pouco
mais longo. As franjas populacionais que optam por urn casamento civil a
celebrar a passagem para a vida em conjunto tendem, por sua vez, a ser
mais qualificadas academicamente do que as que casam pel a Igreja, tam
bern menos religiosas e mais concentradas em Lisboa e no Sui do pais.
Evidencia-se, por conseguinte, 0 contraste entre urn Norte e Centro vincu
lados ao matrimonio religioso e urn Sui mais associado quer ao casamento
civil, quer a prMicas informais.
Uma terceira conclusao a salientar prende-se, por seu lade, com a di
versidade intern a da coabitaryao e com 0 facto de essa diversidade ser, em
grande medida, uma diversidade de classe, tal como acontece, alias, nou
tros contextos (v. Villeneuve-Gokalp, 1990, e Bawin-Legros, 1988). Mui
to embora haja uma certa transversalidade social das prMicas de coabita
ryao, as suas caracterfsticas intrfnsecas evidenciam a marca de classe de
quem as protagoniza. Neste sentido, como pudemos observar ao longo da
exposiryao, notamos que a coabitar;ao de pre-casamento e a de experimen
tar;ao, experfencias de conjugalizaryao a dois em que 0 casamento se reali
za no primeiro ano ou nos primeiros anos da vida em comum, surgem
mais frequentemente entre os segmentos escolarizados da popularyao, sen
do, portanto, mais permeaveis a logicas propiciadoras de igualdade de ge
nero entre 0 casal; observamos que a coabitar;ao de entrada na parentali
dade (em que se casa passados varios anos e depois do nascimento de pelo
menos urn filho) e a un iao de Jac to de primeira conjugalidade constituem

prMicas preferencialmente ancoradas em meios populares, nao sendo
alheias a algumas condiry6es de precariedade social e economica e de de
sigualdade de genero; notamos, fmalmente , que a coabitar;iio associada a
recomposir;ao Jamiliar, bastante frequente quando se trata de uni6es de
facto duradouras, e, de facto, a unica que assume urn tracejado socialmen
te mais transversal.
Assim, tal como prop6em Villeneuve-Gokalp ou Bawin-Legros, a coa
bitaryao po de obedecer a logicas diferentes, consoante a sua prMica se lo
calize em meios populares ou em meios mais capitalizados. Nos primei
ros, esta prMica tende a surgir mais frequentemente ligada a situary6es de
precariedade (socio-economica ou mesmo relacional), hoje mais libertas
dos mecanismos tradicionais de controlo social; pelo contrario, entre os
segmentos sociais mais qualificados, a coabitaryao parece aliar-se em con
sideravel medida a novas formas de «experimentalismo» (jovens e sem
filhos) da relaryao a dois. No entanto, apesar do peso assumido pela classe
social no desenho dos diferentes perfis de coabitaryao, convem referir ou
tra causa estrutural do crescimento desta pratica em Portugal, que parece
ser bastante mais transversal. Com efeito, 0 incremento do divorcio, que
tern vindo a fazer-se sentir nos ultimos anos, gerou urn movimento de in
formalizaryao das segundas conjugalidades que muito tern contribuido para
engrossar os efectivos da coabitaryao (designadamente das uni6es de facto
duradouras ou permanentes).
Uma ultima constataryao que nos cabe salientar neste ponto e a do
complexo entrelaryado de factores de matriz modernista e tradicionalista
na produryao dos fenomenos de informalizaryao da conjugalidade. Num
certo sentido, a anaIise desta parcela da vida privada, em que encontramos
uma grande diversidade de estilos, mostrou-nos que a cumplicidade entre
o «tradicional» e 0 «moderno» constitui uma realidade a considerar quan
do se trata de identificar e interpretar as tendencias de mudanrya social.
Nuns casos, somos confrontados com a reactualizaryao de prMicas tradicio
nais, comuns em contextos de precariedade socio-economica, que agora,
mais libertas da forte discriminaryao social do passado, contribuem para
aIimentar a conjugalidade informal como fenomeno presente no Portugal
contemporaneo; noutros casos, sao os traryos tipicamente modernistas que
ressaltam, apontando para a afmidade entre coabitaryao, reforryo da igual
dade e orientaryao para a autonomia pessoal na caracterizaryao de uma par
cela tambem significativa de comportamentos privados; em muitos casos
ainda, a mistura de referencias e a tonica dominante, havendo urn? sobre
posiryao entre matrizes modernistas e tradicionalistas de comportamento.
Com efeito, nesta esfera da vida social, a justaposiryao entre tradiryao e
modernidade constitui urn traryo que sobressai na sociedade portuguesa.
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Outro tracyo importante repousa no facto de as cadencias especificas da
modernizacyao da vida conjugal serem grandemente ditadas pela posicyao
que se ocupa no espacyo social.
Para acabar este capitulo, retomamos uma pergunta basilar que ini
cialmente colocamos: a de saber ate que ponto 0 aurnento da coabitacyao
constitui urn indicador que sinaliza urn movimento de desinstitucionaliza
cyao da conjugalidade.
Nurna primeira assercyao, podemos concluir que a coabitacyao e, em
qualquer dos seus estilos, indiciadora de desinstitucionalizacyao porque
significa que 0 casamento deixou de ser 0 tIDico meio legitimo do acesso a
conjugalidade ou a parentalidade. 0 fun do monopolio matrimonial, en
quanta forma social normativamente adequada de regulacyao da conjugali
dade, e, sem duvida, produto de urn processo de desinstitucionalizacyao,
em que 0 casamento se tornou menos necessario e tam bern mais dissolu
vel, embora nao recusado. E hoje possivel aos individuos realizarem, ao
longo da sua vida, permutacyoes entre diferentes situacyoes conjugais e fa
miliares (coabitando, depois casando, mais tarde rompendo 0 casamento e
comecyando outro...), sem que por isso sejam vitimas de formas de estig
matizacyao social. As mudancyas ocorridas na relacyao entre publico e priva
do configuram, assim, uma base fundamental na distincyao entre a co abita
cyao que se verificava no passado e a que se encontra em expansao no
presente. No primeiro sentido de que se reveste - 0 do enfraquecimento
da instituicyao matrimonial -, a expansao da coabitacyao representa, assim,
urn dos aspectos importantes da desinstituCionalizar;iio da conjugalidade
(e da familia) a que temos vindo a assistir no Portugal das ultimas deca
das, patenteando as mudancyas operadas a nivel da regulacyao social dos
comportamentos e, por conseguinte, urn crescente movimento de privati
zacyao da esfera familiar.
Porem, no segundo sentido - de individualizacyao e igualdade nas di
namicas da conjugalidade - que e conferido ao aumento da coabitacyao, as
conclusoes devem ser muito mais cautelosas e modestas. Afmal, as prati
cas de coabitacyao podem abrigar formas de conjugalidade bastante lon
ginquas, do ponto de vista do seu funcionamento interno, do tipo associa
tivo modernista, orientado para a autonomia individual e para a paridade
entre individuos. Pelo contrano, uma significativa parcel a das experiencias
de coabitacyao advem mais de condicyoes sociais de precariedade que levam
os individuos a adiarem ou mesmo a excluirem 0 casamento das suas tra
jectorias do que de logicas de organizacyao familiar centradas na igualdade
e na autonomia individual. Em contextos pouco qualificados, on de a coa
bitacyao e pratica habitual, as formas de organizacyao familiar aproximam
-se ate mais do modelo tradicional do que de formatos modernistas de

conjugalidade: a menor profissionalizacyao das mulheres, bern como a
menor participacyao domestica do c6njuge, sao dessa realidade uma prova
concludente.
o cenario que encontramos no presente revela, contudo, a existencia de
germes de transformacyao social presentes em todos os meios sociais no
sentido de urna indiscutivel modernizacy1io da vida familiar. Se nos meios
mais qualificados observamos uma articulacyao mais marcada entre infor
malizacyao dos vinculos conjugais, normas modernistas de comportamento
e formas de organizacyao conjugal mais igualitanas em consonancia, por
exemplo, com a proposta interpretativa de Roussel (1987), que atribui as
transformacyoes operadas nos papeis sociais das mulheres urn dos factores
-chave das mudancyas ocorridas nas ultimas decadas, nos meios populares
tambem encontramos sinais importantes de modernizacy1io. A orientacyao
para a autonomia que encontramos entre as mulheres menos escolarizadas
pode ser disso urna marca relevante, ainda que aparecya vinculada a pr<iti
cas produzidas sob a egide de condicyoes de precariedade socio-economica,
sugerindo a reactualizacyao de comportamentos que eram comuns entre os
segmentos mais pobres da populacyao no passado. Os protagonistas social
mente desfavorecidos de hoje nao sao, contudo, os mesmos de ontern,
transportando consigo os elementos de modernizacyao que incorporararn.
Alem disso, independentemente do sentido que a orienta, a accyao tern
sempre consequencias nao intencionais que devem ser consideradas tam
bern pelos efeitos que provo cam a urn nivel macrossocial. Contribuindo
largamente para os numeros globais da coabitacy1io, a sua pratica em meios
populares, ainda que possa estar embebida de elementos identicos aos do
passado, contribui sempre para uma efectiva modernizacy1io dos compor
tamentos no Portugal de hoje. Basta para is so dizer que a generalizacyao de
uma pratica num ambiente de maior liberdade para «inventar» a vida pri
vada contribui para que se comece a ve-Ia socialmente como urn «com
portamento normal », banalizando-o. Por conseguinte, mesmo num quadro
em que sobrevivem alguns aspectos tradicionalistas, e tambem nos meios
populares que vamos encontrar os protagonistas do movimento de moder
nizacyao da conjugalidade e da familia na sociedade portuguesa: afmal, ate
sao estes aqueles que mais vezes acabam por excluir 0 casamento das suas
trajectorias sociais, permanecendo em uniao de facto ao longo de mais
anos. E, inversamente, nos grupos escolarizados, mais modernistas na sua
apetencia experimentalista, que mais vezes se acaba por casar apos urn
periodo relativamente curto de coabitacyao.
Neste sentido, ao falarmos especificamente das progressivas mudancyas
nos modos de constituicyao e de (des)institucionalizacyao da conjugalidade
no contexto nacional, podemos concluir que tanto Aries (1973) como
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Shorter (1995) tiveram a sua quota-parte de razao ao reconstruirem a his
t6ria da modemizas:ao cIa vida familiar. 0 primeiro tern toda a valia ao
localizar a vanguarda cIa modemizas:ao entre os sectores mais qualificados
da populas:ao: afinal, sao estes que postulam nonnas mais modernistas e
que mais frequentemente as associam as suas praticas. Mas 0 segundo nao
deixa de tocar em pontos de relevo ao associar importantes transfonna
s:oes sociais as estrategias familiares e reprodutivas das classes trabalhado
ras e populares, venda na ausencia de capitais uma mola impulsionadora de
comportamentos menos institucionais. No que respeita a interpretas:ao cIa
expansao da coabitas:ao enquanto factor de desinstitucionalizayao cIa con
jugalidade, ambas as alegayoes parecem, embora de maneiras considera
velmente distintas, como pudemos constatar, poder aplicar-se ao caso por
tugues.

Rodrigo Rosa

Capitulo 3

A escolha do conjuge
Introduyao
Contrariando 0 imaginario romantico segundo 0 qual a decisao de ca
sar seria hoje inteiramente dominada por sentimentos alheios a determi
nantes de natureza social, diversos estudos 1 vieram revelar a importancia
da proximidade social na escolha do conjuge. Sao pesquisas realizadas em
sociedades que sofreram processos de transforma<;:ao cujos contornos
marcam tambem as ultimas decadas em Portugal, quer no plano da demo
grafia familiar (crescimento do div6rcio, queda da nupcialidade), quer no
plano da estrutura s6cio-profissional (abandono gradual do sector primario
em virtude do alargamento dos restantes, entrada macic;a das mulheres no
mercado de trabalho, crescente aposta em recursos educacionais). A ques
tao de partida desta anal ise consiste em saber ate que ponto, perante este
cenario de mudan<;:a, 0 casament0 2 constitui uma pec;a decisiva na diferen
cia<;:ao social. Mais precisamente, havera uma tendencia para a homoga
mia social?
A esta interroga<;:ao acrescenta-se a questao da diferenciac;ao de genero
que subjaz a desigual distribuis:ao dos homens e das mulheres no espa<;:o

"

I Nomeadamente 0 inquerito do lnstitut National d 'Etudes Oemographiques, levado a
cabo na decada de 50 por A. Girard (1981-1964) e actualizado na decada de 80 por M.
Bozon e F. Heran (1987 e 1988).
! 0 emprego do termo «casar» prende-se unicamente com facilidad es de escrita e leitu
ra. Na verdade, nem todas as inquiridas sao casadas com 0 seu conjuge, sendo, contudo,
esta a condit;:ao da esmagadora maioria (96 %).
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