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O poder nas
relações conjugais: uma investigação fenomenológica sobre as
relações de poder no casamento

Nesta obra, produto de sua dissertação de
-

do método fenomenológico a uma investigação das
rado pelos adeptos de tal método, o que lhe permitiu
colher, descrever e discutir as vivências de seis casais
interação conjugal, como o seu relacionamento afetivo-

poder

-

cotidianamente vividos em suas várias áreas de in-

as vivências subjetivas de homens e mulheres como
construção sociocultural engendrada pelas várias

em perspectivas diferenciadas, pois são percebidas e

o casamento e a família como lugares privilegiados
de interação e de construção de relacionamentos,
cotidianamente, como acontecimentos político-

conforme Creswell, o método fenomenológico busca
experiências vividas por
vários indivíduos acerca de um conceito ou fenômeno,
os valiosos depoimentos dos entrevistados sobre suas

poder, diferenciando o poder-sobre e o poder-de, bem
de poder, a dominação masculina e os poderes indivi-

-

caracteriza os participantes dos jogos de poder no

terceiro capítulo, analisa o casamento e a família
-

-

religioso, jurídico e sociocultural, considerando-o,
Da mesma forma, analisa os sistemas familiares, a
comunicação sistêmica e seus acordos e regras no
nição atual do grupo familiar, dada a sua diversidade

considera e discute a família como uma instituição

do conhecimento mútuo adquirido em sua interação
conjugal, construída durante o desenvolvimento do
vidade masculina quanto da subjetividade feminina

homens e mulheres, buscando compreender como se

assumiu uma perspectiva teórica ampla, mas, prioritariamente, baseada na concepção de poder
ou seja, como ocorrência política, mutável e dinâmica,

conduzem seus relacionamentos são baseados não
apenas no conhecimento de si mesmos e do outro, mas,

familiares e conjugais do casal, e, principalmente,
intimidade, conhecimento mútuo de seus limites,
complementaridades e pontos de cumplicidade, ou,
em contrapartida, rejeição, retaliação e agressão,
revelando a ocorrência de acordos e desacordos que
aliança conjugal, ou o seu rompimento, ao caracterizar
grande diversidade de estratégias empregadas no jogo

são compreendidas como estratégias utilizadas no jogo
casais reveem, constantemente, sua aliança conjugal

lam a ocorrência de um jogo de poder desenvolvido

revelando uma busca de equilíbrio dos seus anseios,
-

particularidades que marcam cada união e cada pessoa,
com sua própria subjetividade, diferenciada pelas ca-

ao entendimento da perspectiva do outro, à coesão
forças levado a efeito por marido e mulher no casamento, proporcionando o reconhecimento das diferenças
-

ajustamentos à realidade individual e conjugal dos
envolvidos, pois as distintas subjetividades masculina
e feminina podem transformar as vivências tanto em
alidades quanto em dominação pessoal de um dos
insatisfação, que minam, progressivamente, a união
casais se torna canal de comunicação e de avaliação
da qualidade da interação e da possível satisfação dos

em valores preconcebidos provenientes da cultura da
volvimento do vínculo conjugal, no que se refere à
de se tornarem pais e mães, às presenças paterna e
marido e mulher, constantemente, aceitam ou recusam
as propostas do outro, e tornam, portanto, a transação

desenvolvem como jogos políticos de ajustamento às
diferenças da subjetividade pessoal, do gênero e da
jogos, são utilizadas diversas estratégias que geram,
da relação ou o seu rompimento devido à satisfação

vivência matrimonial, envolvendo mudanças físicas
e psicológicas que ocorrem no desenvolvimento do
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parentais suscitam, em alguns casos, segundo Moreno,
dos papéis parentais envolvem o desenvolvimento das
por meio de estratégias, como o cuidado e a atenção, o
que permite à prole ter suas atitudes aprovadas ou não
socioculturais, além de manterem o controle sobre suas
atividades e seus horários, bem como os estimulando
a reproduzir os modelos parentais de masculinidade
e de feminilidade em seus futuros papéis conjugais
evidente que o desejo de assumir os papéis de pai e
de mãe requer a escolha e a aceitação de tal condição,

gerando uma possível vivência satisfatória dos papéis
-

nais e suas respectivas fontes de renda, pois, em tais
casos, têm meios de negociar mais igualitariamente

e ressentimento por conta da inesperada gravidez, o
que leva o casal a renegociar seu acordo matrimonial
a distribuição das tarefas domésticas e das responsapodendo, assim, passar a outra etapa do ciclo de vida

podem perceber nos genitores modelos valiosos para a
construção e a compreensão de sua própria subjetivide prover a família com os recursos necessários à sua
subsistência torna difícil a presença paterna e, em
alguns casos, a materna, pois os pais, preocupados
da família, investem, algumas vezes intensamente, na
-

sobre a economia da família, restando à mulher as
incumbências ligadas à administração dos recursos
-

bem como a desvalorização das tarefas domésticas,
líbrio do poder no casamento, favorecendo, a partir

por conseguinte, impede a aglutinação do poder em
dência e impotência quando a relação é assimétrica,

prolongando por anos os embates pelo poder entre a

dos parceiros, mas, por outro lado, de independência
e de poder quando a família conta com duas fontes
de rendimento, provenientes de ambas as carreiras

principalmente as mães, buscam manter a coesão fao apego como estratégia de contenção e de proteção
deles contra o receio de desagregação familiar e da

conjugal, a escuta do outro e o compartilhamento das
distintas formas de compreensão da subjetividade de

que, nas dinâmicas conjugais dos entrevistados, madeve ser minuciosamente negociada por eles durante
o ciclo vital da família e na vivência da paternidade

ciadas pela cultura, pelo gênero e por papéis ainda
impostos pelo sistema patriarcal, embora mesclados

casais pesquisados indica que o jogo de poder,
prioritariamente, se materializa na provisão e na
administração da economia familiar, pois promove,
das escolhas dos casais, invadindo os muitos aspectos
me o gênero, produzindo muitos benefícios para os
que assume um sentido de utilidade conferido pelo
mília, além da cooperação, que favorece a política
relacional dos casais como estratégias de valorização

homens e mulheres, no casamento, vêm tentando equi-
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comendo a obra, pois vem acrescentar a todos aqueles
poder
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