
Ciências Humanas  

 802 

O SEU, O MEU E O NOSSO: A INTERAÇÃO ENTRE INDIVIDUALIDADE E 
CONJUGALIDADE NA TRANSIÇÃO PARA O CASAMENTO DE CASAIS COABITANTES E 
NÃO COABITANTES. Isabela Machado da Silva, Clarissa Corrêa Menezes, Rita de Cassia Sobreira 

Lopes (orient.) (UFRGS). 
Ao iniciar um relacionamento, o novo casal deve encontrar maneiras de conciliar os desejos, interesses e atividades 
de cada um com as exigências típicas de uma relação a dois, ou seja, de vivenciar individualidades e conjugalidade. 
Como parte de um projeto que visa estudar o período da transição para o casamento em casais que coabitaram e que 
não coabitaram antes da cerimônia, este trabalho buscou observar a interação entre individualidade e conjugalidade 
durante esse período. Foi realizado um estudo de caso coletivo, do qual participaram dois casais coabitantes e dois 
casais não coabitantes. Os participantes responderam a entrevistas individuais semi-estruturadas durante o período 
que se estendeu do semestre anterior à cerimônia de casamento até o primeiro ano após a mesma, sendo que os dados 
foram posteriormente submetidos a uma análise qualitativa de conteúdo. Os resultados indicaram que, enquanto dois 
dos casais (um coabitante e um não) investiram prioritariamente na individualidade, destinando maior valor aos 
respectivos trabalhos e às amizades de cada um, durante todos os momentos analisados, os outros dois fizeram o 
mesmo em relação à conjugalidade, buscando a companhia do outro sempre que possível. A coabitação prévia não se 
mostrou, portanto, determinante quanto ao surgimento de um ou outro tipo de interação, mas observou-se uma 
polarização no que se refere ao investimento na individualidade ou na conjugalidade por esses casais, o que se 
manteve estável no decorrer dos momentos analisados. Considerando-se que momentos de transição como esse se 
caracterizam como períodos de confusão e ajustes, compreendeu-se que os investimentos na individualidade e na 
conjugalidade não se encontrassem em equilíbrio, o que pode ter favorecido a polarização observada. (PIBIC). 
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