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A CONJUGALIDADE E A INTERNET : CONEXÃO CONJUGAL X CONEXÃO VIRTUAL. 
Anderson Laurindo da Silva Comin, Marjane Bernardy Souza (orient.) (ULBRA). 
A contemporaneidade deflagra um contexto atual imerso em revoluções tecnológicas, vivemos num 

tempo de grandes transformações e produção de informação, em um ritmo que beira a alucinação. Somos 
bombardeados diariamente pelos amplos meios de comunicação de massa onde o Rádio, o Jornal, a Televisão e mais 
recentemente a Internet, são os principais representantes destes meios. Parece quase certa a impossibilidade de 
escapar de algum tipo de influência nesta esfera, que se manifesta tanto no nível individual, quanto familiar e social. 
Não poderia ser diferente, no que concerne as relações amorosas e a conjugalidade em específico. Também o casal 
desta nova era está, de alguma maneira, em contato com as repercussões de todo este desenvolvimento 
tecnológico.Partindo-se destas considerações a presente pesquisa, que se encontra em andamento, busca averiguar a 
existência ou não de algum tipo de influência do uso constante e permanente da Internet, sobre suas relações 
conjugais. Uma vez existindo tal influência, objetiva-se investigar também como esta se processa e se o casal tem a 
percepção deste componente, presente em sua relação. Para tanto, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, com 
três casais, sem filhos, que mantenham, há no mínimo dois anos, um relacionamento amoroso estável, formalizando 
desta maneira o que o novo Código Civil (2002) declara como união estável. É necessário também que pelo menos 
um dos parceiros utilize a Internet, fora do ambiente de trabalho, por pelo menos duas horas diárias em média, 
caracterizando assim o "uso pesado" da internet conforme Nicolaci-da-Costa (2002). As entrevistas serão gravadas e 
transcritas para posteriormente serem submetidas à análise pelo método de Análise de Conteúdo. Devido ao fato de 
que neste momento as entrevistas ainda não foram realizadas, a presente pesquisa ainda não possui resultados 
parciais ou conclusivos para além do que a revisão da literatura do tema permitiu averiguar. 
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