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Na investigação sobre a coabitação na sociedade portuguesa pretendeu-se captar as 

tendências e, fundamentalmente, o significado das experiências informais de 

conjugalidade. Partimos da ideia de diversidade de situações, de percursos, de concepções 

e de modelos de funcionamento conjugal associados à coabitação, à semelhança do que é 

sugerido em vários trabalhos realizados no nosso país e, também, a propósito de outros 

contextos e países. Procurou-se indagar até que ponto as uniões sem papéis assumem 

diferentes significados, pressupondo que os mesmos variam consoante o género e a 

posição social dos indivíduos.    

Face a essa grande questão de partida, foi possível chegar a três conclusões 

principais que gostaríamos, desde já, de realçar. A primeira confirma a existência, que já 

antes suspeitávamos, de uma variedade de perfis de coabitação conjugal no Portugal 

contemporâneo; a segunda refere-se à descoberta de conexões importantes entre certos 

perfis e determinados meios sociais, ao passo que outros se revelaram socialmente mais 

heterogéneos; o terceiro resultado diz respeito à articulação que foi possível estabelecer 

entre perfis e modelos de organização conjugal, mais assimétricos ou mais igualitários, 

consoante os casos, do ponto de vista das práticas e representações de género. 

 

A diversidade de perfis de coabitação 

Através de uma análise qualitativa e de uma metodologia «artesanal» e progressiva 

que tentou interpretar os «ditos» e decifrar os «não ditos» dos protagonistas da coabitação 

– homens e mulheres de diferentes idades, meios e condições sociais – descobrimos oito 

perfis de coabitação conjugal na sociedade portuguesa: a coabitação moderna, 

circunstancial, de noivado, masculina, de transgressão, de tradição, instável e de 

experimentação. 

A construção dos perfis baseou-se, numa primeira fase, nas impressões recolhidas 

no terreno e no trabalho de «bastidores», mais abrangente e sintético, que consistiu na 

interpretação e descrição abreviada de cada uma das 48 entrevistas realizadas junto dos 
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coabitantes. Seguiu-se, numa segunda fase, o trabalho de selecção e análise em 

profundidade dos casos apresentados como exemplos ilustrativos de cada perfil.  

Ao distinguir diferentes perfis de coabitação pretendemos mostrar diferenças 

apenas captáveis através de uma análise qualitativa que os resultados dos grandes 

inquéritos por questionário, mais vocacionados para apreender as tendências dominantes, 

tendem a esconder e a «aplanar». 

No perfil moderno a coabitação surge «naturalizada», na perspectiva dos actores 

sociais, como resultante de um relacionamento íntimo e como o prolongamento do namoro. 

Não admira que muitos encontrem dificuldade em justificar este passo, uma vez que ele 

não é normalmente objecto de decisões racionais e, muito menos, objecto de combate 

ideológico. Enquanto uns não excluem o casamento, outros, mesmo com filhos, são mais 

reticentes face à ideia de oficializar a relação conjugal, considerada por alguns como uma 

ingerência ilegítima. Mas todos tendem a encarar o casamento como secundário na vida do 

casal, ou mesmo desnecessário, e a decisão de casar, como cenário hipotético, surge 

justificada por razões exteriores ao casal que nada têm a ver com o sentimento amoroso.  

A coabitação moderna representa o culminar de uma evolução histórica que passa 

pela construção do casamento por amor ao amor sem casamento através do acento 

colocado na privatização do casal e na desinstitucionalização dos laços conjugais e 

parentais. Nos entrevistados do perfil moderno foi possível observar uma dupla 

desvinculação entre, por um lado, casamento e entrada na conjugalidade e, por outro, entre 

casamento e entrada na parentalidade que traduz uma forte desafectação face à instituição 

matrimonial. 

A entrada na conjugalidade e na parentalidade por via da coabitação coloca em 

evidência o modelo modernista de formação progressiva do casal e da família (Kaufmann, 

1993; Manting, 1994) e, também, de maior simetria do ponto de vista das relações de 

género. Este perfil de coabitação diz respeito, sobretudo, a casais solteiros numa primeira 

união mas pode ser também encontrado em casais menos jovens em que pelo menos um 

dos membros já viveu uma conjugalidade anterior, formalizada ou não.  

Na coabitação circunstancial a entrada informal na conjugalidade é ditada por 

força das circunstâncias e vem interromper um trajecto previsível, o de casar sem 

coabitação prévia, conforme era desejo dos seus protagonistas. Se não fosse a existência de 

problemas exteriores à relação – um divórcio a decorrer, por exemplo, que impede um dos 

cônjuges de casar de novo ou um ambiente insustentável na família de origem – é provável 
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que a coabitação não tivesse sequer ocorrido e o casal teria entrado na conjugalidade de 

modo convencional. A coabitação é encarada como uma situação provisória que transgride 

a normalidade social com a qual os entrevistados se identificam. 

O relacionamento do casal, menos privatizado, está sujeito a pressões e ritmos 

exteriores e deseja-se transitar para uma família com filhos no quadro da instituição 

matrimonial, indiscutivelmente mais valorizada que a coabitação informal. O controlo 

sobre a sexualidade feminina está muito presente e a união sem papéis é alvo do 

julgamento crítico dos grupos de pertença e das relações de sociabilidade. A ideia de 

experimentação conjugal está ausente e deseja-se regularizar rapidamente a relação mas 

devido a constrangimentos que não dependem da vontade, ou desejo pessoal, a 

formalização da união é adiada. 

Apesar da ênfase colocada nos aspectos emocionais e comunicacionais da relação 

do casal, o perfil circunstancial apresenta-se, no essencial, conformista em relação aos 

valores institucionais do casamento, aceite como uma união mais inquebrável com papéis 

de género diferenciados e externamente codificados, afastando-se assim de uma lógica 

modernista. 

A coabitação circunstancial, de recorte transitório, encontra alguma similitude com 

a coabitação de noivado, esta última já documentada através de outras pesquisas (Aboim, 

2005; Roussel, 1986). O perfil de noivado, de carácter mais fugaz, afasta-se do primeiro na 

medida em que a decisão de casar, consensual entre os parceiros, já foi tomada durante o 

namoro – traço distintivo do «noivado» – e as motivações para coabitar são intrínsecas ao 

casal e não dependem fundamentalmente de constrangimentos externos. A coabitação de 

noivado é uma espécie de «ensaio geral» antes da «estreia», para utilizar uma linguagem 

teatral, um compasso de espera enquanto os «noivos» se instalam e fazem os preparativos 

para o casamento.  

A coabitação masculina, com filhos comuns, tende a prolongar-se no tempo em 

meios operários apesar de se manter o desejo de casamento por parte das mulheres, o qual 

constitui o principal quadro de referência. A continuidade da situação de informalidade 

conjugal contraria os desejos e as aspirações mais íntimas das mulheres que se conformam 

ou tentam, pelo contrário, insurgir-se contra a vontade dos seus companheiros. A 

coabitação, essencialmente assimétrica quanto às relações de género no casal, surge neste 

caso como um casamento frustrado e por imposição masculina, quer se trate da primeira 

união de ambos ou de uma coabitação de recomposição familiar que se segue a uma 
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ruptura conjugal marcada pela existência de filhos da mulher. Para as mulheres divorciadas 

com filhos de relações anteriores o percurso coabitação-casamento com o actual cônjuge, 

enquanto trajectória desejada, traduz-se em ganhos de segurança e identidade estatutária.  

Ao procurar apreender o significado e a dinâmica social da conjugalidade 

coabitante somos forçados a reconhecer a importância dos percursos biográficos, eles 

próprios moldados ou influenciados pela pertença social, em termos de classe, pelo género 

e pelo tempo social. 

O perfil de transgressão com a sua lógica modernista e simultaneamente 

contestatária, mais próxima de fundamentos de ordem ideológica, – a marca que o 

distingue de todos os outros – simboliza a mudança rápida de valores e de comportamentos 

que sucedeu na sociedade portuguesa, de uma geração para a outra, no período que se 

seguiu ao 25 de Abril. A preocupação em construir o relacionamento do casal e fundar a 

família em moldes diferentes, rejeitando as referências valorativas do casamento 

instituição («para toda a vida» e assente na desigualdade de estatutos e papéis sexuais) faz-

se sentir nas narrativas de vida dos coabitantes deste perfil. 

A coabitação de tradição, cuja presença na sociedade portuguesa já tinha sido 

assinalada no sul do país (Cutileiro, 1977) ou no seio de grupos urbanos pobres (Bandeira, 

1996), é um prolongamento do passado com conteúdos renovados, associada a meios 

laicos e à precariedade sócio-económica. É vista pelos seus protagonistas como um 

substituto do matrimónio (identificado com a «cultura escrita»), de estatuto equivalente, 

mas que reproduz informalmente a ordem institucional perene e sexualmente diferenciada. 

Este “casamento dos pobres” é assimétrico. 

Na coabitação instável os laços emocionais são por vezes frágeis e reflectem-se nas 

mudanças sucessivas de parceiros, situação que contrasta com a coabitação de tradição, 

também ela associada a meios desclassificados e a famílias de maior dimensão mas que, ao 

invés da primeira, tende a funcionar como porta de entrada numa primeira e única 

conjugalidade. A investigação realizada mostra que a coabitação que se desenvolve em 

franjas populacionais muito desfavorecidas e descapitalizadas (o perfil de tradição e 

instável), é também heterogénea e espelha bem a diversidade que alguns autores designam 

como modos de vida da pobreza (Capucha, 1998). 

No perfil instável, a exclusão social, e não propriamente a natureza informal da 

conjugalidade, está intimamente ligada à instabilidade emocional e familiar. Modos de 

vida precários e/ou marginais favorecem a ausência de planeamento, descendências 
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numerosas, desresponsabilização e distanciamento afectivo, mais acentuados no lado 

masculino, em relação aos filhos. A impossibilidade de cumprir cabalmente o papel de 

ganha-pão masculino (ausência de qualificações profissionais, desemprego, trabalho 

incerto, rendimentos baixos e irregulares), parecem conduzir tanto à entrada na 

conjugalidade como à sua ruptura de maneira informal. Devido às dificuldades económicas 

e à acumulação de uma série de desvantagens e vulnerabilidades sociais, o casamento, que 

não é valorativamente rejeitado mas visto antes como uma forma de ganhar estatuto e 

respeitabilidade social, é adiado ou simplesmente banido, desde o início, dos projectos do 

casal. 

O argumento sobejamente utilizado em vários estudos estrangeiros de que a 

informalidade da relação conjugal promove a instabilidade familiar e leva mais 

frequentemente à ruptura (Bumpass e Sweet, 1989; Bumpass e Lu, 2000),1 não parece 

encontrar base de sustentação no âmbito desta pesquisa. Condições de existência precárias 

são susceptíveis de produzir instabilidade e não as escolhas individuais baseadas na 

coabitação em vez do casamento. A correlação muitas vezes observada, quando se 

comparam coabitantes e casados, entre, por um lado, uniões informais e, por outro, 

segmentos populacionais com rendimentos relativamente mais baixos, menores 

qualificações escolares e profissionais, entre outras desvantagens sociais (Berrington, 

2001; Ferreira e Aboim, 2002; Manning e Smock, 1997; McRae, 1993a), não deve ser 

interpretada como uma consequência da coabitação2.  

O perfil de experimentação identificado nesta pesquisa diz respeito tanto a uma 

coabitação transitória sem filhos numa primeira conjugalidade como a uma coabitação 

transitória de recomposição familiar que dá lugar ao nascimento de filhos comuns durante 

a fase de vivência informal. A experimentação adquire assim um duplo sentido: 

conjugalista e familialista. A experimentação conjugalista traduz um maior investimento 

no casal na fase coabitante sem filhos, em que o casal é o centro e a prioridade principal, 

enquanto que a experimentação familialista dá mais importância à família nuclear, 

                                                 
1 A instabilidade das relações coabitantes é um tema recorrente nos trabalhos de origem 

norte-americana mas que é igualmente explorado, com base em informações estatísticas, na 
literatura europeia. Cf. Buck, N. e J. Hermisch (1995), Cohabitation in Britain. Changing Britain, 
Vol. 3 cit. in Smart e Stevens, 2000: 16 ; Bonvalet e Lelièvre (1991). 

2 A assumpção de que a informalidade do laço conjugal é a causa de todos esses problemas 
e que o casamento é, neste caso, uma melhor opção tendo em vista a estabilidade familiar e a 
qualidade de vida dos filhos, foi, por exemplo, uma posição defendida pelo governo britânico no 
final do milénio (Cf. Morgan, 2000). 
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parecendo transitar também mais rapidamente para esse formato. 

Através da coabitação informal nem sempre se pretende testar a qualidade da 

relação mas sim testar as qualidades do cônjuge ligadas ao desempenho dos papéis 

masculinos junto da família (de bom pai e de bom marido), sobretudo quando se trata de 

uma segunda conjugalidade já com filhos de relações anteriores aliada a uma menor 

autonomia das mulheres e em meios escolarmente menos capitalizados. Na 

experimentação de sentido familialista, as mulheres querem primeiro certificar-se que a 

relação vai «dar certo», não apenas a do casal mas também a relação do cônjuge com os 

filhos, ou seja, o que se pretende, fundamentalmente, é testar a capacidade do parceiro de 

ser pai dos filhos de casamentos anteriores3.        

Esperar para verificar a capacidade de «assentar» do cônjuge, antes de tomar a 

decisão de casar, é também, na experimentação, um propósito feminino e um «verbo» que 

se conjuga no masculino mas que revela preocupações e perspectivas diferenciadas, uma 

mais centrada na família e outra na relação do casal4.  

Os resultados desta investigação indicam também que é, por um lado, nos sectores 

intermédios medianamente escolarizados e, por outro, nos sectores operários e executantes 

que parece desenvolver-se a coabitação de experimentação, de sentido, respectivamente, 

mais conjugalista e mais familialista, e não nos meios academicamente mais qualificados. 

A ideia de experimentação conjugal como finalidade intencional da coabitação – traço 

distintivo deste perfil – surge de forma saliente nos entrevistados desses sectores sociais, 

sobretudo entre aqueles que vivem uma segunda conjugalidade. Para estes, a coabitação é 

uma estratégia de entrada prudente, passo a passo, numa nova união e uma forma de testar 

a relação através da experiência informal. A coabitação de ensaio é, nestes meios, 

socialmente aceite e legitimada como forma de evitar o divórcio. 

Por todas estas razões, a experimentação assume um significado diferente daquele 

que lhe foi anteriormente atribuído com base em dados extensivos (Aboim 2002 e 2005a), 

uma vez que se trata aqui exclusivamente de um estilo de coabitação transitório sem filhos 

que surge associado às franjas mais qualificadas em termos escolares e profissionais. A 

experimentação parece indiciar também, nos trabalhos referidos, uma estratégia feminina 
                                                 

3 Veja-se o exemplo de Isaura, empregada executante, descrito no perfil de experimentação 
(capítulo 7).   

4 O caso de Maria do Rosário, cabeleireira, junta com Alberto, operário, ambos com filhos 
de casamentos anteriores, e o caso de Isabel dos meios intermédios numa primeira união sem 
filhos, ilustram bem essas diferentes perspectivas que têm em comum a intenção de pôr à prova a 
vontade masculina de «assentar» antes de formalizar a união (capítulo 7).    
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de adiamento da maternidade e dos compromissos familiares, assim como de procura de 

rentabilização dos capitais escolares antes do casal passar a trio. No nosso estudo, 

preferimos adoptar o termo moderno para designar a coabitação que tem subjacente 

simultaneamente uma lógica de investimento na profissão e na conjugalidade, de maior 

autonomia das mulheres e de relações de género mais igualitárias, mais de acordo 

precisamente com uma imagem modernista, independentemente do desfecho do percurso 

conjugal ser ou não ser o casamento. Este é, aliás, nas sociedades contemporâneas, ou para 

alguns dos seus sectores, conforme sublinha Kaufmann (1993), frequentemente secundário 

na vida das pessoas.  

Ao descobrir que na população estudada os filhos dos coabitantes do perfil 

moderno nasceram todos, sem excepção, durante o período de vivência informal, este 

acabou por ser um traço distintivo e, simultaneamente, um critério importante na 

compreensão e construção do significado da coabitação moderna. Neste perfil, em 

contraste com a experimentação sem filhos identificada noutra pesquisa (Aboim, 2005a in 

Wall, 2005) e com a experimentação com filhos e sem filhos (familialista e conjugalista), 

identificada neste estudo, existe, importa frisar, uma dupla dissociação que os coabitantes 

«modernos», a avaliar pelos seus projectos e intenções, pretendem prolongar no tempo: 

entre casamento e conjugalidade mas também entre casamento e parentalidade5.  

Gostaríamos ainda de salientar que os perfis desenhados não são fechados mas 

pensados em termos dinâmicos uma vez que admitem mudanças de sentido ao longo do 

percurso conjugal, isto é, a passagem de um perfil de coabitação a outro, bem como a 

divergência quanto ao seu significado na perspectiva masculina e feminina. Servem dois 

breves exemplos para fundamentar esta afirmação. Uma coabitação iniciada com o 

propósito, mais masculino que feminino, de experimentar a relação antes de casar, evoluiu 

entretanto, ou tornou mais perceptível o seu significado moderno, ao excluir de forma mais 

duradoura a consolidação formal da união após a transição do casal para uma família com 

filhos. Noutro caso, de uma mulher com uma filha bebé, a coabitação é circunstancial 

devido, por um lado, ao divórcio em curso do cônjuge, e, por outro, devido às suas 

convicções religiosas que tornam o matrimónio uma questão urgente e prioritária para ela, 

mas na perspectiva do parceiro, recentemente saído de um casamento e sem pressa de 

                                                 
5 A experimentação de sentido conjugalista sem filhos é mais parecida com o perfil de 

experimentação descrito no estudo citado, ao mesmo tempo que mantém alguma proximidade com 
o perfil moderno, nomeadamente na questão da formação progressiva do casal e da ênfase colocada 
nos seus aspectos relacionais. 

 471



Conclusões 

repetir a experiência, a coabitação assume provavelmente um significado mais próximo da 

experimentação.  

O carácter dinâmico dos perfis implica, pois, pensar em termos de itinerários 

individuais, transições familiares, recomposições e rupturas. 

Como entrevistámos pessoas em diferentes fases do seu ciclo de vida e do seu 

percurso conjugal não sabemos qual irá ser o desfecho da coabitação – transição para o 

casamento, ruptura ou permanência numa situação informal –, quer em relação aos casais 

que não têm filhos, quer em relação aqueles que têm filhos. Tendo em conta as 

representações, os projectos e as intenções dos coabitantes que no momento da entrevista 

permaneciam numa união sem papéis, é possível desenhar uma espécie de trajectória 

virtual em que o perfil de experimentação e o perfil moderno surgem, respectivamente, 

mais e menos propensos à consagração legal e formal da relação conjugal. O esboço de 

trajectos «possíveis» constitui também uma resposta, ainda que parcial, à questão de saber, 

tendo como referência o contexto português, se a coabitação enquanto factor de 

desinstitucionalização da conjugalidade, constitui uma alternativa, de carácter temporário 

ou mais duradouro, ao casamento, tantas vezes formulada pelos estudiosos desde o início 

da expansão do fenómeno (Roussel, 1989; Singly, 1986ª; Wu, 2000). 

 

Coabitação e contextos sociais de classe 

Neste estudo, procurámos articular diferentes perspectivas teóricas, baseando-nos, 

quer nos autores que colocam a ênfase nas dimensões simbólicas e comportamentais do 

fenómeno de coabitação relacionadas com a mudança social e de valores nas sociedades 

contemporâneas, nomeadamente no que se refere ao movimento de desinstitucionalização 

do casamento (Bozon, 1991a; Roussel, 1987 e 1989), de privatização (Ariès, 1973; 

Shorter, 1977) e individualização da vida social e familiar (Beck e Beck-Gernsheim, 1995; 

Elias, 1993; Giddens, 1992), característicos da modernidade, quer naqueles que têm 

tentado mostrar a diversidade do fenómeno, ligando diferentes perfis ou tipos de 

coabitação com classes sociais e/ou subpopulações específicas (Aboim, 2005a; Bawin-

Legros, 1988; Smart e Stevens, 2000; Villeneuve-Gokalp, 1990).  

Em relação a essa última vertente, embora não haja uma colagem linear entre os 

perfis de coabitação identificados no âmbito desta pesquisa e contextos sociais de classe, 

foi possível detectar algumas conexões que um estudo extensivo poderá ou não vir a 

confirmar, sobretudo quando se trata de apurar tendências predominantes. Assim, a 
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coabitação de tradição e a coabitação instável estão claramente associadas às franjas mais 

desfavorecidas das classes populares, incluindo minorias étnicas, filhos de imigrantes de 

origem rural ou de «retornados» das ex-colónias que experimentaram trajectórias de 

exclusão social; a coabitação moderna e a de transgressão surgem ligadas aos meios mais 

qualificados em termos académicos e profissionais, isto é, à fracção da pequena burguesia 

técnica e de enquadramento; a coabitação masculina é mais específica dos casais operários; 

os perfis de noivado, de experimentação e circunstancial, mais transitórios, revelaram-se 

também mais transversais do ponto de vista social, albergando, sobretudo, os sectores 

intermédios medianamente qualificados, os sectores executantes com menores capitais 

escolares e o operariado misto. 

Gostaríamos ainda de salientar as conclusões a que chegámos acerca da controversa 

união de facto duradoura, que alguns associam imediatamente à pobreza e desqualificação 

social, afecta a uma lógica substitutiva do casamento, enquanto outros, pelo contrário, 

vêem aí um sinal de valores «vanguardistas» específicos de um estilo de vida alternativo 

das elites mais cultivadas e contestatárias.  

A união de facto de longo termo reveste-se, afinal, de significados diferentes e não 

pode ser automaticamente conotada com a precariedade sócio-económica e com os valores 

familiares mais institucionalistas. A investigação realizada veio acrescentar novas 

colorações e matizar os resultados baseados na análise de estatísticas demográficas que 

tendiam a mostrar uma única faceta da união de facto de longa duração – aquela que 

exprime um tipo de coabitação de matriz tradicional associada a grupos sociais 

desfavorecidos e a famílias de maior dimensão (Ferreira e Aboim, 2002). O tipo de união 

informal que se apresenta como alternativa duradoura ao casamento, embora possa ser 

considerado minoritário na sociedade portuguesa, à semelhança, aliás, do que acontece na 

maior parte dos países europeus, foi encontrado em casais identificados no perfil de 

coabitação masculina, de tradição e de transgressão. Os seus protagonistas são também 

recrutados em meios sociais heterogéneos: no meio operário, em grupos urbanos pobres ou 

socialmente excluídos, em meios intelectuais e científicos e sectores intermédios mais 

qualificados. Estes dois últimos, em comparação com os primeiros, são mais contestatários 

face aos valores e divisões de género do casamento instituição. Vale a pena recordar o 

casal Luís e Palmira, ela doméstica desde o nascimento do filho do casal e ele taxista, ex-

operários, unidos informalmente há 37 anos após um divórcio (coabitação masculina); o 

caso de Guilherme com oito filhos, antigo vendedor ambulante, ela feirante, que vive junto 
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há 26 anos numa primeira união (coabitação de tradição); o caso de Vitalina e Paulo, 

ambos sem filhos, com profissões e níveis de escolaridade intermédios, ele solteiro e ela 

divorciada, 13 anos mais velha, juntos há 20 anos; e, por fim, a primeira união do casal 

Inês e Eduardo, que entraram na conjugalidade ainda muito jovens, num contexto de 

mudanças sócio-culturais significativas, o pós 25 de Abril, juntos há mais de 20 anos 

(coabitação de transgressão). 

Procurámos igualmente demonstrar, através desta pesquisa, a pluralidade de 

significados e de contextos sociais da transitória coabitação pré-nupcial muitas vezes 

tomada como sinónimo de experimentação conjugal, sobretudo na literatura produzida nos 

anos setenta e oitenta (Roussel, 1978; Sassler, 2004; Seltzer, 2000). A coabitação pré-

nupcial rotulada frequentemente de «casamento de ensaio» abrange, afinal, diferentes 

perfis – noivado, experimentação e moderno6 – tendo em conta os contextos de classe onde 

ocorre, as concepções que tem subjacente, os percursos de formação do casal e da família e 

as modalidades e dinâmicas de interacção conjugal.  

A análise em profundidade das entrevistas, que procurou apreender o significado da 

coabitação do ponto de vista dos actores sociais, permitiu introduzir novas nuances nas 

conclusões baseadas no inquérito às famílias portuguesas que associam os meios mais 

qualificados à coabitação pré-nupcial sem filhos e de carácter eminentemente experimental 

(Wall, 2005: 105). A expansão progressiva da coabitação como fenómeno de entrada na 

conjugalidade no nosso país (Wall, op. cit.)7 não exclui a importância da coabitação como 

fenómeno de entrada na parentalidade numa primeira e numa segunda união. Ter filhos 

fora dos laços institucionais parece, de acordo com os dados desta pesquisa, ser 

característico tanto dos grupos sócio-profissionais mais qualificados que vivem uma 

primeira conjugalidade (perfil moderno), como dos grupos operários, executantes e 

intermédios que passaram pela experiência do divórcio e pretendem, pelo menos no início, 

testar as potencialidades de uma nova relação conjugal (perfil de experimentação). Estes 

resultados alinham com as tendências verificadas noutros países no que concerne à 

                                                 
6 Podíamos acrescentar também o perfil circunstancial, embora na população estudada os 

coabitantes classificados neste perfil não tenham formalizado a união conjugal até à data da 
realização da entrevista. 

7 Segundo a investigação referida, a coabitação de noivado ou de «pré-casamento», que 
nunca dura mais do que um ano, constitui a parcela mais expressiva, em termos numéricos, da 
coabitação na sociedade portuguesa face aos outros perfis identificados (Aboim, 2005a in Wall, 
2005: 103). 
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importância crescente da informalização dos vínculos conjugais e familiares, sinalizadora 

da ideia de modernidade. O movimento de informalização encontra-se relacionado, por um 

lado, com o declínio normativo do casamento, considerado, até há relativamente pouco 

tempo, como o único modo legítimo de entrar na conjugalidade e construir a família, hoje 

cada vez menos associada a percursos lineares, e, por outro, com o aumento do divórcio e 

das práticas de recomposição familiar nas sociedades contemporâneas (Prinz, 1995; 

Roussel, 1989; Wu, 2000). 

 

Coabitação e modelos de organização conjugal 

A observação da conjugalidade coabitante sob o prisma da coesão interna e da 

integração externa, a par de outras dimensões, tais como as divisões de género e a 

comunicação entre o casal, aferida por valores e orientações mais companheiristas ou mais 

institucionalistas, mostrou, fundamentalmente, que também na coabitação, tal como no 

casamento, há perfis muito variados de organização conjugal.  

A integração externa, abrindo (ou fechando) o casal e a família ao mundo exterior 

através de sociabilidades e actividades de lazer é geralmente mais forte nos coabitantes 

com capitais escolares e profissionais mais elevados. No entanto, o fechamento face ao 

exterior não é sinónimo de falta de recursos. No perfil de tradição e no perfil instável, os 

convívios e sociabilidades fora de casa são protagonizados pelo sexo masculino e traduzem 

também aqui a desigualdade de género no casal.  

Embora não haja uma correspondência linear entre perfis de coabitação e modos de 

funcionamento conjugal, podemos afiançar, por exemplo, que a atitude de experimentação 

de sentido familialista, identificada nos entrevistados operários e empregados executantes, 

está conectada a formas de organização fusionais enquanto que a experimentação 

conjugalista, associada aos sectores intermédios e, também, aos meios academicamente 

mais qualificados, surge mais propensa ao desenvolvimento da autonomia individual, 

principalmente na fase coabitante sem filhos, quer ao nível das normas, quer dos 

comportamentos. 

Os dados desta pesquisa evidenciam que os perfis associados aos meios mais 

qualificados – o moderno e o transgressivo – praticam alguma igualdade de género, tanto 

em casa, através da partilha das tarefas e responsabilidades domésticas, como na profissão, 

e podem ser classificados no tipo de interacções confluente uma vez que as actividades, 

nomeadamente de lazer, são realizadas tanto em conjunto, em casal e em família, como em 
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separado. Na coabitação de tradição das franjas populares mais desfavorecidas vemos 

emergir um modelo de organização de tipo paralelo em que a autonomia dos cônjuges de 

cariz «tradicional» se alimenta da separação de espaços, competências e papéis 

sexualmente diferenciados. Salvaguardando os perfis de coabitação referidos (moderno, 

transgressivo e de tradição), a investigação mostrou que os restantes perfis apresentam uma 

grande variedade de modelos de organização conjugal. Quer isto dizer, por exemplo, que 

um casal dos meios intermédios identificado no perfil circunstancial é extremamente 

fusional e pende para a assimetria quanto à divisão sexual do trabalho, enquanto que outro 

do mesmo perfil e com uma pertença de classe idêntica já se revelou, por um lado, mais 

associativo, e por outro, mais igualitário. Na experimentação encontrámos também 

exemplos elucidativos da diversidade no interior do mesmo perfil, desta vez em meios 

sociais diferenciados – um casal dos sectores intermédios e outro dos meios 

academicamente mais qualificados – que contrastam nitidamente quanto à partilha 

conjugal dos lazeres, tarefas domésticas e cuidados às crianças. 

Impõe-se, contudo, uma conclusão: o modo como se fabrica a coesão do casal e da 

família, dando lugar a quotidianos mais fusionais ou mais autónomos, a práticas rotineiras 

mais igualitárias ou menos igualitárias, estão, como sugerem outros estudos (Wall, 2005), 

mais dependentes das grandes variáveis sociais, como o nível de educação e a situação de 

classe, do que do estatuto formal ou informal da conjugalidade.  

 

Coabitação e igualdade de género 

Do ponto de vista das relações de género, o perfil moderno é talvez o único, 

juntamente com o perfil de tradição, que se apresenta bastante coerente, – provavelmente 

porque diz respeito a um grupo social homogéneo – e contrasta, a esse nível, com a 

variedade dos outros perfis8, cujos modelos de interacção conjugal são mais igualitários ou 

mais assimétricos em função dos contextos sociais, das biografias individuais dos seus 

membros e do «tempo interno» das famílias.  

A perspectiva que associa a coabitação a formas de organização conjugal e familiar 

mais centradas na igualdade de género, cúmplice de uma interpretação modernista do 
                                                 

8 O perfil de tradição apresenta também uma forte coerência interna quanto aos papéis e 
relações de género no casal mas de sentido inverso ao da coabitação moderna. Esta última reúne 
traços que exprimem algumas tendências centrais da modernidade tais como a privatização dos 
sentimentos e das relações familiares, a autonomia das mulheres, a desvinculação entre casamento, 
conjugalidade e parentalidade, a força crescente dos ideais igualitários, em casa e na profissão, que 
correspondem também, neste caso, a práticas efectivas de maior paridade na vida a dois. 
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fenómeno, é parcialmente contrariada quando aplicada à realidade portuguesa (Ferreira e 

Aboim, 2002; Wall, 2005). No entanto, os resultados desta pesquisa vêm, por outro lado, 

ao permitir uma análise mais «fina», relativizar a conclusão retirada do inquérito de 1999 

de que “a experiência informal não parece engendrar relações mais paritárias actuando a 

favor da desigualdade de género”, especialmente no caso dos perfis de coabitação mais 

comuns aos meios populares (Aboim, 2005a in Wall, 2005: 108). A resposta à questão da 

igualdade, em particular, aponta para alguma complexidade. Se não surpreende encontrar 

papéis de género mais indiferenciados e dinâmicas de interacção mais igualitárias no perfil 

moderno e de experimentação dos meios mais qualificados, já a relativa igualdade – 

observada onde menos se espera – na experimentação de um casal em que o elemento 

masculino tem uma profissão operária, no estilo de noivado dos meios intermédios, ou 

mesmo na coabitação instável dos mais desfavorecidos, não pode ser explicada recorrendo 

unicamente à variável situação de classe, individualmente considerada, e muito menos ao 

vínculo informal da conjugalidade. As variações encontradas, até mesmo no interior de 

sectores sociais idênticos, dependem muito dos percursos e das biografias individuais, e 

dos «capitais» das mulheres, principalmente quando está em jogo uma posição social 

superior ou mais favorecida que a do cônjuge9. 

Na pesquisa sobre a igualdade de género na coabitação foi, também, nossa 

intenção, observar o modo como se articulam representações e práticas. 

A ideia geralmente assumida, quando se procura avaliar o impacte da inserção 

profissional das mulheres10 na organização doméstica, de que aquela afecta muito mais as 

mentalidades do que os comportamentos (Kellerhals, 1989: 55), deve ser equacionada, uma 

vez mais, à luz dos contextos de pertença e de identidade. Em meio operário parece 

                                                 
9 Os capitais das mulheres (e dos homens), em jogo na aliança conjugal, não se traduzem 

unicamente em qualificações escolares de tipo formal e profissionais e têm, por outro lado, de ser 
perspectivados em termos relacionais. Dois exemplos, o de Graça e de Vera, respectivamente do 
perfil instável e circunstancial, são bastante esclarecedores acerca da existência de outros atributos 
femininos. Ser mais expedita no relacionamento com as pessoas e as instituições das quais o casal 
depende para sobreviver, saber assinar o nome nas idas ao banco para levantar o «rendimento 
mínimo», ter uma família operária, estável na sua origem, que contrasta com a origem 
desclassificada do parceiro, nascido e criado num bairro de «barracas» (Graça); ter uma profissão 
de operária (Vera) mas estar à espera de uma herança dos avós, ser particularmente bonita, mais 
jovem, solteira, sem filhos, em contraste com o cônjuge que apesar de exercer uma profissão mais 
qualificada, e melhor remunerada, tem, desde o início da coabitação, o estatuto de homem casado 
com dois filhos.  

10 Na população estudada, a situação de «doméstica» sem qualquer actividade remunerada 
diz respeito apenas a duas mulheres mais velhas (casos nº 14 e 34). 
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suceder o contrário, uma vez que as práticas, como nos foi dado observar, são, por vezes, 

mais igualitárias que as representações masculinas. Relações mais paritárias ou de 

assimetria atenuada na divisão das tarefas domésticas e cuidados com os filhos, estão, 

sobretudo nos sectores operários e executantes, à frente dos estereótipos e orientações 

normativas de género que os homens coabitantes tendem a respeitar para não perder os 

seus privilégios e as mulheres tendem, por razões inversas, a modificar. As representações 

femininas sobre as divisões de género assumem geralmente um carácter mais vanguardista 

do que as práticas efectivas. Uma das razões para explicar essa mais forte expressão da 

«modernidade» nas representações das mulheres diz respeito, por um lado, a um modelo 

cultural de hegemonia masculina em que a pressão normativa sentida pelos homens para a 

conformidade com os estereótipos e papéis de género é relativamente intensa (Almeida, 

1995) e, por outro, ao maior interesse das mulheres em libertar-se deles. 

 

As motivações para coabitar  

As propostas teóricas que apontavam para expectativas e aspirações mais elevadas 

de individualização e igualdade associadas à coabitação (Berrington, 2001; Kiernan e 

Estaugh, 1993; Prinz, 1995; Villeneuve-Gokalp, 1990), inspiraram algumas das nossas 

interrogações iniciais no sentido de averiguar até que ponto a escolha da coabitação é, na 

perspectiva feminina, uma forma de rejeitar os papéis tradicionais de género e 

simultaneamente de preservar a autonomia individual.  

Um olhar «de dentro» acerca da conjugalidade coabitante permite ver como é que 

essas questões ganham, ou não, sentido na perspectiva dos seus protagonistas, ao mesmo 

tempo que sugerem outro tipo de interpretações. 

Os casos descritos no perfil circunstancial, de noivado e de experimentação indicam 

que a coabitação é para as mulheres, sobretudo para as mais jovens, uma forma de adiar os 

compromissos familiares a fim de assegurar primeiro a independência económica, 

condição basilar da autonomia feminina, e/ou a conclusão de estudos longos. Conforme 

assinalam outros trabalhos, a conjugalidade informal tem muitas vezes subjacente a 

vontade de autonomia das mulheres e uma recusa destas em serem exclusivamente 

definidas em relação ao universo da família (Bozon, 1991a; Roussel, 1989; Villeneuve-

Gokalp, 1990). Quando a independência pessoal no plano instrumental não está garantida, 

acrescentaríamos nós, por razões que se prendem com a conclusão da formação académica 
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ou, para as menos qualificadas, com a dificuldade de acesso a um emprego, tende-se a 

iniciar a vida a dois de modo informal e a retardar o casamento.  

Se a «vontade de autonomia», através da actividade profissional, está presente para 

justificar a entrada ou a permanência numa situação informal, os dados tornam-se menos 

evidentes quando se trata de responder à questão das motivações femininas para coabitar 

relativas aos papéis e à igualdade de género. 

Para a maioria das mulheres entrevistadas a escolha da coabitação como forma de 

«escapar» ao papel tradicional feminino associado ao casamento instituição não faz parte 

do seu universo semântico nem constitui uma motivação inicial que justifique a opção 

informal. Essa preocupação só foi detectada no perfil de «transgressão», cuja vivência foi 

marcada por uma época de mudança intensa na sociedade portuguesa, nomeadamente no 

que toca aos valores da conjugalidade. Para a generalidade das mulheres do perfil 

moderno, jovens e academicamente qualificadas, a ideia de igualdade na conjugalidade não 

é objecto de combate ideológico, muito menos por intermédio da coabitação como estilo de 

vida alternativo, mas refere-se antes a um dado adquirido que prevalece 

independentemente do estatuto da união – com papéis ou sem papéis11. Relativamente às 

mulheres menos escolarizadas, operárias e empregadas executantes, em particular na 

coabitação masculina e de experimentação, a recusa dos papéis sexualmente diferenciados 

supostamente associados ao casamento também não faz parte das motivações para coabitar. 

No entanto, se a igualdade não é uma questão verbalizada (e valorizada) quando se procura 

justificar as razões da escolha da coabitação, o desejo de autonomia através de um trabalho 

pago, aspiração comum às mulheres de diferentes meios sociais, é uma maneira de fugir a 

um papel completamente tradicional mas que pode não ser, e não é frequentemente, como 

pudemos observar, completamente igualitário. 

A ideia de que a coabitação está associada a expectativas mais elevadas de 

autonomia e liberdade, é válida para uns mas não para todos. Importa em primeiro lugar 

olhar as diferenças entre homens e mulheres para a seguir distinguir, a este nível, diferentes 

perfis. Liberdade e autonomia são dois conceitos diferentes que remetem ambos para a 

forma como se conjuga o «eu» e o «nós» na conjugalidade, na perspectiva masculina e 

feminina. O primeiro está mais ligado ao masculino e à esfera das sociabilidades e 

                                                 
11 O mesmo se pode afirmar em relação à ideia de autonomia pessoal e da sua valorização 

no contexto da conjugalidade. 
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convívios com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, enquanto que o segundo está 

mais ligado ao feminino e à esfera profissional como projecto identitário e emancipatório.  

No plano simbólico, a coabitação pré-nupcial inclui geralmente, tanto para os 

homens como para as mulheres, expectativas e aspirações mais elevadas, bem como 

normas mais flexíveis de liberdade e autonomia pessoal, em contraste com as expectativas 

e orientações normativas de sinal contrário associadas ao casamento. É como se o amor e a 

liberdade individual fossem conciliáveis através da coabitação mas deixassem de o ser a 

partir do momento em que se transita para uma união institucionalizada. Esta maneira de 

pensar a conjugalidade e a formação da família, com reflexos nas práticas, implicando o 

casamento, mais que a coabitação, a tradicional perda de liberdade para os homens, é, de 

facto, mais saliente nos discursos masculinos; ela sobressai também no perfil 

circunstancial, de noivado e de experimentação mas está completamente ausente no perfil 

moderno, cujas representações não distinguem a união com papéis e sem papéis e onde, ao 

nível das práticas, a construção de espaços de autonomia pessoal em torno da profissão, 

por um lado, e do nós-casal, por outro, é mais saliente. Não obstante, preservar a 

autonomia pessoal – assim como recusar papéis sexuais diferenciados associados ao 

casamento – raramente aparece como justificação para coabitar. As justificações são 

outras, importa frisar, fundamentalmente baseadas nos sentimentos. 

Dir-se-ía, assim, que o movimento de individualização (Elias, 1993), aliado aos 

processos de modernização da sociedade portuguesa, a par do movimento de privatização, 

que representa o declínio da regulação externa dos comportamentos privados, 

nomeadamente no que se refere aos códigos reguladores da sexualidade das mulheres, são 

mais expressivos na coabitação – ainda que esta represente para aqueles que casam apenas 

uma fase na sua vida de casal em que sentem dispor de maior liberdade e autonomia – do 

que o movimento em direcção a uma maior igualdade de género. Este último não depende 

da natureza do laço que une o casal (formal ou informal), mas fundamentalmente, como 

esta pesquisa tende a mostrar, dos contextos de classe onde ocorrem as interacções 

conjugais e, em particular, dos «capitais» das mulheres. Já a questão da autonomia pessoal 

parece ser mais específica da coabitação e é, por isso mesmo, transversal a vários perfis e 

contextos de pertença12. Mas enquanto alguns, do perfil moderno, assumem essa dimensão 

                                                 
12 Também o estudo extensivo sobre as famílias em Portugal que abrangeu 277 casais 

coabitantes, isto é, que iniciaram a vida conjugal através da coabitação e que casaram mais tarde, 
na sua maioria, nota que a orientação para a autonomia ou para a autonomia relativa (nos lazeres e 
no dinheiro, nos amigos e no tempo juntos) é um traço que distingue globalmente os coabitantes 
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como fazendo parte das suas concepções de casal – nesse sentido tanto faz estar casado 

como a viver junto – outros, principalmente dos perfis transitórios de coabitação pré-

nupcial, são de opinião que a coabitação se apresenta nesse aspecto mais vantajosa, 

implicando a passagem, desejada, para o casamento, perda de liberdade e autonomia. 

No plano das representações (comuns), os entrevistados dos sectores operários e 

dos meios mais qualificados, mais precisamente da pequena burguesia técnica e de 

enquadramento, tendem, o que não deixou de nos surpreender, a aproximar-se. Ambos os 

grupos, em contraste com os sectores intermédios, não fazem distinção entre coabitação e 

casamento, embora os primeiros valorizem o laço formal da relação conjugal como forma 

de acesso a direitos sociais e aceitem mais dificilmente o divórcio. Do ponto de vista 

subjectivo, não há diferenças ao nível dos sentimentos, do compromisso entre o casal, do 

sentido da responsabilidade, da divisão dos papéis de género, da autonomia e da liberdade 

que cada um possui, e da avaliação da probabilidade de ruptura. 

Apesar da variedade de perfis associada aos contextos sociais da conjugalidade 

informal, foi possível identificar algumas representações comuns entre os coabitantes. Na 

coabitação pré-nupcial, a procura de liberdade e autonomia individual é, como vimos, mais 

acentuada na fase de vivência informal e o casamento simboliza ainda uma mudança de 

estatuto entre a condição de solteiro, ou solteira, jovem, sem filhos e a condição de adulto 

(casado/a) com responsabilidades familiares13.  

 

O laço da conjugalidade 

A questão do significado e da importância atribuída pelos portugueses – já que a 

maioria casa – ao laço formal da conjugalidade, não deixa de causar alguma perplexidade, 

sobretudo quando os resultados dos grandes inquéritos mostram, ao nível representacional, 

uma visão desinstitucionalizada através da valorização dos aspectos relacionais em 

detrimento do vínculo formal e legal (Almeida et al., 1998). Os protagonistas da 

                                                                                                                                                    
dos casados, ou seja, daqueles que nunca passaram pela experiência da coabitação, os quais se 
mostram tendencialmente mais fusionais. “(…) a procura de autonomia constitui um elemento 
diferenciador entre coabitação e casamento, independentemente da maior ou menor permeabilidade 
à igualdade de género” (Aboim, 2005a: 111). 

13 Veja-se os exemplos de Hugo, Rui Pedro, Isabel e Leonor (capítulo 7). Quer no perfil 
circunstancial, quer no perfil de noivado e de experimentação, os homens e as mulheres associam a 
coabitação e o casamento a uma maior e menor, respectivamente, dose de liberdade e autonomia 
pessoal ; na coabitação, liberdade e autonomia para romper mais facilmente a relação caso esta não 
dê certo, para sair e conviver com amigos sem o cônjuge, para procurar emprego fora do país e 
ainda, por vezes, para gerir o dinheiro e os recursos de forma independente. 
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coabitação estão aparentemente bem colocados para esclarecer essa questão já que fazem 

parte integrante do movimento de informalização que atravessa actualmente a sociedade 

portuguesa. Os dados relativos aos dois últimos recenseamentos da população mostram que 

a coabitação não parou de crescer e que de 1991 para 2001 duplicou o contingente dos seus 

adeptos, os quais perfazem hoje cerca de 7% das pessoas que vivem em casal. 

Num país que se diz ainda fortemente católico, o elemento de religiosidade não 

impede a entrada informal na conjugalidade nem o relacionamento sexual do casal antes de 

ir viver sob o mesmo tecto, mesmo quando num meio adverso a religião mostra ainda parte 

da sua eficácia a favor do casamento, normalmente pela «mão» da pressão exercida pelas 

gerações mais velhas. É certo, porém, que os entrevistados católicos, ou os seus cônjuges, 

praticantes e não praticantes, mostram-se, por um lado, mais inclinados para consolidar 

formalmente as suas uniões através de uma cerimónia religiosa ou civil, e são, por outro 

lado, pouco propensos a permanecer numa relação coabitante que assuma um carácter mais 

duradouro. Alguns dos nossos entrevistados, especialmente dos perfis mais transitórios 

(circunstancial, noivado e experimentação), invocam a tradição católica e a religiosidade 

dos familiares, do cônjuge e/ou dos próprios para justificar a importância atribuída ao 

vínculo legal e simbólico do casamento.  

Conforme tínhamos previsto inicialmente, a valorização do vínculo formal da 

conjugalidade adquire um sentido diferente consoante o género e os contextos sociais da 

coabitação. Enquanto que para os coabitantes masculinos casamento e filhos tendem a ser 

duas realidades simbolicamente indissociáveis, as mulheres desligam mais facilmente 

casamento formal, projecto conjugal e maternidade. Mas preocupam-se com as 

consequências da coabitação para os filhos em termos de aceitação social, designadamente 

na relação com a escola, de usufruto de direitos e regalias sociais e de acesso às redes de 

apoio familiares.  

Para os entrevistados mais qualificados identificados no perfil moderno e 

transgressivo, a coabitação é uma relação de compromisso de amor privada e o casamento 

é uma formalidade que eles não desejam para si a menos que constrangimentos externos a 

venham revelar absolutamente necessária ou mais vantajosa. Esta posição, umas vezes 

mais ideológica contra o casamento, outras mais neutra, não deixa de ter alguns pontos de 

contacto com a visão, também nalguns aspectos pragmática, dos entrevistados dos grupos 

operários, afastando-se da visão mais normativa e estereotipada encontrada nos perfis de 

noivado, de experimentação e circunstancial quando associados aos entrevistados dos 
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sectores intermédios. Para estes últimos, a importância atribuída ao vínculo formal é, antes 

de mais, uma questão valorativa e de cedência às expectativas sociais ou, dito de outro 

modo, de procura de adequação entre aspirações subjectivas e normas sociais. Nos grupos 

intermédios é bastante notória a cedência à pressão familiar e ao que se julga ser uma 

melhor imagem de normalidade social perante os outros. Os coabitantes operários e 

empregados executantes (no perfil de coabitação masculina e de experimentação 

familialista), mais dependentes do Estado-providência em matéria de subsídios e regalias 

sociais, mostram-se mais sensíveis face às vantagens legais associadas à conversão da 

coabitação em casamento. Sentem-se por isso mais inseguros numa relação coabitante, 

principalmente as mulheres, quando pensam no interesse e no futuro dos filhos. A 

valorização do laço institucional assenta, pois, fundamentalmente, no aspecto legal mesmo 

quando por razões ligadas à descriminação de género, como no caso da coabitação 

masculina, se rejeita a formalização da união conjugal. Isto não significa que a valorização 

do laço formal e institucional por via de uma dimensão mais pragmática, ligada à 

economia conjugal e à protecção dos filhos, não esteja também relacionada com uma 

dimensão simbólica nos sectores mais desprovidos de recursos. Os homens dificilmente 

desvinculam os filhos do casamento e, em contraste com as mulheres, apresentam uma 

visão menos relacional, e mais normativa, dos laços conjugais e familiares. Para as 

mulheres, com uma visão menos institucional da conjugalidade, ter filhos é uma forma, ou 

uma estratégia, tão ou mais importante do que casar para consolidar o casal, sobretudo 

quando se trata de uma segunda união, fundar uma nova família e confirmar a solidez do 

sentimento amoroso. A função simbólica de coesão desempenhada pelos filhos (Kellerhals, 

1982), embora não esteja circunscrita a estes sectores sociais, é mais urgente e prioritária 

para as mulheres com menos recursos escolares e profissionais que vivem uma segunda 

conjugalidade através da coabitação informal. Ter filhos numa primeira conjugalidade 

representa também para os coabitantes mais qualificados do perfil moderno a confirmação 

simbólica da solidez da união amorosa que torna dispensável o recurso à instituição14. Para 

os homens, a conexão simbólica entre casamento e filhos é, de uma maneira geral, uma 

âncora identitária que prevalece forte.  

 

                                                 
14 Uma análise sobre as funções dos filhos nas famílias portuguesas, formadas através do 

casamento ou da coabitação informal, sem descriminar, contudo, a variável relativa ao estatuto das 
uniões (maioritariamente iniciadas pela porta do casamento) pode ser consultada em Vanessa 
Cunha in Wall, 2005: 465-497. 
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Sair mais facilmente da relação ? 

A maioria dos coabitantes partilha a opinião de que a coabitação torna mais fácil 

uma eventual separação, que se joga apenas a nível privado, devido à ausência de peias 

burocráticas e legais exteriores ao casal. Sair mais facilmente da relação caso ela se revele 

insatisfatória constitui, aliás, um dos poderes de atracção da coabitação, geralmente 

associada a uma margem maior de liberdade individual. Mas enquanto uns avaliam 

positivamente esse aspecto, outros – do perfil de noivado e de experimentação – revelam 

uma posição mais ambígua, vendo também aí uma desvantagem da coabitação em termos 

de estabilidade dos laços conjugais e familiares. Entre os homens e as mulheres 

entrevistados, a coabitação é frequentemente encarada como uma forma vantajosa de evitar 

o divórcio, pela possibilidade de experimentar primeiro a relação mesmo que não seja essa 

a sua intenção quando olham para a sua própria conjugalidade. Aí reside, em última 

instância, a base da legitimidade da união sem papéis o que traduz um paradoxo entre por 

um lado, a tolerância face ao fenómeno em todos os grupos sociais, sinal de modernização, 

e por outro, a aceitação mais difícil da dissolubilidade dos laços conjugais, sinónimo de 

valores mais institucionalistas. Este parece ser afinal mais um aspecto que mostra a 

importância que assume na sociedade portuguesa a sobreposição de dinâmicas modernas e 

tradicionais. 

 

Coabitação e mudança social 

A ideia de mudança, tema clássico da análise sociológica, não podia deixar de estar 

presente na abordagem da coabitação em Portugal, país que alguns apelidam de 

«modernidade inacabada» (Machado e Costa, 1988). 

A história de vida de alguns dos nossos entrevistados, do perfil de noivado e de 

experimentação, mostra que a mobilidade geográfica do campo para a cidade, relacionada 

com a mobilidade social através de investimentos na formação escolar, média ou superior, 

e/ou na profissão, favorece a entrada em casal fora do quadro institucional. O eixo 

rural/urbano parece ver aqui reabilitada a sua importância no estudo dos comportamentos 

face à conjugalidade mas quando encarado numa perspectiva dinâmica e mais ampla (não 

restringida apenas à variável contexto de residência), isto é, quando inserido no quadro dos 

movimentos populacionais, das recomposições sócio-profissionais e das redes familiares 

na sociedade portuguesa. 
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A coabitação de perfil transitório descrita como maioritária no contexto português 

(Ferreira e Aboim, 2002; Wall, 2005), bem como os modos de coabitação mais 

duradouros, beneficiaram largamente das transformações sociais e de valores ocorridas em 

Portugal nos últimos vinte ou trinta anos. Refira-se especialmente as mudanças na forma 

de encarar e viver a sexualidade dos jovens, em particular das raparigas, e o afrouxamento 

do controle sobre os comportamentos privados; a crescente autonomia das mulheres por 

via da elevação do seu nível de escolaridade e da inserção profissional maciça, bem como a 

eliminação de estigmatizações sociais presentes até há relativamente pouco tempo na 

legislação portuguesa, afectando, por exemplo, os filhos nascidos fora do casamento, 

foram factores que estimularam o crescimento de práticas conjugais informais mesmo em 

meios onde elas são vistas ainda com desconfiança, sobretudo pelas gerações mais velhas. 

A pressão para a saída de uma situação informal exercida pelo meio e, em particular, pelos 

familiares dos coabitantes, é um bom indicador da menor liberdade dos indivíduos para 

inventar a sua vida privada e, simultaneamente, da expressão do maior «conservadorismo» 

da sociedade portuguesa, apesar das mudanças verificadas nas últimas décadas ao nível dos 

valores e comportamentos familiares e da condição social feminina. 

Os casos apresentados no perfil circunstancial, de noivado e de experimentação, são 

um exemplo da menor tolerância face à coabitação por parte dos familiares dos 

entrevistados e da persistência, embora esbatida, do controle tradicional sobre a 

sexualidade feminina. Não admira, pois, que esses perfis, tendo em conta a pressão para 

que a aliança conjugal se formalize, tendam a consubstanciar um tipo de coabitação 

transitória sem filhos, sobretudo quando associados a casais jovens numa primeira união. 

Não obstante, todos eles partilham alguns traços da coabitação moderna, nomeadamente a 

prevalência dada ao amor como princípio da união e o acento colocado nos aspectos 

relacionais, mas distanciam-se fundamentalmente daquela pela maior importância atribuída 

à consagração legal e social da união. 

No perfil moderno e de experimentação, sobressai o modelo de instalação 

progressiva do casal mas o segundo nem sempre corresponde a relações de género mais 

igualitárias sinalizadoras da ideia de modernidade. Na experimentação, a privatização do 

casal não resiste à passagem para o formato de família com filhos e os casais numa 

primeira união preferem formalizar a relação coabitante antes de terem filhos.  

Até mesmo o perfil circunstancial e a coabitação masculina, esta última mais 

assimétrica, partilham traços do perfil moderno, como seja a formação faseada do casal, 
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mas a menor autonomia das mulheres e a associação entre projectos de procriação e 

institucionalização dos laços familiares ou a percepção de que a coabitação é uma relação 

menos segura para criar e educar filhos, afastam-nos do perfil moderno que vê o casamento 

não apenas como uma formalidade mas como uma formalidade, a maior parte das vezes, 

desnecessária.  

A privatização do casal e dos sentimentos atinge o seu expoente máximo na 

coabitação moderna e a decisão ou a intenção de casar, rara entre os entrevistados deste 

perfil, mesmo depois da transição para a parentalidade, sobrevém devido à própria 

dinâmica da relação conjugal e não tanto devido às pressões externas. Ao contrário dos 

casais numa primeira união do perfil de experimentação, de noivado e circunstancial, os 

seus congéneres «modernos» têm ou planeiam ter filhos durante a coabitação informal. 

É interessante verificar que os extremos se tocam, isto é, a ausência de pressão 

social para casar é uma característica tanto da coabitação de tradição como da coabitação 

moderna, associadas a grupos sociais tão distintos: a primeira típica de grupos urbanos 

pobres, no limiar da exclusão social, e a segunda ligada a meios qualificados, intelectuais e 

científicos. Subsiste, contudo, a esse nível, uma diferença entre os dois perfis que traduz as 

modalidades de difusão – de «cima para baixo» e de «baixo para cima» da escala social – 

do fenómeno de coabitação na sociedade portuguesa, palco de dinâmicas tradicionais e 

modernas que coexistem e se entrecruzam. Enquanto que a coabitação moderna é, na 

perspectiva dos nossos informantes, um fenómeno comum nas gerações mais jovens, e no 

contexto social onde aqueles se movem – o estranho é casar e não ir viver junto, dizia uma 

das entrevistadas a propósito do seu grupo de amigos – a coabitação de tradição já era, 

segundo os protagonistas deste perfil, um fenómeno recorrente no tempo dos pais e avós. 

Ao considerar a coabitação uma dimensão da vida privada particularmente sensível 

às mudanças sócio-culturais e, simultaneamente, um elemento chave dos processos de 

modernização da vida familiar, torna-se interessante, embora esse seja sempre um 

exercício arriscado, comparar Portugal com outros países. 

Do ponto de vista simbólico, nota-se que os nossos entrevistados do perfil moderno, 

embora possam ser considerados uma minoria estatística, são mais parecidos com a 

generalidade dos coabitantes de outros países. Nestes, os coabitantes têm frequentemente 

uma atitude neutra face ao casamento, não são ideologicamente contra (em contraste com o 

perfil transgressivo), nem a favor, não vêem vantagens nem desvantagens, quer numa 

situação, quer noutra, não têm representações diferenciadas acerca do casamento e da 
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coabitação, nem fazem distinções morais entre uma ou outra escolha (Jamieson et al., 

2002; Prinz, 1995; Kaufmann, 1993; Villeneuve, 1990; Manting, 1994). Este contexto 

valorativo, imbuído de uma profunda desafectação face ao casamento, sob o signo da 

privatização e da desinstitucionalização, não pode deixar de estar relacionado com a 

recomposição social e o crescimento das classes médias em Portugal, geralmente 

apontadas como protagonistas da inovação no que toca à esfera das relações familiares.  

Importa, no entanto, realçar que, em contraste com o perfil de experimentação dos 

meios mais qualificados, são os entrevistados do perfil moderno, sobretudo as mulheres, 

que planeiam ter ou têm, efectivamente, filhos fora dos laços institucionais aqueles que 

manifestam por um lado, posições mais desfavoráveis face ao casamento, como mostram, 

aliás, outras pesquisas (Battagliola, 1986; Smart e Stevens, 2000b) e, por outro, encaram a 

coabitação como uma situação que pode durar sem recurso à instituição. A transição para 

uma família com filhos, durante ou após o período de conjugalidade informal, introduz 

fronteiras significativas quando se trata de distinguir diferentes perfis de coabitação mesmo 

no interior de grupos sociais idênticos. 

 

Comentários finais 

A presente investigação não apoia a perspectiva segundo a qual o crescimento da 

coabitação pode ser um sintoma, a par de outros fenómenos respeitantes às mudanças nos 

comportamentos face à conjugalidade – aumento do divórcio e dos nascimentos fora do 

casamento, recuo da nupcialidade – da crise da família, sinónimo de menor investimento e 

menor compromisso nos laços conjugais e parentais. A maioria dos coabitantes 

entrevistados sente que a coabitação é um compromisso de amor privado que pode ser 

visto como uma alternativa permanente ou como uma alternativa temporária ao casamento, 

uma maneira faseada de ir casando aos poucos, mas em que o compromisso está sempre 

presente. Mesmo aqueles que pretendem testar a viabilidade da relação e/ou as 

potencialidades do parceiro na relação com os filhos de conjugalidades anteriores, fazem-

no com a intenção de evitar a ruptura da aliança conjugal. A ideia de experimentação 

conjugal associada à coabitação, isto é, o chamado «casamento à experiência», que tem 

como finalidade principal, e intencional, experimentar as potencialidades da relação, 

parece até ser menos frequente do que a conotação que lhe é vulgarmente atribuída pelo 

senso comum e também, muitas vezes, na literatura sobre o tema.  
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De acordo com a problemática central que orientou a investigação delineada, 

pensamos ter ficado claramente demonstrada, através do leque de perfis identificados, a 

diversidade interna da coabitação na sociedade portuguesa. A pluralidade de significados, 

percursos e dinâmicas da conjugalidade conectados com a coabitação é um dado saliente 

que emergiu com bastante nitidez na pesquisa empírica realizada. 

Os resultados vêm confirmar também, por outro lado, a pertinência de um modelo 

de análise que procura simultaneamente articular o género, a posição social dos 

coabitantes, a sua história de vida, e trajectória conjugal, com a dimensão das interacções, 

dos valores e representações de forma a chegar ao significado das situações de coabitação. 

 Muitas questões de partida e premissas iniciais ficaram por responder ou 

necessitam de uma confirmação mais ampla. Uma delas, relativa ao género, surge 

articulada com a questão mais abrangente que consiste numa visão mais institucional e 

normativa da conjugalidade por parte dos homens e numa visão mais desinstitucionalizada 

e relacional por parte das mulheres, fundamentada em estudos anteriores (Santos, 1995) e 

que esta pesquisa tende, uma vez mais, a corroborar. Decorrente destas diferentes 

concepções, procurou-se indagar como e porquê surge a decisão de casar, após algum 

tempo de vivência informal, atribuindo ao elemento masculino do casal a iniciativa de 

formalizar a união.  

A metodologia empregue impôs algumas limitações na medida em que a recolha de 

uma versão única da história do casal, masculina ou feminina, na maior parte dos casos, 

dificultou a pesquisa das diferenças de género no interior do casal e a obtenção de 

conclusões seguras no que diz respeito a esta última questão em particular. Não obstante, 

existem fortes indícios que parecem confirmar a predição efectuada, quer através das 

narrativas masculinas quer femininas, e que revelam, simultaneamente, uma forte 

propensão para pensar e assumir a paternidade no quadro de uma relação institucional e 

juridicamente confirmada. É certo que as mulheres também querem casar antes ou depois 

de terem filhos, sobretudo quando não dispõem de fortes capitais escolares e profissionais 

mas os homens parecem sempre, neste aspecto, tomar-lhe a dianteira mesmo nos meios 

mais qualificados onde se desenvolve a coabitação moderna e onde o desapego em relação 

ao casamento é mais saliente. A excepção vai para o perfil de coabitação masculina dos 

meios operários.  

No perfil masculino, os efeitos da descriminação de classe e de género combinados 

são particularmente notórios. O tabu da sexualidade feminina e a menor tolerância perante 
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a condição de divorciada num meio onde fracos recursos e rendimentos desaconselham a 

união com uma mulher com filhos, que não constitui, neste caso, uma boa perspectiva de 

casamento, promovem a permanência numa situação de coabitação informal contra a 

vontade e o desejo das mulheres. Conforme assinalou Villeneuve-Gokalp (1990), a 

coabitação operária é masculina.  

Embora não fazendo parte dos objectivos da pesquisa, a questão da homogamia 

social na coabitação, ou pelo contrário, a formação de casais «atípicos» em que a mulher 

tem uma posição superior à do homem, supostamente uma situação mais frequente nas 

uniões sem vínculo formal (Audirac, 1986a; Bawin-Legros, 1988) e que os nossos dados 

indiciam ser apanágio, embora não exclusivo, das mulheres profissional e academicamente 

mais qualificadas, revelou-se, pelas suas implicações a vários níveis, nomeadamente na 

questão da igualdade de género, uma problemática interessante a explorar em futuras 

investigações. 

Na base do desenvolvimento do fenómeno coabitação, sugerem alguns autores, está 

subjacente uma espécie de recusa em planear os acontecimentos da vida privada, 

planeamento esse encarado como falta de espontaneidade e romance (Anderson et al. 

2002; Jamieson, et al. 2002). Planear a vida pessoal não é moderno. 

 Começa-se discretamente, sem cerimónia nem papéis, por coabitar e dá-se início a 

uma vida a dois sem que esse passo seja, muitas vezes, objecto de uma decisão racional e 

previamente ponderada; entretanto, o casal consolida-se pouco a pouco, estabelece rotinas 

em torno de tarefas e lazeres, mais fusionais ou mais autónomas, comunga sentimentos, 

sedimenta divisões de género, mais igualitárias no perfil moderno, e evolui, quase sempre, 

para uma família com filhos com ou sem casamento. 
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