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História do casamento

Neste capítulo, procurarei traçar uma trajetória histórica e evolutiva do ca-
samento desde a Antigüidade até os nossos dias, evidenciando suas lentas mudan-
ças ao longo do tempo, decorrência dos aspectos emocionais e socioculturais en-
volvidos.

Na Idade Antiga (dos tempos mais remotos até a destruição do Império Ro-
mano do Ocidente, em 476 a.C.), o culto religioso não era público, mas professado
no interior das casas em torno do fogo sagrado (lar). Não havia regras comuns
nesses rituais, e cada família acreditava em vários deuses. A mulher passava do
culto da família de origem, ou seja, do pai, para o culto da família do marido, ou
seja, para o marido. Provavelmente, é essa a origem do acréscimo do nome da
família do marido ao nome da mulher. A primeira instituição estabelecida por essa
“religião doméstica” foi o casamento, que teve, por isso, um caráter religioso desde
os primórdios da civilização.

Do ponto de vista prático, o casamento se assentava em um acordo formal
entre o noivo e o pai da noiva, que incluía o pagamento de um dote por parte do
pai. Esta forma de união conjugal não levava em consideração a vontade da noiva
nem dependia do seu consentimento para ser celebrada. Em outras palavras, a
mulher era dada pelo pai para o marido, representando, conseqüentemente, uma
simples transferência de casa e, sem dúvida, de senhor. A cerimônia dessa doação
consistia em um cortejo noturno, acompanhado por parentes e amigos, que ia de
uma casa a outra, a pé ou em carros puxados por cavalos. As pinturas da época
procuram representar esse cerimonial por uma porta de saída em que a noiva era
entregue e uma porta de chegada em que ela era recebida, como se tudo se passas-
se, como se diz, “de porta a porta”. O cortejo nupcial garantia a publicidade do
casamento (representado, atualmente, pelos proclamas), e os participantes consti-
tuíam as suas testemunhas. Como agora, a noiva recebia dos pais o enxoval e dos
parentes e amigos os presentes, como flores e objetos decorativos.

Nos fundamentos da Igreja, foram instituídos apenas seis sacramentos, aos
quais, na Idade Média (que compreende o período que vai do final da Idade Antiga
até a conquista de Constantinopla pelos muçulmanos, em 1453), foi incluído, não
sem resistência, o casamento, a partir do Concílio de Florença, realizado em 1439,
quando então o papa Eugênio IV conseguiu impor sua autoridade. Sob a égide da
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Igreja, o casamento tornou-se indissolúvel, porque “o que Deus une, o homem não
separa”, e a poligamia e o concubinato foram proscritos. A infidelidade tornou-se
pecado. No entanto, mesmo tendo-se tornado abençoado por Deus, o casamento
preservava uma certa mácula, devido ao seu caráter sexual, engendrado pelo peca-
do original. Por isso, devia ser estabelecido em condições de pureza muito estritas,
precavendo-se do incesto, mediante a proibição do casamento entre parentes por
afinidade e consangüíneos, até ao sétimo grau.

O modelo conjugal cristão instituiu a liberdade e a igualdade no consentimen-
to, mas não concedeu espaço para o desejo. O conceito de casal foi sobreposto pelo
de família, estabelecendo que a relação sexual no casamento, única permitida, não
podia visar ao prazer, mas apenas à procriação. A Igreja também subtraiu o direito
ao erro e à mudança pela indissolubilidade do casamento. Evidentemente, essa
evolução quanto ao consentimento levou alguns séculos para aplacar – e ainda não
aplacou em diversas culturas – a influência dos pais. Manteve-se dominante a
indissolubilidade do casamento, instituída para refletir a imagem de pureza da
união de José com Maria e evitar a manipulação dos interesses econômicos, tão
comum naquela época. A dominação da mulher, apesar de tudo, não diminuiu
significativamente. Mesmo no final da Idade Média, a frase “sede submissos uns
aos outros no temor de Cristo, as mulheres aos homens como ao Senhor”, extraída
do Novo Testamento, na prática, ainda vigorava.

A importância do amor no relacionamento conjugal durante a Idade Média
era extremamente reduzida; a validade do sacramento do matrimônio residia na
fidelidade e filhos em comum. O amor entre os cônjuges era considerado mais
como resultado de uma vida em comum do que como base de um relacionamento
conjugal, ou seja, a regra era “primeiro casa e depois ama”, o oposto do que come-
çou a predominar no limiar do ano 2000: “primeiro ama e depois casa”. Para S.
Jerônimo, amar-se ardentemente no casamento equivalia a um adultério. Era me-
nos pecaminoso obter prazer sexual com uma prostituta do que com a própria
mulher. O sentido original do ato do casamento era a formação de um casal, mas a
Igreja o equiparou à formação de uma família, a qual deveria amar a Deus sobre
todas as coisas.

Do período que foi da Renascença até a Idade Moderna, as mulheres começa-
ram a casar com um pouco mais de idade. Na França, por exemplo, passou de 22
para 26 anos durante o período compreendido entre o começo do século XVII e a
Revolução Francesa. No entanto, nos países de economia mais estável, como a
Inglaterra e a Holanda, a idade média era mais baixa. As mulheres da aristocracia
e da classe média casavam menos do que as da classe operária, e isso se devia à
questão dos dotes, cada vez mais elevados. Em famílias cuja prole era muito gran-
de, ocorria de haver condições econômicas para casar apenas uma ou duas filhas,
enquanto as demais permaneciam solteiras. Consta que, no século XVIII, mais de
um terço das filhas da aristocracia escocesa ficava sem casar. De maneira geral, as
mulheres não contraíam matrimônio com homens de posição inferior à sua. Os
aspectos sociais e econômicos predominavam na escolha do cônjuge e só em alguns
casos o amor se sobrepunha a esses imperativos.
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Enquanto a ética sexual da Idade Média se baseou na recusa do prazer e na
obrigação da procriação no contexto do relacionamento conjugal, a partir de 1500,
por dois séculos, houve uma promoção radical da castidade e do puritanismo em
todas áreas da vida cotidiana, com fechamento dos bordéis e a proibição de todas
as formas de exposição do corpo, até mesmo nos balneários. O pudor se tornou um
símbolo de distinção social e moral, principalmente, na classe média. Estado, Igreja
e médicos da época apossaram-se do corpo e da sexualidade, condenando o ero-
tismo e restringindo o relacionamento sexual a uma finalidade exclusivamente
conjugal e reprodutiva. A partir do Concílio de Trento (1563), a Igreja Católica
empreendeu uma guerra sistemática a todas formas de relações sexuais fora do
casamento.

A paixão sensual passou a ser censurada mais radicalmente, até mesmo den-
tro do casamento, pelo fato de enfraquecer o amor a Deus. O ato sexual, para que
não se constituísse em um pecado mortal, deveria realizar-se, exclusivamente, em
razão da reprodução. Além disso, difundiu-se a idéia de que o calor do excesso
amoroso poderia gerar crianças com doenças e enfraquecer a descendência. Como
conseqüência dessas restrições e do aumento da idade em que homens e mulheres
passaram a se casar, houve um incremento da masturbação. No entanto, aos pou-
cos, foi crescendo o que os ingleses chamavam de bundling, e os franceses, de
albergement, que consistia em uma forma autorizada e controlada pelos pais de
experiências amorosas pré-nupciais, nas quais a virgindade era respeitada. O resul-
tado dessa prática foi a valorização do afeto e do erotismo como base do relaciona-
mento conjugal, assim como o aumento das práticas sexuais antes do casamento,
observadas no início do século XVIII.

Na área rural da França, cerca de 50% dos casamentos duravam menos de 15
anos e, mais de um terço, menos de 10 anos, por causa da morte de um dos cônju-
ges: as mulheres, em maior número, principalmente pelas complicações relaciona-
das à gravidez, parto e puerpério, e os homens pelas guerras e acidentes de traba-
lho. Os viúvos, homens e mulheres, antes dos 30 anos costumavam voltar a casar
na mesma proporção, mas, após os 40, o número de mulheres diminuía muito,
além de levar mais tempo do que os homens até alcançar um segundo casamento.
Os homens tendiam a contrair segundas núpcias com mulheres mais jovens do que
a do casamento anterior, e as mulheres, com homens mais velhos do que o primeiro
marido.

No entanto, o segundo, terceiro ou quarto casamento não era bem-visto, nem
pelas autoridades eclesiásticas, nem pela comunidade. A Igreja se opunha por cau-
sa da ressurreição – aqueles que se tivessem casado mais de uma vez ressuscita-
riam polígamos –, e as pessoas, de maneira geral, pela dificuldade até hoje obser-
vada de aceitar algo que não obedeça à tradição. A reação a esta desobediência se
encontrava representada por uma manifestação popular, denominada na Itália de
mattinata: desfiles barulhentos, organizados para perturbar os casais que não ha-
viam-se casado dentro dos padrões socialmente estabelecidos. Entre esses desvios
encontravam-se casar grávida, casar com pessoa cuja conduta era moralmente ata-
cada, casar sem realizar a tradicional festa de casamento e casamentos com dife-
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renças significativas de fortuna e, principalmente, de idade entre o marido e a
mulher. A paz nupcial era reconquistada com o pagamento de um tributo, repre-
sentado por dinheiro, comida e bebida oferecidos ao grupo responsável pela arrua-
ça. Apoiadas pelas autoridades civis e religiosas, ao longo dos séculos XIV, XV e
XVI, aos poucos, essas manigestações foram sofrendo um processo de policiamen-
to, mas permaneceram de forma mais moderada em algumas comunidades até
quase o século XX.

De acordo com os historiadores, o século XVIII representa o início do florescer
do casamento igualitário, baseado no afeto mútuo e na compatibilidade sexual. Na
verdade, somente a partir deste momento é que surgiu na história da humanidade
o tão decantado, em nossos dias, “casamento por amor”, reunindo liberdade de
escolha, ternura, amizade e prazer sexual. A revolução industrial e o capitalismo
no século XVIII, ao aceitar a mulher no mercado de trabalho, paradoxalmente,
contribuiu para que ela deixasse de ser propriedade privada familiar e passasse da
posição exclusiva de reprodutora para se tornar também produtora, dando um
importante passo para sua libertação. No entanto, o século XIX, que assistiu a esse
avanço, é o mesmo que serviu de palco ao moralismo vitoriano, convidando homens
e mulheres a refrearem sua sexualidade e impondo uma nova prática das relações
sexuais. Simultaneamente com este movimento, houve um incremento do relacio-
namento idealizado entre pais e filhas e mães e filhos, não surpreendendo que
Freud tenha descoberto o complexo de Édipo justamente no final do século XIX.

Contudo, ao colocar o sexo e a sexualidade no centro de um sistema de pen-
samento, a Psicanálise influenciou a grande mudança de comportamento que se
verificou no século XX. A relação conjugal e a família progressivamente se diferen-
ciarão ao longo deste período, criando a consciência de que a família é indestrutível,
mas o casamento nem sempre. Tornou-se claro que a biologia e a hereditariedade
ligam para sempre pais, filhos e irmãos, mas não marido e mulher. A cultura do
século XX, enriquecida pelos conhecimentos psicanalíticos, a profissionalização da
mulher, os métodos anticoncepcionais e a liberação do divórcio afastaram o casa-
mento da influência familiar, da religião e do Estado, assumindo mais verdadeira-
mente sua condição de relacionamento amoroso de conotação sexual. Na Suécia,
por exemplo, um estudo realizado em 1985 entre indivíduos com menos de 30
anos revelou que os casais não casados se encontravam em maior número do que
os casados. Na França, no final dos anos de 1980, metade das mulheres com menos
de 30 anos que viviam com um companheiro não eram casadas.

Ao mesmo tempo, o número de separações cresceu rapidamente ao longo do
século XX. Nos Estados Unidos, daqueles que se casaram, em 1920, cerca de 18% se
divorciaram; para os casados, em 1950, 30%. Em 1970, havia 50% de chance de os
casais se separarem e, para os que se casaram, depois de 1980, mais de 60%. Nos
últimos 20 anos, o número de divórcios triplicou neste país. No Brasil, de acordo
com o levantamento realizado pelo IBGE, o número de divórcios cresceu 43% entre
1989 e 1994. Considerando os últimos 10 anos, o número quase dobrou, somando
cerca de 200 mil por ano. No mesmo período, o número de casamentos diminuiu
quase 30%. Atualmente, o número de famílias refeitas após o divórcio atinge, no
Brasil, a cifra de 14 milhões, representando 35 contra 65% de famílias nucleares,
constituídas de pai, mãe e filhos de um primeiro casamento. Conforme os profis-
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sionais da área, o número de casamentos desfeitos segue crescendo, e esta relação
tende a se inverter no Brasil nos próximos 20 anos e na Inglaterra nos próximos 10.
Essa constatação é responsável pelo engano que se comete em acreditar que os
casamentos de hoje são piores do que os do passado. O que ocorre é que o relaciona-
mento conjugal se tornou mais transparente e, conseqüentemente, mais exposto às
mudanças. Homens e mulheres não aceitam mais jogar fora suas vidas em uma
relação que se tornou sem prazer ou que empobreceu do ponto de vista afetivo.
Essa possibilidade era tão ou mais freqüente no passado do que agora, mas uma
rígida moral cristã escondia o sofrimento dos esposos, dando a impressão de que as
relações eram mais consistentes. Contrastando com essa atitude, uma estatística
americana realizada em 1991 revelou que 86% dos homens e 91% das mulheres
não responderiam “sim” à pergunta que, tradicionalmente, fazem os padres e os
juízes de paz na cerimônia de casamento se realmente achassem que não amavam
a pessoa com quem estavam se casando.

A verdade é que a maioria das pessoas esclarecidas convenceu-se da existên-
cia de apenas uma vida, esforçando-se para torná-la mais feliz. O casamento dei-
xou de ser representado por um ritual, originário da antiga religião doméstica,
para se tornar símbolo de união estável, conforme foi estabelecido, recentemente,
pela lei brasileira que, juntamente com este passo para frente no que diz respeito
ao reconhecimento de novas formas de relacionamento conjugal, deu dois para
trás em relação à questão do patrimônio. A importância concedida ao amor, à indi-
vidualidade, à independência emocional e econômica e, principalmente, ao prazer
sexual em um mundo agitado e transformado em aldeia global, evidentemente,
expuseram o casamento a uma gama bem maior de exigências, gerando uma inver-
são, pelo menos curiosa: antes, o desejo era reprimido e o preconceito consciente,
enquanto hoje acontece o contrário, as pessoas não têm dificuldade em revelar
seus desejos e escondem seus preconceitos.

No início do século XXI, finalmente, o casamento parece ter atingido sua ma-
turidade, passando a representar verdadeiramente um ato de vontade, regido por
necessidades e anseios de prazer e realização, definidos livremente pelo casal. Seu
espaço se ampliou quando comparado com o “lar” da Idade Antiga, podendo o
casal habitar a mesma casa, a mesma cidade ou casas e cidades distintas. O mesmo
acontece em relação a filhos: poderá decidir tê-los ou não. Os filhos participam da
configuração da família quando marido e mulher, também, tornam-se pai e mãe. A
separação diz respeito, exclusivamente, ao casamento, não aos filhos que, mesmo
após este evento, seguem pertencendo à família que lhes deu origem e, na maioria
das vezes, ampliam sua vida afetiva nas novas uniões dos pais. Grande parte do
sofrimento determinado por uma separação decorre mais das dificuldades de rela-
cionamento do casal, dos sentimentos de culpa e da utilização dos filhos para ferir
um ao outro do que da separação em si.

O casamento no segundo milênio encaminha-se para ser mais uma incerteza
que é estimulante e criativa do que uma certeza que entedia; na melhor das hipóte-
ses, uma promessa sempre presente, estimulada pela sexualidade, o fogo original e
primordial que, nas palavras de Octavio Paz, “levanta a chama vermelha do erotis-
mo e esta, por sua vez, sustenta outra chama, azul e trêmula: a do amor”. Aprovei-
tando o título de um livro de Joyce McDougall, diria que o novo século agirá “em
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defesa de uma certa anormalidade” no casamento, deixando para trás um modelo
idealizado de união conjugal, que mais dificulta os relacionamentos do que ajuda,
pois se fundamenta na submissão e na ocultação dos sentimentos, levando o ódio a
se sobrepor ao amor. É fundamental que não se perca de vista o que em versos nos
esclarece o poeta com o conhecimento que tem da alma humana: não é o amor que
sustenta o erotismo, mas o erotismo que sustenta o amor. Sempre nos disseram o
contrário, e mudar esta forma de pensar corresponde a um resgate da verdadeira
essência do casamento.
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