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Dando continuid~de às investigações que vimos desenvolvendo sobre 
interação conjugal em ca.~ais da cla.'iSe miídia, este estudo tem como objetivo verifi· 
caras relações existentes entre a manifestação das dimensões de individualidade 
edeoonjugalidade, o tipodeescolha amorosa predominante ea posIlibilidade de 
realizar mudanças na interação conjugal ao longo da terapia de casal. 

Durante o processo terapf!utioo, alguns casais se mantfun casados e outros 
se separam. O compromisso da terapia é com a promoção da saúde emocional dos 
Iru'mbros do casal enãooom a manutenção ou II ruptura do casamento. A rigidez 
c a cstereotipill quase sempre caracterizam a patologia, enquanto a flexibilidade e 
a possiblidade de mudança apontam para a saúde. Em alguns casos, a mudança 
de um dos membros do casal em terapia, ou da interação conjugal, leva à ruptura 
do cru;amento. Em outros, é II rigidez e a impossibilidade de mudar que levam a tal 
ruptura. Analisal"CIltOl!, no desenvolvimento do pllXesso terapf!utioo, como se esta· 
bele<:.ein estas relaÇÕe5. 

Ao propom\os dar continuidade is investigações sobre II interação conju· 
gal, pretendemos contribuir para uma visão diferenciada dos conflitos maritais, 
através da articulação de diferentes COI\Ceilos teóricos, assim como colaborar para 
odesenvolvimento da prática clínica da terapia de casal. 

INDIVIDUALIDADE E CONJUGALlDADE 

Nossa prática clínica com casais e os estudos que temos desenvolvido 
(Féres-Cameiro, 1980, 1987, 1988, 1989 e 1991) mostrarnqueas dimeI1.SÕes dcindi· 
vidualidade e de conjugalidade se manifestam diferentemente na dinâmica 
interacioo.al de casais que apresentam diversos tipos de conflito conjugal em dife
rentes tipos de casamento. Ao estudarmos a manifestação das dimensões de .. lian· 
ça e de sexualidade em casais de primeiro casamento e em casais recasados (Féres· 
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C"'meiro, 1987), ",Mm de oonstat",rmos que "'5 categorias referida.s ii. ",1i1lllÇ'" estão 
mais presente5 no grupo de primeiro casamento, enqullllto "'quelas referid",s ii. 
sexualidade ganham importância maior no recasamento, constatamos também 
que a dimensão de individualidade é mais ressalt&da no recasamento enquanto a 
conjugalidade está mais presente no primeiro casamento. 

O individual e o conjugal no processo de identificação de si-mesmo é ana
lisado por Kaufman (1988) que defende a tese de que o individuai não se manifesta 
nUllca no "estado puroN

• Nas histórias de casal, é posslvel perceber que o grau de 
dissimulação individu",l noholismo conjugal é muito variável nos diferentes as
pect05 da vida cotidiana. A média. resultante da !IOma destas micro-diferença,s que 
estão em movimento permanente daria o grau de fusão de um casal. num dado 
~to. 

Lemaire (1988), ao discutir a questão da ccnjugalidade, refuta o pressupos
to da psicanálise clássica da existência de um sujeito completamenteconstihlído, 
falando em seu próprio nome. Ele defende '" tese de que não existe sujeito totalmen
te constitufdo e que a CQIljugalidade se constrói em tomo das zonas mais mal 
definidas do eu de cada cônjuge. Assim,. no casal, os indiVÍduos misturam suas 
fronteiras e, muitas vezes, a terapia ronjugal é o meio privilegi&do para o tratamen
to de pessoas mal individualizadas. 

ESCOLHA AMOROSA 

No seu estudo sobre o Narcisismo, Freud (1966) descreve os caminhos que 
levamil. escolha de ob;etos sexuais e oonclui que uma. pessoa pode amar em c:onfor
midadecom dois tipos: onarcisista eoanaclftico. No primeiro tipo, a pessoaama: 
(a) o que ela pr6pria é (ou seja, a si mesma); (b) o que ela pr6pria foi; (c) o que ela 
pr6priagOSlaria de ser; (d) al~mquefoi uma vez parte dela IIU'Sma. Nosegundo 
tipo, a pessoa ama: (a) a mulher que a alimentou; (b) ohamem queR protegeu, ea 
sucessão de substitutos que tomam o seu lugar. 

Assim,. no tipo de escolha objeml denominado narcisista, as pessoas pro
curam R si mesmas como umo~to amorosoe, segundo Freud, são pessoas cujo 
desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação. No tipo de escolha denomi· 
nado anaclltica ou de ligação, as pessoas tomam como modelo os primeiros objetos 
sexuais que foram fonte de alimentação, cuidado e proteção, e pennitiram seu 
equilíbrionarcísico. 

Freud niio CQIlclui, enlrelartto, que os seres humanos se acham divididos 
em dois grupos Ra!ntuadamente diferenciados segundo uma escolha objetal do 
tipo anaclftico ou narcisista, mas postula que ambos os tipos de escolha estão 
abertos ao individuo, embora este possa preferir umou outro. Aodizerque o ser 
humano temoriginaJmente dois objetos sexuais - ele pr6prio e R mulherquecuidou 



dele - Freud postula II existência de um narcisimo primário em tooos e que, em 
alguns casos, manifesta-se de forma dominante na sua escolha objetal. 

o CONCEITO DE COLUSÃO E SEUS QUATROS TIPOS FUNDAMENTAIS 

o conceito decolusão, desenvolvido por Wllli (1978), é descrito como um 
jogo conjunto e não confessado, entre dois parceiros, em função de um conflito 
similar e não superado. Os cônjuges se unem por supostos comuns, quase sempre 
inconscientes, ecomexpectativa deque oparceiroo libertede!IeUconflito. A oolusão 
seria uma matriz interacional que organiza a vida amorosa do casal. 

A eleiçãooolusiva docasal sedá oomoefeitodeumaooplamentoque pode 
produzir em ambos os cônjuges uma troca de estratos, de caracterfsticas latentes 
ou manifestas da personalidade. Esses estratos são facetas de uma mesma temáti-
01 COlllum, que se arranja de forma complementar. 

Os tip05 de colusão, cujos temas sãorelocionadosà teoria psicanalftica do 
desenvolvimento, são os seguintes; oolusão narcfsica, colusão oral, colusão sádio
anal e colusão fálico edfpica. 

ii COLUSÃO NARclslCA 

o esquema da relação nardsica apresenta como tema fundamental a ques
tãode até que po:xtto um pode se entregar ao outro sem perder seus próprios limites, 
5eIl\sefundircomooutro. 

A relação nardsica remete ao estádio narcisista de desenvolvimento, apro
ximadamente durante os seis primeiros meses de vida, quandosedefinem clara
mmteos limites entreeguenão-ego, sujeitoeobjeto. Nesse periodo, mãee bebollse 
tratam como parte de um todo e o bebê possui autonomia própria. Os conflitos 
geradosnesse período vãose reatualizar na relaçãoa;mjugal. Então, se inrensifica
rio idéias mágicas com respeito a essa fusão imaginária, à possibilidade do outro 
aI1hecer e corresponder ao desejo de forma totalitária, como se fossem um mesmo 

Na colusãonardsica, ambos os parceiros manifestam as me~mas pertur
bações básicas, umegomal configurado, comsua delimitação em perigo. Ooara
sista pretende valorizar seu ego por meio do parceiro e o narcisista oomplementar 
aspira obter no outro um ego idealizado. 

II COWSÃO ORAL 

o segundo esquema, colusão oral, apresenta como tema básico a questão 
do amo/' como preocupação de um pelo outro. Essa temática se funda na existência 



de um parceiro oom disponibilidade de ajuda inesgotável, de um lado, e outro que 
requer cuidados e não se dispõe a ajudar do outro. 

Esse tipo de r~lação remete A fll!!~ oral d~ desenvolvimento, quando as 
necessidades fundamentais do be~.5ãosobretudo as de nutrição. Na c:olusãooral 
enoontramos, de um lado, o parceiro que se coloça na posição de "filho-lactante" , 
desejando ter todas as suas necessidades satisfeitas, passivament~, transferindo 
as [unções maternas idealizadas para ooutro parceiro; do outro lado, O parceiro 
que assume a posição "mãe" -adotiva", com a tarefa de cuidar, rechaçando angus
tiadament~suas próprias necessidades e carências orais. 

A COWSÃOSÁDfCO·ANAL 

o terceiro esqu~ma, a c:olusâosádico-anal apre5alla, como temática prin
cipal, a questão do amor como pertencer um ao OutTO. Coloca-se em paula até que 
medida podem-se permitir aspirações aut6nomas do parceiro sem que se desinte
grearelação. 

Esse tipode relação está associada à faseanal-sádíca do desenvolvimento 
infantil. Nessa fase, que perdura do primeiroOCl terceiro ano de vida, se alcança o 
desenvolvimento das funções eg6icas básicas, perde-se a primitiva harmonia da 
simbiose, surgem as polarizações dominante-dominado, ativo-passivo, oonstru
Çào-d.estruição. 

Nesse tipo de colusão,oparceiTOativodeo;eja progredir na relaçãoenquan
to au\ônomo e dominante~ ° passivo adota a posição de dependência e docilidade, 
se assegurando regressivamente contra os temores de separação e abandono. O 
parceiroativo pode,dessa maneira, desconhecer seus pr6priO!l temores de separa
ção porque estão expressos pelo passivo. 

A COLUSÃO FÁLlCO-EDlpICA 

Oquartoesquema, a colusio fálioo-edípica, apresenta oomotemática bási
ca o amor como afirmação masculina. Aqui entra em jogo o complexo problema da 
distribuição de aspectos "masculinos", identificados com a atividade, e "femini_ 
nos", identificados com a passividade, em ambos os parceiros. 

A colusâo fálica se refere II. atitudes neuróticas erróneas com respeito aos 
papéis sexuais, atitudes quena mulher se manifestam em uma aparente feminili
dade, e no homem.. pelo contrário, em uma aparente masculinidadeque reprime as 
iniciativas "passivo-feminioas". 

As dificuldades geradas por conflitos na faseedfpica aparecem emcasais 
sob a forma de um tipo de histeria o:rtjugal. Ambos os parceiros buscam defender
se desuas debilidades através de atitudes polarizadM, OIldeum representa a posi-



~ão ativa sexual e o outro a posição débil passiva. 
Para WiIli, os quatro tipos de colusio siio quatro princípios dinâmicos 

fundamentais e, como tais, não formam unidades de patologia. Todo casamento 
JXXie ser afelado veios quatro temas, ou seja, pelo terna do "amor como s.er um 
mesmo", "llll\Orcomo preocupar-se umcomooutro", "amorcomopertencer um ao 
outro~, Hamor como afirmação masculina". Masembora os quatro temas possam 
afetar o casamento, o acento do conflito contugal quase sempre se apresenta sob a 
forma de um destes tipos de colusio. 

MtTODO 

Participaram do estudo dezesseis casais da classe média carioca que bus
catam atendimento em nossa clínica privada. 

Foi estudado o conteúdo das sessões semanais de psicoterapia conjugal 
que tiveram uma média de 1 anoe 4 meses de duração, variando de 11 meses no 
mínimo a 2 anos no máximo. 

RESULTADOS 

PROCEDfMElVfOSDEANÁlJSE 

As dimensões de individualidade e de conjugal idade foram avaliadas ah'a
vk da análise de conteúdo das sessões utili7.llndo técnicas do tipo temático e 
Il'l'Ijuencial tal como proposto por 6ardin (1979). 

o,tegminTemáticas Referidas" Individualidade 

1. predominãncia do uso do pronome "eu" 
2. privacidade como valor 
3. aceitação das diferenças 
4. lazer individualizado 
5. limitesclarosdecadaHeu" 
6. papéis sexuais bem demarcados 



7. espaçosffsicosbemdemarcados 
R. funçõcsdomésticas bem definidas 
9. predominância do ponto de vista individual 
10. valorização deuma ética. individual 
11. maior número de esferas de autonomia 
12. maior intensidade das esferas deautonomía. 

Categorias Temáticas Referidas a Coniu~Jjdade 

1. predominância do uso do pronome "nós" 

2. união como valor 
.:I. dificu!dadesde aceitação das diferenças 
4. lazer conjunto 
5. limites difusos de cada "eu" 
6. papéis sexuais pouco demarca.dos 
7. C!lpaços físims pouco demarcados 
8. fur.çôcs domésticas pouco definidas 
9. predominância do ponto de vista conjugal 
10. valorização de uma ética coletiva doca.sa.l 
11. menornúrnero de esferas de autonomia 
12. menor intensidade das esferas deautonornia. 

A predominância do tipo de escolha amorosa foi avaliadaalrnvés da aná
lise clínica do material das sessões de psicoterapia de casal. tendo como um dos 
principais referenciais teóricos o conceito de colusão e suas quatro rrux:l.alidadCll 
fundamentais: a colusão narcisica, a oral, a sádico-anal e a fálico-edipica. 

Em relação a cada tipo de colusão foram estabelecidas categorias de aVllli
ação que norteiam a análise dinica a partir da fundamentação estabelecida na 
teoria da colusão (Willi, 1975). 

C;üegoriasOWjÇ9§ de An6lise Referjdp5 i' CQl!!sjin NQ[cfsjÇA 

1. caráternardsico 
2. experiência mãe-filho do narcisista 
3 formas de relação narcisista do casal 
4. narcisista complementar como cônjuge do narcisista 
5. escolha narcisista do parceiro 



Cptegnrias Clfnjcas de Análi5e Referidl' ê CO!"siOOm! 

1. çaráteroral 
2. colusãooral mãe-filho 
3. çaráteroral da mãe 

çonflitooraldecasal 
esrolhaoraldoparceiro 

CategorjnOfnjras de Análise Referjdn ii, Cp!"Siio$édjrn=Am! 

1. oolusio sádiro-anal pais-filhos 
perturooçãoanaldarelação 
carátes-dorninante ativo 
caráter passivo anal 
escolha conjugal na relação dominante/dominado 
oolusiolládioo-anal 

Categorias Olnjras de Ao6lise Referjdnil, CoJ"sin Fáljro-Ed'Pjn 

1. rivalidadepeloduunado papel masculino 
2. oolusãofálico-edfpicapais-filho 
3. caráterhistérico 
4. casamentohistérioo 
5. esoolhaconjugalfálico-edfpica 
6. oolusãofálioo-edrpica 

RESULTADOS RELATlVOSAO CASAL 1 

Nas sessões, ouso do prooome "nós" foi predominante; a união aparecia 
como valor significativo; os membros do casal tinham dificuldade de aceitar as 
diferEnças; os limitesdetada "eu" erarndifusos; eo lazer eraquase sempreronjun
to. Todavia, os papéis sexuais eram bemdernarçadoseas funções domésticas bem 
definidas. 

A colusão conjugal predominante era do tipo nardsioo. Ele apresentava 
umcatáter nardsioo tendo vivido experiências mãe-filho narcisistas. Ela ocupava 
opapel denarcisista complementar tentando obter, através dele, wn egoidealiza
do. Ambos apresentavam fantasias de fusão. 

Ao longo do processo terapêutioo, ela foi mais capaz de efetuar mudanças 
lignificativas não mais querendo ocupar o papel de narcisista complementar na 
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relação. Ele, mais resistente a mudanças, continuava exigindo dela as pOllições 
ocupadas anterionnente. APÓS 1 ano e 2 meses de terapia conjugal ocasal sesepa
rou a partir da solicitação da mulher de que o marido abandonasse a casa. 

RESULTADOS RELATlVOSAO CASAL 2 

Houve predominância do pronome "nós" nas sessões de terapia; o lazer 
era sempre conjunto; 011 espaçOf; físicOf; na casa eram pouco demarcados; oslimites 
de cada "eu" eram difusos; e havia grande valorização de uma ~tica docasal. 

A colusão conjugal que predominava era do tipo oral. Ele com disponibili
dade total de ajudare ela, com caráteroral, com sentimentos de auto-valor negati
VOll e apresentando comportamentos passivo-regressiv05. Na sua história eviden
cia-se uma relação oral mãe-filha. 

Ambos os membros docasal foram capazes de realizar mudanças aolongo 
doprQCeliSo terapêutico. Ela, à medida em que pôde compreendere elaborar me
lhor sua relação com a mãe, passou a ter sentimentos devalor mais positivos em 
relação a si-mesma deixando de ocupar o lugar regressivo-passivo, o que levou o 
marido a também modificar sua posição na relação. Demarcaram-se melhor os 
limites de cada "eu" e os espaços de autonomia de cada cônjuge. O processo 
terapêutico teve uma duração de 1 anoe 4 meses eo casal semanteve casado. 

RESULI4DOS RELATIVOS AO OISM. 3 

Os pronomes "eu" e "nós" foram igualmente utiHzadosnas ses5Õesdetera
pia; a privacidade era às vezes valorizada; Of; papéis sexuais, assim como as funçôe!s 
dom~sticas, eram mais definidos; havia um cerlonÚInero de esferas de autonomia, 
sem muita intensidade, entreos membros do casal. 

A coIusão conjugal que predominava era do tipo fáHc:o-edípico. Havia oque 
Willi descreve como "histeria conjugal" em queambosos parceiros defendem-sede 
suas debilidades atravé; de atitudes polarizadas: ela ocupando a posição d~biI, 
passiva,eeleaposir;ãoforte,ativa. 

Ao longo do processo terapêutico evidenciou-se, na história do marido, uma 
mãe sedutora que o rejeitou e um pai idealizado e super-exigente com o qual ele teve 
dificuldades de identificação. Na história da mulher, o pai mostrou-se sedutor e 
frustrador e a mãe, comd.ificuldades de asumir o papel feminino, não foi um bom 
modelo de identificação para ela. A elaboração, atravé; do processo terapêutico, de 
alguns dos conflitos vividos pelos membrosdocasal na faseedfpica do seu desen
volvimento permitiu mudanças no jogoC01jugallevando cada membro a assumir de 
forma menos polarizada os aspectos "masculinos" e "femininos" de cada um. A 
terapia dUI"QU 1 ano e 6 meses e houve manutenção do casamento. 



RESULTADOS RELATIVOS AO CASAL 4 

Houve predominância do uso do pronome "eu" nas sessões de terapia; o 
lazer era mais individualizado; havia uma demarcação clara dos papéis sexuais e 
das funções domésticas; as diferenças entre os membros do casal tinham uma certa 
aceitação. 

O jogo colusivo predominante do casal era do tipo sádico-anal onde os 
parceiros assumiam a5 posições polarizada5 de dominador-dominado. Ela apre
senta um caráter dominante ativoe ele ocaráter passivo anal. Na história familiar 
do marido, a mãe havia abandonado o pai e os filhos e na relação atual do casaL ele 
seoomportava regressivamente, adotandouma posição de dependência edocilidade 
edemonstrando muitos temores deseparaçãoeabandono. 

Ao longo do processo terapêutico a mulher consegue efetuar mudanças 
significativas no papel desempenhado no jogo conjugal abandonando a posição 
de dominadora, enquanto o marido teve grandes dificuldades de reformular sua 
posição de dependência. Após 11 meses de terapia houve a ruptura docasamento 
coma saída da mulher da casa em que morava ocasal. 

RESULTADOS REUoTTVOSAO CASAL 5 

Nas sessões de terapia predominou o U!lO do pronome "~"; o lazer era 
r.empreoonjunto; os papéis sexuais pouco demarcados; e os limites de cada "eu" 
eramdifusos. 

A colusào conjugal predominante era do tiponardsica onde os membros 
docasal aspiravam a uma fusão quase total. Ela apresentava um caráternarcísico 
dada a sua história familiar e ele ocupava o papel de narcisista complementar. 

No processo terapêutico ambos os membros do casal puderam efetuar 
mudanças. Ela compreendendo melhor as experiências narcisistas da inflincia 
vividas na relação com sua mãe, e ele podendo reformular sua posição de narcisis
ta complementar na. relação conjugal a partir das mudanças efetuadas pela mu
lher. A terapia teve a duração de 1 anoe 6 meses e ocasal se mantevecasado. 

RESULt4DOSRELAnVOSAO CASAL 6 

Houve predominância do usodo pronome "nós"; a união era vi5ta como 
valor; os papás sexuais eram pouco demarcados; eo lazer era quase sempre con
junto. 

Djogo colusivoquepredomina.va era dotipooral apresentando a temática 
da preocupação dos membros doca.sal umcom ooutro. Ele com caráteroraL sen
tindo-se auto-desvalorizado e apresentando comportamentos regressivOiS, e ela 



mais fortalecida e com disponibilidade de ajuda. 
Ao longo do processo terapêutico ambos osmembrosdo casal foram ca

pazes de realiUlr algumll5 mudanças; todavia, ela se mostrou mau disponível 
para efetivamente viver as mudanças realizadas a partir da nova compreensão 
da história pessoal de cada um e da história conjugal. As mudanças realizadas 
pelo marido não foram suficientes para modificar o papel que desempenhava no 
jogo co!usivo do casal. A terapia durou 1 ano e 5 meses e houve a separação do 
casal com a mulher, num primeiro momento, saindo da casa onde habitavam. 

RESULTADOS REU.TTVOS A.O CASAL 7 

Nas sessões de terapia.. o pronome ~eu~ foi tão utilizado quanto o ~n6s~; 
a privacidade era valorizada embora as diferenças não fossem muito aceitas; os 
papéis sexuais eram demarcados; eas funções domésticas definidas. 

A colusão conjugal predominante era do tipo sádico-anal, ele assumindo 
a posição de dominador e ela de dominada. Na família de origem do marido a 
miíe assumia uma posição autoritlkia, rfgida e exigente, e ele ha.bia a.prendido 
com ela a lutar pelo poder. Esta fonna de relação se repetiu no casa! atual onde 
ele, ávido de poder, desempenhava um papel sádioo e ela, dependente, desempe
nhava o pa.pe! pa.ssivo-anal. 

O processo terapêutico permitindo a classificação e a elaboração das his
t6rias individuail! e da história conjugal. levou a uma transformação do jogo 
colusivo onde as necessidades de dominar e ser dominado passaram a ser menos 
rfgidas possibilitando mais espaços de autonomia aos membros do casal, O tra
tamentodurou 1 aoo eo casal pennaneceu casado. 

RESULTADOS REU,17VOS AO CASAL 8 

Os pronomes "eu" e ~n6s" foram igualmente utilizados nas sessões; ha
via uma certa definição nos papéis sexuais e das funções domésticas; o lazer era 
às vezes individual, às vezes conjunto; eos espaços fisicos eram bem demarca.... 

O jogo colusivo predominante era do tipo fálico-edipico onde ele ocupa
va a posição frágil passiva.. e ela a posição fortalecida, ativa. Ela teve um pai 
sedutor que a abandonou e uma mãe exigente e rfgida. Ele teve uma mãe queo 
rejeitou e um pai com dificuldades de assumir o papel masculino. 

Ao longo do processo terapêutico o marido foi mais capaz de efetuar 
mudanças e, após 1 ano e 3 meses de terapia.. o casal se separou por um a.cordo 
mútuoemqueelesaiudacasaondemoravam. 



RESULTAOOS REUTlVOSAO QtSAL 9 

Nas sessõesde terapia foi predominante o u.rodo pronome NIlÓSN; asdife
renças eram aceitas com dificuldades pelos membros docasal; o lazer era conjunto; 
e havia uma polarização da. união dos cOnjuges. 

A colu.são que predominava era do tipo nardsica onde os membros do 
casal tinham uma fantasia de fusão, ela apresentandoo caráter nardsico e ele o de 
narcisista complementar. Ela, tendo vivido experiências mãe-fUha narcisistas, ti
nha desenvolvido uma certa repulsa contra o amor, que era visto como uma fonna 
deantrole. 

O processo terapêutico levou a maiores modificações na mulher que, até 
então, não se permitia amarnem ser amada. A terapia teve uma duração de 1 ano 
e 7 meses. Ela, apaixonando-se por outra pessoa, solicitou a separação e saiu de 
casa onde morava ocasal. 

RESULTADOSREU,TfVOSAOCASAL 10 

Houve predominância do usado pronome "nós"; a união era muito valo
rizada pelo casal; o la:rerera conjunto; eos papéis sexuais pouco demarcados. 

O)ogüoolusivopredominanteeradotipooral,elaoomdisponibilidadede 
ajuda e ele com comportamentos regressiv<Xiependentes. Na história familiar do 
marido evidenciou-se uma relaçiooral mãe-fi1ho. Nocasal atual ele apresenta um 
caráteroral. 

O processo terapêutico levou a. uma mudança no jogo colusivo permitindo 
ao marido maiores eo;paços de indeptndência e auhnomia e liberando a mulher do 
papel de "mãe-altruista~. O tratamentodurou2 anos eocasal se manteve casado. 

RESULTADOSREU,TfVOSAOCASAL II 

Nas sessões de terapia predominou o uso do pronome '"'eu"; havia uma 
valorização de uma ética individual; os papéis sexuais e as funções domésticas 
tinham uma certa definição; e os espaços ffsicos eram demarcados. 

A colusão predominante era do tipo sádico-anal onde ele apresentava o 
caráterdominantee ela ocaráter passivo-anal. Na farnllia de origem da mulher, o 
pai havia saído de casa quando esta tinha. apenas 4 anos eno casal ela apresenta
va um comportamento regressivo e dependência em relação ao marido. 

Ambos os membros do casal foram capazes de eternar algumas mudanças, 
ao lcago do processo terap~tiro, reduzindo a intensidade da relação dominador I 
dominado. O tratamento teve uma duração de 1 ano e3 meses tendo ocorrido a 
ruptura do casamento apÓ5 o marido ter-se apaixonado por outra pessoa e ter 



safdoda casa onde morava ocasal. 

RESULTADOS REl.ATIVOSIIOCASAL /2 

Houve predominância do uso do pronome "nós"; a união apareceu como 
valor; o lazereraoonjunto;06limitesdecada "eu" eramdifusos;e06 papéissexu
ais pouco demarcados. 

O jogo oolusivo predominante era do tipo narclsioo onde ele evidenciava 
um caráter narclsioo tendo vivido experiências mãe-filho narcio;istas. Ela,. no papel 
denarcio;ista complementar,apresentava também um ego mal configurado eespe
rava obter através do marido um ego idealizado. 

Aolongodo proc:essoterapêutico a fantasia de fusão, alimentada por am
bos os crnjuges, pôde ser trabalhada atrav/!is do fortalecimento do ego de cada um 
e da demarcação de cada individualidade. A terapia teve uma duração de 1 anoe 
4 meses e o casamento foi mantido. 

RESULTADOSREl.ATfVOSAOCA.S:4L 13 

Nas sessões predominou ousodo pronome "nósN;os limites de cada "eu" 
eram difllS06; o lazer era quase sempre conjunto; e 015 espações físicos da casa eram 
pouco demarcados. 

A oolusão que predominava enio do tipo oral oode ela apresentava o caráter 
de "JIlãe-arlotiva", oferecmrl<>-liC de forma ilimitada, e eleo caráterde "filho lactante" 
insaciável. Na história familiardomarido, amãeo "devorava carinhosamente" ao 
mesmo tempo em queo rejeitava. 

O processo terapêutico permitiu a transfOlmação dojogocolusivoonde a 
mulher tinha uma disponibilidade inesgotável de ajuda e omarido umanecessi
dade insaciável de ser cuidado. Ambos os membros do casal tomaram-se mais 
independentes e ocasamentofoi mantido após o tratamento que durou 1 ano e 2 

RESULTADOS RELATIVOS 110 CASAL /4 

Houve predominância do uso do pronome "eu" nas sessões; havia uma 
certa. dificuldade de aceitar as diferenças mas a privacidade era valorizada; os 
espaços flsicos eram demarcados; eos pap/!iio; sexuaio; definidos. 

Djogo colusivo predominante era do tipo sãdico-anal com o papel domi
nante desempenhado pela mulher e o papel pas.sivo-anal pelo marido. Ela bem 
sucedida profissionalmente, detinha todo o poder na relação conjugaL repetindo o 
casamento de seus pais onde a mãe tamb/!!m tinha mais sucesso profissional e 



rendamaiorqueopai. 
Ao longo do processo terapêutico, o marido depois de muitos llIlOS de de

pendência emocional e financeira da mulher, assumiu os riscos do crescimento, 
transformou o papel que jogava na relação conjugal, abriu uma nova frente de 
atividade profissional e ocupou na relação um papel mais independente em rela
ção ii mulher que, consequentemente, também acabou por abrir mão do tipo de 
dominação que exercia sobre ele. 

O tratamento teye uma duração de 1 ano e 3 Jnei5es e o casamento foi man-
tido. 

RESULTAOOS RELATIVOS AO CASAL 15 

Nas sessões de terapia houve a utilização tanto do prCllome "eu" como no 
pronome "n6s";havia uma certa demarcação dos espaços físicos; o lazer era mais 
ConjWlto que individualizado; a união c a privacidade eram ressaltadas como 
valor; e as funções domésticas e os papéis sexuais tinham uma certa definição. 

A colusão conjugal que pT<~dominava era do tipo fálico-ecHpica em que 
ambos os cônjuges tinham uma posição oonflitiva. que já existia anteriormente, 
quanto ao papel masculino em função de uma resolução não muito adequada do 
Ccmplexode Íldipo de cada um. 

Ao Joogo do processo terapêutico, as hi~tórias individuai~ de cada cônjuge 
e II motivação inconsciente que os levou a se casarem puderam ser trabalhadas, o 
quepennitiu uma modificaçãonojogo oolusivo que desempenhavam tomando-o 
mmasoonflitivo e mais gratificante. O tratamento dUI'Ol.l1 anoe6mesese houvea 
manutenção do casamento. 

RESULTADOS RELA7TVOS AO CASAL 16 

Houve predominância do pronome "eu" ~ /IC~~~;OS pll.péi. /lCXUIIIs e 
iI.\ funções domkticas erambemdemll.rcadas; o lazer era mais individualizado; e 
II privacidade era valoria<cla. 

O jogo colusivo predominante era do tipo sádico-anal onde ele ocupava a 
posição de dominador e ela a palição dedominada. Na história peSSOilI domerido 
a mãe, ao longo do seu de5envolvimento, tinha exageradas expectatiVII5 de limpe
za, um alto nível de exigência em relação ao cumprimento dos deveres, e ele trava
va com ele verdadeiras lutas pelo poder. Na relação do casal atual ele assumia o 
caráter anal dominante com exacerbada necessidade de exercer o poder. Ela, por 
~ua vez, não apresentava nenhwna resistência a esta dominação na medida em 
que necessitava de proteção e segurança e no papel pasivo anal se sentia assegura-

'" 



o processo terllpêutioo levou !o compreensão de que o ;ogoc~Wlto que os 
membros do asai jogavam era fruto da ambivalênci.a e da insegurança de ambos 
frente a oontrastes romo atividade/pll55ividade, independênda/dependência, 
dominação/submissão. A partir de tal oomprensão, o jogo ooIusivo p:xIe SE'!" modi
fiado no sentido de flexibilizar as posições de çacla membro do casal abrindo para 
eles maiores possibilidades de autonomia e realização. A terapia durou 1 anoe2 
meses eo çasamentofoimantido. 

DISCUSSÀO 

Os resultados mostraram que nos 8 Cl51liS cujo!! tipos de oolu5ào predomi
nante furam !!IS çolusc.es nardsiça (çasais, 1, 5, 9 e 12) e oral (çasais 2,. 6, 10 e 13), a 
dimensi!.ode Indlviduallda<ieesbi IIII!nOi5 presente. Nestes tipo!! deoolusào, oomo 
ressalta Willi (1975), há uma grande necessidade de fusão dos membr05 do Çll58.l 
predominando, portanto, çategorias temátiças referidas !o conjugalidade, çorno 
oonfinnaramos resultados: predominãnciadousodopronome unósu, uniãooomo 
valor, limites difusos de cada "eu", lazer conjunto, papéis sexuais e funções do
méstiças pauoo definidos, eespaços físioos poucodemarçados. 

Nos 5 çasais cup colusão predominante foi a sádko-anal da relação 
dominador/dominado (c:asais 4,. 7, 11, 14el6),os resultados mostraram umapJ'e<o 
sença maior das çategorias temátic:as referidas llndividualidade: predominincia 
do U.50 do pronome "eu", privacidade oomo valor, lazer individualizado, papéis 
sexuais e funções doméstiças mais definidos,eespaços ffsiOO$ demarcados. 

Nos 3 casais em que predominou a oolu5Õo fálioo-edípiça, caracterizada 
pela rivalidade em relação ao papel çharnado maSÇUlino (çasais 3, 8 e 15) há um 
certo equilíbrio entre as dimensões de individualidade e de conjugalidade. Obser
va-se. nos resultados, a presença deçategorias temáticas ora referidas l individu
alidade, orn referidas!o conjugalidade: usotantodo pronome"eu"'oomodoplttlO
me "TIÓi!I~, valorização da privacidade e cIa uniíío, lazercOlljunto e individualiza
do, uma certa deflniçíío dos papéis sexuais e das funções domésticas, espaços 
ffsiOO$com alguma demarraçiio. 

Quanto l manuh!nçio ou l ruptun do casamento, os resultados nãoevi
denciaram urna relação significativa oom a presença maiorou menor da diJrunsiio 
de individu"lid"de ou de conjugalldade na inleraçio,ou oomos tipos predomi
nantes de coludo. Dos 16çasos estudados, 10 casais se mantiveram çasados (ea
sais 2. 3,5,7,10, 12,. 13,14,.15e 16)e6çasaisSI!tepanram(çasais 1,4,6,8,ge 11). 
Dentre os 10 casais oode houve a manutenção do casamento, os resultados mos
traram a presença de todos os tipos de oolusão: coluaio narciaiala (casais 5 e 12), 
coludo oral (CIsais 2,. 10 e 13), coludo "dico-anal (casais 7, 14 e 16) e caluda 
Ulico edipica (çasai5 3 e 15). O mesmo ocorreu com 05 6 çasais onde houve a 



ruptura do casamlflto: caludo nardaica (casais 1 e 9), coluaio oral (casal 6), coluaio 
ddico-anal (casais 4 e 11), caluda fllico-ed!pica (casal 8). 

A manutençio 0\1 a ruptura do casamento, ao longo da terapia de casal, 
está significativamente relacionada com a maneira como as dimensões de indivi
dualidade e conjugalidade podem se t-ransformar e com o modo como, dlfltro de 
cada tipo predominante de oolusiio amorosa, o casal é capaz de efetuar mudanças, 
durante oprocesso terapêutico, no jogo conjunto que envolve seus membros em 
bu.';ca de maiore5 espaços de crescimento e autlnorrUa. 

Os resultados mo;straram que houve manutençio docasarnlfltoquanclo 
ambos os membros do casal foram capazes de efetllar mudançll!l, o que permiti\.! a 
transformação do jogomlllSivoquedesempenhavam (casais, 2,.3, 5, 6, 7, 10, 12,.13, 
14,15). E q\.!e houve ruptura do casamento ou quando apenas 1 dO$ cônjuges foi 
capaz de efetuar mudanças significativas rompendo, assim, o jogo colllSivo do 
casal (casais 1, 4, 8 e 9); ou quando ambos realizaram algumas mudanças mas 
apenas 1 dos membros docasal sedisp6s a vivê-las mais efetivamente (casais 6e 
11). 

TambM\ foi possível ob$ervar nos resultados que, dos4 casos em que hou
ve a ruptura do casarnentocom mudanças significativas em apenas 1 dos mem
bros do casal, levando A ruptura do jogo colll.'iivo, 3 deste/! membros eram do sexo 
feminino (Cas051, 4e9) eapenas 1 sexo masculino (caso B).Nos 2 casos de ruptura 
do casamento em que ambos os cônjuges forarncapazes de efernar algumas mu
danças mas apenas 1 deles pode vivê-las efetivamente, 1 era do sexo feminino 
(caso6) e 1 do sexornasculino (caso 11). Tais resultados evidenciaram wna maior 
possibilidade das mulheres de realizarem mudanças e também wna maior possi
bilidade das mulheres de romperem o Cll!Iamento, o que ocorreu em 4 dos 6 casos 
onde houve a separação conjugal (casais 1, 4.. 6e 9). 
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