«Quando um casal se constitui, para além das outras relações
interpessoais anteriores e das que irão surgindo, passa a existir uma
ligação muito especial entre os membros do casal, ligação essa que,
frequentemente, para além de ser determinante das outras relações
é, também, determinada por elas (Rankin-Esquer, Burneett,
Baucom e Epstein, 1997). É nesse sentido que Caillé (1991) afirma
que “1+1=3” referindo-se a cada um dos membros do casal e ao seu
modelo específico – o absoluto de casal “… ali, onde não havia
nada, dois indivíduos viram um casal e tendo-o visto, criaramno” (p.40). No processo de formação e de consolidação do casal,
marido e mulher diferindo pelo seu sexo, pela sua identidade, pela
sua própria história, pela cultura da família de origem, vão fazer
uma síntese operante – o “nós” - a relação. E, assim como cada ser
humano é único e irrepetível, cada casal (aquela mulher com aquele
homem) é, também único e irrepetível. Não há outro igual no
mundo. Simultaneamente, todos os seres humanos têm em comum
os traços que fazem, nas palavras de Morin (2001), a humanidade da
Humanidade: “uma individualidade e uma inteligência de tipo novo,
uma qualidade cerebral que permite o aparecimento do espírito, o
qual permite o aparecimento da consciência” (p.54). Todos os
casais, por sua vez, têm em comum uma relação com características
de uma tal especificidade – o casal como “construção autónoma,
uma invenção original dos dois” (Caille, 2001) – que se distinguem
das demais relações interpessoais. (…) Sendo frágil a relação do
casal actual, como se pode constatar, não deixa de ser, também,
uma entidade forte, sobretudo devido à flexibilidade de adaptação
aos diferentes contextos de tempo e de espaço. De facto, é uma
estrutura sem concorrente real na cultura, em parte devido ao seu
fundamento biológico de continuidade da espécie, em parte devido
ao seu espaço rico de relações afectivas em que se tem vindo a
transformar (Ribeiro, 1997). Paul Jonckheere (2000) refere-se “à
conjugalidade para designar a essência do projecto conjugal e
nomeadamente a aspiração profunda, aparecida desde há muitos
milénios, de realizar uma união duradoura, apoiando-se numa
atração comum, na promessa de fidelidade e de perenidade
relativamente ao desejo de fundar uma família” (p.11). (…) Para
compreendermos bem a sua especificidade é necessário começar por
perceber a teia de conceitos dos quais deriva e com os quais está
relacionado.»
Narciso, I., Ribeiro, M. T. (2009). Olhares sobre a conjugalidade.
Lisboa: Coisas de Ler.
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