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RESUMO 

O trabalho discute a relação entre religiosidade, casamento e identidade, tendo como 

campo de análise os cursos de preparação para a vida matrimonial, conhecidos no Brasil 

como "cursos de noivos" e considerados como uma "burocracia imposta pela Igreja” 

(PEREIRA, 2012) ou uma tentativa de interferência ideológica no cotidiano conjugal 

(SOUZA, 2002). Os resultados apresentados foram obtidos por meio de pesquisa 

etnográfica baseada na observação participante realizada junto à Pastoral Familiar 

pertencente à Paróquia da Santíssima Trindade localizada na cidade de Belém, capital 

do Estado do Pará. Demos ênfase a estrutura social da Pastoral Familiar, às relações 

que o casal coordenador e seus membros mantém com o pároco e as demais pastorais, 

bem como às visões de mundo sobre casamento, conjugalidade e família que 

constituem o imaginário paroquial. O objetivo foi analisar a relação entre a secularização 

dos rituais católicos e o imaginário paroquial buscando identificar a eficácia simbólica 

alcançada com a metodologia de evangelização por meio de palestras e testemunhos 

oferecidas ao longo do curso. Concluímos que os organizadores do curso recorrem a 



uma linguagem pedagógica que ao mesmo tempo tenta reaproximar os casais das 

atividades paroquiais como convertê-los a práticas consideradas moral e religiosamente 

ajustadas ao praticante do catolicismo.  
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INTRODUÇÃO 

As ideologias e práticas relativas ao casamento tem variado ao longo do tempo. 

Componente essencial das mudanças que caracterizam uma sociedade, essa instituição 

tem revelado que os indivíduos caminham sempre divididos entre seus próprios valores 

e interesses e o que Durkheim considera ser a consciência coletiva. Em resposta, 

tentamos inadvertidamente construir trajetórias que reúnam em uma só decisão todo o 

complexo de elementos que compõem a cultura da qual somos membros e agentes. 

Assim, se enquanto num passado recente predominava o controle sobre a escolha do 

cônjuge sob o regime do patriarcado (LEVY, 2009) e a existência de um forte 

componente moral e ideológico tutelado pelo imaginário religioso católico, com o advento 

do liberalismo, da urbanização e da revolução sexual, os indivíduos adquiriram um maior 

portfólio de oportunidades para satisfazer seus próprios interesses. Nessa transição, 

porém, a tensão entre o moderno e o tradicional parece construir identidades líquidas 

(BAUMAN, 2007), que ao mesmo tempo em que pretendem ser "livres" revivem práticas 

"conservadoras". Nesse sentido, o casamento deixa de ser simplesmente um evento e 

passa a ocupar um papel importante no mapeamento da dinâmica social. 

O presente artigo pretende lançar um olhar acerca desse fenômeno, buscando 

retratar o papel exercido pelas instituições na socialização de indivíduos que constroem 

sua identidade mergulhados em diferentes horizontes cognitivos. Nosso foco são os 

encontros de preparação para a vida matrimonial ou simplesmente "cursos de noivos", 

eventos regulares de natureza pastoral protagonizados por leigos sob a tutela da igreja 

que pretende desenvolver ao mesmo tempo uma ação evangelizadora e disciplinar na 

construção de uma identidade conjugal católica1.  

                                                             
1   Estes cursos são regulados pelas “Normas Relativas ao Processo Pré-Matrimonial e ao 
Registo ou Assento do Casamento”, conforme a Conferência Episcopal Portuguesa em Lisboa 
(1984), e são uma exigência da Igreja Católica para a celebração do casamento religioso.  

 
 



Baseado no projeto de pesquisa “Entre o sagrado e o profano: práticas rituais 

contemporâneas em contextos de socialização pré-nupcial” (ALENCAR, 2015), o estudo 

apresenta os resultados da observação etnográfica realizada junto ao Curso de Noivos 

da Paróquia da Santíssima Trindade, situado no bairro de Batista Campos, localizado no 

centro de Belém, capital do estado do Pará. Considerando o objetivo geral da pesquisa, 

qual seja, "compreender o significado cultural dos ritos pré-nupciais contemporâneos e 

os elementos simbólicos que estão presentes no processo de construção da identidade 

conjugal", este trabalho se situa no âmbito de uma aproximação ao objetivo específico 

em que se pretende descrever a estrutura e o funcionamento do curso de preparação 

para o matrimônio da Paróquia da Santíssima Trindade, buscando identificar o papel 

exercido pela igreja católica, através das pastorais familiares, na construção dos valores 

sobre família e conjugalidade no mundo contemporâneo, bem como analisar o emprego 

dessas representações pelos organizadores do curso e a recepção/interpretação que os 

noivos fazem das mesmas em sua trajetória de socialização conjugal.  

Por meio da observação participante, o autor percorre uma trajetória de 

pesquisa que atravessa sua própria experiência como noivo, buscando refletir sobre a 

composição do cenário que o permitiu identificar nos discursos produzidos pelos 

membros da pastoral uma permanente atualização dos valores e representações 

religiosas sobre família e casamento. Retrata-se, portanto, a composição das equipes 

que formam a estrutura da Pastoral Familiar e os discursos de seus protagonistas no 

contexto de realização do curso tendo como ênfase o perfil dos participante e a 

metodologia de palestras e testemunhos utilizadas pela organização como recurso 

pedagógico que ao mesmo tempo tenta reaproximar os casais das atividades paroquiais 

como convertê-los a práticas consideradas moral e religiosamente ajustadas ao 

praticante do catolicismo. Os resultados permitem notar que a socialização dos cônjuges 

é construída de modo relacional, onde a evangelização promovida pela pastoral familiar 

ao mesmo tempo e que afirma o caráter moral da socialização conjugal tenta mergulhar 

num diálogo com as transformações sociais na intenção de promover uma convivência 

harmônica entre a tradição e modernidade. 

 

TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

As descrições que seguem foram obtidas ao longo de uma pesquisa de campo 

que a princípio não estava planejada, isto é, surgiram como estranhamento ao longo do 

processo de socialização do autor e não necessariamente como a parte de uma 



metodologia previamente sistematizada. (Acredito que isto pode ocorrer quando o 

campo surge por meio de insights onde pesquisador se deixa levar pela exploração 

curiosa de um tema.) 

Assim, quando eu e minha esposa "casamos no cartório" - expressão muito 

comum para se referir ao casamento no civil no local onde moramos - em setembro de 

2010, ficamos na expectativa de realizar uma cerimônia religiosa que permitisse celebrar 

com nossas respectivas famílias as “bênçãos” do laço conjugal. Entretanto, a origem 

distinta (ela nasceu em Teresina, capital do Estado Piauí, e eu em Castanhal, cidade do 

interior do Pará) e o fato de morarmos longe de nossos familiares (em Belém, capital do 

Estado do Pará) tornou inviável uma cerimônia que contasse com nossos parentes e 

amigos, uma vez que uns e outros poderiam encontrar dificuldades para se deslocar 

para a cidade escolhida, bem como correríamos o risco de deixar algum dos dois lados 

enciumados com a escolha de uma cidade em detrimento da outra. Como alternativa, 

decidimos por uma cerimônia religiosa na cidade natal de minha esposa contando 

apenas com nossos pais e irmãos. Antes do casamento, porém, fomos informados que 

deveríamos nos matricular num “curso de noivos”. Foi nessa ocasião que me deparei 

com o presente objeto sob análise. 

Uso deparar para não presumir que não conhecesse esse tipo de evento, já que 

entre 2010 e 2011 durante o meu mestrado em Ciências Sociais (ALENCAR, 2011) 

mapeei alguns dos cursos de noivos mais tradicionais de Belém, e o curso do qual 

participei estava entre eles. Ocorre, porém, que é bem diferente abordar um tema como 

objeto e vivê-lo como experiência. Assim, estava lá eu no 283º Encontro de Preparação 

para a Vida Matrimonial da Paróquia da Santíssima Trindade, ocorrido entre os dias 15 

a 16 de junho de 2013, não só como um curioso, mas me "preparando" para ser o marido 

da minha esposa.  

Se na oportunidade do mestrado pretendia chamar atenção para a ocorrência 

desses cursos, sua estrutura e os propósitos que o cercam no contexto da sociabilidade 

eletiva de um cônjuge (os critérios que servem de referência para a identificação de um 

estereótipo conjugal) durante o curso comecei a questionar os princípios que orientavam 

seus organizadores na construção de uma ideologia da conjugalidade sob a égide dos 

valores e representações presentes no imaginário do catolicismo. Em outras palavras: o 

que é ser um marido ou uma esposa para um católico? Poderíamos ir além (e foi isso 

que me ocorreu após conversar com os frequentadores do curso) e levantar uma outra 

questão, que talvez seja central ao propósito deste artigo: que referências, valores, 



crenças ou representações constituem o imaginário social acerca da conjugalidade, isto 

é, da sociabilidade que caracteriza um par afetivo-sexual como casal? 

Para responder a esta questão, nos situaremos no âmbito do Encontro de 

Preparação para a Vida Conjugal, organizado pela Pastoral Familiar da Paróquia da 

Santíssima Trindade, descrevendo, dentro dos limites metodológicos da observação 

participante, as visões mundo que constituem o imaginário da pastoral. Temos como 

horizonte de observação indivíduos heterossexuais de orientação católica com idades 

variando entre os 20 e 60 anos. 

Após participar do curso como noivo, movido pela curiosidade em saber o que 

os outros noivos haviam pensado e sentido em sua experiência junto ao mesmo tomei a 

iniciativa de ligar para o contato de cada um deles usando um instrumento que é 

disponibilizado pela equipe de secretaria do curso, o "quadrante", uma espécie de lista 

contendo o nome, endereço e telefone dos membros da pastoral e dos participantes. 

Esse procedimento foi utilizado em agosto de 2013 e alcançou um quantitativo de 17 

noivos num total de 23 que haviam participado do encontro. A ideia principal era mapear 

o perfil social dos participantes bem como analisar suas percepções sobre o conteúdo 

das palestras e testemunhos obtendo a partir daí uma visão geral sobre a recepção que 

eles faziam das ideias e dos valores apreendidos ao longo do curso. 

Quanto ao perfil social dos noivos obteve-se que a totalidade dos mesmos é 

formada por casais cristãos, alguns praticantes ou não do catolicismo, como nos casos 

de noivos filiados a igrejas protestantes. Cerca de 2/5 dos noivos já coabitavam antes do 

casamento e em alguns casos já tinham filhos e eram casados no civil. Esses casais 

afirmam que apesar de serem casados "de papel passado" procuraram o Curso de 

Noivos por sentirem falta de um "algo a mais", que poderia significar tanto "as bênçãos 

de Deus", "um sentido simbólico" ou "uma forma de atender as expectativas familiares". 

O sentimento de que falta algo na relação é um fenômeno comum aos casais que 

participam do curso, mas também entre aqueles que ainda não estão prontos para casar. 

Em conversas ou entrevistas não formais obtive que noivar para a maioria significativa 

dos casais significar se "preparar para o casamento". Essa preparação porém, é voltada 

para a administração de recursos financeiros que possibilitem a aquisição de bens e a 

compra de serviços que estão voltados ora para a cerimônia do casamento - 

principalmente para quem vai casar no religioso -, para a lua-de-mel e para a compra ou 

aluguel do imóvel e sua mobília, principalmente entre aqueles que possuem recursos 

suficientes para sair da casa dos parentes. Isso significa que o noivado tanto pode ser 



contraído quando se tem recursos para garantir uma vida conjugal independente como 

pode ser adiado quando estes recursos não são suficientes para tal. Em todo caso, 

apesar de serem criadas inúmeras estratégias2 para contrair um noivado ao largo de 

condições financeiras satisfatórias, este é um ideal que frequentemente está presente no 

discurso dos noivos, de seus parentes e mesmo nos testemunhos e palestras oferecidos 

no Curso de Noivos. A máxima parece ser aqui a já bem conhecida "quem casa quer 

casa". 

Por ser perseguido como uma finalidade constitutiva da relação conjugal, a 

independência financeira do casal está à frente dos valores espirituais ou religiosos que 

orientam da ação dos noivos. Neste sentido, os noivos que se habilitam para o 

casamento tem como característica principal a busca por uma estabilidade econômica 

marcadamente influenciada pela representação do emprego fixo e bem remunerado. Os 

noivos que fizeram o 283º Encontro comigo eram em sua maioria profissionais liberais 

ou servidores públicos com pós-graduação ou em fase de conclusão do ensino superior. 

Logo, considerando a noção de projeto3 e refletido sobre o noivado - e mesmo o próprio 

casamento - como um estilo de vida4, tendo como base uma faixa salarial que variou 

                                                             
2   Nas minhas observações encontro relatos de noivados que tiveram como motivação o 
sentimento de amor, a gravidez, o deslocamento a trabalho ou a estudo - com retorno previsto - 
de um dos parceiros, o medo de ser “empatado(a)”, em referência aos relacionamentos de longa 
duração cujo(a) parceiro(a) prorroga a união formal por diferentes motivos, e o interesse em ter 
acesso à relações sexuais. 
 

3  A noção de projeto está baseada na perspectiva de Gilberto Velho. Em seu estudo sobre as classes 
médias cariocas, esta noção implica uma avaliação de meios e fins vinculada, ao mesmo tempo, a uma 
realidade objetiva e externa e a uma avaliação consciente das condições subjetivas de realização individual. 
Como num portfólio de oportunidades, as pessoas elaborariam roteiros de vida, e com isto projetos pessoais, 
tendo como parâmetro as possibilidades de alcançar tais e quais objetivos. Estas possibilidades se fariam 
presentes por que seriam criadas dentro de campos de ação, não como um fenômeno puramente interno e 
subjetivo, mas formulado e elaborado tanto em termos da própria noção de indivíduo como dos temas, 
prioridades e paradigmas culturais existentes. Em diálogo com Dumont (1993), esta perspectiva nos ensina 
que cada indivíduo é um locus de tensão entre os constrangimentos da cultura que pedem o enquadramento 
a padrões, e outros constrangimentos de cultura que pedem ao indivíduo autonomia e singularidade. 
 
4   Entendemos estilo de vida como um conjunto de práticas associadas às diferentes posições 
ocupadas pelos grupos no espaço social (BOURDIEU, 1983), cuja perspectiva teórica nos permite rastrear 
os horizontes ideológicos que orientam o modus operandi dos agentes em seu processo de construção da 
identidade (SIMMEL, 1998). Ser católico ou protestante, de direita ou de esquerda, casar ou manter-se 
celibatário, torna-se, pois, um estilo de vida condicionado pela reflexividade sobre critérios de socialização 
internos à própria relação e não mais as relações de parentesco, dever social ou obrigação tradicional. 
Aludimos, assim, a possibilidade de entender o noivado como um marcador social, cuja prática entre os 
diferentes segmentos reflete o acesso a certos bens de consumo e padrões de comportamento 
considerados pertinentes à determinada classe social. 
 



entre 2 a 10 salários mínimos ou mais, podemos classificar os noivos como pertencendo 

as camadas média ou média baixa da sociedade. 

Um outro dado significativo é o fato dos casais não casados se conhecerem a 

cerca de 4 anos e o noivado deles ter um tempo previsto de duração de cerca de 1 ano 

(considerando que muitos casariam dali a 4 meses, no máximo)5, o que pode demonstrar 

uma período de avaliação e sociabilidade ao mesmo tempo que sinaliza uma divisão por 

etapas onde o noivado desempenha a função de socializar o casal para o casamento. 

Isto porque, é neste período que muitos relacionamentos conhecem uma maior 

intimidade familiar, onde a tolerância com o "dormir junto", as viagens na companhia do 

parceiro e as "noitadas do casal fora da vigilância doméstica" bem como a circulação em 

eventos festivos, como natal, círio e aniversários, favorecem uma maior interação e 

integração dos noivos ao grupo de parentes do parceiro. 

Por fim, quanto ao julgamento que os noivos faziam do encontro todos admitiam 

que o evento era muito interessante, mas uma boa parte, principalmente os homens, 

achavam "chato" e "cansativo". Interessante, porque chamava atenção para problemas 

e questões que até então eles não haviam pensado, ou porque desconheciam ou porque 

não eram simpáticos a "ideologia religiosa". A ideia que faziam do chato e do cansativo 

surgia do fato de que eles considerarem que o tempo destinado ao encontro, cerca de 8 

horas divididos em dois dias, era muito grande e alguns dos palestrantes insistirem em 

assuntos que interpretavam como "ultrapassados" ou superados pelas recentes 

descobertas da ciência ou mesmo pelos costumes.  

Concluído esse levantamento inicial ficou caracterizado de modo preliminar que 

a visão de mundo dos noivos quando chegam ao curso e mesmo dias ou meses depois 

de ter passado por ele é orientada por uma forma de racionalidade que trata a o 

casamento e a conjugalidade como uma experiência pessoal e afetiva, mas pautada 

numa ideologia utilitária, bem diferente daquilo que, também segundo os noivos, orienta 

suas escolhas pelo parceiro como cônjuge6. Prevalece neste caso uma escolha 

                                                             
5  Esta temporalidade no relacionamento dos casais também foi observada por Thales de 
Azevedo em seus estudos sobre as regras do namoro na sociedade brasileira da primeira metade 
do século XX (AZEVEDO, 1986), o que revela uma continuidade na manifestação do fenômeno.  
 

6   É importante distinguir a escolha de uma parceiro para uma relacionamento curto ou 
duradouro da escolha direcionada a formação de uma par conjugal. Isto porque em relação a 
este último os indivíduos que usufruem do poder de escolher com quem querem casar o fazem 
por meio de um sistema classificatório que leva em conta crenças, valores e representações 
sobre o efeito da aliança na construção de sua própria identidade social (ver ALENCAR, 2011). 



desinteressada, baseada em valores como honra, honestidade, sinceridade, carisma, ou 

em representações afetivas ou simbólicas, como o amor romântico, a sensação de 

complementariedade ou o reconhecimento do outro como um sujeito "puro", "objetivo", 

"tranquilo", "confiável", etc. 

Diante deste cenário a pergunta que inevitavelmente fiz foi: "Qual o papel da 

religiosidade ou a função que o curso de noivos exerce na construção das 

representações sobre casamento e conjugalidade frente a esses noivos?" Em outras 

palavras, para que serve o curso e como podemos avaliar se o que os seus 

organizadores fazem reverbera ou faz sentido na vida dos casais que estão a poucos 

meses ou dias de conviver como casal? 

O segundo passo diante deste cenário foi procurar os organizadores do curso 

de noivos da paróquia da Santíssima Trindade. Tal como feito anteriormente utilizei o 

"quadrante" para entrar em contato com os mesmos. Após ser gentilmente atendido 

marquei um encontro no apartamento do casal coordenador, localizado num bairro nobre 

de Belém. Prevendo uma possível desconfiança sobre minha curiosidade acerca do 

assunto, resolvi levar minha esposa nesse primeiro encontro e nos que se sucederam. 

Tinha como objetivo elucidar, por meio de uma entrevista semiestruturada, a visão que 

eles tinham sobre o noivado, o casamento, o curso de noivos e as implicações da 

religiosidade na construção da identidade conjugal moderna. Os resultados desses 

encontros foram discutidos em ALENCAR (2011). Conforme ficou demonstrado nessa 

primeira abordagem, os coordenadores do curso entendem que o papel do mesmo é 

levar os noivos a refletirem sobre a escolha pelo casamento (e particularmente pelo 

casamento religioso) como parte de sua socialização conjugal. Advertem com isso, que 

por ser uma instituição que busca preservar a harmonia conjugal e garantir a 

manutenção da família como ordem simbólica, a Pastoral Familiar, como mão invisível 

da Igreja Católica, atua para que os casais reconheçam o significado espiritual e teológico 

da aliança que pretendem formalizar. Daí a necessidade de uma formação para 

conjugalidade, onde o Curso de Noivos insere-se como um recurso de evangelização, 

cuja finalidade é a maturação e o aprofundamento dos casais na fé cristã. 

A série de encontros e de entrevistas realizadas e que me possibilitaram chegar 

a essa conclusão parcial favoreceu uma troca amistosa de informações que terminou 

por produzir uma relação de amizade com os coordenadores da Pastoral Familiar. Isso 

                                                             
 



deve-se, em parte, a minha iniciativa de não fazer desses encontros simplesmente uma 

estratégia de pesquisa (ainda que o fosse), mas trocar informações, conhecimentos e 

experiências, bem como ampliar a rede de sociabilidade que passei a manter depois que 

participei do Curso de Noivos - uma vez que acreditava na possibilidade de usar elas 

como amostra para um projeto de pesquisa sobre a temática. 

Como consequência da amizade surgiu o convite para participar do 44º 

Encontro de Casais com Cristo da Paróquia da Santíssima Trindade. Segundo os 

coordenadores da Pastoral, que também era membros da equipe dirigente do Encontro 

de Casais, estes convites são feitos para casais que demonstram aptidão para o trabalho 

de evangelização das pastorais que constituem a paróquia. Suspeitando que eles 

acreditavam que minha pesquisa, de caráter eminentemente exploratório, poderia se 

converter em fonte de informação para as atividades da pastoral, comecei a notar que 

surgia entre nós além de uma amizade um negociação, onde as informações que estava 

buscando poderiam ser compartilhadas, mas desde que eu também pudesse dar algo 

em troca. Vislumbrei nessa troca a possibilidade de compreender a partir "de dentro" o 

que chamo aqui de "pedagogia da conjugalidade", esta forma encontrada pela Igreja 

Católica de se aproximar dos casais e das famílias por meio da pastoral familiar tentando 

ensiná-los e orientá-los a como ser, exatamente, casais e famílias, segundo o imaginário 

presente nesta instituição e em particular presente na paróquia em análise. 

Eu e minha esposa participamos do 44º Encontro de Casais com Cristo em 

setembro de 2014. É um encontro de 3 dias que possui uma estrutura semelhante ao do 

curso de noivos. Há palestras e testemunhos sobre variados temas relativos a família e 

conjugalidade. É imprescindível considerar que o Encontro de Casais com Cristo da 

Santíssima Trindade, ou simplesmente ECC da Trindade, nasce nos fins da década de 

70 como consequência da formação de líderes previstas nas atividades pós Concílio 

Vaticano II, que buscavam realizar uma evangelização “remota, próxima e imediata”, 

conforme orientação do Guia de Preparação para a Vida Matrimonial elaborado pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa característica aliada a relativa liberdade 

que os leigos possuem na paróquia torna esse evento uma atividade de grandes 

proporções, visto que tem se consolidado como o principal mobilizador das atividades 

paroquiais7. Na oportunidade em que estive presente pude notar uma quantidade 

                                                             
7   Monsenhor Geraldo Menezes e o casal responsável pela fundação do ECC na Trindade 
chegam mesmo a afirmar que a função desse Encontro é atrair pessoas para fazer a igreja 



significativa de pessoas distribuídas em diferentes funções, que vão desde a limpeza dos 

ambientes, preparação das palestras, higienização dos automóveis dos participantes, 

visitação às suas residências, etc. Acredito que se possa chegar a um total de mais de 

200 pessoas reunidas em torno dessas atividades, que tem sua continuidade 

assegurada através dos "círculos", 4 grupos formados por uma casal coordenador de 

círculo mais 10 casais que possuem em comum a localização geográfica em relação à 

paróquia.  

Após a participação no Encontro e frequência nas atividades dos círculos eu e 

minha esposa nos apresentamos diante da Pastoral Familiar em Fevereiro de 2015 para 

exercer atividades voluntárias. Na oportunidade da primeira reunião em que participamos 

fomos anunciados como um "fruto do ECC", que tem como principal objetivo levar os 

casais que, mesmo frequentando a igreja, estão afastados da "missão evangelizadora", 

ou seja, do engajamento em atividades pastorais. As reuniões que se seguiram foram de 

preparação para o 298º curso de noivos ocorrido no final de fevereiro. Nestas reuniões e 

mesmo no encontro fomos tratados como observadores, tendo sido sugerido que 

desempenhássemos apenas a função de imitar o que os membros do grupo estavam 

fazendo. Após este período de experiência passamos a ocupar um papel determinado 

na preparação do encontro. A descrição que segue abarca, portanto, minha experiência 

no interior desta pastoral. 

 

NO CURSO DE NOIVOS 

As reuniões de preparação do curso de noivos ocorrem em uma das 4 salas 

que compõem o piso térreo do Centro Paroquial Monsenhor Geraldo Menezes, 

localizado na rua lateral à igreja da Santíssima Trindade. Antes de minha entrada para o 

grupo as reuniões ocorriam todas as terças-feiras, as 19h. Semanas depois, em função 

da mudança de coordenação, as reuniões passaram para a quinta-feira no mesmo 

horário, mas com regularidade diferente. Uma reunião na semana que antecede o curso, 

voltado para sua preparação e outra na semana posterior, destinado a avaliação do 

mesmo. 

Às reuniões comparecem as "equipes de trabalho" que constituem a pastoral e 

que durante o encontro  atuam diretamente com os noivos os nos bastidores dividindo-

                                                             
“funcionar”, querendo dizer com isso que pé através dele que são incorporados os paroquianos 
que atuam nas diferentes frentes de mobilização da paróquia.  
 



se em funções como “Sala” ou “Casal Apresentador”, responsável pelo roteiro das 

atividades curso, como apresentação dos noivos, apresentação dos palestrantes e pela 

dinâmica de grupo; equipe finanças8, formada por um casal, responsável por administrar 

os recursos oriundos do pagamento da taxa de inscrição no curso; casal secretaria, 

formada por 2 casais, e que é responsável pela matrícula dos noivos, por sua recepção 

e registro fotográfico e pela sistematização das informações que serão entregues aos 

mesmos em "quadrantes", um termo nativo para se referir a memória do encontro; 

equipe compras, responsável pela compra dos itens de alimentação, de higiene e de 

recursos utilizados para a realização do encontro, como velas, pilhas, papel, etc.; equipe 

de áudio e vídeo, formada por 2 casais, responsável por gerenciar as mídias de 

apresentação dos palestrantes e os recursos de áudio, como caixa amplificada e 

microfones; equipe minimercado, formada por 2 casais, responsável pela 

comercialização de itens religiosos, como terços, bíblias, livros voltados para 

relacionamento e família, bem como gêneros alimentícios, como balas, bombons e 

pipoca; equipe palestra, formado por dois casais, responsável pela seleção e convite dos 

palestrantes bem como pelo controle do tempo de apresentação dos mesmos; equipe 

liturgia, formada por 1 casal responsável por preparar o espaço do encontro para a 

realização da missa ocorrida ao meio-dia do domingo; equipe boa vontade, formada por 

2 casais, responsável por prestar assistência aos noivos, atendendo seus pedidos de 

café, água ou remédio, evitando assim que eles se desloquem durante a realização das 

atividades; equipe cozinha ou lanche, formada por 2 viúvas e 1 casal de idosos que se 

responsabilizam pela conservação de alimentos e preparo de bebidas como café e 

chocolate e dos lanches que são servidos nos intervalos do curso. 

Apesar de normalmente serem lideradas por um ou dois casais, cada uma 

dessas funções pode ser exercida por vários casais ao mesmo tempo – à exceção do 

casal sala e casal apresentador –, que ora os substituem em alguma eventualidade, ora 

atuam junto com eles prestando auxílio num mesmo encontro. É o caso do casal 

coordenador, que durante a preparação do 45° ECC designou um casal interino para 

substituí-lo na preparação do encontro, ou o caso da função do casal boa-vontade que 

normalmente é realizada por todos os casais que se encontrarem disponíveis na ocasião 

                                                             
8  Todas as equipes são formadas por casais, e havendo apenas um casal em uma equipe 
ele pode ser substituído por uma casal de outra equipe sem maiores formalidades. Portanto, o 
uso da terminologia “equipe x” ou “casal x” dispensa diferenciações.  
 



em que os noivos solicitam algum tipo de serviço. Prevalece nestes casos um 

voluntarismo desinteressado, onde se espera que as pessoas se doem ao exercício das 

funções sem serem obrigadas ou cobradas por isso. Há, porém, um sentimento comum 

entre os membros que algumas funções devem ser exercidas por casais com mais anos 

de experiência ou com vocação para tal. É o caso das funções de coordenação e 

apresentação, que normalmente são preteridas por membros recém-casados ou com 

menos tempo de pastoral. 

Após distribuídas as funções cada casal ou grupo de casais deve adotar 

medidas para promover sua ação no encontro. São valorizadas entre os membros as 

ações voluntárias que promovam algum tipo de qualificação do serviço prestado no 

encontro. Podemos observar isso quando um membro toma a iniciativa de doar algum 

bem ou um item religioso, como uma bíblia. Quando fui incorporado ao grupo e passei a 

ficar responsável pelo minimercado tomei a iniciativa de listar uma série de livros que 

considerava mais atualizados sobre relacionamento, casamento e família. Segundo meu 

julgamento, estes livros dialogavam com a religiosidade e poderiam interessar aos 

noivos. A lista que fiz foi muito bem acolhida e elogiada. Notei que apesar de não possui 

uma leitura refinada sobre os temas do encontro, essa atitude representou um passo 

decisivo para minha aceitação no grupo. Cumpridas as atribuições das equipes o 

encontro ganha forma.  

O Curso de Noivos é realizado no último final de semana de cada mês no 

Auditório São Pedro, localizado no primeiro andar da Casa Paroquial Mons. Geraldo 

Menezes, situado no centro do quarteirão lateral à igreja da Santíssima Trindade. Este 

Curso ocorre desde abril de 1984 e já "certificou" - um termo nativo para se referir ao 

certificado que é entregue aos noivos que frequentam o curso e que é exigido pelas 

secretarias das igrejas onde pretendem casar - mais de 5.200 casais em 302 encontros 

(número atualizado até agosto de 2015), o que o coloca numa posição privilegiada tanto 

na paróquia, pela tradição e o reconhecimento que o curso tem diante dos paroquianos, 

como perante a arquidiocese, por se tratar de uma das ações pastorais mais ostensivas 

da cidade de Belém. 

O curso começa no sábado por volta das 14 horas e tem duração de cerca de 

5 horas. É retomado no domingo às 7 horas e segue até o meio dia quando é encerrado 

com uma missa. Durante sua realização os noivos sentam-se em cadeiras dispostas 

lateralmente e de frente para um pequeno palco/altar onde são proferidas palestras que 

duram entre 40 e 60 minutos sobre "Diálogo e amor conjugal", "Sexualidade humana e 



planejamento familiar", "Ser família no mundo de hoje", “Testemunho do Casal Cristão”, 

"Aspectos Jurídicos e Canônicos do Matrimônio", "Planejamento financeiro e 

administração do lar", "Celebração litúrgica do matrimônio" e o "Sacramento do 

matrimônio".  

Os noivos que frequentam o curso o procuram porque já marcaram a data do 

casamento na igreja. Frequentá-lo é considerado obrigatório pela arquidiocese de 

Belém. O perfil dos noivos é muito variado. Na sua grande maioria possuem uma faixa 

etária que varia entre 20 e 30 anos e pertencem a outras paróquias da cidade de Belém 

e do interior. Eles afirmam que se deslocaram para o curso de noivos da Trindade ou por 

não haver o mesmo em suas respectivas paróquias ou pela quantidade de noivos ser 

insuficiente para a realização de um encontro na mesma. Há casos ainda de paróquias 

onde os cursos de noivos sofrem com a ausência de palestrantes e até mesmo de 

membros para sua organização. 

A relação dos noivos com a pastoral dá-se inicialmente indiretamente por meio 

das palestras, mas ao longo do encontro alguns deles se familiarizam com os membros 

da pastoral passando a trocar informações significativas sobre seus pontos de vista 

acerca do casamento, família e relacionamento. Em linhas gerais consideram que o 

curso desempenha a função de reaproximá-los da religiosidade, o que acreditam ser 

favorável para o propósito conjugal, que reivindicam deve ser abençoado por meio do 

casamento religioso. Isto, no entanto não os impede de fazer breves declarações 

avaliando o propósito do curso e os tópicos abordados nas palestras como de tendo um 

caráter doutrinário e conservador. 

Sou levado a crer que uma boa parte dessa impressão que os noivos tem do 

curso e dos temas está na forma como os mesmos são apresentados a eles. Há uma 

tentativa muito evidente, conforme pode ser notado nos discursos produzidos pelos 

sujeitos que compõe a pastoral familiar, de criticar os valores modernos e individualistas 

diante das crenças, valores e ideologias morais predominantes no imaginário do 

catolicismo. Em oposição ao "mundo que aí está" ou "ao mundo de hoje" as narrativas 

produzidas pelos membros da pastoral familiar enfatizam uma reflexão sobre a dualidade 

da experiência humana, que se divide entre mundana ou fora de propósito (em 

desordem) e sagrada (segundo os propósitos ou planos de Deus). A ênfase que recai 

sobre o casamento religioso é que se os noivos o perseguem é porque reconhecem nele 

um valor que tem a função simbólica de "limpar" os pecados ou as máculas de uma 



trajetória de vida afastada de Deus e voltadas para a obtenção de prazer e satisfação 

pessoal.  

À limpeza moral segue uma experiência de sacrifício, onde muitos noivos 

sentem que aquilo que estão vivendo é um mal necessário, fruto de uma "burocracia 

imposta pela Igreja” (PEREIRA, 2012) que pretende passar seus ensinamentos 

buscando atingir a intimidade e o lar dos casais (SOUZA, 2002).  

Mas o que significa afirmar que o curso tenta impor uma doutrina que atinja a 

intimidade do casal ou do lar? Há de fato uma dualidade na experiência de socialização 

para o casamento? Quais são as narrativas construídas pela pastoral que levantam a 

hipótese entre os noivos de que há uma oposição entre uma experiência de vida profana 

e uma preparação para a conjugalidade segundo os valores, crenças e representações 

do imaginário católico? 

 

A EVANGELIZAÇÃO DA CONJUGALIDADE 

Para os católicos engajados nas ações da pastoral familiar as famílias cristãs 

representam "igrejas domésticas" e conforme estabelecido nas Orientações Pastorais 

sobre o matrimônio (CNBB, 1978) sua evangelização é uma "missão" permanente da 

Igreja Católica. Nesta perspectiva a preparação para o matrimônio é um processo 

abrangente e globalizante, devendo constituir-se numa educação permanente que pode 

ser dividida em duas etapas: preparação remota e preparação próxima. 

A preparação remota diz respeito a socialização no âmbito familiar. Segundo as 

Orientações  

É no seio da família que as crianças, na sua primeira 

convivência com os outros, aprendem as leis básicas do 

comportamento social e da vida cristã e despertam para a 

compreensão e para a vivência do amor concreto que devem 

experimentar na vivência dos próprios pais [...] Na atmosfera da vivência 

familiar das crianças e decididamente marcadas por ela, é que se 

delineiam as primeiras orientações profundas de sua afetividade, bem 

como começam a definir-se os rumos de sua sexualidade (CNBB, 

1978, p. 2) 
 

De acordo com esta visão a sociabilidade religiosa no seio familiar é contínua e 

constitui-se na primeira etapa do processo de construção de uma subjetividade calcada 



em valores católicos. O amor orientado para o outro, porém, não se ampara em práticas 

exclusivamente voltadas para a conjugalidade mas deve ser experimentado como 

aspecto indissociável de sua própria formação como sujeito relacional. Os pais e o círculo 

familiar assumem nesse processo a responsabilidade por moldar moral e subjetivamente 

o sujeito devendo isto atravessar e permear as diferentes instituições e as diferentes 

formas de sociabilidade que nelas se manifesta. 

A preparação remota, como o próprio termo demonstra, é indireta e, como 

consequência, pode ser influenciada por visões de mundo que competem com ela pelo 

significado simbólico e afetivo que desempenham na construção da subjetividade dos 

indivíduos. Na visão dos membros da pastoral familiar seria no percurso entre o batismo 

e a escolha do cônjuge que o católico não engajado (que não pode ser confundido com 

o não praticante)9 se perde no "mundo". 

O mundo neste perspectiva é representado como o conjunto de eventos e 

fenômenos que simbolizam um afastamento do ideal cristão. Diz-se no interior da 

pastoral, que a função da mesma é corrigir as distorções que o mundo provoca na visão 

do nubentes, que passam a encarar o matrimônio e a conjugalidade como uma 

realização pessoal, uma busca pela satisfação sexual ou uma convenção social 

orientada para fins utilitários. Uma socialização sem fulcro na "palavra" (Bíblia) e vivida 

na "ignorância" (desconhecimento) dos valores cristãos compromete, portanto, a 

possibilidade dos casais serem "felizes no casamento". 

Como efeito dessa interpretação do "mundo moderno", como vivendo uma 

processo de densa e difusa secularização10, a igreja deve reabilitar os casais que fazem 

do casamento um símbolo de exposição social ou um evento social imposto pela cultura 

                                                             
9   O católico não engajado é aquele que frequenta eventos religiosos católicos, mas não 
participa de ações pastorais. O católico não praticante é um termo que se generalizou nos últimos 
anos e se refere às pessoas que, apesar de serem batizados e se autodeclararem católicos, não 
praticam a religião e não frequentam eventos religiosos católicos, principalmente a missa e 
procissões. 
 
10   Originalmente associado às Guerras de Religião, onde refletia a perda do controle de territórios 
ou propriedades por parte das autoridades eclesiásticas, hoje se entende que o conceito de secularização 
representa uma mudança cultural caracterizada pela combinação da urbanização, massificação dos 
meios de comunicação e do desenvolvimento de um “ateísmo antropocêntrico” com o declínio dos 
conteúdos religiosos nas artes, na filosofia, na literatura e, sobretudo, na ascensão da ciência, como uma 
perspectiva autônoma e inteiramente secular do mundo (PANTOJA, 2011). Esse entendimento é 
reforçado por Willaime (2012) que vê na secularização uma emancipação das representações sociais que 
possibilita a constituição de saberes independentes da religião capazes de mudar as condições de vida 
do homem. 
 



do espetáculo11. Os membros da pastoral familiar consideram, portanto, que tem a 

função de orientar, evangelizar e resgatar os indivíduos que o procuram para seguir no 

caminho, se não o mais correto, pelo menos o mais ajustado aos ideais cristãos. Nesse 

sentido, eles praticam a "preparação próxima" que se constitui num(a) a) 

aprofundamento da compreensão e vivência do amor; b) conscientização a respeito das 

próprias responsabilidades frente ao sacramento do matrimônio; c) identificação dos 

meios que disporão para viver a vida matrimonial segundo o ideal evangélico. O esforço 

é no sentido de levar os pretendentes à cônjuge a reflexão sobre suas escolhas e a 

natureza do vínculo que pretendem estabelecer. Frente a este objetivo, muitos membros 

da pastoral argumentam que o curso tenta "separar os casais". Isto porque, na tentativa 

de conscientizá-los sobre o significado da decisão que estão tomando e a natureza do 

matrimônio católico (que é indissolúvel, salvo em algumas exceções), acreditam que 

estarão impedindo eventuais conflitos e até separações que acarretarão prejuízos 

emocionais e financeiros. 

A preparação próxima é portanto a característica do curso de noivos, que na 

função de reabilitar católicos não engajados e também os não praticantes desempenham 

um papel evangelizador pois buscam, através de uma aproximação pelo discurso, 

integrar ou reintegrar os participantes na comunidade paroquial incutindo neles 

representações sobre o papel de si como cristãos e membros da igreja, sobre os ideais 

de família, de relacionamento conjugal, sobre o exercício da conjugalidade e da própria 

sociabilidade no contexto da modernidade. A proposta, porém, é um tanto quanto tímida 

quando notamos que esse conjunto de representações e valores são apresentados e 

discutidos em um total de 8 horas de palestras divididos em dois dias. Interessa-nos, 

porém, saber como a pastoral elabora e expressa através das palestras, entendidas 

como narrativas, o imaginário predominante na doutrina sobre a socialização para a 

conjugalidade. 

                                                             
11  Compreendemos a noção de espetáculo tal como Debord (1997), que vê na 
modernidade o desenvolvimento de relações dominadas pela contemplação e consumo de 
imagens. A história do cinema, o papel da publicidade, o glamour criado pelas empresas que 
produzem cerimônias e festas de casamento e o próprio costume são favorecem essa análise, 
na medida em que ajudam compõem um imaginário de enorme valorização da exposição 
imagética dos protagonistas deste evento. Só para se ter uma ideia, enquanto no Brasil a receita 
gerada pelo mercado de casamentos varia entre 15 a 20 bilhões/ano. Nos Estados Unidos essa 
receita alcança cerca de 200 bilhões/ano. 
 



O mecanismo para isto é o convencimento através da linguagem e do exemplo 

pelo testemunho. O casal palestra ocupa-se, portanto, de selecionar casais que podem 

ou não pertencer a paróquia, mas que obrigatoriamente são reconhecidos como tendo 

uma reputação que os torna aptos a desempenhar a função de testemunhar aquilo que 

está previsto no Guia de Preparação para a Vida Matrimonial, um manual que orienta os 

membros da pastoral a organizar e desenvolver as atividades relativas ao Curso de 

Noivos.  

O encontro começa com as orações iniciais seguida de uma apresentação 

individual dos noivos, ambos coordenados pelo casal apresentador. A apresentação dos 

noivos é caracterizada pela resposta à questões referentes ao local e o contexto em que 

eles conheceram e porque pretendem casar na igreja. Essa apresentação gera tensão, 

levando os primeiros casais a darem respostas curtas e diretas. Sandro, marido de 

Augusta, o casal apresentador, aproveita para descontraí-los realizando perguntas mais 

íntimas o que produz muitas gargalhadas. Poucas ou raríssimas vezes durante a 

apresentação os noivos abordam os aspectos religiosos ou espirituais como motivação 

para o casamento religioso, o que é um indicativo do nível de familiaridade dos mesmos 

com a visão de mundo católica, e que muitas das vezes serve para que a equipe 

selecione aqueles casos que consideram mais representativos ou que eventualmente 

demonstram serem potencialmente fadados ao fracasso, uma vez que apresentam uma 

visão “equivocada” ou “distorcida” sobre o significado da escolha por esta modalidade de 

aliança. Como consequência, o casal apresentador passa a fazer referência a estes 

casais no decorrer do curso apontando eventuais distorções na sua motivação para 

casar. Isto é feito de maneira jocosa, mas quase sempre a reação é de constrangimento 

por parte dos casais12. Em algumas apresentações os casais cometem, no juízo dos 

membros da pastoral, falhas como dizer "essa/e é o meu/minha noivo/a". Segundo 

Sandro quando o/a parceiro/a diz isso está inconscientemente querendo falar que 

“possui outro/a parceiro/a”. Na apresentação, normalmente os casais afirmam que estão 

ali em busca das bênçãos de Deus, mas Sandro avalia que dá para perceber que alguns 

casais (homens principalmente) são "malandros" ou "estão escondendo o jogo" como 

                                                             
12   Esse constrangimento se manifesta quando eles estão de pé através de olhares furtivos 
e em direção ao solo, sorrisos breves e contidos, contração corporal em direção ao parceiro, fala 
baixa e engasgada, aproximação constante e repetitiva das mãos ao rosto. Quando sentados 
eles tendem a cruzar os braços e balançar, suave, mas negativamente a cabeça. 
 



relacionamentos extra-nupciais, ou que estão casando para ter acesso a relações 

sexuais ou simplesmente porque querem obter o certificado. No 301º encontro essa 

percepção de Sandro ficou ainda mais evidente quando durante a dinâmica que ocorre 

no primeiro dia do encontro ele percebeu que um dos noivos, Marcos, estava 

escondendo a verdadeira razão de ter pedido a mão de sua noiva em casamento. Como 

a noiva na oportunidade afirmou que só aceitou o pedido depois que Marcos aceitou 

arrepender-se de suas "fugidas", supomos que ele fez o pedido com receio de ser 

abandonado. 

A traição ou infidelidade é sempre um tema tabu entre membros da pastoral e 

noivos. Falar sobre este assunto é causa de desconforto e constrangimento. E o assunto 

é geralmente levantado junto aos noivos quando o mesmo serve de requisito para avaliar 

a capacidade em se perdoar o outro. Quando um palestrante como Flávio, responsável 

pelo tema "Aspectos Jurídicos e Canônicos do Matrimônio" pergunta "Você já traiu o seu 

parceiro?" ou "Você seria capaz de perdoar a traição de seu parceiro?" eles dão um 

sorriso e respondem um "não" quase sempre sem convicção (os homens mais que as 

mulheres). 

No caso da palestra de Ricardo e Fernanda, o tema gera mais polêmica, pois o 

casal dá seu testemunho de perdão diante de uma traição. A racionalidade entorno da 

questão é a de que se o casamento for suficientemente sólido e Deus estiver presente 

no relacionamento entre o casal a traição deve ser perdoada, pois ela demonstra que a 

unidade conjugal está acima das convenções sociais. Porém, parece que essa ideia é 

válida apenas para as mulheres que estão mais subordinadas a essa lógica do que 

homens, uma vez que até o presente momento ainda não registrei casos de maridos 

que deram testemunhos de "perdão" à traição de suas mulheres. 

Em certas ocasiões o questionamento sobre as motivações dos noivos para 

casar sugere que eles se deixam orientar por razões mais pragmáticas, sendo 

constantemente repreendidos pelos coordenadores do curso. No 300º encontro um 

casal manifestou que após uma festa de aparelhagem se conheceu e que dali a três 

meses resolveram casar porque "já estava na hora. Eu estou velha [noiva] e ele [noivo] 

está bem empregado". As perguntas realizadas em seguida foram: "Mas vocês acham 

que já estão preparados para casar? Vocês já brigaram? Você acha que conhece bem 

o seu parceiro? E se ele engordar, você ficar grávida e recusar suas investidas logo nos 

primeiros meses do casamento? Vocês tem certeza que estão no lugar certo?" Feitas 

em tom jocoso, mas desafiador por Sandro, cada uma dessas perguntas foi respondida 



com insegurança e estarrecimento, como se o casal estivessem realizado alguma 

descoberta. 

Após a apresentação de todos os noivos é convidado o primeiro casal de 

palestrantes que abordam o tema "Amor Conjugal". Em alguns casos esta palestra pode 

ser fundida com o tema "Diálogo e conhecimento de si mesmo e do outro". Isto 

eventualmente acontece quando não há palestrantes para cada um dos temas. De 

qualquer modo em ambas os palestrantes abordam desde as fases que constituem o 

processo de socialização do casal até o significado do amor. Normalmente dão ênfase a 

teoria de que a conjugalidade é construída pelo diálogo, pois consideram que o bom ou 

verdadeiro casamento é aquele onde a relação é marcada por renúncias, respeito 

mútuo, fidelidade, confiança, compreensão, cumplicidade e oração. O diálogo, como 

recurso para expressar a si mesmo, deve ser utilizado como mecanismo de cultivo do 

amor, o que aponta para uma introdução dos noivos no contexto do sistema de valores 

que caracteriza o casamento no imaginário desta pastoral: um cultivo permanente do 

amor. Este amor, porém, é reconhecido sob diferentes intensidades na maneira como se 

manifesta. Assim, o amor conjugal é caracterizado por ser ao mesmo tempo uma paixão 

(amor Eros), uma amizade (amor filos) e uma relação de caridade ou de doação (amor 

ágape), onde os indivíduos só são capazes de reconhecer o verdadeiro sentido do que 

pensam estar fazendo e do que sentem pelo outro por meio de um aprendizado que se 

dá pelo reconhecimento, através da conscientização, de que o matrimônio é um 

sacramento de natureza mística, no qual os verdadeiros motivos para sua busca não 

estão na superfície das motivações ditas, baseadas em percepções humanas falhas, 

mas na profundidade das motivações ocultas, cuja agência é divina. Assim, ao decidir 

pela oficialização da relação, os noivos deveriam considerar como motivação principal 

não a atração pelo outro, mas o plano que Deus tem para o casal. Isto significa que o 

amor deve ser tratado não como um sentimento, mas como um dom cujo objetivo é 

expressar a vontade de Deus em seu projeto de construção de uma conjugalidade ligada 

a uma comunidade imaginária de valores. Nesse sentido, ele deve ser compartilhado e 

não usado em benefício próprio. Em suas apresentações Ricardo afirma que os noivos 

decidem casar movidos apenas pelo “gostar”, na procura do “prazer” como forma de 

satisfazer interesses pessoais. "Isso pode causar danos à outra pessoa que, não se 

sentindo amada, mas apenas usada, reserva-se, tornando o relacionamento 

desagradável e até conflitivo, deixando ambos insatisfeitos, podendo levar o casal a um 

fracasso matrimonial." (Slide de Apresentação “Amor Conjugal”, p. 6) 



Os temas "Amor conjugal" e "Diálogo e Conhecimento de si e do outro" 

transforma-se, assim, num mecanismo do curso que visa disciplinar os sujeitos para a 

reflexividade sobre o significado do sentimento que orienta tanto a sua escolha pelo 

parceiro como pelo casamento religioso. O objetivo é demonstrar que em oposição a 

uma racionalidade instrumental que afirma ser o casamento uma instituição social 

caracterizada por determinados padrões culturais, os noivos devem considerar que 

sabem muito pouco sobre a natureza das motivações que os levaram até ali. Ignorantes 

diante deste mistério eles necessitam de orientação, isto é, serem ensinados a se 

conhecerem, a conhecerem o outro e a compreender a natureza do sacramento que 

estão indo em busca. 

Após as palestras sobre estes dois temas é realizado um intervalo e os noivos 

são convidados a participarem de um lanche que reúne salgados feitos pela equipe 

lanche ou comprados em confeitarias pela equipe compras, sucos industrializados, 

refrigerantes, café, chocolate e água. Sandro aproveita a oportunidade para perguntar 

de onde vêm o lanche, ao que alguns membros situados ao fundo do auditório 

respondem que são provenientes de hotéis da cidade. O período do lanche é o principal 

momento de sociabilidade do encontro, pois noivos e membros da pastoral trocam 

considerações sobre o conteúdo das palestras bem como começam a se conhecer 

melhor. O intervalo dura cerca de 20 minutos. Em seguida são entregues aos noivos 

questionários contendo perguntas sobre os temas abordados até aquele momento. 

Segundo os coordenadores da pastoral, estes questionários servem de auto-avaliação 

das atividades empreendidas durante o curso13. 

Após a avaliação são convidados os palestrantes que abordam o tema 

"Sexualidade humana e planejamento familiar", de longe o assunto que desperta mais 

curiosidade e gera o maior número de polêmicas durante o encontro, uma vez que, por 

se situar na fronteira entre a intimidade e a religião, é considerado um assunto tabu. Por 

ter essa característica, a equipe palestra procura selecionar casais que reúnam não só a 

capacidade de expor o tema, mas competência para abordá-lo com uma linguagem mais 

"moderna", ou seja, capaz de dialogar com práticas nem sempre aprovadas pela doutrina 

católica. Por essa razão, há uma grande preocupação por parte da pastoral em manter 

na grade de palestras paroquianos especializados na área da saúde, como enfermeiros 

                                                             
13  Estes questionários ficam arquivados na secretaria do salão paroquial; outra parte fica 
sob a posse da coordenadora da pastoral.  
 



e médicos especializados em biomedicina, endocrinologia, reprodução humana e 

ginecologia. 

Partindo da questão "O exercício da Sexualidade na sociedade atual ocorre de 

forma cristã?" demonstra-se que no contexto atual da sociedade predomina a busca 

constante pelo êxito e autonomia pessoal, o que produz uma dificuldade em “olhar o 

outro”, de cultivar afeto e solidariedade. Expresso como uma manifestação do 

individualismo moderno, isso tende a afetar as relações afetivas, pois ao mesmo tempo 

em que mina a capacidade dos indivíduos se doarem os leva a reconhecerem no outro 

apenas um valor utilitário. Logo, desenvolve-se uma cultura do descarte em que idosos 

são mandados para asilos e embriões são abortados pois nos dois casos os indivíduos 

sujeitos a ambos podem ter seu êxito pessoal e profissional afetado. 

Em geral, os responsáveis por abordar este tema tomam o cuidado de associar 

o que dizem a respeito das práticas modernas às teorias científicas que confirmam o 

prejuízo dessas mesmas práticas, como no caso do uso das diferentes modalidades de 

anticoncepcionais que ao desempenharem a função abortiva também podem provocar 

infertilidade e câncer. Em alguns casos se recorre aos domínios da ética para provocar 

nos indivíduos uma reflexão sobre as contradições das práticas consideradas modernas, 

como no caso do aborto seletivo cujo uso de técnicas de reprodução assistida podem, 

eventualmente, rejeitar ("matar") embriões por não atenderem as expectativas estéticas 

dos pais; ou também quando a fertilização produz mais embriões que o necessário 

(gestão múltipla) e o casal vê-se na obrigação de descartar ("matar") os embriões 

excedentes.  

Interpretadas como "vidas não nascidas", estas formas de aborto são 

interpretadas como um desajuste entre a vontade de ter filhos, como representação da 

ideologia ainda predominante sobre a maternidade como realização pessoal, e um 

projeto que não está sob o domínio da racionalidade humana. Vertida sobre a ideia de 

que os filhos pertencem à Deus, tentar controlar a sua produção e geração por métodos 

considerados não-naturais, é considerado uma anormalidade frente ao plano divino. 

Como é muito comum se ouvir entre os membros da pastoral, "se Deus não te abençoa 

com um filho é porque ele tem um outro plano para tua vida. Então pare de perguntar 

porque isso aconteceu e passe a pensar no 'pra quê' isso aconteceu". De acordo com 

essa mentalidade, tentar se opor ao que Deus quer pode produzir consequências 

espirituais desagradáveis.  



Um dos principais pontos de discussão e que podem gerar até debates 

acalorados é exatamente sobre os mecanismos de controle da reprodução. A pastoral 

defende a ideia de que ele deve ser natural e o meio mais adequado para isso é o método 

Billings, baseado na observação do muco cervical. A principal dúvida que os noivos 

levantam sobre ele está no seu grau de confiabilidade, uma vez que segundo a literatura 

consultada pelos palestrantes depende do nível de conhecimento que as mulheres tem 

sobre seu próprio corpo. Ora, como a fecundidade é considerada um bem, um dom, um 

fim do casamento, os palestrantes tendem a apoiar sua visão sobre os métodos naturais 

de reprodução mas num contexto que tenta dialogar com sujeitos oriundos de uma 

classe determinada, cujas horizonte cognitivo e as condições financeiras são 

suficientemente satisfatórias para afirmar que eles tem acesso a outras métodos 

socialmente aceitos para deliberar sobre essa questão. O desafio pedagógico neste caso 

é mais do que somente de método de convencimento, mas também de legitimidade do 

discurso, uma vez que pertencendo a grupos com razoável ou alto nível de instrução, os 

noivos recusam adotar práticas que os levariam a compartilhar o cuidado de si com 

outras instituições além do seu próprio eu. 

Após as discussões levantadas pelo tema da sexualidade, os noivos participam 

de um tipo de brincadeira onde fazem circular uma bola colorida de plástico, 

suficientemente grande para caber nas duas mãos, ao som de uma música que quando 

para o casal que a tem sob sua posse é convidado a subir no palco à frente de todos a 

fim de responder as seguintes perguntas: a) como se conheceram?; b) qual o fato mais 

pitoresco do relacionamento?; c) como foi o pedido de casamento?; d) vocês já brigaram 

após o noivado? Se sim, conte para nós; e) qual a música que mais lembra o amor de 

vocês?  

A passagem da bola é realizada entre os noivos e deveria seguir a ordem em 

que eles se encontram sentados. A medida que ela circula e a música toca a tendência 

é que os casais fiquem mais eufóricos e temerosos de serem convidados a irem para o 

palco. Como resultado, em algumas ocasiões os noivos jogam a bola para o alto, para 

os lados ou empurram com a ponta dos dedos para a frente, sendo logo em seguida 

advertidos por Sandro que os ameaça chamando aqueles que não realizam a atividade 

da maneira correta. Essa tentativa de evitar a bola expressa a vontade dos noivos em 

não serem vistos, pois a condição para a realização da dinâmica é que eles exponham 

suas experiências mais íntimas.  



Durante as exposições que os casais realizam, o casal apresentador realiza 

perguntas que estimulam os noivos a se aprofundarem na reflexão sobre suas 

motivações e intenções ou mesmo com o propósito de revelar detalhes ocultos no 

processo de socialização nupcial. Curiosamente os noivos tendem a "confessar" o que 

fizeram para estar juntos ou mesmo para justificar a união, como no caso de noivas que 

forçaram o parceiro a tomar a decisão de casar sob a ameaça de romperem o 

relacionamento. Em alguns casos confessam também que estão sofrendo oposição da 

família por ter tomado a decisão de casar.  

Ao fim das exposições o casal que despertou maior comoção ou arrancou mais 

gargalhadas é convidado pelo casal apresentador a substituí-lo anunciando a próxima 

palestra: "Ser família no mundo de hoje". O casal convidado para abordar este tema tem 

necessariamente que se aproximar dos casais de forma que seu discurso não funcione 

como instrução. Devem, segundo as orientações do Guia, "explicar a preocupação da 

Igreja em elucidar pontos que estrangulam o relacionamento a dois, muitas vezes 

levando ao colapso familiar", ou sejam, sua narrativa deve situar o casamento e família 

num contexto de desarranjo social onde a rede de relações que constituem a família é a 

unidade que justifica a existência de uma "crise moral”. Tal como na palestra sobre 

sexualidade, esta opõe o modelo ideal preconizado pela igreja à realidade da 

modernidade. Desenvolve-se a partir disso uma dura crítica à alienação familiar em 

virtude do progresso, uma vez que as novas tecnologias tendem a diminuir os vínculos 

entre as pessoas; a independência feminina associada à criação independente, 

consideradas as principais causas do desarranjo familiar observado nos dias atuais; a 

ausência do diálogo que afeta o senso de compromisso entre o casal; o individualismo, 

que encerra na família uma disputa de poder que subverte a posição do homem como 

sujeito dominante; e, principalmente, a ausência da dimensão divina como norteadora 

das práticas. Essa visão está apoiada numa literatura que vê a família ameaçada 

 
 [...] pela "praga" do divórcio, das “uniões livres”, do aborto, do 

chamado “amor livre”, do “sexo seguro”, da “produção independente”, 

dos “casamentos” de pessoas do mesmo sexo, dos preservativos,  

etc... Tudo isso é fruto de uma sociedade mergulhada no consumismo 

e no utilitarismo, que fez uma opção pela “cultura do prazer” e, em 

consequência, pela “cultura da morte”. (Ser Família no Mundo de Hoje. 

Slide de Apresentação, p. 18). 



Portanto, em alternativa a essa imagem desarranjada do mundo, a igreja, por 

meio de um curso com 8 horas de duração, oferece o modelo da família cristã, vertido 

sobre uma outra imagem, a da sagrada família, isto é, a família "legítima", no julgamento 

dos paroquianos, formada por um homem e uma mulher unidos através do sacramento 

do matrimônio, tendo seus filhos como fruto dessa relação, e assentado num projeto 

divino que prevê a heterossexualidade como norma, a reprodução segundo meios 

naturais, a vivência da sexualidade não como um fim em si mesmo e a transmissão de 

valores cristãos aos descendentes em harmonia com os verdadeiros ideais católicos. 

Esse entendimento caracteriza, portanto, todo um sistema de crenças que muito mais 

do que convencer os noivos a seguir o modelo atualiza um imaginário que predomina na 

sociedade brasileira, a ideologia da família tradicional, que se não existe de fato ajusta 

as relações de parentesco e aliança em diferentes formas de arranjo. Em todo caso, os 

palestrantes desenvolvem uma narrativa que tenta reespiritualizar o significado e o 

sentido de família, que supondo uma escolha livre e sem os constrangimentos de 

normas externas, rompe continuamente com um projeto de ordem social, fabricando 

uma série de patologias que estão na origem de todos os problemas enfrentados pela 

sociedade.  

O primeiro dia do curso é encerrado próximo às 18h com o testemunho de uma 

família que, revisitando os principais elementos abordados pelos palestrantes que a 

precederam, procuram explorar nas suas vivências a experiência conjugal segundo os 

princípios da socialização evangelizadora. O testemunho mais recorrente é o de um 

casal cujo filho fora baleado por uma assaltante na altura do pescoço e correu sério risco 

de morte. Entre os diversos problemas enfrentados pela família durante a ocasião, o pai 

relata que se viu diante da conveniente possibilidade de vingar a tentativa de homicídio 

do filho reunindo pessoal e recursos para encontrar e matar o suspeito do crime. Ele 

afirma que não só havia reunido os recursos, como havia encontrado o suspeito e 

recebido apoio de amigos e familiares para dar cabo do mesmo. Porém, numa visita de 

rotina, após algumas semanas em coma, o filho esboçou sua primeira reação, 

escrevendo numa folha de papel (que durante o testemunho é exibida no slide de 

apresentação), o seguinte texto: "O cara que atirou em mim merece perdão".  

Nas vezes em que o casal dá esse testemunho é comum ver os presentes 

chorando. A proposta, assim, é também inserir uma dimensão mística na experiência de 

socialização, pois nesse testemunho o casal afirma continuamente que forma uma 

família que segue os princípios cristãos, mas que eventualmente Deus os colocou a 



prova para testar sua fé nesses mesmos princípios. O casal interpreta que a tentação 

para vingar a tentativa de homicídio do filho foi uma demonstração de como eles estavam 

sujeitos a crise de valores presente no mundo de hoje, "que não vê nas pessoas uma 

expressão da vontade de Deus, e procura nas suas ações um 'porque' sem se dar conta 

de que na verdade há em tudo que fazemos um 'para que' que está longe de nossa 

capacidade de discernimento". 

Se nas primeiras horas do curso uma parte dos noivos age de maneira tensa e 

sobressaltada em grande medida porque procuram encontrar formas de resistir a 

expectativa de serem "contaminados" com valores considerados conservadores e 

tradicionais, ao longo dos momentos de sociabilidade, como no lanche e nas conversas 

paralelas que mantém com algum membro da pastoral, eles acabam por ser familiarizar 

com o ambiente o que dá lugar a um conjunto de performances mais serenas e 

confiantes. De algum modo eles percebem que apesar da proposta doutrinária, não há 

discursos radicais ou de manifesta intolerância às práticas indesejadas como o aborto, a 

castidade ou o recasamento. Em virtude dessa familiarização que se produz ao longo do 

encontro Sandro desenvolve uma estratégia bastante curiosa de preencher com 

curiosidade a expectativa dos noivos sobre as atividades do dia seguinte. Por mais de 

uma vez ele repete a expressão "Se vão sair hoje a noite e pretendem acordar cedo, 

podem até vir de óculos escuros, mas não faltem e cheguem a tempo de acompanhar a 

primeira palestra que é... Como é mesmo Augusta? [Augusta responde] É a palestra 

sobre os 'Aspectos jurídicos e canônicos do matrimônio'". O segundo dia ganha assim 

uma caráter normativo e utilitarista, pois se volta para temas que afetam não só a vida 

psíquica e espiritual do casal, mas a própria dimensão econômica e institucional da 

relação conjugal. 

Tenho notado que a palestra sobre os aspectos jurídicos e canônicos do 

matrimônio é a que apresenta a maior variedade de palestrantes. Desde quando integrei 

a pastoral, um diácono, o casal que fora coordenador até a minha chegada e um 

paroquiano vinculado a um cartório da cidade já a apresentaram. É muito provável que 

essa irregularidade se deva ao fato de que nele a importância do testemunho é menos 

significativa, pois a palestra se volta para os elementos normativos que configuram a 

formalização do laço conjugal.  

De um modo geral o casamento é interpretado pelos palestrantes como uma 

instituição natural que só acontece por uma livre decisão e adesão, por meio de uma 

pacto de amor que é legalmente chamado de contrato. Esse contrato, porém pode ser 



contraído de duas formas: o casamento civil, realizado em um cartório e perante um juiz, 

sendo tratado como um "contrato de aluguel de corpos", e o casamento religioso ou 

matrimônio, visto como sagrado já que admite em sua natureza uma dimensão 

sobrenatural. 

Apesar da visão que desqualifica o casamento civil, o mesmo é definido como 

um "contrato de características especiais, pelo qual o homem e a mulher se unem 

legalmente, sob o compromisso de procriação, de fidelidade e de assistência mútua, com 

deveres específicos e comuns quanto à criação, manutenção e educação dos filhos" 

(“Definição de casamento”. Aspectos Jurídicos e Canônicos do Matrimônio, Slide de 

Apresentação, n. 1). Essa definição guarda consigo uma função bem definida, que é 

acionada para advertir que apesar de ser desvalorizado no âmbito do curso ele garante 

a preservação do patrimônio dos cônjuges. Mesmo assim preserva-se a crítica de que 

se ele é uma garantia é porque pressupõe que os relacionamentos estão sempre sujeitos 

a serem rompidos ao sabor das conveniências, o que o coloca no centro da crítica a 

cultura dos relacionamentos descartáveis implantado pela modernidade.  

Por sua vez o matrimônio, ou casamento religioso, é abordado como sendo um 

vínculo de natureza solene, caracterizado pelo consentimento mútuo, pelo ideal de 

felicidade compartilhada, por presumir a unidade e ser indissolúvel. Há nesta distinção 

uma tentativa declarada de sugerir que a escolha pelo casamento religioso é mais “séria” 

que a escolha pelo casamento civil, e que se os noivos pretendem construir um 

relacionamento duradouro devem reconsiderar a ideia de que estão se casando para se 

tornarem felizes, pois uma aliança que se pretende duradoura se satisfaz com a proposta 

de tornar o outro feliz, uma recomendação que tende a se repetir continuamente ao longo 

do encontro. Neste sentido, o casamento religioso guarda um simbolismo de natureza 

cognitiva, pois dando a certeza de que é uma escolha dirigida para um relacionamento 

ad infinitum se opõe a simples intenção de estabelecer um vínculo sem maiores 

compromissos. 

O caráter jurídico e institucional que acompanha o discurso sobre o casamento 

ao longo dessa última palestra é sempre favorecido pelas inúmeras dúvidas que os 

casais manifestam ao longo da exposição. Em suas perguntas predomina o interesse 

pela tramitação do processo, pelas possibilidades de anulação, invalidação ou mesmo 

pelo regime de distribuição dos bens, questões práticas que estão na ordem do dia, uma 

vez que apesar de razoavelmente instruídos muitos casais desconhecem a série de 

componentes legais que estão envolvidos em sua decisão de casar. 



Essa perspectiva encontra continuidade também no tema sobre "Administração 

do lar", palestra que encerra o conteúdo voltado para as questões de caráter relacional 

ou de natureza "terrena". Esta palestra tem sido realizada por um casal de aposentados 

que já idosos encontra alguma dificuldade para frequentar o encontro. A esposa, por 

exemplo, dificilmente acompanha o marido que justifica sua ausência pela dificuldade 

que a mesma possui em subir escadas. Em virtude disso Macedo, o marido, tem se 

apresentado sozinho e é o único que não usa microfone por achar que para ser 

compreendido não precisa de muitos recursos, já que o tema interessa a todos. 

Apesar de recusar o microfone ele não abre mão da apresentação em slides e 

de um texto de apoio intitulado “O segredo do casamento” (Revista Veja, 14/09/2005 (p. 

24), que versa sobre as inúmeras dificuldades para manter a relação e sugere que os 

casais se renovem casando continuamente com seus próprios esposos. Nas entrelinhas 

ele também revela que a separação gera despesas que eventualmente poderão ser 

contraídas quando o indivíduo se lança numa nova relação. No verso da página ele 

disponibiliza uma planilha com um modelo de “Orçamento Familiar” que orienta os noivos 

a como administrar a relação entre receita e despesa. No slide são apresentadas 

informações sobre os tipos de despesas que um casal normalmente possui em seu 

orçamento doméstico, como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. 

Esclarecendo os noivos de que um lar se faz com amor, mas precisa ser sustentado com 

dinheiro, Macedo aproveita para dizer que um bom casamento precisa de equilíbrio e 

planejamento. Citando Dom Fernando Gomes, Arcebispo de Goiânia, ele afirma que: 

“Cometeriam uma grave imprudência os que pretendessem casar-se sem um mínimo 

de condições financeiras que assegurassem a subsistência da família a constituir-se.” 

Com esse intuito ele adverte que os casais devem evitar ou ter muito cuidado com o 

“cheque especial”, o “cheque pré-datado”, o pagamento com “cartão de crédito”, com 

empréstimos e financiamentos e “Promoções". Ao estilo dos manuais de economistas 

que abordam despesas pessoais, como Samy Dana (2013) e Gustavo Cerbasi (2014), 

orienta os casais a planejarem suas compras, não comprar por impulso e quando o fizer, 

pesquisar antes. 

Macedo termina sua palestra contando sempre o curioso caso de um amigo 

que comprou um aparador de grama para compor o ambiente de grama sintética do seu 

jardim de inverno, tentando demonstrar que quando as pessoas se deixam levar pelo 

exibicionismo das aparências muitas das vezes podem comprometer o orçamento e 

consequentemente o próprio relacionamento conjugal.  



Por sua aproximação com a ordem econômica, essa tende a ser a palestra cujo 

caráter religioso é menos evidente, mas ainda assim predomina nela uma 

disciplinarização dos comportamentos segundo o pressuposto de que para uma boa 

harmonia conjugal é necessário que haja um autodomínio de si e das práticas que 

podem afetar a espiritualidade do casal. 

Antes de chegar a última palestra do encontro faz-se um intervalo para o lanche 

que repete o cardápio do dia anterior. Nele podemos observar uma maior familiaridade 

entre os casais e os membros da pastoral que conversam, riem e manifestam interesse 

pelas ações da paróquia. Durante o intervalo, que tem duração de cerca de 20 minutos, 

os aniversariantes do mês são convidados a se aproximarem da mesa onde é servido o 

lanche e junto com todos os presentes cantam parabéns e recebem orações.  

De volta aos seus lugares os noivos recebem o mesmo formulário do dia 

anterior e passam a responder às questões sobre as palestras que viram até então. 

Preparam-se assim para a última parte do curso que é normalmente realizada por um 

sacerdote. 

A palestra de encerramento é sobre o "Sacramento do Matrimônio" e versa 

normalmente sobre a doutrina que a igreja reserva para o casamento. Nela se dá ênfase 

ao conceito de sacramento e sua origem litúrgica, onde predomina o discurso de que o 

matrimônio "é o instrumento de Deus para unir no amor um homem e uma mulher e que 

ele confere ao casal todas as bênçãos e graças, para que consigam ser fiéis e cumprir 

diante da Igreja, da comunidade e principalmente de Deus essa aliança conjugal". 

("Sacramento", Slide de apresentação, p. 3). Com essa definição o palestrante tenta 

dissolver a ideia de que o casamento é uma ação passional, pois ao invés de paixão os 

pretendentes devem reconhecer que para se casar na verdade eles devem estar na 

Graça de Deus e em comunhão com a Igreja. Para isso eles precisam, entre outras 

coisas, de um amadurecimento pessoal, do conhecimento de si mesmo e do outro, de 

um planejamento financeiro que se adeque a realidade econômica do casal, de uma 

preparação psicológica e espiritual e o mais importante, que estejam prontos para se 

amar independente dos obstáculos que atravessem ao longo do relacionamento. 

Caracterizado por ser uma exposição que se remete insistentemente a 

passagens bíblicas, o conteúdo da palestra tenta disciplinar os noivos a adotarem ações 

espiritualizadas levando-os a crer que sua busca pela chancela religiosa não representa 

apenas uma decisão de foro íntimo e pessoal, mas um reconhecimento do papel 

exercido pelo divino e pelo sagrado na construção de sua identidade como sujeito 



pertencente a uma comunidade de fé. Espera-se que eles saiam relativamente 

convertidos, possibilitando que o pensamento religiosos penetre suas vidas e os afastem 

de um horizonte cognitivo exclusivamente racional, individualista e utilitarista. 

Após essa palestra o curso passa por um intervalo de cerca de 20 minutos em 

que a equipe de liturgia se ocupa de preparar o ambiente para a missa, trazendo cadeiras 

de plástico para ocupar os espaços vazios no interior do ambiente, limpando o palco 

onde é colocada uma mesa utilizada como altar, distribuindo folhetos com o conteúdo da 

missa, acendendo as velas, posicionando o missal, preparando o ofertório, etc. É nesse 

momento que o casal apresentador convida os membros da pastoral responsável por 

organizar o curso para se apresentar a plateia de acordo como o modelo "Eu sou o 

fulano, eu sou a cicrana. Estamos a tantos anos casados e temos (ou não) n filhos." 

Nessa apresentação mesmo os casais casados no civil devem considerar que o tempo 

de casado válido é o realizado na igreja. Em seguida tem início a missa baseada no 

evangelho do dia que se encerra por volta das 13h. Ao final da missa os membros da 

pastoral se reúnem no térreo e esperam os noivos descerem para entoarem uma canção 

de despedida.  

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Encontros de Preparação para a vida matrimonial ou Cursos de Noivos são 

eventos coordenados por pastorais familiares no âmbito da Igreja Católica e exigidos 

para que um casal realize o matrimônio ou casamento religioso. Seu objetivo é levar os 

casais a refletirem sobre as características e tensões do casamento. Baseados no 

discurso de orientação religiosa seus organizadores tentam dissuadir os pretendentes a 

cônjuge de práticas consideradas profanas ou alheias a órbita da ideologia cristã de 

vertente católica. Procuram, assim, convencê-los por meio do recurso à linguagem e do 

exemplo pelo testemunho a seguirem modelos orientados para o verdadeiro casamento, 

aquele inspirado na sagrada família. 

A intenção deste estudo foi demonstrar que o discurso orientado pela visão de 

mundo religiosa é desenvolvido através de uma pedagogia que reúne tanto elementos 

da doutrina católica como elementos extraídos das representações sobre o mundo 

voltado para a satisfação pessoal. Pretendendo evangelizar, o curso que foi objeto deste 

estudo, utiliza desse recurso para tentar "re"-socializar os casais instruindo-os a 

perseguirem um projeto de conjugalidade protegido da imoralidade, da infidelidade e do 

individualismo.  



Provisoriamente, podemos considerar que a experiência da socialização 

conjugal encontra neste evento cenário ideológico que situa o casamento no horizonte 

de uma dimensão simbólica que acaba marcando a trajetória de vida dos participantes. 

Seja qual for a motivação daqueles que pretendem casar no religioso ao se deparar com 

os discursos sobre casamento, família e conjugalidade presente no imaginário do 

catolicismo os noivos identificam, reconhecem e tomam nota dos valores e crenças que 

estão na base de suas representações sobre o sentido do que estão perseguindo 

quando decidem subir ao altar. 
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