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Résumé: Dans le cadre d’une enquête menée auprès d’hommes en couple gay, des questions ont été 
notamment posées sur l’organisation matérielle et financière de leur vie conjugale. Comme leurs 
contemporains, les hommes interrogés oscillent entre la volonté de rester indépendants et le désir de 
former un couple solidaire, reposant sur des liens étroits, y compris matériels. Leur idéal se traduit 
rarement par une « fusion » des ressources mais par une indépendance concertée, grâce à laquelle chaque 
individu assume ses propres responsabilités quant à la gestion de son argent. La manière dont l’argent 
circule dans les couples gays semble donc s’inscrire dans un mouvement plus large d’autonomisation par 
rapport aux rôles conjugaux traditionnels. Néanmoins l’accès à la parentalité pourrait nettement orienter 
les parents gays vers une plus grande mise en commun associée à une nette différenciation des tâches 
liées à la gestion financière et matérielle de l’univers domestique. 

Mots-clés: couple gay, conjugalité, argent, finances conjugales, homosexualité, genre. 
 
Resumo: No quadro de uma pesquisa conduzida com homens em casais gays, algumas questões formas 
colocadas relativamente à organização material e financeira da vida conjugal deles. Como seus 

                                                        
1 Este texto foi publicado em outra versão:: « L’argent dans les couples gays », in Hélène Belleau & 
Caroline Henchoz (dir.), L’usage de l’argent dans les couples: pratiques et perceptions des comptes 
amoureux. Perspective internationale, Paris, L’Harmattan, pp.259-295.  
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contemporâneos, os homens interrogados oscilam entre a vontade de permanecer independentes e o 
desejo de formar um casal solidário, baseado em laços fortes, também materiais. O seu ideal se traduz 
raramente em uma fusão de ressurças, mais por uma independência concentrada graça à qual cada 
individuo assume suas propinas responsabilidades na gestão do dinheiro. A maneira na qual o dinheiro 
circula nos casais gays parece se inserir num movimento mais amplio de autonomização em relação aos 
papeis conjugais tradicionais. Porem, o acesso à parentalidade poderia orientar os pais gays na direção de 
uma maior disponibilização comum (mise en commun) associada à diferenciação de tarefas ligadas à 
gestão financieira e material do universo domenstico. 
 
Palavras chave: Casal gay; Conjugalidade; Dinheiro; Financias conjugais, Homossexualidade, Gênero  
 
 
Os casais contemporâneos, incluindo os casais gays, são marcados por um forte ideal de 
igualdade e autonomia tanto no domínio da sexualidade quanto no que se refere às 
tarefas domésticas e gestão da renda do casal2. No entanto, em se tratando da 
sexualidade, tarefas domésticas ou gestão do dinheiro, as ciências sociais nos mostraram 
que essas relações conjugais se caracterizam por serem dissimétricas. (assimétricas). 
Nos casais heterossexuais, no seio da família, onde os papéis tradicionais de gênero se 
dividem, o homem é encarregado de prover financeiramente as necessidades do lar e a 
mulher se dedica principalmente ao trabalho doméstico e educação dos filhos. Cada 
parte do casal tem expectativas associadas a seu próprio gênero e ao gênero do 
companheiro ou companheira, e, em parte determinadas pelas representações 
tradicionais da conjugalidade. Essas expectativas são freqüentemente negligenciadas 
pelo fato de terem sido incorporadas pelos indivíduos. (Nyman, Evertsson, 2005: §26-
27). O fato de me dedicar a casais constituídos por dois homens é significativo nesses 
diferentes campos. 
 
Se para os casais heterossexuais o dinheiro e a gestão da renda co3nstituem um 
instrumento de hierarquização de lugares e papéis, podemos pensar que para os casais 
homossexuais isso se passa de outra forma? Christopher Carrington, sociólogo 
americano, é o autor da obra sobre a vida conjugal de homens e mulheres homossexuais 
nos anos 90 em São Francisco (Carrington, 1999).Para realização do trabalho, o 
sociólogo se baseia em entrevistas realizadas com 52 casais homossexuais masculinos e 
femininos, nos quais cinco tinham filhos e em uma pesquisa etnográfica realizada com 
oito dos casais. Christopher Carrington se interessa principalmente aos ‘pequenos fatos’ 
que participam da definição do que é uma relação qualificada como ‘familiar’. O autor 
nos mostra que a repartição do trabalho doméstico era para os casais do mesmo sexo 
uma questão de poder. A esse respeito, Carringtonatenta à importância do nível de 
conforto dos indivíduos. Em muitos casos, a diferença clara na renda favorece um 
menor investimento no trabalho doméstico para aquele responsável pela parte mais 
significativa do orçamento do casal. Por outro lado, uma renda alta facilita que o 
pagamento de um/a empregada/o, diminuindo assim o peso desse trabalho para o casal. 
Os casais interrogados por Cristopher Carrington, no que se refere às despesas, colocam 

                                                        
 
3A importância da norma de igualdade conjugal nos casais gays, destaca nessa pesquisa, foi objeto de 
uma outra análise. (Courduriès,2006et2011). 
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em prática uma grande solidariedade. Os recursos são frequentemente destinados às 
necessidades pessoais, evidentemente, e colocados em comum para as despesas 
conjugais, porém, algumas vezes, esses recursos podem também servir para ajudar o 
companheiro ou companheira. Do ponto de vista da gestão desta circulação financeira, 
Carrington aborda a utilização frequente de um tipo de livro de contas para o orçamento 
do lar,principalmente entre os casais financeiramente mais confortáveis. Essa gestão do 
dinheiro do casal propicia, nos primeiros anos de co-habitação, a emergência de um 
papel de ‘administrador’ financeiro, responsável por coordenar o uso do dinheiro 
(Carrington, 1999: 161-162). Os casais gays analisados por Cristopher Carrington se 
caracterizam por uma forte propensão a unificar grande parte de suas rendas, dando-lhes 
uma destinação conjugal. Ao mesmo tempo, assim como já foi mostrado entre os casais 
heterossexuais, uma diferença importante na renda constitui um instrumento de 
hierarquização conjugal.  
 
De que modo os casais gays que entrevistei se encarregam da dimensão financeira da 
vida de casal? Os homens entrevistados para essa pesquisa manifestaram certa reserva 
face às minhas questões sobre a dimensão financeira de suas vidas com seus 
companheiros, se escondendo atrás do velho ditado: “No amor, a gente não conta”. 
Nesse caso, o senso comum se aproxima das teorias sociológicas que afirmam: “quando 
o dinheiro invade o campo das relações pessoais, ele inevitavelmente reflete no senso da 
racionalidade instrumental dessas relações” (Zelizer, 2005a: 41). Por sua vez, Viviana 
Zelizer nos convida a considerar o assunto a partir de um olhar critico. (Zelizer, 2005b: 
20). Para além da sua finalidade operacional, o dinheiro colocado em circulação ao seio 
do casal contribui plenamente para elaboração e manutenção da relação 
conjugal.Segundo a natureza da relação, o momento e intenção em que o dinheiro é 
colocado em circulação, vários significados lhe são atribuídos. Nos casais da minha 
pesquisa, qual é a forma das responsabilidades pelas despesas? Os recursos financeiros 
dos indivíduos são unificados para compor as despesas do casal ou eles são 
administrados de diferentes maneiras? Os casais gays tem a possibilidade de abrir 
contas bancarias conjuntas e de dar, graças a um pacto civil de solidariedade (PACS), 
um caráter oficial à relação material. Em qual medida os casais gays recorrem a essas 
formas de institucionalização dos bens materiais conjugais? Antes de responder a essas 
questões, proponho uma breve explicação a respeito de como essa pesquisa foi 
construída.  
 

OS PROCEDIMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO4 

 
Cinquenta e nove homens aceitaram dar seus depoimentos a essa pesquisa. A maior 
parte delesresponderam à uma mensagem de convite publicada em sites de internet de 
sociabilidade gay,difundidas por um boletim eletrônico de uma revista homossexual ou 
                                                        
4 Esta pesquisa está inscrita no contexto de um doutorado em Antropologia Social e Histórica sobre 
conjugalidade homossexual masculina, orientado por AgnèsFine,e no contexto de um pos-doc. Foi 
financiada por uma bolsa de pesquisa da Agência Nacional de Pesquisa sobre AIDS 
(l’Agencenationalederecherchesurlesida)e por um fundo para jovens pesquisadoresdeSidaction.  
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enviada aos participantes de um fórum na internet sobre casamento gay. Responderam a 
esse chamado para a pesquisa aqueles que se reconheciam nas expressões “casal gay” e 
“vida de casal”. O fato de não ter explicitado, no convite, uma definição a priori da vida 
de casal que poderia ser inclusa na pesquisa (como por exemplo, os critérios ligados à 
duração da relação ou à coabitação),privilegiaram uma auto-definição pelos próprios 
interlocutores. Supondo que para abordar questões relacionadas à intimidade (Le Gall, 
Le Van, 20075), a escrita seria um canal mais favorável do que a oralidade e que me 
seria necessário buscar os meios de favorecer ao máximo a livre expressão dos meus 
interlocutores, optei por uma metodologia diversificada.Alguns dos meus 
interlocutoresenviaram por internet relatos de vida de 10 a 60 páginas. Sob a forma de 
questões-respostas por e-mail, nos reportamos a esses relatos.  
 
A Internet impõe uma distância geográfica, mas,ao mesmo tempo, favorece uma relação 
de proximidade; o tom é algumas vezes, confidencial.O pesquisador não é mais 
reconhecido sob a figura de ‘estrangeiro’, à espera do momento do testemunho que pode 
tardar várias semanas ou até vários meses; ele é alguém próximo e distante ao mesmo 
tempo. Enquanto alguns propuseram o distanciamento através da resposta eletrônica, 
outros, que não desejaram ou não puderam utilizar essa ferramenta, levaram-me a levar 
em consideração a realização de entrevistas telefônicas. A conversa por telefone 
permite, como em uma entrevista, um discurso dinâmico e interativo. O etnólogo não é 
só mais um nome na internet, mas sua voz ganha corporalidade. Essas trocas, na maior 
parte do tempo, se realizaram a partir de várias chamadas telefônicas que, uma vez re-
transcritas, constituíram depoimentos particularmente eloquentes. As entrevistas foram 
realizadas sob a forma de verdadeiras conversas, “estratégia etnográfica recorrente que 
visa, justamente, reduzir a artificialidade da situação de entrevista”(Olivier de Sardan, 
1995).  
 
No total, foram sete horas de conversas gravadas. Realizei também entrevistas do tipo 
compreensivas e, assim que tive possibilidade, conversas etnográficas com homens 
dispostos a um encontro. Paralelamente à coleta desses discursos, o contato 
privilegiado, durante quatro anos, com um casal formado por dois amigos, forneceu 
observações valiosas sobre os fatos conjugais cotidianos os quais, algumas vezes, 
escapam dos discursos.Tais pistas metodológicas permitem trabalhar com a distância 
apropriada entre entrevistador e entrevistado.  
 
Os homens que participaram dessa pesquisa habitam em Paris ou próximos, mas 
também em outras regiões francesas, normalmente em cidades, nas metrópoles regionais 
ou algumas vezes, em meio rural. Eles têm entre 24 e 50 anos, sendo que a faixa de 30 
anos é a mais representativa. Entre os 34 entrevistados, 18 pertencem à categoria de 
profissionais com nível superior6. Diversos fatores explicam as características do grupo. 

                                                        
5 Os autores perguntaram sobre a iniciação sexual pedindo aos informantes que contassem suas 
experiências por escrito. 
6 Entre as outras pessoas entrevistadas, cinco pertenciam a categoria socioprofissional de profissões 
intermediárias, seis eram empregadas, uma era comerciante e quatro são sem atividade profissional 
(nomenclatura de profissionais e categorias socioprofissionais da INSEE). 
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Inicialmente, “as relações são mais numerosas no momento de maturidade, ou seja, 
entre 25 e 45 anos. Nesse momento, dois a cada três homens estão envolvidos em uma 
relação estável. (Schiltz, 1997). A pesquisa realizada pela “Presse Gay”7 afirma que a 
coabitação acontece principalmente na faixa etária de 30 anos. As especificidades nas 
amostras se explicam certamente também pelas modalidades da pesquisa: aqueles que 
responderam ao convite pela internet e aceitaram escrever um relato de vida tem 
recursos culturais mais elevados e quase todos tem acesso fácil à escrita, como podemos 
observar por alguns relatos de mais de 40 páginas. Alguns sociólogos já destacaram as 
especificidades da população homossexual e mostraram que é muito significativa a 
parcela de homossexuais pertencentes à classe média alta, uma vez que os 
homossexuais investem mais na escolaridade em vista de encontrar profissões 
normalmente mais tolerantes em relação à homossexualidade. Os mesmos estudos 
mostram que é significativo o número de homossexuais que moram em meios urbanos; 
segundo os estudos, as grandes cidades favorecem e facilitam a vida homossexual. 
(Pollak, 1982; Messiah, 1996 et Schiltz, 1997). 
 
Após a apresentação das principais características que formam o perfil dos 
entrevistados, veremos como se organizam, no contexto conjugal, as trocas materiais. A 
vida a dois implica, sem dúvidas, em ou um certo número de despesas comuns. No 
mínimo, uma parte da renda de cada um dos dois membros do casal deve ser destinada a 
essas despesas.Ao contrário das expectativas, o princípio que parece subentendido nesse 
tipo organização financeira é o da autonomia individual. 
 
 

UMA ORGANIZAÇÃO MATERIAL DA VIDA COMUM SEMPRE 
AUTÔNOMA  

 
Como para o casamento, o Código Civil coloca a “residência comum” como condição 
do pacto civil de solidariedade (PACS). Além disso, vários elementos da vida social nos 
fazer crer que a vida em casal e a coabitação são naturais: disposições fiscais favorecem 
as relações conjugais (Zelizer, 2005b: 24), mas também os modelos de casais que nos 
rodeiam, a literatura e, geralmente, as obras de ficção. Esta exigência, que se mantêm 
globalmente forte, influencia diversamente os sujeitos de acordo com sua posição social 
e sua origem cultural, seu sexo e também sua orientação sexual. Os resultados das 
pesquisas sociológicas realizadas até esse momento comhomossexuais franceses 
evidenciam uma forte especificidade a respeito do comportamento conjugal 
homossexual no que se refere à residência. Para muitos homossexuais, a tomada de 
consciência sobre sua sexualidade veio, frequentemente, acompanhada da idéia que eles 
não poderiam formar uma família ou mesmo um casal; é difícil se projetar na vida de 
um casal que coabita. Entre os homens homossexuais interrogados pela Presse Gay em 
1995, 34% viviam com o parceiro em coabitação e 27% em não coabitação (Schiltz, 
                                                        
7 Projetada para conhecer melhor os comportamentos dos homossexuais em matéria de prevenção à 
AIDS, as pesquisas realizadas pela Presse Gaysão as únicas enquetes quantitativas que fornecem dados 
sobre o modo de vida homossxual na França. 
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1997). Apenas três dos meus interlocutores não coabitavam com seus companheiros. 
Dentre eles, dois eles mencionaram trocas materiais e financeiras no seio da relação. 
Como a dupla residência, então, induz uma organização material do tipo conjugal? 
A conjugalidade não residente 
 
Rémi (estudante, 23 anos) e Daniel (38 anos, administrador de empresa) vivem juntos 
há 3 anos e meio. Em função da profissão de Daniel, eles se mudaram várias vezes. No 
momento da entrevista com Rémi, Daniel alugava, havia dois anos, uma grande casa 
situada em uma região rural. Devido à distância de uma cidade universitária, Rémi 
alugava, fazia um ano e meio, um studiopróximo à Universidade e a quilômetros de 
distância da casa de Daniel. O único recurso financeiro de Rémi é uma bolsa; ele paga 
sozinho o aluguel pelo seu studio, lugar onde permanece quatro dias por semana.Além 
de despesas em decorrência da vida nesse studio, Rémi participa, ao menos 
simbolicamente, com despesas na vida comum, pagando, por exemplo, alguns dos 
gastos com alimentação quando ele fica na casa de Daniel. Esse fato permite com que 
Rémi sinta-se à vontade em sua casa e faz com que não se sinta completamente 
dependente de Daniel.Essa vontade de independência, mencionada por Rémi, não é 
novidade. Ela se encontra, há muito tempo, na organização dos espaços da casa, que 
consiste em uma justaposição de espaços individuais, em detrimento de um espaço 
conjugal forte8.  
 
Essa organização material e financeira é decorrente das assimetrias da situação de Rémi 
e Daniel. Rémi é quinze anos mais jovem que seu companheiro, é estudante e sem 
emprego, enquanto Daniel tem emprego e recebe em torno de 2.000 € por mês. Se a 
renda de Rémi fosse mais significativa, talvez ele desejasse contribuir mais com a 
organização e financiamento da vida conjugal. Suas aspirações devem ser relacionadas a 
alguém da sua idade: assim que deixou a casa dos pais, Rémi começou a viver com 
Daniel, ele tinha na época apenas 18 anos e não tinha completado sua formação escolar 
e nem tinha autonomia financeira. Depois de algum tempo sem levar esse fato em 
consideração, parece que Daniel começou a sentir certo crescente desequilíbrio em 
relação ao seu companheiro. Isso o levou a optar pela solução que é oferecida a muitos 
estudantes que pretendem deixar a casa dos pais em busca de autonomia. A continuação 
dos seus estudos legitimou o fato de que Rémi vivesse alguns dias longe de casa e de 
que sua renda não fosse consagrada à vida a dois, ou seja, uma maneira de significar 
esse desejo de independência em relação a Daniel.  
 
 O casal formado por Rémi e Daniel tem muitos anos de existência e uma história 
comum. Eles dividem lugares e momentos. Porém, nesse caso, o dinheiro e o modo 
como é gerenciado servem, sobretudo, para que o casal se mantenha longe um do outro, 
ou seja, serve para que a independência de cada um seja mantida. Este modo de 
funcionamento, determinado em grande parte pelas escolhas de Rémi, corresponde com 
sua posição na relação, nesse caso, fonte de desigualdades conjugais. Essa ação, é então, 
                                                        
8A maneira pela qual o espaço é ocupado no apartamento de um casal coabitante, entre um espaço 
conjugal forte e espaços individuais justapostos, dáindicações do grau de autonomia reivindicado na vida 
conjugal (DeSingly,2000). 
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uma tentativa de neutralizar um sentimento de inferioridade na relação, possivelmente 
vivido por Rémi. 
 
Os membros do outro casal que não reside na mesma casa, com quem 
recolhemosalgumas informações a respeito da dimensão material de sua relação, 
ocupam uma posição socialmente comparável.Nicolas (29 anos, empregado) e Didier 
(31 anos, professor) encontraram-se há três anos e continuam habitando em casas 
distantes uma da outra, em uma região semi-rural. Morarem em casas separadas é 
escolha, pela duração da relação e condicionada pela renda significativa de ambos. 
Nicolas acredita também que a relação do casal não precisa ser revelada nem à sua 
família e nem aos colegas de trabalho. Essa distância do casal em relação à “vida social 
ordinária” (Pollak, 1982) revela uma conduta que privilegia uma relação amorosa 
discreta, onde apenas alguns amigos próximos sabem da relação. Eles experimentam, 
sem dúvidas, numerosos momentos, sejam elas, fins-de-semanas, férias ou 
simplesmente uma refeição realizada juntos. Os investimentos de cada um 
sãodirecionados a essas atividades que organizam a vida conjugal. Eles não tem um 
caixa em comum, mas asseguram certo equílibrio. Para tal, a estratégia é dupla. Para as 
refeições noturnas, as compras são feitas por aquele que convida; eles revezam, então, 
entre a casa de um e outro, sem quem essa alternância seja inflexível. Por outro lado, 
quando Nicolas janta na casa de Didier, ele participa da preparo da refeição e da mesa, 
ou, no mínimo, oferece ajuda. Assim, a reciprocidade é alguma vezes imediata (ajuda 
com o preparo) e diferenciada (alternância de lugares onde a refeição é feita). No que 
concerne aos fins-de-semana e férias que eles decidem passar juntos, longe de suas 
casas, Nicolas e Didier asseguram também nesse caso um equilíbrio das respectivas 
contribuições financeiras.  
 
Concretamente, é a partir do momento no qual, independentemente da vida em comum, 
as refeições feitas juntas tornam-se quase cotidianas, que os investimentos materiais e 
financeiros se organizam, estabelecendo uma mesma preocupação de igualdade 
conjugal. No preparo da refeição, o casal se submete a um exercício sutil de equilíbrio 
entre as participações conjugais, sejam elas financeiras, materiais ou simbólicas. 
Vejamos então, como os casais gays que coabitam organizam sua participação 
financeira na vida conjugal.  
 
 

APENAS UM LUGAR DE VIDA E AS LIGAÇÕES SOLIDÁRIAS 

 
Idealmente, nas relações dos casais que coabitam, as despesas deve ser dividas entre 
seus membros « metade- metade » (Singh, Lindsay, 1996: 61). No entanto, dadas às 
diferenças no que se refere à renda de cada um, nem sempre esse princípio é 
respeitado.Olivier (36 anos, engenheiro) e François (34 anos, cientista da computação) 
se instalaram no mesmo apartamento dois meses depois de se conhecerem e no 
momento da pesquisa, eles estavam juntos há 4 anos. Apesar de uma importante 
diferença de salário (Olivier ganha 1.000 € a mais que François), durante 3 anos, cada 
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um pagava a metade do aluguel de 800 € e as despesas relacionadasao apartamento. 
Eles faziam juntos as compras de alimentação e cada vez um delesera responsável pelo 
pagamento. Olivier destaca que ele pagava as compras com mais frequência que 
François, de maneira a “reequilibrar a diferença salarial.” Os dois evocaram 
regularmente a idéia de abrir uma conta conjunta, mas isso nunca se concretizou. Eles 
conservaram, então, seu modo de organização inicial. Atualmente, François e Olivier 
decidiram comprar juntos um apartamento, e o preço das prestações será de 1.000 €. Ao 
invés de cada um pagar a metade, como faziam com o aluguel, eles decidiram, nesse 
caso, calcular a participação individual proporcional à renda de cada um. Olivier, nesse 
caso, será resposável por uma participação mais significativa no financiamento do 
apartamento. Através das contribuições de diferentes níveis, se opera ao seio do casal 
um reequilíbrio das situações financeiras individuais. O apoio conjugalnem sempre é 
explícito ou valorizado como tal, pois deve coexistir com o princípio de igualdade de 
posições de cada um na relação do casal. 
 
“A gente não se preocupa nunca, você vê. De vez em quando, Jean chega com uma 
surpresa, eu também: eu vejo uma blusa que eu sei que ele vai gostar, então eu compro. 
A gente não se preocupa muito com a questão da grana. Se eu preciso de 20 euros e eu 
estou na cidade, ele me empresta, ele me dá, enfim...a gente não se preocupa com o 
dinheiro.” (David, 30 anos, enfermeiro, companheiro de Jean, 40 anos, gerente de 
empresa). 
 
“A gente não se preocupa”. David anunciou essa frase três vezes em 30 segundos 
enquanto explicava a maneira pela qual o dinheiro circula no seio do casal. Essa 
recorrência traduz simultaneamente várias lógicas. Primeiramente, é uma maneira de 
David dizer que o dinheiro circula entre eles com simplicidade, sem nenhuma forma de 
institucionalização e que nenhum dos dois considera o dinheiro que ganha como 
propriedade própria. Essa frase serve igualmente para acabar com qualquer suspeita a 
respeito de possíveis efeitos negativos que poderiam ser produzidos ao seio do casal 
devido à desigualdade entre as rendas de cada um (David tem um salário mensal de 
1.200 €, Jean, por sua vez, ganha por mês entre 3.000 e 4.000€). David diz que quando 
Jean lhe empresta uma soma de dinheiro, ele lhe reembolsa de outra maneira. Quando o 
dinheiro circula dentro da relação, ele sai da lógica mercadológica habitual. 
Evidentemente, ele conserva seu valor de uso, visto que ele serve para pagar um objeto, 
um serviço ou uma fatura. Quando o dinheiro é emprestado no ‘estatuto’ de uma relação 
íntima, a dívida criada pode ser quitada através do pagamento em dinheiro mesmo, mas 
não somente dessa maneira. A circulação de dinheiro ao seio da relação conjugal pode 
dar lugar a um retorno através da circulação de equivalentes. É difícil identificar esses 
equivalentes, tanto que David, como também outros interlocutores, foram um pouco 
prolixos quando abordaram o assunto. O pagamento pode ser através serviços prestados, 
presentes, atenção particular ou de sentimentos. No caso de David e Jean, quem se 
ocupa das tarefas domésticas é principalmente David, sendo que seu companheiro quase 
não se ocupa desse campo. Assumir essas responsabilidades domésticas pode ser uma 
maneira encontrada por David para quitar uma dívida da qual se sente cobrado em face 
de um companheiro que tem uma renda três vezes superior à dele. Nesse caso, 
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encontramos, um modo de funcionamento já observado por Philip Blumstein e Pepper 
Schwartz. Ambos foram responsáveis por uma pesquisa realizada no fim dos anos 1970 
e começo dos anos 1980 sobre casais heterossexuais casados e moradores da mesma 
residência e sobre casais homossexuais. Se interessaram principalmente pelo papel do 
provedor principal e as implicações dessa função na vida conjugal cotidiana e 
descrevem casais gays que acumulam certo número de desigualdades justificadas por 
eles através da importância da contribuição financeira de cada um na relação, 
subscrevendo assim o modelo de “marido provedor”(Blumstein, Schwartz, 1983: 59). 
Mas como todo mundo sabe “no amor, a gente não conta”. As críticas de David estão 
expressas em seu discurso, sem dúvidas, para nos relembrar disto.  
 
Em outros casos, posições que parecem à primeira vista desiguais aos olhos do 
etnólogo, escondem uma realidade de arranjos igualitários. Bernard (42 anos, sem 
emprego) e Yves (37 anos, comerciante) se encontraram há mais de três anos. Bernard 
conta que alguns dias depois do encontro, ele já passava bastante tempo na casa de Yves 
e que depois de três semanas, se mudou para casa do companheiro.Eles adotaram uma 
organização financeira que não favoreceu uma divisão igualitária das ocupações 
cotidianas da vida conjugal.Yves continuou pagando o aluguel do apartamento, as 
faturas de telefone, eletricidade, gás e água, Bernard era responsável apenas pelas 
compras; essa divisão não parece ter motivado nenhuma discussão do casal e parece 
completamente legítima a Bernard que afirma “não ter ido ao apartamento para dividir o 
aluguel”. Se isso parece fortemente desequilibrado, a realidade é mais complexa. A 
princípio, no momento do encontro, Bernard procurava mudar profissionalmente e Yves 
tinha deixado sua profissão.Um ano antes da nossa entrevista, Bernard providenciava a 
compra de uma casa antiga para fazer não apenas uma habitação particular, mas também 
um restaurante e um pequeno hotel. O projeto de Bernard logo se tornou um projeto do 
casal. Todavia, Bernard teve que contar somente com a ajuda de seus pais para os 
financiamentos necessários para realização do projeto, sendo que Yves já se encontrava 
endividado por causa do seu comércio. Durante vários meses, o casal conseguiu em 
casas de móveis usados e brechós da região a mobília necessária para decorar os quartos 
do hotel, esses móveis foram comprados por Bernard. Se incluirmos nas despesas da 
vida conjugal o financiamento desse projeto, as despesas estão longe de estarem a cargo 
apenas de Yves. Esse exemplo mostra o quanto asregras de trocas conjugais são 
diferentes das que concernem ao mercado econômico. Nesse caso, o investimento 
material e os esforços de Yves não nos remetem automaticamente a um investimento 
estritamente igual e imediato da parte de Bernard. Uma implicação financeira 
sensivelmente menos importante -visto que acompanhada da promessa de uma 
reciprocidade futura - é suficiente para assegurar os termos materiais da troca amorosa. 
Nesse casal, assim como nos outros, uma eventual ruptura jamais é evocada. Em um 
primeiro momento, esse fato pode ser visto como expressão de uma forma de confiança 
no futuro. Porém, na realidade, a conjugalidade gay constitui um modo de vida ainda 
pouco institucionalizado onde nada lhes encoraja a se projetarem em um futuro distante 
e tomar as providências necessárias. 
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A tensão entre apoio mútuo, a partilha de recursos e autonomia individual, é legível no 
bojo dos arranjos escolhidos pelos casais gays pesquisados, no entanto, não podemos 
aplicar essas distinções relatadas aos trabalhos deDelphine Roy sobre a dimensão sexual 
das despesas conjugais. Essa se difere, notoriamente, da base de resultados da pesquisa 
“Orçamento das famílias” « Budget des Familles » realizada em 2000 pela INSEE, onde 
se observa três grupos de gastos realizadas pelas famílias, segundo a dependência da 
renda masculina, da renda feminina, ou das duas juntas (Roy, 2006). Nos casais gays da 
minha pesquisa, a linha de separação acontece da mesma forma, só ocorrendo em 
matéria de repartição das despesas de natureza coletiva ou individual do uso de bens ou 
de serviços comprados. A compra de um automóvel, de produtos tecnológicos, roupas 
ou produtos relacionados à saúde são quase sempre iniciativas e investimentos pessoais. 
Notamos que as despesas relativas à habitação, o financiamento de projetos conjugais 
entre as despesas coletivas, assim como todas as despesas ligadas a vida em comum, 
como compras cotidianas e faturas ligadas à habitação, estão a cargo da “coletividade 
conjugal”. Esse tipo de organização de despesas conjugais corresponde ao que Jan Pahl 
chamava de “um agrupamento parcial”: 
 
Cada parceiro deve ter sua própria fonte de recursos, de modo que cada um possa 
guardar certa quantia para as necessidades pessoais, enquanto contribui para um fundo 
comum. É necessário, além disso, que o casal esteja de acordo sobre o que deve ser 
considerado despesa comum e o que deve ser considerado despesa pessoal. (Pahl, 2005: 
§11). 
 
Entre as três lógicas de contabilidade conjugal que Roy observou entre os casais 
heterossexuais, ela descreve uma organização fortemente comunitária, onde os 
indivíduos seriam dissolvidos (Roy, 2005: 43-44). Nenhum dos casais entrevistados por 
mim organizou a vida material a partir de tal lógica. Isso mostra a relutância em fundir 
completamente seus recursos e o apego a uma gestão individual da própria renda.Talvez 
seja uma maneira de evitar uma situação altamente conflituosa. O modelo masculino 
descrito por Blumstein e Schwartz (1983: 59) impõem aos homens o ganho do próprio 
dinheiro e a tomada de decisões. Se a divisão de uma parte dos recursos conjugais 
constitui um elemento recorrente das organizações materiais observadas, podendo gerar, 
nos casos de rendas desiguais, uma compensação e uma solidariedade reais, onde o grau 
de autonomia dos cônjuges permanece sempre uma dimensão valorizada e valorizante 
para cada uma das partes do casal; algumas vezes, o desejo de se comprometer um com 
o outro, de dar a relação conjugal um caráter mais visível e oficial e de ter acesso a certo 
número de direitos, leva alguns casais de homens a firmar um pacto civil de 
solidariedade. É o caso de dez dos trinta e quatro casais entrevistados. De que maneira 
eles conciliamuma solidariedade conjugal forte já presente na vida de casado e retomada 
pelos pactos civis de solidariedade (PACS) com o desejo de autonomia de cada um? 
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UMA SOLIDARIEDADE CONJUGAL ENCORAJADA PELO PACTO CIVIL 
DE SOLIDARIEDADE 

 
O Pacto Civil de Solidariedade, adotado pelo parlamento francês em novembro de 1999, 
concede aos casais um estatuto jurídico, próximo aos já existentes no norte da Europa. 
Para os casais heterossexuais, ele constitui uma alternativa ao casamento, menos 
exigente no plano material. Representa também, na França, uma novidade sem 
precedentes, já que pela primeira vez a lei reconhece os casais do mesmo sexo e lhes 
confere certo número de direitos, assim mesmo, inferiores aos direitos concedidos aos 
casais heterossexuais casados legalmente. Todavia, o dispositivo de registro dos Pactos 
Civis de Solidariedade (PACS) nos tribunais de instância, impossibilita a realização de 
qualquer ritual no momento da assinatura, remetendo à atmosfera privada qualquer 
vontade de expressão da dimensão simbólica de tal contrato.(Rault, 2009).  
 
No entanto, a assinatura desse contrato implica nos planos materiais e financeiros 
compromissos nada triviais. Certamente nem todos os casais gays assinam um PACS, 
porém, os seus dispositivos materiais permanecem um reflexo de normas mais amplas, 
ao mesmo tempo em que contribuem para oconstituir. Os homossexuais que vivem de 
forma conjugal atualmente, não se situam fora da zona de influência das normas sociais 
e jurídicas, em matéria de conjugalidade. Possibilitando uma existência jurídica, o 
PACS estabelece certo número de normas, onde a solidariedade e o apoio entre os 
parceiros ocupam um lugar importante, coexistindo com uma forte exigência de 
autonomia e igualdade.  
 
O PACS retoma o princípio de solidariedade já presente no casamento, não só pela 
aceitação geral, mas também pela aceitação financeira, mais fácil de ser definida por um 
legislador. As noções gerais de segurança e de assistência pelo casamento ou de 
solidariedade e de ajuda mútua, são especificadas no pacto civil de solidariedade pela 
obrigação solidária de cada um dos esposos ou parceiros no que diz respeito às dívidas 
contraídas pelo outro cônjuge para "manutenção do lar" e "educação das crianças"no 
caso do casamento9, ou pelas ''necessidades cotidianas'' e '' despesas com moradia'' no 
caso do PACS10. As despesas relacionadas à vida cotidiana são, por exemplo, os gastos 
com alimentação, a compra de eletrodomésticos, manutenção do carro. No que concerne 
às despesas com moradia, está incluído, por exemplo, valor do aluguel, faturas de 
eletricidade ou água, reparos no encanamento11. Essas condições podem ser detalhadas 
no pacto, quer dizer, no contrato redigido pelas duas partes e firmado no tribunal. 
Entretanto parece que poucos parceiros se preocupam com a elaboração de um 
 

                                                        
9Artigo220do Código Civil. 
10Artigo515-4 do Código Civil. 
11Siteinternetda Camara de Parisconsultado em janeiro de 2004:http://www.paris.notaires.fr/. 
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verdadeiro contrato detalhado12. Quando o contrato é mais longo, o mais comum é 
retomar as condições legais relativas ao pacto. Apesar de não ter realizado uma 
entrevista, pude coletar uma convenção longa, de cinco páginas, redigidas por dois 
homens de 36 e 41 anos, ambos engenheiros. O texto contratual detalhava diferentes 
compromissos no que dizia respeito aos dois parceiros13; as condições de modificação 
do contrato, as consequências fiscais e as implicações na herança foram abordadas no 
PACS no momento em que o casal oassinou. Por fim, tratavam também das medidas 
necessárias para sua dissolução. O texto desse contrato apontava ainda certo número de 
precisões decididas pelos contratantes. Sob o título de '' Compromissos dos parceiros'', 
os consignatários enunciam os contornos de uma solidariedade certamente estabelecidos 
pela lei, mas que eles, na verdade, consideram muito ampla: 
 
Os parceiros concordam em prestar ajuda mútua e material. Eles contribuirão cada um 
em função de suas respectivas faculdades, aos encargos e despesas da vida comum. 
Qualquer um que tenha pagado as dívidas normais da vida comum, além da sua 
obrigação contributiva terá um recurso contra o outro em razão do excedente. A 
obrigação de contribuir com as dívidas não se aplicam àquelas que são evidentemente 
excessivas.  
 
Mais do que produzir uma organização explícita e operacional, o objetivo é de afirmar o 
princípio da igualdade e da autonomia conjugal. A última sentença, que encontramos 
sob a mesma forma no contrato redigido, depois do aviso do advogado, por Jean-
Baptiste (37 anos, assistente social) e Marc (28 anos, professor), evoca o artigo 220 do 
Código Civil sobre o casamento e é recuperado pela lei nº 2006-728 de 23 de junho de 
2006 que modifica o regime patrimonial dos parceiros. 
 
A solidariedade não acontece, entretanto, no caso de despesas evidentemente 
excessivas, dado o estilo de vida da família, a utilidade ou inutilidade da operação e a 
boa ou má-fé do terceiro contratante.  
 
Se as normas de apoio e de solidariedade destacadas pelo PACS tendem a sustentar 
juridicamente o casal, vemos também que ele coexiste com um forte princípio de 
autonomia destinado a proteger cada um dos indivíduos da relação. A vida conjugal, 
além da sua dimensão jurídica, deve também propiciar um espaço suficiente para as 
individualidades. Essa tendência é reforçada pelas recentes modificações do PACS. No 
que diz respeito aos dez casais da minha amostra que firmaram o PACS antes de janeiro 
de 2007, a maioria não forneceu, na convenção, dados precisos sobre o regime 
matrimonial. Eles foram, portanto, sujeitados ao regime inicialmente previsto, ou seja, 
aquele da não divisão. Desde janeiro de 2007, o regime aprovado automaticamente, no 

                                                        
12A convenção assinanado por Loïc (30 anos, cuidador) e Fabien (35 anos, técnico em informatica) é 
emblematica em relação a grande parte das convenções assinadas por casais gays que estabeleceram o 
PACS. Além do endereço, data e assinatura, ela conta com a frase:« Nos, subscrevemos, M. Fabien X. 
Nascido em --/--/1967 e Loïc Y. Nascido em --/--/1973, concluimos um PACS regido pela lei de 15 
novembre 1999. » 
13 Citado em Pahl, 2005. 
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caso da ausência de precisão na convenção do PACS, é o da separação de bens. Apenas 
três casais especificaram o regime de seus bens e optaram por uma linha intermediária 
entre o regime de comunhão de bens e o regime de não divisão. Se certo número de 
casais masculinos contratam o PACS, poucos, na minha pesquisa, determinaram 
verdadeiramente o regime de propriedade de seus bens: na falta de uma precisão no 
momento da compra dos bens, conclui-se que haja uma divisão pela metade, porém os 
parceiros, podem, caso desejarem, adquirir separadamente os bens que restarão, nesse 
caso, propriedade individual.  
 
Outra forma de institucionalização das relações materiais lhe permite, através da 
abertura de uma conta bancária conjunta, a junção de toda ou parte de suas rendas. Qual 
atitude tomada pelos casais gays entrevistados frente a essa questão? 
 
 

A GESTÃO DE CONTAS 

 
Conta conjunta, contas pessoais... Qual é o modo de gestão de recursos financeiros de 
casais gays? Serão eles tratados de maneira coletiva ou restarão como território de cada 
membro do casal? Na pesquisa de Christopher Carrington, de 52 casais homossexuais 
pesquisados, 38 gerenciaram suas rendas a partir de uma conta conjunta. Meu quadro de 
pesquisa na França mostrou-se bem diferente. Dentre 59 casais que encontrei, apenas 12 
mantinham uma conta conjunta.Desses, os que optavam pela conta conjunta, reuniam 
nela apenas uma parte dos recursos, conservando a outra parte emcontas pessoais. 
Nenhum dos casais de homens pesquisados possuía apenas uma conta conjunta onde 
todo o dinheiro era depositado.  
 
Observando que a vontade de misturar o dinheiro aumenta com a longevidade da 
relação (1983: 105), Philip Blumstein e Pepper Schwartz notaramque,no começo dos 
anos 1980, os casais homossexuais americanos multiplicavam tanto as oportunidades de 
guardar juntamente o dinheiro que ficava difícil dizer quem ganhava o quê (1983: 83).  
 
 À medida em que nos afastamos do modelo tradicional de parceiros casados, estáveis e 
com crianças, a gestão do dinheiro se mostra mais independente: nas relações de casais 
jovens, casais sem crianças ou não casados (Singh, Lidsay, 1996; Pahl, 2005: §17 et 
Elizabeth, 2001[i]), a prática da conta conjunta recua da mesma maneira. É o caso dos 
casais vivendo em união livre e dos indivíduos separados ou divorciados que formaram 
um novo casal (Martial, 2002: 55). De acordo com uma pesquisa sobre mulheres, 
homens e dinheiro movimentado na França em 201214 por um estabelecimento 
bancário, 81% dos casais interrogados possuíam uma conta em comum. O casamento 
representa, nesse caso, um papel particularmente normativo, talvez em virtude das 
obrigações de solidariedade subentendidas, visto que 86% dos pares casados possuíam 
uma conta conjunta, contra 56% dos pares que coabitavam, mas que não eram 

                                                        
14Observatório‘Caisse d’Épargne’, 2003, Les femmes, les hommes et l’argent. 



COURDURIES / Passages de Paris 7 (2012) 132–154 
 

 

145

juridicamente casados. As sociólogas Supriya Singh e Jo Lindsay, a partir de uma 
pesquisa qualitativa realizada na primeira metade dos anos 90 com a participação de 31 
casais heterossexuais e habitantes de Melbourne, interessaram-se pelas significações do 
dinheiro no seio de casais de renda média, casados e coabitantes. Elas mostraram que a 
prática da conta conjunta é percebida como ''naturalmente inerente ao casamento'' 
(1996: 59) e entre um casal que coabita, mas que não é casado, o dinheiro é separado, 
individual e quantificável. Em outras palavras, a separação das contas torna explícita a 
circulação do dinheiro no seio do casal.O que dizem meus entrevistados sobre a questão 
da conta conjunta e qual importância ela traz para a vida do casal?  
 
Boris (32 anos, garçon) e Maxime (40 anos, técnico em informática), formaram um 
casal há oito anos. Após dois anos juntos,ambos pensaram na possibilidade de abertura 
de uma conta bancária em comum. Porém, assim como muitos outros, jamais optaram 
por essa alternativa. Se ambos já consagravam parte de suas rendas às despesas da vida 
em comum, não desejavam estreitar excessivamente as finanças. Durante as discussões, 
o tema da conta conjunta poderia aparecer e resultar em uma eventual separação. As 
mesmas razões motivam os casais heterossexuais que já tiveram uma relação conjugal 
anteriormente a dividir as contas bancárias (Martial, 2002). Porém, Boris e Maxime não 
haviam jamais vivido antes relação de casal, fato que nos motiva a refletir sobreasrazões 
complexas queexplicariam essa resistência a depositar juntamente suas rendas em uma 
conta conjunta. O que realmente está em jogo nessa discussão a respeito da abertura de 
uma conta conjunta, é o alcance simbólico de tal ação. A abertura de uma conta 
conjunta é um ato forte, evidentemente associado ao matrimônio, ou seja, uma fase 
praticamente institucionalizada do processo de integração conjugal e, obviamente, no 
caso, Boris e Maxime não estavam dispostos a esse enquadramento. Além disso, o 
relato de Boris, a respeito dos hobbies do casal, sempre praticados separadamente e da 
ocupação do espaço do apartamento que é propriedade de Maxime - onde, apesar dos 
arranjos iniciais, o espaço conjugal é pouco significativo em relação aos amplos espaços 
pessoais -reafirma essa resistência a se comprometerem excessivamente frente à relação 
conjugal e o desejo de manter uma grande autonomia. Se considerarmos que a "infra-
estrutura financeira comum pode ser vista como o resultado do processo de construção 
do casal" (Nyman, Evertsson, 2005: § 36), entendemos que Boris e Maxime, relutantes 
de muitas a maneiras à união do dinheiro, não tinham feito depósitos em uma conta 
conjunta.  
  

CONTA CONJUNTA E PREOCUPAÇÃO COM A IGUALDADE 

  
Retomemos o casal formado por David (30 anos, cuidador) e Jean (40 anos, gerente de 
empresa) que disponibilizavam de uma renda significativamente desigual. David afirma, 
inicialmente, que em matéria de dinheiro ''cada um tem sua conta ''. No entanto, o casal 
tem uma conta conjunta na qual cada realiza depósitos com certa regularidade. Porém, o 
dinheiro é destinado somente para financiar as férias. No que concerne às despesas 
relacionadas à vida em comum, a repartição é feita proporcionalmente à renda pessoal 
de cada um e o dinheiro é descontado diretamente de suas contas bancárias pessoais. 
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Dentre os três tipos de práticas a respeito da união do dinheiro, mostrados por Delphine 
Roy nos casais heterossexuais,uma outra aproxima-se particularmente da organização 
financeira de David e Jean: uma ''causa comum'' favoriza a emergência de uma nova 
lógica de contabilização, uma união de dinheiro incondicional, mas ''limitada a um 
perimêtro preciso”(Roy, 2005: 45). A diferença é que nesse caso não se trata de um 
projeto a longo prazo,como a compra de um imóvel ou sustento dos filhos, mas de um 
financiamento de férias conjugais. Só restam duas contabilizações (Roy, 2005: 46): por 
um lado, a manutenção da casa e por outro lado, o projeto de férias. Ao insistir na idéia 
de queeles têm uma organização, a mais simples possível, David sugere que a idéia de 
que todas as despesas relacionadas à vida do casal transitassempela conta conjunta seria 
uma fonte importante de chateação. 
 
Fabien (39 anos, diretor) e Gérald (39 anos, artista) abriram uma conta conjunta logo 
que se mudaram juntos para um grande apartamento no subúrbio parisiense, após dois 
anos de haverem se encontrado. Foi a alternativa que se impôs a eles para ''tratar das 
questões da administração''. Ambos decidiram manter a casa da Normandie na qual 
Gérald é locatário. Eles alugam, então, duas habitações, a casa no nome de Gérald e o 
apartamento no nome de Fabien. Essa organização é possível devido a renda 
significativa de ambos (Fabien tem um salário mensal de aproximadamente 4000 € e 
Gérald tem renda irregular, cuja a média é mais ou menos a mesma que de Fabien). Essa 
organização garante a eles uma grande autonomia simbólica e material, além de uma 
importante alternativa em caso de dificuldade. Eles transferem cada mês a mesma 
quantia de dinheiro de suas contas pessoais para a conta conjunta. Em seguida, as 
retiradas são efetuadas dessa conta para o pagamento do aluguel e das faturas. Dessa 
conta, também é retirado o dinheiro destinado ao pagamento da diarista e da maior parte 
das compras alimentares. No que diz respeito às despesas da vida comum e aos gastos 
relacionados aos momentos passados juntos, Fabien relata um forte desejo de igualdade. 
Quando vão a um restaurante, cada um paga metade da conta com seu cartão pessoal, 
mas eles podempagar também com dinheiro em espécie, proveniente da ''caixinha'', 
onde cada um colocaregularmente 100 ou 200 €. Eles separam esse dinheiro para o 
pagamento das refeições em restaurante ou para as compras extras. Assim que fazem as 
compras para a casa, eles guardam os recibos e comparam regularmente os respectivos 
gastos, por exemplo, se Fabien gastou mais que Gérald, então Gérald coloca a diferença 
na ''caixinha'' em comum.  
 
Fabien reconhece ser o principal iniciador dessa estrita divisão de despesas 
relacionadasà vida conjugal. Uma contabilização explícita que se encaixa na terceria 
lógica descrita por Delphine Roy (2005: 44). Ele pensa que '' Gérald agiria bem mais 
pelo feeling'', mas Fabien afirma que não suportaria: '' Quando as coisas são ditas, são 
feitas claramente, não existe nenhuma suspeita, eu não tenho vontade de ter suspeitas 
[…] de ser explorado […] ou de explorar.”A desigualdade financeira desequilibraria a 
relação conjugal. O percurso de Fabien nos mostra, que antes de encontrar Gérald, ele 
viveu outras vezes em relação conjugal. Ele vivia no apartamento de propriedade de seu 
companheiro, além disso era profissionalmente ligado à ele. Mesmo se ele não diz 
muitas coisas, podemos notar que a relação financeira com esse companheiro no 
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momento da separação foi complicada. Esse fato, configurou para Fabien uma 
experiência dolorosa, evocada várias vezes durante nossas conversas e que explicam a 
locação de dois imóveis separados e o grande número de exigências que ele tem com 
Gérald, principalmente no que se refere à gestão do dinheiro. 
 
 

A CONTA CONJUNTA, UMA AFIRMAÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL 

  
O dinheiro do casal, principalmente quando é guardado em uma conta conjunta no nome 
de ambas as partes, não tem como única função financiar as compras da vida cotidiana. 
Algumas semanas após se encontrarem, Jean-Baptiste e Marc, juntos hà quatro anos, 
decidiram assinar um pacto civil de solidariedade. Segundo eles, tratava-se de 
possibilitar que Marc, nesse momento trabalhando no exterior, tentasse obter uma 
transferência mais rapidamente. Esse dia foi, na verdade, muito mais que uma simples 
formalidade. Parentes e amigos, equipe de fotógrafos e câmeras se amontoaram no 
escritório do tabelião, obviamente não planejado para esse tipo de cerimônia. Na tarde 
seguinte, entre a assinatura do pacto e o buffet para comemorar o evento, Jean-Baptiste 
e Marc, com uma parte do dinheiro oferecido pela familia como presente pela assinatura 
do PACS, realizaram a primeira compra juntos: uma luminária para iluminar as paredes 
do apartamento deJean-Baptiste, que segundo o casal, ja era um pouco casa deles. Eles 
decidiram depositar o resto do dinheiro em uma conta conjunta que abriram nos dias 
seguintes e que alimentam de tempos em tempos por depósitos de suas contas 
individuais.O dinheiro conjunto foi usado para decorar o apartamento e para pagar 
despesas como saídas e refeições em restaurantes. Eles dizem hoje quefoi dificil 
gerenciar essa conta. Cada um possuía um talão de cheques e ambos faziam compras 
com o dinheiro da conta conjunta, sem consultar o outro. Eles contam que tinham a 
sensação que manipulavam o dinheiro da conta conjunta com muito mais leveza que o 
dinheiro de suas contas pessoais.  
 
Ao passar de alguns meses, Marc se mudou e eles foram para um novo apartamento em 
uma pequena cidade da região de Roussillon. Nesse local, a vida nem sempre foi 
tranquila, principalmente porque ambos tinham concepções diferentes de organização e 
porque nem sempre se entendiam sobre a repartição de tarefas domésticas. Os dois 
chegaram mesmo a pensar na possibilidade de viverem em dois apartamentos distintos. 
No momento em que foram para o centro da França, Marc e Jean-Baptiste não possuiam 
mais nem talão de cheque e nem conta conjunta. Eles renunciaram a uma divisão 
estritamente igualitària de despesas ligadas a vida sob o mesmo teto, como era o caso, 
visto que ambos tinham quase o mesmo salario, porém, calcularam a participação de 
cada um de maneira proporcional a suas rendas.Marc participava então com a quantia de 
600 € por mês e Jean-Baptiste com 400 €. Marc pagava o aluguel, a eletricidade, o 
telefone e a internet e Jean-Baptiste era responsàvel pelas compras. No que se refere ao 
IPTU e licenciamento, Marc era descontado mensalmente e Jean-Baptiste dava a Marc, 
através de depósito em conta, sua contribuição mensal (sempre proporcional ao seu 
salário); a essa despesa se juntavatambém uma parte pelo seguro do carro e do 
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apartamento, que Marc pagava uma vez por ano. Finalmente, segundo Marc, era bem 
mais simples desse modo: ninguém precisava fazer transferências para a conta conjunta. 
Mas será que esta foi a única razão que os levaram a fechar essa conta? 
 
Levando em conta o tradicional presente de casamento ganho no dia da assinatura do 
PACS, os pais de ambos reconheciam que eles formavam um casal por direito. Marc e 
Jean-Baptiste viram na abertura de uma conta conjunta o prolongamento15 natural do 
presente dos seus pais. A abertura dessa conta, no momento em que a distância 
geográfica fragilizava uma relação amorosa nascente, teve, sem dúvida, um papel 
importante. A distância certamente contribuiu para o desejo deles de desenhar 
rapidamente os contornos do casal dando-lhes uma forte representação social, ao mesmo 
tempo em que se asseguravam mutuamente.A utilização do dinheiro conjugal e, 
sobretudo, a forma como é usado, coloca em jogo o casal. A rápida união de parte do 
dinheiro, mesmo que mínima, foi um dos meios de conseguir a inscrição dos nomes 
juntos no carnê do cheque, o que testemunhava o compromisso de um com o outro, ao 
mesmo tempo em que dava corpo a essa união sob o olhar dos outros. Nesse ponto, o 
dinheiro é um dos ingredientes da relação conjugal. A conta conjunta, contudo, começa 
a tornar-se uma complicação quando ambos, se familiarizando pouco a pouco com a 
vida sob o mesmo teto e com dificuldades de conciliar as diferentes opiniões, 
precisaram destacar uma maior independência.  
  
 

UM ÚNICO GESTOR PARA AS FINANÇAS EM COMUM 

 
Fabrice (38 anos, professsor) e Johan (33 anos, artista) encontraram-se há dez anos e 
vivem juntos há 8 anos. Desde o começo da coabitação, eles abriram uma conta 
conjunta « para facilitar o gerenciamento do aluguel e das despesas em comum », nos 
contou Fabrice. Por razões que não nos foram claras, Fabrice precisou depositar uma 
parte do seu dinheiro na conta pessoal do seu companheiro, que lhe deu uma 
procuração.Fabrice fez o mesmo em suas próprias contas bancárias. Se no início, Johan 
deu uma procuração à Fabrice para ajudá-lo, rapidamente a situação se inverteu. 
Embora ele mesmo se veja como um bom gestor, eficiente em economizar, Fabrice nos 
conta que Johan não é um bom gestor; ele não se ocupa das próprias finanças. Para 
sanar as descobertas financeiras, algumas vezes abissais, na contapessoal do parceiro, 
Fabrice utiliza regularmente sua procuração para fazer depósitos da sua própria conta 
para a de Johan e, ao mesmo tempo, alimenta sozinho a conta conjunta. Assim que 
Johan tem entradas excepcionais de dinheiro, Fabrice realiza o procedimento inverso, 
fazendo depósitos da conta de Johan para sua conta pessoal e para a conta conjunta. A 
maior parte dos conflitos do casal aconteceu no campo financeiro, cada vez que Fabrice 
exigia que seu companheiro equilibrasse suas contas pessoais. No que diz respeito à 
procuração, beneficiando Johan em relação às contas de Fabrice, ela tinha, 

                                                        
15 A realização de um objeto de memória, uma espécie de convite à ocasião do PACS, é reveladora do que 
representa aos olhos do casal, a assinatura desse contrato (Courduriès, 2011). 
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principalmente, a função simbólica de garantir, na teoria, uma igualdade entre as duas 
partes do casal. 
 
Nos casais homossexuais entrevistados por Christopher Carrington em São Francisco, 
ele observou uma emergência, nos primeiros anos da vida conjugal, de um « gerente do 
dinheiro (money manager) » responsável por coordenar a utilização do dinheiro 
conjugal (Carrington, 1999: 161-162). Fabrice gerencia as despesas conjugais, mas 
também as finanças pessoais do seu companheiro. Ele relaciona esse papel a um 
desequilibrio de posições individuais dentro do casal. Com cinco anos a mais, Fabrice 
diz que há muito tempo se comporta com seu companheiro como um ancião “ Para 
caricaturar, eu diria que estamos em uma relação de pai e filho […] que não me serve 
mais”. Fabrice espera que seu companheiro tome iniciativas, que seja mais estável no 
plano profissional e financeiro e mais autônomo. Segundo ele, é esse desequilibrio na 
relação que explica a queda de seu desejo por Johan: “Para mim, isso significa que 
nosso casal não é mais um casal”. Tanto que, se ele pudesse repensar a assinatura do 
PACS com seu companheiro, teria mudado de opinião. Atualmente, Fabrice afirma que 
mudou e que deseja uma relação mais equilibrada.  
 
Todos esses casais estão de acordo em umponto. Seus ideais não se traduzem por uma 
« fusão » dos recursos, mas por uma autonomia combinada e dividida, onde cada 
indivíduo assume suas responsabilidades. Essa concepção das relações materiais e 
financeiras, contudo, parece mudar logo que a relação parental soma-se à conjugalidade. 
  
 

UMA ORGANIZAÇÃO FORTEMENTE COMUNITÁRIA: O EXEMPLO DE 
UMA FAMÍLIA HOMOPARENTAL MASCULINA.  

 
Em uma entre as seis convenções de PACS que pude consultar, figura de maneira 
surpreendente um parágrafo intitulado Educação das crianças. Podemos ler que “ a 
autoridade paterna será exercida de maneira conjunta, salvo sob decisão judicial 
contrária”, que “o domicílio das crianças comuns ao casal está ligada ao lugar de 
residência” dos parceiros e por fim, principalmente que “os parceiros proverão as 
necessidades e despesas necessárias a educação das crianças em comum ao casal”. 
Essas precisões são impressionantes em mais de um sentido. Inicialmente, a lei sobre o 
PACS “não tem efeito sobre as regras de filiação e autoridade parental”16. As regras 
relativas ao exercício da autoridade parental são, de outra forma, já definidos pelo 
Código Civil17e no estado atual da legislação francesa, “duas pessoas do mesmo sexo 
não podem ser pais da mesma criança” 18. Além da eficácia objetiva da convenção do 

                                                        
16 Esta precisão é fornecida pelas instruções relativas ao PACS distribuídos no momento da promulgação 
da lei pelo Ministério da Justiça francês.  
17 Artigo 372 e seguintes. 
18 Em 20 de fevereiro de 2007, a Suprema Corte emitiu uma decisão proibindo a companheira da mãe 
natural a adotar seu filho. O Tribunal da Justiça considerou que a perda de autoridade parental por sua 
mãe, transferida à adotiva, seria contrária ao “interesse superior” da criança.  
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PACS, os detalhes aportados por esse casal, especialmente sobre as questões materiais, 
nos mostram sobre o valor simbólico que eles atribuem a esse contrato, sob sua ótica de 
uma relação conjugal e seus possíveis prolongamentos. Porque apesar da falta de 
reconhecimento legal, as famílias homoparentais existem, de fato,na França. 
 
Paul (43 anos, escrivão) e Julien (51 anos, cientista) encontraram-se em 1988 e após três 
anos, compraram um apartamento no qual viviam até o momento em que respondiam 
minhas questões, em 2004. Para obtenção do imóvel, sem fechar, no entanto, suas 
contas pessoais, eles abriram uma conta conjunta, obrigatória para colocar o contrato 
nos dois nomes19. Eles têm um menino de dois anos, Adrien, projeto que Paul realizou 
nos Estados Unidos, através de barriga de aluguel20. Para retomar os termos 
normalmente utilizados para descrever as situações de homoparentalidade, Paul é o pai 
legal, visto que reconheceu a criança a partir do seu nascimento, e Julien está em 
alguma parte entre “ pai e padrastro” (De Singly, Descoutures, 2000: 200), ou seja, é o 
pai social. Esses termos que designam a realidade jurídica dessas relações com a criança 
são pouco fiéis à realidade, visto que Julien se comporta cotidianamente como um pai 
completo. Paul deixou seu antigo emprego há três anos e recebe atualmente uma quantia 
confortável ligada a sua atividade de escrivão. Ele afirma “ter assumido a logística do 
apartamento”.Administrar uma família demanda que dediquemos tempo, um tempo que 
Paul, mesmo quando ainda trabalhava, dispunha mais do que Julien, sobrecarregado 
com atividades e responsabilidades profissionais que implicam numerosas viagens de 
longas distâncias. Mais presente do que Julien, ele é sempre encarregado da manutenção 
da casa. Um verdadeiro gerente da vida familar cotidiana, ele tem ainda uma espécie de 
caderno de contas para todas as despesas familiares. Paul constituiu um orçamento 
mensal fixo que é formado da seguinte maneira: “pagamento de contas, compras, faturas 
em comum (como água, telefone, eletricidade), contas do apartamento, seguros, 
impostos comuns que possam ter, enfim, […] todo o resto também, a partir de três anos 
da assinatura do PACS.” Esse exemplo ilustra o papel que representam os bancos em 
matéria de organização material dos casais, acentuando a norma de uma comunidade 
financeira conjugal. 
Nos primeiros anos, os únicos impostos descontados da conta conjunta concerniam ao 
apartamento. No momento em quePaul testemunha, as disposições em matéria de 
imposição comum dos assinantes do PACSnão tinham sido modificadas ainda 21. Eles 
fizeram então uma caixa comum a partir do terceiro aniversário de assinatura do pacto. 
Todas as despesas comuns fixas são descontadas mensalmente da conta conjunta, que é 
abastecida igualmente por Julien e Paul. No entanto, a esse orçamento fixo mensal 
somaram-se despesas comuns, essas também, mais pontuais: as compras relacionadas a 
                                                        
19 Esse exemplo ilustra o papel que representam os bancos em matéria de organização material dos casais, 
acentuando a norma de uma comunidade financeira conjugal.  
20 « A mãe que gera a criança é inseminada com o esperma do pai que solicita a gestação e renuncia, a 
partir do nascimento da criança, aos direitos maternos que será transferido ao casal portador do projeto de 
paternidade. O pai (seja em um casal homossexual ou heterossexual) faz durante a gravidez um 
reconhecimento pré-natal. (Le père a préalablement fait au cours de la grossesse une reconnaissance 
anténatale. » (Delaisi de Parseval, 2006: 188). 
21 Desde primeiro de janeiro de 2005, os parceiros vinculados pelo PACS estão sujeitos à tributação 
conjunta sobre o seu rendimento, a partir do primeiro ano do acordo. 
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Adrien, eventuais consertos, um eletrodoméstico que precisa ser trocado, férias e 
geralmente todas as compras referentes à vida em comum. Essas despesas exepcionais e 
não previstas exigem reajustes, pelos quais Paul se encarrega.Concretamente, ele 
assegura, conferindo os débitos da conta e o caderno no qual escreve as despesas, que a 
conta seja suficientemente abastecida.Os únicos gastos que não estão sob a 
responsabilidade do casal são as despesas que Paul qualifica como “pessoais”, como a 
compra de roupas, discos, livros. Esse campo, cada um gerencia à sua maneira, com 
total independência.  
 
Paul e Julien optaram, com o decorrer do tempo, por essa maneira de gerenciar as 
contas familiares; a organização de suas despesas comuns evoluiu pouco a pouco, sem 
que tenham realmente discutido sobre o assunto. Encontramos, nesse caso, questões 
descritas pela Sociologia à respeito da organização material dos casais heterossexuais 
com crianças, principalmentepelo fato de unirem a renda e pela maneira de gerenciarem 
a conta. 
 
 

CONCLUSÃO 

 
Pelo fato de serem compostos por dois homens, os casais gays se encontram na 
confluência de normas contraditórias. Por um lado, a prática de vários parceiros 
sexuais,muito presente entre os gays, não lhes encorajam a investir em uma vida de 
casal fortemente comunitária. Por outro lado, para os gays, como para os outros, a vida 
em casal constitui uma forma de ideal e o modo pelo qual alguns casais gays investiram 
de simbolismo o pacto civil de solidariedade nos dá um exemplo particularmente 
significante (Rault, 2009; Courduriès, 2011). Ao mesmo tempo, o funcionamento 
conjugal nos casais gays, que são fundados sob um grande respeito à autonomia 
individual, tal como pude observar, assemelham-se àsrelações de casais heterossexuais 
não casados e coabitantes e que se inscrevem em um movimento maior de 
autonomização em relação aos papéis conjugais tradicionais. As organizações dos casais 
gays que pude encontrar são, portanto, bem diferentes das observadas por Philip 
Blumstein e Pepper Schwartz, no início dos anos 1980, que se assemelhavam mais às 
relações de parceiros casados, ao ponto que se tornava difícil distinguir de quem era o 
dinheiro. A organização se caracteriza, ao contrário, por uma união parcial das despesas 
e das rendas. Segundo Jan Pahl, esta organização está inscrita em um movimento mais 
abrangente de individualização da vida familiar (Pahl, 2005).  
 
No começo dos anos 1980, Blumstein e Schwartz destacaram um problema que, 
segundo eles, caracterizava os casais gays e que conserva até hoje uma ressonância nas 
representações coletivas e individuais.Em um contexto onde “obter o poder é uma parte 
central da identidade de um homem” e, onde, “ter mais dinheiro dá ao homem 
vantagens simbólicas sobre seu parceiro”, como passar de uma relação dominante/ 
subordinado para uma relação mais igualitária (Blumstein, Schwartz, 1983: 110)? O 
forte desejo de se manter autônomo no domínio financeiro e de aproximar-se do ideal de 
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igualdade conjugal (Solomon, Rothblum, Balsam, 2005: 568 et Courduriès, 2006) 
constitui uma maneira de responder a essa questão. A manutenção da importante 
autonomia no domínio da gestão das finanças permite, na realidade, conservar, no 
dinheiro do casal, sua característica separável e mensurável (Singh, Lindsay, 1995). O 
apego dos membros do casal a uma relativa independência resta a salvo, visto que eles 
conservam, em teoria, a possibilidade de verificar que a contribuição de cada um não 
seja muito desigual. 
 
Apesar da institucionalização jurídica, certamente recente, dos casais homossexuais 
através do PACS, a norma de um cuidado conjugal das rendas individuais conserva um 
número de adeptos limitados entre os casais gays. Se a duração da relação conjugal é 
determinante no que diz respeito à vontade de unir as rendas (Blumstein, Schwartz, 
1983: 105), o acesso à parentalidade parece orientar, claramente, os ganhos em direção 
a uma partilha comum associada a uma clara diferenciação das tarefas ligadas à gestão 
financeira e material do universo doméstico, nos abrindo, sem dúvidas, férteis campos 
de pesquisa.  
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