
  
 
 
 
 
 
 
IInnvveerrnnoo......  
  
AAss  aaççõõeess  ddoo  iinnvveerrnnoo  
  

ossa tendência natural no meio do inverno é evitar as 
intempéries o máximo possível. Quando o tempo esfria, 
ficamos dentro de casa para nossa própria sobrevivência e 

esperamos a temperatura aumentar ou a mudança de estação. No 
inverno de um casamento, é possível que haja a tendência 
semelhante de “evitar as intempéries”. Os cônjuges podem recolher-
se dentro de si mesmos, encolhendo-se e tentando sobreviver à fria 
estação, esperando a primavera, mas sem tomar certos passos 
positivos para levar seu casamento à primavera. [...] 

 
Palavras ásperas, atos violentos ou 

afastamento e silêncio são algumas ações 
do inverno. Lembro-me de uma mulher que 
me disse: “Fiquei tão nervosa com a 
infidelidade de Kurt, que fui ao 
apartamento da garota que, eu sabia, ele 
estava saindo, vi o carro dele e furei todos 
os pneus com uma faca. Sei que eu poderia 
ter sido presa por causa disso, mas 
naquele momento eu estava tão irritada 
que só queria que ele soubesse quão 
profundamente ele estava me magoando”. 

 
[...] 

 
Na estação de inverno no casamento, a comunicação oscila 

entre o silêncio e as discussões. Fazem-se críticas que ferem ainda 
mais o relacionamento. O abuso verbal, às vezes, leva ao abuso 
físico. A parte sexual do casamento torna-se um campo de batalha, e 
a infidelidade sexual pode desferir o golpe final no relacionamento 
conjugal. 

 
O casamento no inverno é, na verdade, frio, áspero e amargo. 

Por fim, os casais podem se distanciar emocionalmente e, às vezes, 
fisicamente. É possível que durmam em quartos separados porque 
não querem estar próximos um do outro. Emocional e sexualmente, 
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eles já estão divorciados. Se os ventos cálidos da primavera não 
vierem logo, o casal poderá tomar medidas para se divorciar 
legalmente também. 

 
O inverno vem muitas vezes acompanhado por sentimentos de 

desespero. Bryan, com pouco mais de vinte anos e casado havia 
quatro anos, disse o seguinte acerca de seu casamento: “Éramos 
loucos um pelo outro no começo. Agora estamos confusos. Estou 
tentando aceitá-la, mas hoje de manhã ela disse que o Diabo ganhara 
lugar na vida dela. Quero ajudá-la, mas não sei o que fazer. Não 
estou contente com nosso relacionamento. A comunicação é 
unilateral: a conversa parte dela somente. Quando falo alguma coisa, 
ela termina minhas frases, por isso fico quieto na maioria das vezes. 
Tenho medo de até onde isso pode chegar. Não forço minhas 
opiniões. Eu a deixo dominar e não entendo por quê”. 

 
[...] 
 

Normalmente, os casamentos não começam na estação de 
inverno. E, ao contrário das estações do ano, o outono nem sempre 
precede o inverno em um casamento. A vida conjugal pode passar 
diretamente da primavera para o inverno. Para Joanie, era como se 
seu casamento tivesse passado direto da lua-de-mel para o inverno. 
Era o segundo casamento, e do primeiro casamento ela trazia uma 
filha com problemas mentais. Ela conta: 

 
“Enquanto namorávamos, Jon parecia gostar de Mandy. Ele 
sempre era bom para ela. Mas depois da lua-de-mel, de 
repente, foi como se Mandy tivesse se tornado para ele um 
estorvo. Ele queria que fôssemos somente nós dois. Bem, isso é 
impossível. Ele está vivendo em um mundo de fantasia. Ele até 
me perguntou se poderíamos encontrar alguém para adotar 
Mandy. Por que eu iria fazer isso? Ela é minha filha. Acho que 
cometi um grande erro ao me casar com Jon. Não sei se 
conseguiremos viver juntos. Ele perde a calma, e suas palavras 
acabam comigo. É ele quem tem de tomar as decisões em 
nossa vida. É como se minhas opiniões não contassem para 
ele.” 
 
O inverno pode vir logo no início do casamento ou depois de 

cinqüenta anos. Nesse meio-tempo, ele pode aparecer muitas vezes. 
Os casais podem reconhecê-lo por meio de suas emoções, suas 
atitudes e suas ações. A tabela ... resume os sinais básicos de um 
casamento no inverno. 

 

INVERNO 

Emoções Dor, raiva, frustração, solidão, sentimento de 



INVERNO 

rejeição. 
Atitudes Negatividade, desânimo, frustração, 

desesperança. 
Ações Destrutivas, palavras ásperas, silêncio, 

violência. 
Clima do 
relacionamento 

Distante, frio, áspero, amargo. Nessa 
estação, os casais não se dispõem a discutir 
diferenças. As conversas transformam-se em 
discussões, ou os cônjuges se afastam em 
silêncio. Não há o sentimento de 
cumplicidade. O casamento é como duas 
pessoas vivendo em iglus separados. 
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As quatro estações do casamento, 
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