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EM BUSCA DA "CARA-METADE": MOTIVAÇÕES PARA A ESCOLHA CONJUGAL. Isabela 
Machado da Silva, Clarissa Menezes, Rita de Cassia Sobreira Lopes (orient.) (UFRGS). 
A escolha daquele com quem se dará início a uma nova família, ou seja, do cônjuge, vem se tornando 

historicamente mais relevante, visto que depende cada vez mais do interesse e da decisão dos membros da díade e 
menos da imposição direta das vontades de suas famílias de origem. As motivações – nem sempre conscientes - que 
guiam os casais em sua escolha, no entanto, geralmente são vinculadas a experiências anteriores vivenciadas por 
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esses indivíduos, âmbito em que a família de origem adquire especial importância e reafirma sua influência. O 
encontro de um casal é, assim, o encontro de suas respectivas trajetórias. Este trabalho tem como objetivo descrever 
e analisar, a partir de um referencial tanto analítico quanto sistêmico, as justificativas apresentadas por casais para 
sua escolha mútua. A amostra vem sendo selecionada por conveniência, tendo-se como meta 10 casais adultos que se 
encontrem no semestre anterior ao primeiro casamento e que ainda não morem juntos. Os casais são entrevistados 
conjunta e individualmente. A entrevista conjunta é composta por questões referentes à história do relacionamento e 
às reações familiares frente à decisão relativa ao casamento. As entrevistas individuais buscam retomar os tópicos já 
abordados na entrevista conjunta e trazer novas questões: como a visão do relacionamento no presente, as idéias 
sobre o casamento e as expectativas em relação ao futuro. O trabalho encontra-se, neste momento, na fase de coleta e 
análise. Até então, foram realizadas cinco entrevistas, das quais estão sendo selecionadas as falas que se relacionam à 
questão da escolha do cônjuge e que serão submetidas a uma análise de conteúdo, de acordo com o modelo 
qualitativo a que esta pesquisa se propõe. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 




