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RITUAL DE COMPROMETIMENTO NOS CASAIS E O PLANEJAMENTO DA PRIMEIRA 
GRAVIDEZ. Gisele P. Santos, Clarissa C. Menezes, Rita de C. S. Lopes, César A.Piccinini 
(Departamento de Psicologia do Desenvolvimento - Instituto de Psicologia, UFRGS) 

Na perspectiva da teoria familiar sistêmica, acredita-se que os casais passam por um ciclo de vida, em que as duas 
etapas iniciais são a formação do jovem casal e o nascimento do primeiro filho. Os rituais de passagem podem 
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demarcar a mudança de uma fase para outra. A formação do jovem casal, por exemplo, pode ser demarcada por um 
ritual de comprometimento ou não, assim como o nascimento do primeiro filho pode ser planejado ou não. O 
objetivo deste estudo foi investigar se a presença de um ritual de comprometimento está relacionado com o 
planejamento da primeira gravidez. O ritual de comprometimento foi considerado como a presença de casamento 
civil ou religioso na vida do casal. A amostra consistiu em quarenta e sete casais compostos por mulheres e homens 
que esperavam seu primeiro filho, com idade mínima de vinte anos, sendo que a idade média das mulheres foi de 
27,1 (d.p. 5,28) e dos homens 30 anos (d.p. 6,5). Foi realizada uma análise de conteúdo quantitativa das entrevistas 
realizadas no último trimestre da gestação. As entrevistas foram categorizadas e, posteriormente, quantificadas para 
fins de análise estatística. O teste Qui-quadrado revelou diferenças significativas (p<0,001) na freqüência de 
respostas. Os resultados revelaram que a maior parte dos casais apresentou concordância quanto a ter ritual de 
comprometimento e planejar a primeira gravidez. Mais da metade dos casais entrevistados (53%) relataram tanto 
ritual de comprometimento como planejamento da gravidez, enquanto 26% não relataram nenhuma das duas 
situações. Uma minoria dos casais (15%) relataram ritual de comprometimento, porém não planejaram a gravidez e 
6% não relataram a presença de ritual de comprometimento, mas planejaram a gravidez. Os resultados apontam a 
expectativa inicial de que a presença de ritual de comprometimento está relacionada com o planejamento da primeira 
gravidez. (PIBIC-CNPq/ UFRGS) 




