
I 
 

HISTÓRIA PESSOAL 
 
Gostaria que me contasse um pouco da sua história pessoal e do seu passado, fazendo a ponte 
com o presente.  
 
 
 

1. TRAJECTORIA PROFISSIONAL  
 
 
• Que trabalhos é que já teve desde que começou a viver com o seu actual 

companheiro/a (até hoje) ?  
 
• Que trabalhos é que o seu companheiro/a já teve desde o início da vossa vida em 

comum ? 
 
• Já alguma vez interrompeu a actividade profissional ? Quando e quais os motivos ? E 

o s/ companheiro/a ?  
 

• Que importância tem para si a sua vida profissional / o seu trabalho fora de casa?  
Porquê ? 

 
• Deixaria de trabalhar se o seu ordenado não fizesse falta para poder dedicar mais 

tempo à família e aos filhos ? Definitivamente ou durante algum tempo ? 
 
• Se é doméstica : Já teve algum trabalho remunerado ? Porque razão ou razões não 

voltou a trabalhar ? 
 
 
 

2. EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E TRAJECTÓRIAS CONJUGAIS 
 
 

• Relação com os pais (se a deixavam sair, se lhe davam liberdade ou se a controlavam 
muito...)  

 
• Com que idade deixou a escola ? Quando é que começou a trabalhar ?  
 
• Namoros anteriores, iniciação sexual ... 
 
• Com quem vivia antes do início da relação actual/ experiência de viver sozinha/o 

se for esse o caso 
 
• Se já foi casado/a ou já viveu em casal gostaria que me referisse alguns aspectos 

positivos dessa(s) experiência/s ? E quais foram os aspectos negativos ? 
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II 
 

A ENTRADA EM CASAL 
 

 
1. HISTÓRIA DA ENTRADA EM CASAL  

 
 
Gostaria que me contasse um pouco da vossa história como casal. 
 

• Onde e como conheceu o s/ companheiro/a ? 
 
• Quanto tempo durou a vossa relação desde o momento em que começaram a andar 

juntos até ao momento em que foram viver juntos? 
 
• Como evoluiu a relação, como aconteceu ir viver junto com o/a -  e porquê... 
 

Quem teve a iniciativa 
• Lembra-se de quem é que falou pela 1ª vez na ideia de irem viver juntos ? Essa ideia 

foi mais da parte da Sra/Sr. ou do seu companheiro/a ?  
 
O papel  da sexualidade na constituição do casal 

• No seu caso pessoal, quando é que surgiu o relacionamento sexual com o seu 
companheiro/a ?  

• Surgiu a partir do momento em que começaram a sair/andar juntos ? Podemos dizer 
que o vosso namoro começou ao mesmo tempo que começou também o vosso 
relacionamento sexual ? 

 
• A partir de quando é que se considerou a si própria/o como fazendo parte de um casal? 

Só depois de terem começado a viver juntos ou antes ?  
 

      Escolha do cônjuge 
• Diga-me uma coisa, porque razão foi viver com o/a – e não com outra pessoa qualquer 

? Porquê ele/ela ?  
 
• Que qualidades é que encontra nele/nela? 

 
 

2. INÍCIO DA UNIÃO  
 
 
            PROJECTOS 

• Nos primeiros tempos de vida em comum, que projectos é que tinham ? 
• Tinham intenção de casar, conversavam sobre o assunto, ou simplesmente não faziam 

planos sobre isso ? 
 
• E em relação aos filhos, lembra-se se nos primeiros tempos de vida em comum  

falavam em ter filhos, faziam planos nesse sentido ? Nessa altura pensava que não 
queria ter filhos como uma opção de vida?  
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• Quando começou a viver junta/o com o seu actual companheiro/a tinha a ideia que a 
vossa relação seria, não digo para toda a vida, mas que seria para durar, ou tudo 
estava em aberto ?  Porquê ? 

 
• Considerou os primeiros tempos de vida em comum como uma fase de 

experimentação ? Dito de outra maneira, nos primeiros tempos teve a sensação que 
não se queria comprometer ou envolver totalmente, ou fazer grandes projectos a 
dois sem primeiro saber se a relação dava certo ? 

 
 

III 
 

COABITAÇÃO E CASAMENTO 
 

 
1. JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA/ MOTIVAÇÕES PARA COABITAR 

 
 

 Que razões o/a levaram a escolher esta forma de união ? (Como sabe a maioria das 
pessoas escolhe o casamento e não a coabitação).  

 
Indeterminação profissional 

• A incerteza / instabilidade da vossa vida profissional influenciou o facto de terem 
começado a viver juntos em vez de casar ? Porquê ? 

            
           Vantagens/ desvantagens 

• Para si, que vantagens é que vê na coabitação (no facto de viver junto sem estar 
casado) ?  

 
• Acha que a coabitação tem ou poderá ter algumas desvantagens (presentes e futuras)? 

Quais ? 
 
• Sente, por exemplo, que a coabitação é uma relação menos segura ou que oferece 

menos segurança que o casamento? Para quem? Em que aspectos? 
 

• Quando foi viver junto o que é que pensava acerca da coabitação ?  
 
• Sentiu que viver junto em vez de casar é uma forma de escapar ao papel tradicional 

feminino de esposa, mãe e dona de casa / ao papel tradicional masculino que se 
encontra associado ao casamento ?  

 
• Quando foi viver junto tinha a ideia de que esta é uma forma de viver a dois que 

permitia preservar/conservar mais facilmente a sua liberdade ou a sua 
independência ? Porquê ? 

 
• Sente que a coabitação é a melhor forma de conciliar a sua vida profissional com a 

sua vida em casal (nesta etapa da sua vida em que está no início da sua carreira 
profissional / em que está a investir na sua vida profissional/ em que o seu futuro a 
nível profissional está em aberto) ? 
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• Quando foi viver junto tinha a ideia que a vossa relação amorosa era um assunto 

privado e que por isso mesmo não queria que terceiras pessoas ou instituições (a 
igreja ou o estado, a lei / o direito) “se metessem”/interferissem na vossa relação? 
Nunca pensou nisso ou faz questão que assim seja? 

 
 

2. PROJECTOS E ATITUDES FACE AO CASAMENTO  
 

Gostaria que me falasse agora das suas intenções, daquilo que espera no futuro e dos 
seus projectos familiares.  

 
           Expectativas sobre a relação 

 Imagine-se daqui a 5 anos, acha que nessa altura ainda vive com o seu actual 
companheiro ?  

             
      Coabitação transitória / duradoura 

 Como é que vê/encara a relação que tem com o seu companheiro/a ? / Como uma 
fase/etapa antes do casamento ou como uma situação que pode durar sem casamento?   
Porquê ?  

 
Transitória 

• Antes de viverem juntos, durante o namoro, já tinham decidido entre os dois casar 
? Porque razão ou razões foram primeiro viver juntos em vez de casar logo? 
 

• Considera (Considerou) a relação com o/a -- como um casamento à experiência? 
Uma espécie de ensaio para ver se a relação é (era) suficientemente sólida antes de 
tomar a decisão de casar ? Acha que prefere / preferiu deixar primeiro amadurecer a 
relação e submetê-la à prova do tempo antes de tomar a decisão de casar ? 

 
 
PROJECTO / DESEJO DE CASAR 

 
 Deseja vir a casar um dia ou normalmente não pensa muito nisso? 

Porquê? 
 
• No seu caso pessoal é contra o casamento? Porquê ? 
 

 E o seu companheiro/a deseja casar ? Quem é que acha que deseja mais casar, você 
ou o seu parceiro/a ? Porquê ? 

     
    Quem tem a iniciativa de casar 
• Lembra-se de quem é que falou em casamento a primeira vez ? Quem é que teve  a 

iniciativa de falar/ tocar  nesse assunto ? 
 

• Que tipo de factores acha que vão influenciar / influenciaram a sua decisão de casar 
e quando casar ? Factores de ordem familiar, profissional, factores de ordem 
emocional quando sentir/sentiu que chegou o momento na vossa relação ? O que é que 
acha ?     
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  Casamento adiado 
• Tendo em conta que a Sra/ o Sr deseja casar e que vivem juntos há x anos, como é que 

explica o facto de nunca terem casado ? 
 
• Já houve alguma altura nas vossas vidas em que pensaram casar ? Por que razão ou 

razões nunca o fizeram ? 
 
 
     Pressão social ( para todos ) 
• Acha que alguma vez se sentiu, pressionado/a para casar (pelos pais/familiares, pelos 

amigos, pela sociedade em geral)? 
 

• Sente ou alguma vez sentiu que se continuasse /continuar a viver junto sem casar as 
pessoas vêem-no de maneira diferente ( já que a maioria das pessoas casa) ? Tem a 
sensação de que é “mal visto/a”? 

 
 

      Razões muito importantes para casar (para todos) 
• Quais as razões mais importantes que o/a levariam/ levam a encarar a hipótese de 

casar ?  
 

 Razões de ordem sentimental (consolidar a relação/ tornar o 
compromisso maior/ tornar a relação mais segura/ provar ao outro que 
o ama...)  

 Ou razões de ordem prática (evitar problemas com os pais/ família, 
benefícios fiscais, compra de casa, direitos, heranças…)? 

 
 
Vantagens / desvantagens do casamento 

• Quando pensa no casamento, quais são para si as principais desvantagens do 
casamento ?  

 
• E na sua opinião quais são as principais vantagens ?  

 
 

3. CASAMENTO E FILHOS 
 
 

               Projecto de ter filhos 
• Deseja ter filhos ? / Pensa vir a ter filhos do seu actual companheiro? Fazem planos 

nesse sentido ? 
 
• Nessa altura, acha que prefere continuar como está ou casar ? Porquê ? 

 
            Relação entre decisão de casar  e ter filhos   

• Para si, o desejo de casar e o desejo de ter filhos estão ligados ? Porquê ? (explorar no 
caso dos homens o desejo de proteger a paternidade) 
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            Para quem tem filhos 
• A decisão de ter filhos foi devido a uma melhoria a nível profissional, por ex., ou 

aconteceu sem estar planeado ou aconteceu por sentirem que tinha chegado o 
momento na vossa relação ? Porquê ? 

 
Opinião de todos 

• Acha que as pessoas que vivem juntas devem casar quando pensam ter filhos ? Porquê 
? E depois dos filhos nascerem, acha que é preferível que os pais casem ?  

 
• No seu caso aceitaria ter filhos fora do casamento, dentro de uma união de facto?  

 
 

IV 
 

A VIDA EM CASAL HOJE 
 
Gostaria agora de falar da sua vida de casal hoje. 
 
 

1. AS ROTINAS FAMILIARES (actividades conjuntas e separadas) 
 

Gostaria que me fizesse uma descrição mais ou menos pormenorizada do vosso dia-à-
dia durante a semana e ao fim-de-semana e me fosse dizendo quem faz o quê com 
quem. 

 
• Começando por si, o que costuma fazer durante a semana – Como é que é a sua 

rotina diária desde o momento em que se levanta até que se deita ?  
 
• E ao fim-de-semana ? O que costuma fazer ? Com quem? 
 
• E o/a s/ companheiro/a ? Como é que é o seu dia-à-dia durante a semana? E ao 

fim-de-semana o que é que ele/ela costuma fazer? 
 
         Tempo do casal 
 

• No vosso dia-a-dia, quais são os momentos em que estão juntos, em casal ? 
 
• E quais são os momentos da sua vida de casal que mais gosto e satisfação lhe 

dão ? É quando vai passear / sair, é a vossa intimidade, incluindo a vossa vida 
sexual, é a conversa / o diálogo, é quando vão fazer uma compra juntos ...... ? 

 
 

2. TEMPOS LIVRES E SOCIABILIDADES 
 
           Fechamento/abertura   

• Os convívios, as actividades, estar com outras pessoas é importante para si ou prefere 
estar só /em família/ em casal? Porquê ? 
 

• E qual é a opinião do/a s/ companheiro/a ? 
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      Amizades 
• Considera que os seus amigos são também os amigos do seu companheiro/a ou cada 

um tem os seus?  
 

• De uma forma geral, acha importante um casal ter amigos em comum ? E em 
separado?  
 
Autonomia  masculina e feminina  nos lazeres/amizades 

 
• Pensando agora apenas nos seus momentos livres ou lazeres, quais as actividades que 

costuma fazer sem a companhia ou a participação do/a s/ companheiro/a ?  
 
• Acontece-lhe algumas vezes ir sem o seu companheiro/a visitar, sair ou estar com 

amigos ? 
 
• E quais as actividades /lazeres que o/a s/ companheiro/a costuma ter sem a sua 

companhia, quando sai sozinho/a?  
 

• Em geral, acha que é o/a s/ companheiro/a ou você que tem mais tempo livre para 
sair ou para fazer coisas para si próprio/a que lhe dêem prazer? 
 

• Actualmente gostaria de ter mais tempo livre para fazer o quê ou para estar com 
quem? 
 
 
3.  COMUNICAÇÃO A DOIS 

 
• Como é que classificaria o diálogo, a conversa, com o/a s/ companheiro/a ? Acha 

que há muito diálogo ou gostaria que houvesse mais diálogo entre vocês os dois ? 
Porquê ? 

 
• E qual é que acha que é a opinião do s/ o/a s/ companheiro/a ?  

 
 

4. AS TAREFAS DOMÉSTICAS 
 

Gostaria agora de falar sobre as tarefas domésticas nos primeiros tempos de vida em 
comum e actualmente 

      
     Conciliação trabalho / família e ciclo de vida 
• Acha que a vida familiar e as tarefas domésticas interferem mais na sua vida 

profissional ou na vida profissional do/a s/ companheiro/a (hoje e no passado)? 
Porquê? 

 
• A partir do momento em que começaram a viver juntos que tipo de problemas, 

tensões ou conflitos é que surgiram a propósito das tarefas domésticas ? E 
actualmente ? 
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• Nos primeiros tempos de vida em comum, diga-me quem fazia sempre ou muitas 
vezes as seguintes tarefas (se era você ou o seu companheiro/a ou se tinham alguém de 
família ou empregada que se encarregava dessas tarefas) 

 
 

           Quem ..................    sempre ou muitas vezes? Mulher Homem Outro 

Fazia  as compras em sua casa  
   - Fazia a lista das compras 

   

Tratava das refeições e decidia o quê    
Lavava a loiça / punha a loiça na máquina    
Lavava a roupa / entendia a roupa na corda    
Passava a ferro    
Arrumava a roupa depois de lavada e engomada    
Tratava da limpeza da casa (casa de banho, etc)    
Tratava da manutenção da arrumação e limpeza da casa  
(varrer, aspirar, arrumar objectos fora do lugar, brinquedos) 

   

Fazia pequenas reparações em casa / bricolage    
Tratava de pagar as contas, renda de casa, prestações... 
   - Pagava à empregada/mulher da limpeza 

   

Lavava e tratava da manutenção do(s) carro(s)    
 
 
• No caso de ter empregada doméstica a dias ou a tempo inteiro: Quem é que costuma 

dar instruções/orientações à empregada e decide o que há para fazer e faz falta 
(compras) em casa ? 

 
• Em relação à divisão das tarefas domésticas, sempre foi assim ou houve mudanças 

ao longo do tempo em que vivem juntos? O que é que acha que mudou e porquê ? 
 
• Acha que o senhor/ o seu parceiro hoje em dia trabalha mais ou menos que no início 

da relação ?  Porquê ? 
 
• E em relação aos filhos, quando eles eram pequenos ? Por exemplo, quem é que se 

levantava a meio da noite para tratar dos filhos ? 
 
Tarefas femininas e masculinas 
 

• Actualmente, que tipo de tarefas é que não se importa de fazer em casa ou que faz até 
com um certo gosto? E o seu companheiro/a ? 

 
• E quais são as tarefas que menos gosta de fazer em casa ? Porquê ?  

 
 Tarefas negociáveis 
• Quais são as tarefas domésticas (e os cuidados com os filhos ) que umas vezes são 

feitas por si e outras pelo seu companheiro/a ? Isto é, as tarefas que são feitas muitas 
vezes ora por um ora por outro, em que ambos participam ?  
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Igualdade vs evitar conflitos/proteger a satisfação e comunicação conjugal 
       
          Homem 
• Costuma receber críticas ou recriminações da sua companheira em relação à sua 

participação (ou à sua não participação) nas tarefas domésticas ? Quais ? 
 

• A sua mulher costuma criticar a qualidade do seu trabalho/ pôr defeitos (em relação às 
tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos) ? 

     
       Mulher 
• Que críticas é que costuma fazer ao seu companheiro a propósito de tarefas ( ou 

cuidados com os filhos ) que acha que ele devia fazer mas não faz, ou faz uma vez por 
outra ou faz mal feito ? 
 

              Homem + Mulher 
• Acontece-lhe que para evitar conflitos, acaba por realizar tarefas e assumir a 

responsabilidade de coisas que na sua opinião deviam ser assumidas ou repartidas 
pelos dois de igual para igual ? 

 
• Que tipo de tarefas, responsabilidades, decisões, toma a seu cargo mas com a 

sensação que o seu companheiro/a devia participar mais nelas ? 
 
• No que diz respeito à realização das tarefas domésticas em sua casa ( e aos cuidados 

com os filhos ), tem consciência que na prática a sua mulher/ a senhora trabalha 
mais, ou acha que existe uma repartição igualitária das tarefas domésticas? 

 
 

5. A ORGANIZAÇÃO DO DINHEIRO 
 
• No que diz respeito à organização do dinheiro em sua casa e ao pagamento de 

despesas comuns como é que fazem ?  
 
• No caso de terem contas bancárias separadas, é habitual um mexer na conta do 

outro ?  
 
• Quem contribui mais para as despesas da casa ? Porquê ?  
 
• Com qual destas frases está de acordo: 

 Num casal o dinheiro que cada um ganha deve ser de cada um.  
 O dinheiro que cada um ganha deve ser dos dois. 
 O dinheiro que cada um ganha deve ser dos dois mas cada um deve também poder 

fazer o que quiser com uma parcela do dinheiro que ganha sem precisar de 
consultar o outro. 
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6. SATISFAÇÃO  CONJUGAL, TENSÕES E CONFLITOS 
 

• Que divergências, “maus-estares” ou desentendimentos costumam surgir na vossa 
relação do dia-a-dia ? E quais foram até hoje os conflitos de maior vulto, a propósito 
de quê ?     

 
• Tendo em conta as suas expectativas iniciais (aquilo que estava à espera quando 

começaram a viver juntos ) que balanço faz  hoje da relação que tem com o seu 
actual companheiro/a ? Considera-se satisfeita/o ? Teve algumas desilusões pelo 
caminho ...? O que corre bem e o que corre menos bem ? 
 

 
V 
 

VALORES E ORIENTAÇÕES FACE À FAMÍLIA E À CONJUGALIDADE 
 
1. A VISÃO SOBRE A COABITAÇÃO E A RELAÇÃO DO CASAL 

 
Gostaria que me desse a sua opinião acerca da coabitação e também acerca da forma 
como vive e encara a relação que tem com o seu companheiro/a. 

 
Relação do casal 

• Tendo em conta os aspectos da relação do casal que lhe vou ler a seguir gostaria que 
escolhesse aqueles que são muito importantes para si (os outros podem ser 
importantes ou pouco importantes). 

 
• E quais são para si os dois aspectos menos importantes ? 
 

1. Assumir um compromisso de longa duração 
2. Repartir igualmente as tarefas domésticas 
3. Manter, sobretudo, uma relação de amor e paixão 
4. Manter uma relação de amigos e companheiros um do outro  
5. O homem e a mulher terem cada um os seus diferentes deveres e 

responsabilidades  
6. Apoio / suporte económico por parte do companheiro/a 
7. Atracção física e sexual 
8. Apoio afectivo 
9. Manifestações de ternura/afecto 
10. Comunicação entre o casal 
11. Fidelidade 

 
 
Compromisso, perenidade  
Gostaria que me falasse agora acerca do compromisso entre o casal.  
 

• Pensando nos casais em geral, acha que a coabitação é uma forma de viver a dois sem 
compromissos?  

 
• Acha que a coabitação é uma união que não implica um compromisso tão grande/forte 

como o casamento ? Porquê? 

 524



 
•    E no seu caso ? Sente-se comprometida/o com o /a – ? 
 
• Enquanto que as pessoas quando se casam assumem, em princípio, um compromisso 

de longa duração, no seu caso, que vive junta/o, eu gostaria de saber como é que se 
constrói o compromisso entre o casal.  
 
Acha que foi a pouco e pouco ou partiu desde logo para a relação com um sentimento 
forte de compromisso ?  

 
Separação/ruptura  
Gostaria agora de lhe colocar algumas questões sobre o tema da separação. 
 

• Tendo em conta o facto de na coabitação ser mais “fácil” uma possível separação, vê 
isso como uma coisa positiva ou negativa ? 

 
• A hipótese de separação ou a continuidade da vossa relação é um assunto sobre o qual 

conversam ou que já tem surgido durante uma discussão mais acesa ? Ao longo do 
tempo em que vivem juntos, isso já aconteceu algumas vezes ou é muito raro ?  

 
• Na sua opinião, o facto de cada um dos membros do casal ser livre de romper a 

relação a qualquer momento que consequências é que isso poderá trazer para a relação 
do casal que vive junto ? No seu caso, acha que torna a relação mais frágil/instável, ou 
pelo contrário, torna a relação mais exigente... ? 

 
Fidelidade/infidelidade 
Gostaria de lhe colocar algumas questões sobre a forma como encara a questão da fidelidade/ 
infidelidade no casal  
 

• Considera que as pessoas que vivem juntas devem ser fiéis uma à outra ? 
 
• Acha que a fidelidade é um dever do casal ?  
 
• É de opinião que a fidelidade é antes de mais uma consequência dos sentimentos que 

têm um pelo outro?  
 

• Que atitude tomaria se descobrisse que o s/ companheiro/a tem um caso ? (Separava-
se, tentava dialogar... ?) Continuar a viver junto com o s/ companheiro/a após uma 
infidelidade seria muito difícil ou impossível de aceitar para si ? Porquê ? 

 
 

2. A VISÃO SOBRE O CASAMENTO  
 

 Gostaria que me desse a sua opinião acerca do casamento em relação a vários 
aspectos. 

 
Privatização e desinstitucionalização 
 

• Para si, o laço formal/legal que une duas pessoas é uma questão importante ou uma 
questão secundária ? Porquê ? O que é que considera realmente importante? 
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• Incomoda-o a ideia de que o casamento transforma um assunto privado num acto 

oficial?  
 
• Acha que o casamento é uma relação que envolve um compromisso maior que a 

coabitação? Porquê ? 
• Já alguma vez experimentou o sentimento que está suficientemente comprometida/o 

a nível privado que o casamento se torna para si desnecessário ou é apenas uma 
mera formalidade ? 

 
• Porquê desnecessário ? Porquê apenas uma formalidade ?  
 
• Gostaria que me dissesse qual destas frases descreve melhor os seus sentimentos e 

aquilo que pensa acerca do casamento : 
 

 O casamento é uma cerimónia bonita que consagra um momento importante na 
vida de duas pessoas 

 O casamento é uma prova de amor («provar ao outro que o ama       
verdadeiramente» e vice versa)  

 O casamento é uma forma de consolidar a relação do casal (de que maneira/s?) 
 O casamento é uma forma de tornar a relação mais segura (em que aspectos?) 
 O casamento em si não tem grande importância, é apenas uma formalidade 

prática   
 O casamento não é obrigatório e pode ser realizado a qualquer momento 

quando os dois entenderem  
 
 

3. IDEAIS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DO CASAL 
 
 

Gostaria que me desse a sua opinião acerca da maneira ideal de viver em casal . 
 
Decisões 

• Em termos ideais, acha que um casal deve tomar todas as decisões em conjunto ou 
há decisões que cada um deve tomar sem consultar o outro ?  

 
Tempo Juntos 

• Em termos ideais, acha que um casal deve passar todo o tempo possível em 
conjunto ou guardar também algum tempo para si separadamente ?  
 
Comunicação 

• Acha que um casal deve contar tudo um ao outro ? Ou, há certas coisas 
(pensamentos, acontecimentos) que se deve guardar para si ?  

 
• Vou-lhe apresentar a seguir dois tipos de casal-ideal e gostaria que me dissesse 

qual dos dois está mais próximo da sua forma de encarar a relação do casal :  
 

 O casal partilha totalmente os vários aspectos da vida quotidiana : os 
sentimentos, as ideias, os tempos livres, as amizades, as decisões e os bens.  
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 O casal partilha um certo número de gostos e sentimentos mas cada um toma 
algumas decisões individualmente e cada um tem interesses, actividades de 
lazer e amizades em parte diferentes.  

            
 Divisão sexual do trabalho  
 

• Pensando ainda em termos ideais, como é que acha que um casal se deve organizar 
em relação às tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos?  
Acha que deve ser a mulher a tomar conta da casa e dos filhos, acha que os dois 
devem dividir igualmente as tarefas domésticas ou acha que deve ser a mulher a 
principal, isto é, a mulher a fazer as tarefas domésticas mas com alguma ajuda do seu 
companheiro ? 

 
• E quem é que, na sua opinião, deve ter uma actividade profissional fora de casa? O 

homem, a mulher ou ambos ? Porquê ? 
 

 
4. A SUA VIDA HOJE 

 
 

Gostaria que me falasse agora da sua vida actual e do que é mais importante para si. 
 
• Quando pensa na sua vida hoje, o que é que lhe dá mais satisfação ? O que é que põe à 

frente ? 
 
 

VI 
 

RELACIONAMENTO COM OS PAIS E FAMILIARES MAIS DIRECTOS/ 
ATITUDES PERANTE A COABITAÇÃO 

 
• De que maneira é que os vossos familiares, nomeadamente os vossos pais, encararam 

e encaram o facto de viverem juntos sem estarem casados ?  
 
• Acha que eles preferiam vê-los casados ? Sente que há ou houve alguma pressão 

nesse sentido ? 
 
• Antes de irem viver juntos, os seus pais (ou familiares) já conheciam bem o seu 

parceiro, quer dizer, mantinham contactos regulares ? E actualmente ?  
 
• Que tipo de apoio ou ajudas costumam receber dos vossos pais ou familiares? 
 
• Tem a sensação que se fossem casados podiam contar mais com os vossos pais ou 

familiares  ? 
 

• Tem entre os familiares mais próximos alguém que também vive ou viveu em 
coabitação ? E entre os seus amigos ? 

 
• Profissão dos pais  
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VII 

 
CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

 
• Conhece ou já ouviu falar na lei sobre as uniões de facto ?  
 
• Acha que tem os mesmos direitos que as pessoas casadas ? Está informado sobre os 

direitos (e as obrigações) das pessoas que vivem juntas sem estarem casadas ? 
 
• A lei actual tem ainda algumas lacunas em matéria de protecção de cada um dos 

membros do casal e dos filhos em caso de morte ou separação. Este assunto preocupa-
o ou normalmente não pensa nisso ? 

 
 

VIII 
 

IDENTIDADE DA CONJUGALIDADE COABITANTE 
 

Quando está em presença de pessoas que não vos conhecem ou que não vos conhecem 
bem como se refere ao seu parceiro/a (o meu marido, o meu homem, o meu 
companheiro…/ a minha esposa, a minha mulher, a minha companheira....) ?  E 
quando está entre amigos ? 
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