
Índice de Apêndices (formato CD-Rom) 

Apêndice 1: Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Motivos\Coabitação”, 

nas categorias “Externos” e “Não decisão” (Artigo 2)  

Apêndice 2: Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Temas\Equilíbrio Eu 

Tu Nós”, na categoria “Individualidade” e no tema “Forças\Intimidade”, na categoria 

“Demonstrações de amor” (Artigo 5)  

Apêndice 3: Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Contextual 

Dimensions”, na categoria “Economic Political Context” (Artigo 6)  

Apêndice 4: Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Alegrias e desafios da 

transição para a conjugalidade\Eixo 2 Intimidade e o Eu”, na categoria “Alegrias da 

intimidade e cuidado mútuo”, e no tema “Alegrias e desafios da transição para a 

conjugalidade\Eixo 1 Tempo Tarefas Gestão\Desafios das exigências do dia-a-dia\TD e 

Trabalho implicam falta de usufruir relação”, na categoria “Intersecção W e TD dificulta 

horários e rotinas” (Artigo 7)  

Apêndice 5: Node report, “Couple in Progress” (export NVivo; Artigo 7)  

 

 

  



Apêndice 1 

Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema 

“Motivos\Coabitação”, nas categorias “Externos” e “Não decisão” 

(Artigo 2) 

  



Name: Nós\\Casamento vs. Coabitação\\Motivos\Coabitação\Externos 

 

Description: As fontes de influência para a decisão são externas ao indivíduo ou à 

relação do casal, exercendo pressão ou definindo scripts das trajetórias 

 
<Internals\\Transcrição FG1 trabalhado> - § 2 references coded  [2,78% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,73% Coverage 

 

R: Eu acho que a maioria, não sei… falo pelo que eu vejo nos meus colegas, também, meus 

amigos… hum… ou é pela situação de vida em que ambos estão, por exemplo, existem muitos 

casais que estão em Lisboa a trabalhar e que namoram e que por uma questão financeira, e 

também porque namoram, vão viver juntos.  

 

Reference 2 - 2,05% Coverage 

 

J – Eu concordo com o S. nesse sentido. Eu também… passamos muito tempo juntos, sentimos 

que… tipo é… há uma pessoa com quem nós queremos passar mais tempo do que com todas 

as outras, e chegar ao fim do dia e ir para casa e estar com os pais e com as irmãs todos os 

dias… ok, é bom, mas… (risos) não… há uma pessoa com quem nós queremos partilhar o fim 

do dia, por exemplo. Nesse sentido, acho que… quando nós decidimos, começamos a tornar-

nos independentes dos nossos pais e decidimos, vamos viver sozinhos hum… acaba… creio que 

é mais ou menos o mesmo processo, mas quando decidimos ir viver sozinhos, decidimos já 

juntarmos uma nova pessoa ao nosso eu, digamos assim, é uma pessoa com quem nós 

partilhamos tudo, quase tudo e então decidimos, ok eu vou… quero… já tinha a ideia de ser 

independente, só que é uma independência co-partilhada, ou qualquer coisa assim.  

 

<Internals\\Transcrição FG2 trabalhada> - § 6 references coded  [4,67% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,40% Coverage 

 

D: Acho que hoje em dia não é assim porque hoje em dia ao fim de x anos que tu moras com a 

pessoa… 

N: Já tens os mesmos… 

D: …acho que tens as mesmas vantagens. 

 

Reference 2 - 0,07% Coverage 

 

N: Tens vantagens também... 

 

Reference 3 - 0,89% Coverage 

 



J: Isso se calhar vem derivado do crescimento da própria pessoa, do próprio indivíduo. Numa 

determinada altura da nossa vida queremos o nosso espacinho, queremos ter as coisas à nossa 

maneira, queremos chegar a casa e mandar a roupa para um canto e não vir ninguém atrás 

dar-nos nas orelhas “apanha a roupa”. A pessoa com 15 anos sujeita-se a isto mas se calhar 

aos 25 “calma lá, então”. 

 

Reference 4 - 1,26% Coverage 

 

J: Isso é um bocado complicado. (risos). Não, não sei mas é bom, acaba por ter muitas 

vantagens. Para ele acaba porque acaba por estar mais perto do sítio onde tem de ir pronto e 

está comigo e depois uma pessoa também cria um hábito, quando ele não vai obviamente que 

eu resmungo e tudo mais mas quando ele não vai eu sinto imensa falta dele e vou sentir ainda 

agora mais quando for para fora. Isso não quer dizer nada, uma pessoa acaba por ser habituar 

a partilhar esse espaço e seja qual for o motivo que tenha levado a esse ponto de coincidência. 

 

Reference 5 - 1,23% Coverage 

 

D: É assim, eu acho que quando, quando… Primeiro tem que haver, as duas pessoas têm que 

querer ir morar juntas. Podem…depois de tomarem essa decisão é…é baseada sempre, como é 

óbvio, as pessoas querem partilhar o espaço, querem estar mais tempo juntos para não 

estarem com aquela coisa de estares com a pessoa mas depois cada um tem que ir para sua 

casa ou… como é óbvio tem sempre aquelas vantagens fazeres o que bem entendes com a 

pessoa e juntas sempre o útil ao agradável. Aproveitas o tempo de outra maneira pronto, 

como é óbvio.  

 

Reference 6 - 0,83% Coverage 

 

No meu caso eu não expliquei como é que nós começámos; é porque o meu namorado 

trabalha à noite, trabalha das sete à meia-noite e se não fosse assim nós não nos podíamos 

ver. Nós tentamos inicialmente assim e era super complicado, eu andava estoirada, andava a 

deitar-me super tarde e a levantar-me super cedo, e então acabamos por conciliar assim as 

coisas e pronto. 

 

 

 

Name: Nós\\Casamento vs. Coabitação\\Motivos\Coabitação\Não Decisão 

 

Description: Referências que salientam ausência de intencionalidade, de reflexão ou 

decisão do casal (exclusiva da coabitação), sliding 

 
<Internals\\Transcrição FG1 trabalhado> - § 2 references coded  [1,16% Coverage] 

 



Reference 1 - 0,83% Coverage 

 

Sa: Eu no meu caso, nós passamos tanto tempo a dormir na casa um do outro e… não 

coabitamos, mas passamos tanto tempo juntos na mesma casa, parece que é quase instintivo, 

que é o próximo passo a dar. Claro que há sempre o factor económico, estamos os dois a 

estudar e não dá, mas é aquela coisa que sentimos, que é quase o próximo passo a ser dado. 

 

Reference 2 - 0,34% Coverage 

 

P: É um passo natural nas, nas relações. Penso que… pelo menos para mim, isso já é um 

objectivo que eu pretendo, eu e a minha namorada seguir. 

 

<Internals\\Transcrição FG2 trabalhada> - § 1 reference coded  [1,26% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,26% Coverage 

 

J: Isso é um bocado complicado. (risos). Não, não sei mas é bom, acaba por ter muitas 

vantagens. Para ele acaba porque acaba por estar mais perto do sítio onde tem de ir pronto e 

está comigo e depois uma pessoa também cria um hábito, quando ele não vai obviamente que 

eu resmungo e tudo mais mas quando ele não vai eu sinto imensa falta dele e vou sentir ainda 

agora mais quando for para fora. Isso não quer dizer nada, uma pessoa acaba por ser habituar 

a partilhar esse espaço e seja qual for o motivo que tenha levado a esse ponto de coincidência. 

 

<Internals\\Transcrição FG3 trabalhada> - § 2 references coded  [1,46% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,80% Coverage 

 

F: É assim, neste momento estou a viver junta. Passado quatro ou cinco meses, também já 

tinha casa, comprei, lá está, fiz aquilo que ele queria, comprei uma casa sozinha, comecei a 

viver sozinha, é muito agradável, e acredita que é muito bom ter o teu espaço. (A: Estou 

ansioso!)  

[F3] Nisto tudo, começamos a namorar, antes de eu começar com ele já o conhecia também, 

passado um tempo, pronto, aí está, começa lá a dormir uma noite, vai uma, vais duas, vai três, 

pronto, começou a viver lá.  

 

Reference 2 - 0,67% Coverage 

 

J: Eu queria só… eu neste momento também já estou a viver há muito menos tempo do que tu, 

desde Dezembro, mas quer dizer, foi o passo, como é que eu hei-de dizer, o passo lógico 

depois de alguns, vá de alguns meses de fica lá a dormir, não fica lá a dormir, depois voltas a 

casa, e pronto, como a minha namorada já vivia sozinha, ahm, já praticamente desde que a 

gente começou a namorar, foi digamos o passo lógico.  

 



Apêndice 2 

Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema 

“Temas\Equilíbrio Eu Tu Nós”, na categoria “Individualidade” e no 

tema “Forças\Intimidade”, na categoria “Demonstrações de amor” 

(Artigo 5) 

 

  



Name: Nós\\Artigo versão 2 FINAL\\Conteúdos para programa\Equilíbrio Eu Tu 

Nós\Individualidade 

 

Description: Referências em que o foco está no indivíduo, na importância de transmitir a 

necessidade, por um lado, de manter quem a pessoa é e, por outro, de respeitar essa 

mesma individualidade/espaço pessoal do outro 

 
<Internals\\Casal 14 JS> - § 1 reference coded  [16,46% Coverage] 

 

Reference 1 - 16,46% Coverage 

 

É… respeito pelo outro, por quem ele é, pelo seu espaço. 

 

<Internals\\Casal 18 JJ> - § 3 references coded  [1,19% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,63% Coverage 

 

18FJoa: Sim! O respeitar o espaço e o tempo de cada um! (E: OK!) Portanto, não temos que tar 

sempre os dois.. há um espaço em que tás só tu, com os teus amigos, ou tou só eu com os 

meus amigos, ou há o tempo em que eu estou a trabalhar e não posso te ligar dez vezes, ou 

por aí..  um bocadinho por experiência pessoal passada! O respeitar o espaço e o tempo do 

outro, acho que é muito importante numa relação. 

 

References 2-3 - 0,56% Coverage 

 

18MJo: Eu aí vejo algumas coisas mais a mais, acho que é mais profundo ainda, que é a 

questão de como é que eu quero que o meu namorado seja. É assim… Eu faço para que ele 

seja quem eu quero, ou então o contrário, ou eu faço tudo para ser aquilo que ele quer e 

depois? (E: Ok!) Segundo alguns estudos há quem se aguente 6 ou 7 anos assim não é? Por isso 

é que..  

 

<Internals\\Casal 21 DR> - § 4 references coded  [3,96% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,48% Coverage 

 

21FDE: Eu acho sinceramente que uma das mais importantes e acho que é por isso que 

estamos tão bem, é a individualidade, ou seja, as pessoas não tem perder a individualidade 

como casal, tem que se aprender a respeitar, eu vejo isso nos casais á minha volta, perde-se 

muito a individualidade, ou seja, eu costumo dizer que nós somos uma bola em que o centro é 

comum, cada um de nós é uma bola em que se, há uma intersecção de uma parte o centro é 

nosso, não é, o centro é comum, isto é um matemático, não é, (XX) exactamente, depois 

temos os círculos centro comum que é a nossa vida, que é a vida a dois e depois temos o nosso 

espaço (E: o vosso espaço, a vossa área individual), a nossa área exactamente. E eu acho 

que se devia debater, porque os casais eu acho, eu pelo que vejo e sinceramente isto é mesmo 



factual pelo que lido no dia-a-dia, as pessoas acham ou são elas, ou se anulam para tar como 

casal, ou então não são o casal. Acho que sim. E quanto mais a pessoa viver bem com ela, isto 

não quer dizer, que não se precisa de ter uma auto-estima espectacular, mas, basta ser 

consciente de si próprio. Acho que os casais eram muito mais feliz se houvesse um respeito 

mútuo, que eu acho que não há, so que não há desrespeito, nem se fala, não é vive-se naquela 

situação. Um pro outro e depois quando as coisas terminam, eventualmente seja por que 

motivo for, ou porque é uma doença grave, ou porque as pessoas tem que sair, uma pessoa 

tem que ir trabalhar para fora hoje em dia temos que contextualizar, e hoje em dia é o que 

acontece, as pessoas adoecem mais, há doenças mais graves, as pessoas tem que imigrar ou 

tem que se separar. Os filhos também cada vez saem mais, tem liberdades mais cedo, e as 

pessoas voltam a ter que olhar pra elas como casal, não é? E depois não sabem lidar com isso, 

porque, tao muito, vivem só uma pa outra, não vivem pra si próprio, e depois reconstruir a 

vida delas é muito mais difícil, e perde-se . Eu não, eu não consigo perceber como é que as 

pessoas se perdem enquanto casal (XX) só naquilo faço só o que ele gosta só pa agradar (E: O 

encontrar este equilíbrio, não é (......)?)  

 

Reference 2 - 0,22% Coverage 

 

21FDE: mas principalmente a individualidade pra mim é a chave de um relacionamento. É dai 

que eu acho que depois vem tudo, o respeito pela pessoa e pelo casal, pela partilha, acho que 

sim. 

 

Reference 3 - 0,92% Coverage 

 

21MRU: Eu também punha a individualidade, mas no sentido de não, não querer ocupar o 

espaço da outra pessoa demasiado, deixar a outra pessoa, que a outra pessoa o deixe ocupar o 

espaço. E não tentar intrometer (21FDE: Exacto). O exemplo, agora que ela tava a falar, o 

exemplo de ontem que ainda à bocado falei, fui jantar com uns amigos meus fui ver o jogo, e 

ela foi jantar com colega dum colega de trabalho, pronto a gente temos colegas nossos, casais 

amigos nossos que isso nunca aconteceria, (21FDE: Exacto as pessoas à nossa volta não fazem 

muito isso). E pronto, cada um acabou de jantar, encontrámo-nos os dois, e pronto não… acho 

que isso é uma coisa importante de haver para os casais. Aliás, trocando por miúdos, para não 

se fartarem um do outro, acho que isso é importante.  

 

Reference 4 - 0,34% Coverage 

 

21FDE: Isso é importante, até pra não haver as relações de não transformar paixão/amor e... 

habituação por assim dizer,não. Porque as pessoas ao fim de 10 anos a maioria tá junta 

porque, porque está. Tão não é, ah porque estou. Acho que não tem de haver isso, não é, não 

tem que haver esse...  

 

<Internals\\Casal 4 MT> - § 2 references coded  [1,09% Coverage] 

 



Reference 1 - 0,53% Coverage 

 

4FMad: Sim. Ahm… eu acho que, sim, acho que tem de haver sempre uma parte mais pessoal 

e outra mais da relação, não é. Acho que não se pode esquecer, ninguém se pode esquecer da 

sua identidade. 

 

Reference 2 - 0,56% Coverage 

 

4MTom: E ter que levar isso também para a relação. Não ser uma pessoa diferente porque 

namora mas perceber que ser uma pessoa, ser a pessoa que é pode ser uma das (4FMad: Mais 

valias), uma das mais-valias. 

 

<Internals\\Casal 5 TI> - § 1 reference coded  [2,60% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,60% Coverage 

 

5FIn: É isso Autonomia e dependência lá está eu vi aquele ponto e pensei: “É importante não 

deixarmos de ser eu”.. e acho que muitas vezes isso não é trabalhado e há pessoas que se 

menorizam para conseguir.. (E: que se anulam) exactamente,  que se anulam para que a 

relação resulte e nesse caso acho que isso não é uma relação quando alguém se anula, deve 

haver uma autonomia e não uma dependência, que é para construir um casal, acho que isso é 

importante focar desde que os sentimentos sejam fortes pois as pessoas acabam por.. Mas 

têm que ser fortes dos dois lados não pode ser sempre a mesma... hmm.. Renegar-se entre 

aspas perante o outro, que é isso que eu acho que nós temos sempre cada um tem a sua.. tem 

os seus amigos tem a sua vida em comum temos o nosso tempo separados e o nosso tempo 

juntos e acho que isso ajuda sempre... a nossa comunicação (E: esse equilíbrio) Há sempre um 

equilíbrio porque se não também em nove anos íamos acabar sempre por nos chatear como 

toda a gente se chateia.. mas se não houver comunicação, uma boa comunicação, não... 

 

<Internals\\Casal 8 JJ> - § 4 references coded  [2,20% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,78% Coverage 

 

[Jo:] São quatro coisas, diálogo, liberdade, intimidade e sexualidade e para mim todos se 

unem. Se calhar, se eu tivesse que dizer, primeiro tem de haver liberdade para poder haver 

diálogo, porque assim se constrói a intimidade e se integra bem depois a sexualidade… sim… e 

eu ponho a sexualidade em último e não estou, não é por achar que é o menos importante, eu 

acho que é o mais importante, quase, mas os outros asseguram uma sexualidade mesmo boa e 

que sabe bem e que… 

 

Reference 2 - 0,71% Coverage 

 

Jo: Para mim a liberdade é a Joa ser a Joa e eu ser o Jo e os dois construirmos a nossa casa, e 

não é do género, há bocado foquei os valores e serve para explicar isto, os valores são muito 



importantes para mim e são muito importantes para a Joa mas isso não quer dizer que eu não 

pudesse dizer, “gosto desse valor, também vou torná-lo meu”, e portanto liberdade não quer 

dizer que somos estanques, porque tens, tu és tu e eu sou eu… 

 

Reference 3 - 0,51% Coverage 

 

Jo: Exactamente, exactamente, acho que se tornam os dois mais autónomos quando tens 

comunhão mas que aja liberdade para reconhecer o outro como ele é e perceber que há aqui 

uma pessoa e que é preciso dois, “it takes two to tango”, são precisos dois para dançar, uma 

imagem bonita, não é (RISOS), aqui a dança! 

 

Reference 4 - 0,21% Coverage 

 

Jo: Exactamente… porque não condiciona, se houver mesmo liberdade tu entras com 

naturalidade para um namoro, acho eu. Outros…  

 

 

Name: Nós\\Artigo versão 2 FINAL\\Forças do casal\Intimidade\Demonstrações de 

amor 

 

Description: Forças relacionadas com expressões de afecto, amor e cuidado 

 
<Internals\\Casal 10 CM> - § 3 references coded  [13,30% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,32% Coverage 

 

10FCat: Somos muito carinhosos, mesmo muito (Man: Huhum.), estamos sempre colados, a 

dar miminhos e tal. 

 

Reference 2 - 2,95% Coverage 

 

10MMan: Sim, concordo, sim, a capacidade de ouvir, sim, também as demonstrações de 

afecto (ri-se), acho que também é um ponto forte. 

 

Reference 3 - 8,04% Coverage 

 

10FCat: Sim e posso dizer “amo-te” todos os dias mas não é aquele amo-te automático. 

Sempre que digo “amo-te” é porque sinto mesmo. Já me aconteceu nas minhas relações antes 

era “amo-te! Amo-te!” mas não era nada, era uma coisa automática. Mas com ele digo “amo-

te, amo-te mesmo muito” e é mesmo verdade, sinto-o, não estou só a dizer por dizer. Não é 

contigo? 

 



<Internals\\Casal 11 RM> - § 2 references coded  [15,58% Coverage] 

 

Reference 1 - 11,30% Coverage 

 

11FRit: am… não.. am…as forças na nossa relação…(silêncio) para mim acho que é.. não sei se é 

isso q está a perguntar. Mas para mim acho que é ter a certeza que o M. está o meu lado 

sempre e em qualquer situação. Am…mas depois se isso for mais do que dar... no nosso 

namoro, acho q é p.e., esforçarmo-nos por… am, não só por estarmos muito tempo juntos mas 

também por fazermos coisas diferentes. O M. faz-me imensas surpresas e leva-me a jantar a 

imensos sítios e acho que isso é importante… nós já namoramos há 5 anos mas continua a ser 

importante. Ainda hoje me deu uma flor, e eu não liguei muito porque estava atrasada. (risos) 

mas acho que… mas acho que, acho que essas coisas fazem diferença e dão imensa força ao 

nosso casamento, ao nosso namoro. hm…(E: mas foi bem dito, casamento…) porque é isso que 

me faz sentir amada. 

 

Reference 2 - 4,28% Coverage 

 

11MMan: acho que é, uma mola que puxa vermelha, que é o conhecimento mútuo, a 

preocupação, eu saio desta entrevista com um ego do tamanho desta sala com as coisas que a 

R. disse!! 

(Risos) 

E: É o cuidado um no outro. 

11MMan: é isso! É isso mesmo! É isso mesmo! 

E: acho q sim, acho q isso.. 

11MMan: é o cuidado! 

 

<Internals\\Casal 18 JJ> - § 1 reference coded  [0,93% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,93% Coverage 

 

18FJoa: Tenho orgulho no manifestarmos que somos um casal, em público. Sem… ou seja.. nós 

falamos muitas vezes nisso, há muitos casais que não dão a mão, que não manifestam 

carinho… (18MJo: depois há os outros que…) Nós não, tamos sempre às festinhas ou (18MJo: 

depois há os outros..) depois há os outros que é demais (risos),não, não há que haver 

respeito.. mas pronto somos muito.. manifestamos o quanto gostamos um do outro sem.. sem 

ficar muito não é..mas… as pessoas percebem (Tosse) que somos um casal e…(E: Que gostam 

um do outro)  que somos felizes e que tamos bem um com o outro.. exactamente! 

 

<Internals\\Casal 3 JS> - § 2 references coded  [5,74% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,83% Coverage 



 

3FSa: Conversamos nós os dois juntos sobre as… sobre as coisas e o afecto que é muito 

importante… 

 

Reference 2 - 3,92% Coverage 

 

3FSa: Portanto… porque… isso é muito importante… há bocado ali também não falamos mas o 

afecto é muito importante e as demonstrações de afecto e que nós fazemos e fazemos bem na 

altura certa, no momento certo 

 
 

  



Apêndice 3 

Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Contextual 

Dimensions”, na categoria “Economic Political Context” (Artigo 6) 

  



Name: Nodes\\Tree nodes\\Contextual Dimensions\Economic Political Context 

 

Description: Todas as referências relativas à dimensão do Contexto económico e político 

actual do país 

 
<Internals\\Casal 10 CM> - § 2 references coded  [1,63% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,62% Coverage 

 

10Mman: Eu pus amarelo porque… é a mesma coisa com a minha carreira, eu sei que quando 

sair tenho quase emprego garantido. Portanto não, retiro tanto apoio daqui como não retiro 

da carreira. 

 

Reference 2 - 1,01% Coverage 

 

10Fcat: Eu pus que era indiferente porque acho que isso não vai afectar a nossa relação, acho 

que se, mesmo que eu não consiga arranjar emprego logo, eu vou lutar por isso e isso vai ser 

independente da nossa relação. Ou se deixar de estar menos com ele, acho que isso não vai 

criar problemas...acho que é isso. 

 

<Internals\\Casal 11 RM> - § 1 reference coded  [0,91% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,91% Coverage 

 

11Fri: Por esta questão que disse, de tar a recibos verdes, (11Mman: Tem a ver com isso), foi 

só por isso. Porque o proprio contexto hoje em dia XXXXX. 

11Mma: XX, tem a ver com isso tem a ver com as condições de apoio, com os empréstimos 

que tivemos que fazer, tem a ver..... com questões políticas, também… 

 

<Internals\\Casal 12 MD> - § 2 references coded  [1,03% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,38% Coverage 

 

12FMa: O que eu acho é.. tipo.. nós no nosso futuro nós pensamos em casar e se nós não 

tivermos emprego estável nunca vamos casar… E nós também queremos ter muitos filhos e 

isso 

 

Reference 2 - 0,65% Coverage 

 

12MDi: Não sei mas mesmo mas mesmo depois vem a carreira mas mesmo depois em termos 

de apoio à nossa carreira profissional hummm… também também acho que as estruturas 

económicas e políticas também não providenciam os apoios necessários para que os jovens 

tenham sucesso nas suas carreiras profissionais 



 

<Internals\\Casal 13 MV> - § 2 references coded  [0,83% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,64% Coverage 

 

13MVA: É mas eu ao mesmo tempo aprendi como ela e ser um bocado optimista neste 

sentido, quer dizer..(13FMA: Optimista!!) Risos 13MVA: Sou optimista, no sentido em que eu 

sei que tenho as condições todas pa atingir essa tal independência que eu estou a falar. 

(13FMA: Pois eu tou um bocado confiante também) Isso é ser maluco, ali desculpa lá..(13FMA: 

O quê?), achar aquilo é amarelo é, não é ser-se optimista é ser-se maluco!!!!(13FMA: Oh 

13MVA, não sei se tas a perceber bem...) Eu tou a perceber muito bem!!!!XXXXXX(13FMA: 

XXXXXXX) 

 

Reference 2 - 0,19% Coverage 

 

13MVA: Mas eu falo mais vem logo á cabeça segurança sociais, reformas, são coisas do futuro 

que não vais ter direito e que devias ter, isso é tirar apoios.. 

 

<Internals\\Casal 14 JS> - § 3 references coded  [1,38% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,13% Coverage 

 

14MJo: Sim acho que isso não há os apoios que a gente gostaria que houvesse e…e acho que 

algumas vezes mais do que ajudar prejudica. 

 

Reference 2 - 0,63% Coverage 

 

14MJo: Acho que por exemplo, só o facto das greves que há que complicam que eu possa ir ter 

com ela…é um aspecto que não tem muita relevância (14FSi: (Riso) (E: Sim. Muito pragmático.) 

mas que afinal acaba por não me facilitar a vida… Isso, fora apoios económicos ou outras 

coisas que acabam… Pá, eu lembro-me que eu tinha pedido uma bolsa agora de…aaa… da 

faculdade e a mim não me deram e a ela deram e eu sinceramente, pá ehhh…é assim não sei 

quais é que são os critérios, se são bastante complicados, e ele arranjam sempre forma que a 

gente não perceba mas aaa… Acho que algumas vezes podiam facilitar mais e acho que 

algumas vezes complicam realmente. 

 

Reference 3 - 0,63% Coverage 

 

14FSi: Sim, e por exemplo também a nível…aaa, antes havia muitos descontos pa estudantes 

pa visitar museus (14MJo: Exactamente.) ou monumentos ou outros sítios… 

14MJo: Isso também é verdade, isso acabou… 



14FSi: Havia até mesmo, em alguns monumentos, (14MJo: O guia de estudante.) mesmo para 

estudante de arquitectura (14MJo: Pois era.) que era em vez de ser só reduzido a 50% era 

mesmo gratuito porque afinal faz parte também da educação e de… 

14MJo: Da formação. 

14FSi: Exactamente… E agora cortaram isso tudo. 

14MJo: Agora já não há nada disso. 

14FSi: Então agora temos de pensar: “Eh pá vamos ali, eh pá não é caro, eh pá vamos…” e 

então…   

 

<Internals\\Casal 18 JJ> - § 2 references coded  [0,76% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,55% Coverage 

 

18MJo: Aqui eu vejo um bocadinho como ali como o stresse, eu lido bem com, por isso não 

acho que me tira o apoio, não me dá! Neste momento não me dá! (E: Ok!) Mas também não 

me tira, mas não que também seja uma coisa… Eu costumo dizer que estas alturas são as 

melhores alturas para dar a volta à vida, pra investir, pra… por isso não acho que tire, acho 

que…  

 

Reference 2 - 0,21% Coverage 

 

18FJoa: Acho que é um entrave para os avanços da nossa parte… neste momento é um 

entrave para algumas coisa, então… também achei que… 

 

<Internals\\Casal 19 PC> - § 1 reference coded  [0,51% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,51% Coverage 

 

19FPa: Era mais…. No estado em que o País está não ajuda na relação de ninguém, não é? 

Porque se quiséssemos ficar a trabalhar em Portugal, íamos ter dificuldades provavelmente, 

porque não ia ajudar grande coisa! 

 

<Internals\\Casal 20 SD> - § 2 references coded  [1,17% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,60% Coverage 

 

20MDi: Não! Não é propriamente a dificuldade. O país tá mau tá, isso já todos sabemos, temos 

que fazer por nós acima de tudo e isso influencia directamente o nosso relacionamento. Se 

calhar influencia algumas coisas do dia-a-dia, se calhar este fim de semana não vamos passar 

este fim de semana juntos porque economicamente não é possivel, mas se calhar não vamos 

passar o fim de semana fora, mas se calhar passamos em casa! Não é propriamente uma 

barreira, é uma coisa que nós acabamos por arranjar outro tipo de soluções. 



 

Reference 2 - 0,56% Coverage 

 

20FSa: Sim, foi mais por aí! Mas se calhar meto um bocadinho o amarelo porque se calhar 

estamos em Lisboa um bocadinho por causa da situação em que estamos, se tivesse a 

trabalhar lá em cima já não estaria no amarelo, já estaria um bocadinho mais laranja talvez! (E: 

hmm-mm) Ou seja, não nos tira apoio, dá-nos um bocadinho de apoio, mas tira-nos a 

oportunidade de estarmos ao pé da família, também por outro lado acho que pode ser muito 

positivo em termos da nossa, da história do casal. 

 

<Internals\\Casal 21 DR> - § 2 references coded  [1,67% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,49% Coverage 

 

21FDE: Pois… Lá está nós temos que fazer uma maior parte, somos nós que temos de fazer, 

agora que dificultam, dificultam, e dificultam os nossos caminhos. Eu queria uma casa, já me 

aconteceu, ir ao banco, ainda me aconteceu há pouco tempo. Tenho todas, tenho todos 

requisitos para pedir um empréstimo pra uma casa, e o banco disse-me, “é solteira,” eu “sim, 

então?” Por ser solteira puseram–me logo ali um primeiro entrave. 

 

Reference 2 - 1,18% Coverage 

 

21FDE: E por exemplo, hoje em dia, as pessoas trabalham muito a recibos, e eu trabalho a 

recibos por, por vontade própria, eu prefiro, e quis assim. E já por várias vezes recusei um 

contrato, e os bancos também não aceitam isso. Mesmo quando nós lhes damos rendimentos 

que justifique e damos uma justificação, no caso tenho um contrato de exclusividade que é 

mais do que muita gente consegue, não é, se há exclusividade quer dizer que a empresa não 

lhes apetece por dali pra fora, senão..e...,não percebe-se não há. E nas rendas, por exemplo, as 

rendas de casa são altíssimas as casas não tem condições nenhumas, não há apoio oh, há a 

porta 51 ou (E:65) 65, mas que não serve pa nada, porque aquilo chega ali, ou se ganha muito 

pouco pa ter o apoio, ou se ganha bem já não se tem apoio nenhum. Mas ganhar bem é 

relativo, quando somos sozinhos a pagar tudo, casa, carro, despesa, não é por ai fora. Não 

(XXX) tira apoio, a nossa vontade vai definir do nosso trabalho as coisas, mas... dificultam, 

dificultam. 

 

<Internals\\Casal 22 CM> - § 2 references coded  [0,98% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,40% Coverage 

 

22FCRIS:: Prejudica muito por causa da falta de emprego, a falta de (22MMIG: estabilidade.), 

estabilidade,  

22MMIG: Estabilidade, principalmente. 



22FCRIS:: Já com 10 anos de namoro, eu com 25 ele com 26, convêm conseguirmos por sair de 

casa dos pais, e não conseguimos devido ao contexto actual do nosso país. 

 

Reference 2 - 0,58% Coverage 

 

22MMIG: E daí, eu tanto quero ir embora daqui. E tou sempre a pressionar, porque eu 

acredito que fora de portugal temos mais hipoteses do que aqui. E isso é que temos falado 

mais, e com este contexto económico ela percebeu um bocadinho alguma coisa que eu ja lhe 

dizia há muitos anos, ela sabe. É verdade que eu talvez há 6/7 anos que lhe digo que 

infelizmente não temos futuro aqui, estava a ver a situação a complicar. E de facto tira todo o 

apoio. 

 

<Internals\\Casal 23 JA> - § 1 reference coded  [0,06% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,06% Coverage 

 

23FJon: (Está muito mau, tira apoio,) acho que é óbvio para todos! 

 

<Internals\\Casal 3 JS> - § 2 references coded  [3,47% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,47% Coverage 

 

3FS: Aqui meteste laranja (SEP). Eu meti mesmo azul, tira apoio totalmente para mim… Sei lá, 

mas também não me sinto nesse mundo… 

 

Reference 2 - 2,00% Coverage 

 

3MJ: É assim, os nossos avós não tinham nada… E nós dois existimos. (3FS: Sim, é verdade) 

Obviamente que influencia, não comemos lagosta ao jantar mas também não passamos fome. 

 

<Internals\\Casal 4 MT> - § 2 references coded  [1,54% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,99% Coverage 

 

4FMad: Sim, o que eu achei do contexto económico e político é primeiro eu acho que à partida 

as leis e a crise e isso não influenciou a nossa decisão de casar ou não. Pode influenciar sei lá, 

gastarmos mais dinheiro, termos mais dinheiro para gastar no casamento ou na casa, sei lá, 

pronto, mas não influencia a decisão de sermos uma família e eu acho que até… 

 

Reference 2 - 0,55% Coverage 

 



4MTom: Não mas é que se precisares de alguma coisa, não podes, não se conta muito, eu acho 

que cada vez menos se conta com isto, por isso pus verde. Quer dizer, também não acho que é 

por aí, à partida… 

 

<Internals\\Casal 5 TI> - § 2 references coded  [1,15% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,57% Coverage 

 

5MTi: Se calhar se fossemos a ver por aí não, mas no geral sim, eu não sei o que é que é o dia 

de amanha.. não se amanhã, para o mês que vem estou no desemprego ou não, não é?..Nada 

é certo apesar de nós os dois termos um bom contracto 

 

Reference 2 - 0,58% Coverage 

 

5MTi: Sim talvez, quando eu digo aqui tira apoio estou mais a pensar neste momento para 

comparar uma casa sei perfeitamente que os spreads e juros estão muito altos vai-me tirar 

apoio como é obvio.. É menos dinheiro que entra para o seio 

 

<Internals\\Casal 6 EG> - § 1 reference coded  [1,09% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,09% Coverage 

 

6MGon: Eu acho que se tivermos os dois desempregados e com uma renda para pagar e com 

filhos para criar, ninguém consegue ser, ninguém consegue estar satisfeito a 100%. E para mim 

estar feliz, é estar feliz a 100%, não é. Lá está, é como se costuma dizer, ah o dinheiro não traz 

felicidade mas se calhar ajuda bastante e aqui pensei muito no aspecto económico. 

6FEu: Então nesse aspecto, o contexto económico e político tira o apoio ao relacionamento, 

tira apoio. 

 

<Internals\\Casal 7 BD> - § 3 references coded  [1,59% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,01% Coverage 

 

7MDan: Comparando com outros… Porque também comparando com outros melhores, não 

tem nada a ver. Obviamente que a gente às vezes até fala nisso, por exemplo de mudar, de 

passarmos uns anos lá fora, na Suíça, países nórdicos, falamos às vezes, muitas vezes nisso, 

de… Este contexto de… vermos uma possibilidade mais forte apra nós, quer a nível pessoal 

quer a nível económico, mais favorável para as nossas vidas e para as nossas carreiras lá fora. 

 

Reference 2 - 0,43% Coverage 

 



7FBru: Da minha parte a nível de carreira, nem tanto, mas também… assim mais a nível 

económico e… não sei… Ok, eu, mas por comparação com outros países, ok, também não é 

assim tão grave, mas… 

 

Reference 3 - 0,15% Coverage 

 

7MDan: Por isso ponho o amarelo, nem bom nem mau, dá-nos condições. 

 

<Internals\\Casal 8 JS> - § 1 reference coded  [0,08% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,08% Coverage 

 

9MJo: Não acho que influencie…a nossa relação. 

 
 

  



Apêndice 4 

Exemplos de codificação: Referências incluídas no tema “Alegrias e 

desafios da transição para a conjugalidade\Eixo 2 Intimidade e o Eu”, 

na categoria “Alegrias da intimidade e cuidado mútuo”, e no tema 

“Alegrias e desafios da transição para a conjugalidade\Eixo 1 Tempo 

Tarefas Gestão\Desafios das exigências do dia-a-dia\TD e Trabalho 

implicam falta de usufruir relação”, na categoria “Intersecção W e TD 

dificulta horários e rotinas” (Artigo 7) 

  



Name: Nodes\\Artigo Transição\\Casal em Construção\\Alegrias e desafios da 

transição para a conjugalidade\Eixo 2 Intimidade e o Eu\Alegrias da intimidade e 

cuidado mútuo 

 

Description: Referências ao prazer de uma intimidade reforçada, nos afectos e na 

satisfação da partilha da vida diária, e da possibilidade de ter o parceiro mais presente 

no apoio e cuidado e também de estar mais disponível para atender às suas 

necessidades 

 
<Internals\\Casal 15 JA Coab> - § 1 reference coded  [2,81% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,81% Coverage 

 

15FAd: Grandes cisões, não, grandes, grandes argumentos, grandes problemas por exemplo 

uma pessoa não gostar de um aspecto de, sei lá da vida, não concordar com a maneira de ser 

ou a religião por exemplo, uma coisa assim, um factor de grande cisão, não, não existem, que 

eu conheça. 

15MJo: Nesse aspecto eu tento sempre respeitar as crenças da A. e vice-versa. 

15FAd: E vice-versa. 

15MJo: Temos muita coisa em comum, temos muita coisa que não é comum, acabamos por 

(15FAd: …aprender com elas…), há quem diga que os opostos se atraem, não é? Eu não 

acredito que a A. seja o meu oposto, hum, talvez o meu complemento, porque em muitas, em 

muitas das coisas, por exemplo, por exemplo e ainda em relação, não só à questão da casa 

mas à questão de eu ser uma pessoa extremamente desorganizada. Sou uma pessoa mesmo 

muito desorganizada e que, neste momento sou quem tenta organizar a nossa, a nossa vida no 

sentido quer das contas como de muita, de muitas das coisas que se passam, porque, até 

porque na altura em que nos conhecemos, eu tinha chegado, estava mesmo numa situação 

académica um pouco complicada, não é que, não tivesse muito atrasado, mas, pronto estava 

estava a ser complicado terminar o curso, de fazer aquilo. 

15FAd: Fazer muita coisa ao mesmo tempo. 

15MJo: É há sempre esse problema e já mesmo na altura havia uma amiga minha, que por 

sinal também já esteve grávida e já teve um, um filho, hum que me dizia, o meu grande 

problema era não ter uma agenda (15FAd: Risos) e isso realmente tem (E: Alguma utilidade) 

alguma utilidade ou algum efeito e pelos vistos tem. E eu, acima de tudo se calhar às vezes 

exageramos em muitas das coisas em que, em que por exemplo este fim de semana vamos 

ficar cá, vamos pa S. Marcos, que é portanto a terra da minha mãe, onde temos uma, pronto 

onde os meus pais têm uma casa grande e, pronto e é mais em contacto com a natureza e 

tudo mais, se vamos passear e eu sou muito, como sou muito de, como sou um bocado 

abandalhado e não programo nada como tento depois… (15FAd: …ao contrário…) se calhar 

peco por exagero, como quero programar tudo, depois às vezes… 

15FAd: Qualquer imprevisto… 



15MJo: É qualquer imprevisto… 

15FAd: Um caos (Risos). 

15MJo: Dá asneira, e depois a A. por sua vez é um espírito livre.  

15FAd: (Risos) Gosto mais de seguir com o ritmo das coisas do que propriamente planear tudo 

ao ínfimo detalhe,e gosto de saber o que é que tem que ser feito e os objectivos aonde chegar 

mas, planear tudo não. 

15MJo: Eu às vezes se calhar planeio demais (15FAd: Risos) e não e às vezes o objectivo, não o 

objectivo também lá está, mas sigo sempre o caminho penoso do planeamento… Por alguma 

razão também sou de ordenamento do território (15FAd: Risos).  

 

<Internals\\Casal 17 PB Cas> - § 3 references coded  [6,19% Coverage] 

 

Reference 1 - 3,86% Coverage 

 

17MBr: Começámos a conversar, tínhamos muita coisa em comum. Outras coisas não 

tínhamos nada em comum. Mas eu acho isso positivo, a pessoa n ter nada em comum porque 

faz com que a outra pessoa tenha algum interesse, porque a outra pessoa tem muitos 

interesses diferentes dos nossos, sabe muita coisa que nós não sabemos, suscita curiosidade 

também, não é? 

17FPat: É curioso porque apesar de termos mais ou menos os mesmos valores e os mesmos 

objectivos de vida em termos de gostos nós somos completamente antagónicos. Eu gosto de 

filmes que o B. não gosta, ele gosta de filmes que eu não gosto. (Ao mesmo tempo, B: Eu gosto 

de música que ela não gosta) Eu gosto de música que ele não gosta, e ele gosta de música que 

eu não oiço… 

17MBr: Ela diz preto e eu digo preto… (17FPat: É mais ou menos isso) Falamos de um móvel 

aqui para a sala, e ela diz “gostava disto em branco”. E eu, “a sério, eu estava a pensar em 

preto!”. 

17FPat: Sim, é assim às vezes. Por isso é que eu acho que a decoração da casa vai ser muito 

mais complicada do que imaginávamos. 

17MBr: É por isso que temos muitos cinzentos (RISOS!)  

17FPat: Não! É porque gostamos os dois de cinzento! 

17MBr: Não, é o meio-termo não é? Cinzento, pronto está bem! 

 

Reference 2 - 0,79% Coverage 

 

E: E a nível do vosso relacionamento, entre vocês os dois? Como fazem a avaliação destes 

meses? 



17MBr: É bom, (17FPat: É muito bom…) é uma continuidade do que já tínhamos mas com a 

particularidade de que agora nos deitamos juntos, acordamos juntos… 

 

Reference 3 - 1,55% Coverage 

 

17FPat: Sim, o B. continua ainda, bem, nos primeiros dias era todos os dias, o B. acordava, 

abraçava-me e dizia, “ah… que bom, estou a acordar aqui ao teu lado”. E quando estávamos a 

adormecer, “ih estamos finalmente a adormecer juntos. Quer dizer, agora já não é todos os 

dias mas se calhar continua a fazer essa apologia uma vez por semana e quando eu acho que já 

há muitos dias… ah já há muitos dias que não dizes assim e assado, ah mas eu continuo a 

gostar muito… Mas é uma continuidade.  

 

<Internals\\Casal 2.2 NS Cas> - § 3 references coded  [1,25% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,94% Coverage 

 

2.2MNu:Sim acho que...depois temos também a parte sexual que nós começamos só no 

casamento.  

2.2FSa:Ah, mas essa é nova...Certo.  

2.2MNu:É uma coisa muito importante. 

2.2FSa:E lembro-me de ter pensado na noite de núpcias...A manhã de núpcias, que valeu 

mesmo a pena esperar...Porque era... 

11:34min 

E: Eu lembro que isso foi uma coisa que vocês realmente referiram na entrevista. 

2.2FSa:Nós quando namoravamos, não foi uma coisa fácil pra nós, não é? Esperar e havia 

vezes que ultrapassavamos alguns limites e depois tinhamos que voltar atrás, mas pronto, 

nunca iniciamos mesmo a vida sexual. E eu lembro-me de ter, quando fizemos a primeira vez, 

valeu mesmo a pena. Tipo, faz mesmo sentido, tá mesmo certo, a sensação foi mesmo essa e 

lembro-me, pronto, nos primeiros meses, agora não tanto, mas nos primeiros meses, tinhamos 

que ainda nos adaptar também, foi uma coisa nova para os dois, ainda tavamos a aprender, 

também foi isso.  

 

Reference 2 - 0,12% Coverage 

 

2.2FSa:Bem, a intimidade..não tem nada a ver...o que eu conheço do N. agora... 

2.2MNu: A intimidade física e emocional... 

 

Reference 3 - 0,19% Coverage 

 



(2.2FSa:) E eu acho por...devido à intimidade ser diferente, acho que as conversas também são 

melhores, como nos conhecemos de maneira diferente, quando conversamos eu gosto mais 

do que antes. 

 

<Internals\\Casal 24 RC Coab> - § 2 references coded  [3,19% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,66% Coverage 

 

24FClau: Eu acho que havia ahm um bocadinho o medo que as coisas, que as coisas fossem 

menos boas, ou seja, a saudade...a saudade tem um efeito reconciliador impressionante 

(risos). 

E: Afrodisíaco (risos). 

24FClau: Chegava a sexta feira e eu não pensava em mais nada o dia todo no trabalho. Era uma 

alegria, para mim era o dia mais...mais engraçado da semana. Porque era quando davam mais 

saudades uma pessoa esquecia-se de zangas que tivessem havido ou pequenas brigas. Então 

havia aquele bixinho que desapareceu, não é? Porque de repente chegamos a casa e ele tá 

sempre lá, todos os dias.  Acho que havia mais esse medo. 

24MRen: Às vezes não, às vezes tou em Angola... 

24MRen e 24FClau: (risos) 

E:Apontaram isso como algo negativo, mas agora... (risos) 

24MRen:Tem coisas boas… 

24FClau:Ah, tem a coisa boa de de repente há a saudade, não é? Mas os dois meses que estás 

fora não pareces contente?? 

E: Como é que isso correu? Esse medo de como é que ia ser estar com a pessoa todos os 

dias...? 

24FClau: Correu bem. 

24MRen:Acho que correu bem. Acho que é normal... 

24FClau: Ele chega todos os dias a casa com uma alegria contagiante, que é uma coisa que eu 

não percebo porque eu venho chateada do trabalho, quero é deitar-me na cama e não pensar 

mais no trabalho e ele vem sempre com um sorriso (risos) 

24MRen:Não mas…??? pelos menos até agora... fico contente quando chego a casa, sinto-me 

bem em casa. Acho que... também já... se calhar... sou dois anos mais velho que ela, já havia 

um bocadinho aquela coisa também de querer já sair de casa, digamos assim, dos pais, 

também acho que é uma coisa que ajuda e sabe bem uma pessoa chegar a casa e ter a nossa 

casa e depois, obviamente, estar lá ela em casa é uma coisa muito boa, mas...acho que, se 

calhar aquilo o que uma pessoa ouve muito falar é quando uma pessoa está a namorar vai 

cada uma para seu lado, cada um vai dormir a sua casa, vai ter com os seus amigos e não sei 



quê...agora se há algum tipo de discussão, algum tipo de chatice, vamos os dois dormir na 

mesma cama. Ou seja, não há aquele tempo às vezes para respirar, para a coisa amainar. Mas 

pronto, acho que felizmente não têm sido muitas ocasiões. ( 24FClau: Não temos tido 

oportunidade para isso) 

24MRen: Não tem sido muitas as ocasiões em que tenha acontecido, por isso não é nada...se 

calhar podia ser assim o maior medo, mas até agora não essa questão...quer dizer, vão 

acontecer momentos desses,é inevitavel.Uma pessoa não consegue estar bem com a outra 

100% do tempo., acho que é psicologicamente impossivel. 

E:Então face às expectativas que vocês tinham, acham que a realidade está à altura?Está 

melhor?Como é que vocês avaliam... 

24FClau:Para mim está melhor, dado que o que tinhamos eram medos e a coisa está a correr 

bem...(risos) 

 

Reference 2 - 0,53% Coverage 

 

24MRen:Acho que...passamos a conseguir dar mais apoio um ao outro, estamos mais 

próximos, ou seja, coisas como desabafar, às vezes após um dia, ou coisa assim, a pessoa está 

lá ao lado, para dar apoio. É diferente...do que era antes.  

24FClau:Antes falavamos ao telefone...telemóvel. 

24MRen:Sim, é diferente...e nós especialmente, quando já...ainda por cima já tivemos...para 

além de já estar distante de Alcochete, antes já tivemos distâncias maiores e quando nós 

temos o inverso acaba por ser alguma coisa que nós damos algum valor e que nos sabe bem. 

 

<Internals\\Casal 27 PJ Cas> - § 1 reference coded  [3,24% Coverage] 

 

Reference 1 - 3,24% Coverage 

 

E: Em relação às expectativas, gostava de vos ouvir que expectativas tinham em relação ao 

casamento e em termos da vossa relação, se ela ia mudar ou não depois do casamento e como 

este confronto com a realidade… 

27FPr: Eu achava que namorar cinco anos já era preparação suficiente para um casamento mas 

estar casada é completamente diferente de namorar. Concordas?  

27MJol: Concordo profundamente. 

36.00 

27FPr: Não é que os cinco anos não ajudassem porque ajudaram bastante o J. a conhecer-me, 

eu a conhecê-lo. Mas estar casada tem… uma carga diferente sobre nós, não só pela 

responsabilidade que é, mas, lá está, porque é diferente, é uma mudança de rotinas, é uma 

mudança de hábitos, é um ajuste do que é o J., é um ajuste de mim própria. É eu própria sentir 

que há coisas em mim que estão a mudar, sei lá, valorizar umas coisas, desvalorizar outras, 



aquilo que para mim se calhar há um tempo, uma situação podia causar em mim uma reacção 

de ficar chateada ou incomodar-me, se calhar, agora como casada já aprendi a… a olhar para 

as situações de uma maneira diferente. De certo modo as expectativas… uhm… pra mim 

claramente as expectativas foram superadas e estão a ser superadas. Também estamos muito 

no início (J. faz sinal de vitória! RISOS). Também estamos muito no início portanto se calhar é 

fácil pensar, ya, o casamento é muito fixe (27MJol: Ah eu não concordo!) Não concordas?  

 

<Internals\\Casal 28 SP Coab> - § 7 references coded  [4,05% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,47% Coverage 

 

28FSof: É óptimo…pelo menos pra mim é óptimo poder partilhar a vida, não é? E o meu dia a 

dia com uma pessoa que eu gosto muito. Claro que temos...claro que viver junto não é fácil, 

não é um mar de rosas... Mas tudo o resto supera as chatices das rotinas diárias, que são 

diferentes, não é? Também somos pessoas diferentes, temos educações diferentes mas, quer 

dizer, tudo o resto é maravilhoso.  

 

Reference 2 - 0,66% Coverage 

 

28MPed:Há um conforto brutal de conseguir tar com a S. todos os dias e dormirmos juntos... 

pra mim é... é uma coisa que nós não tivemos durante um ano e meio e.. digo à S. às vezes que 

acho que também é preciso ter força pra nos mantermos juntos naquele cenário. Porque era 

muito... quer dizer, eu assim que me habituava a ficar lá a dormir, pega no avião, vai embora e 

dormia as noites todas sozinho. A S. também dormia... portanto, isso pra mim é... pah, enche-

me de uma maneira que eu... que era o que eu sempre pensava quando queria voltar.  

 

Reference 3 - 0,26% Coverage 

 

(28MPed) Portanto também não tivemos assim nada de espectacular mas, temo-nos um ao 

outro, dizemos umas parvoices, estamos juntos, já não há voos ao domingo e isso é 

espectacular, podermos estar os dois no sofá ao domingo. 

 

Reference 4 - 0,62% Coverage 

 

28FSof: Eu acho que estão ajustadas pelo menos às expectativas que eu tinha. São superadas 

no sentido em que o P. chega a casa, sabe-me bem, e quase como aqueles primeiros meses de 

namoro em que quando vemos a outra pessoa o coração fica cheio com aquele primeiro 

“baque” e isso a mim sabe-me bem. As tarefas domésticas... eu já sabia que iam haver 

pequenas discussões. É normalissimo. Mas sim...no meu caso acho que as expectativas 

estavam ajustadas, superadas nesse aspecto. Gosto mais do P. ainda do que gostava. 

 

Reference 5 - 0,78% Coverage 

 



28MPed:E eu..acho que naquele tempo todo que eu passei fora eu só pensava “O que é que eu 

estou aqui a fazer? Eu devia era tar com a Sofia todos os dias ”. Aquela conversa pela 

net...aquilo já não...a certa altura já não é nada, depois quebra e depois não sei quê, depois 

“Pera aí que eu ligo-te”. Quer dizer, eu não... depois não havia o contacto, não é? Não podia 

tar com a S., portanto, voltar, apesar de... voltei para uma fase do projecto onde eu estava 

complicada, mas voltar e ver a S. todos os dias, nem que fosse às vezes a S. tar na cama e eu 

chegar à cama, para mim era.... já ultrapassou tudo aquilo que eu pensava quando queria 

voltar.  

 

Reference 6 - 0,72% Coverage 

 

28MPed: Há uma coisa que me irritava imenso...quando eu vinha cá era muito complicado 

fazer as coisas todas que eu tinha pra fazer durante aquele fim de semana. E eu lembro-me 

que houve um filme que vimos metade do filme e se calhar demorou 3 meses até vermos a 

outra metade. E era uma coisa que me irritava. Eu sabia que tinha....ainda por cima a porcaria 

do filme tava no meu ambiente de trabalho (E: Sempre a lembrar) Sempre a lembrar e uma 

das coisas que acho que nós ganhamos foi podermos ver um filme do principio ao fim...quando 

a S. se mantem acordada...mas acho que podermos partilhar isso... 

 

Reference 7 - 0,55% Coverage 

 

28MPed: Houve uma coisa curiosa quando eu voltei, que foi.. eu trouxe uma colecção de 

blueray que eu tinha lá pra casa e era com o Steven Spielberg e a S. viu um episódio comigo e 

adorou aquilo e era uma coisa que, pronto, que não dava pra fazer antes e vimos aquela mini-

série e depois vimos mais uma série de filmes de guerra...vimos o Plateu no dia dos 

namorados, que é uma coisa atípica. Ainda só não vimos a guerra das estrelas, mas é uma 

coisa que a S. ... 

 

<Internals\\Casal 30 MR Coab> - § 2 references coded  [7,11% Coverage] 

 

Reference 1 - 3,38% Coverage 

 

31MRaf: Foi a vinda do Brasil. (31FMar: Ah, sim) Foi aquela...aquela fase em que nós tavamos 

habituadados a tar sempre sempre juntos, (31FMar: A ter o nosso espaço) a ter à vontade pra 

fazer qualquer tipo de coisa e de repente...”ups”. Eu tava em minha casa, ela em casa dela.  

31FMar: A ter horários pra namorar, horários para...era uma coisa muita estranha. Quer dizer, 

nós antes não pensávamos nisso mas depois do Brasil realmente percebemos que tínhamos 

que ter horários pra namorar, pra fazer amor, para enfim, pra tudo e...ou seja, essa vontade de 

voltarmos a juntar ficou e depois juntando ao facto de eu ter um...uma família um bocado 

instável e de termos agora esta nova fase de... portanto, da primeira experiência profissional, 

em que os dois dedicamos muito tempo a isto... realmente começamos a sentir esta 

necessidade de então sair da casa dos pais. Mas sim, sem dúvida a vontade...ou seja, começou 

em mim e ele depois disse que sim, que vinha comigo...e pronto.  



 

Reference 2 - 3,73% Coverage 

 

31MRaf: Não...eu sempre tive muita estabilidade em casa. Pra mim essa questão não se coloca 

mas é...o que é que é melhor? É um bocadinho a parte pessoal, que é a questão da liberdade, 

é eu tar à vontade...mas isso acaba também por se transportar pra M. porque se a marta não 

fosse... não me desse liberdade, não tivesse tão à vontade com estas coisas eu também não 

tava a sentir essa liberdade. E eu sinto-me bem, sei que chego a casa e apetece-me fazer 

qualquer coisa, sei que a M. não se vai opor a isso. Sei que me vai dar o meu espaço quando eu 

preciso, sei que me vai ajudar quando eu tiver mal por alguma razão e pronto, não é que 

eu...eu raramente estou mal, porque nunca tive muitos stresses na minha vida, só que 

ultimamente tenho passado um bocadinho mal com algumas coisas e...não sei, se tivesse 

longe da M. se calhar tava a ser um bocadinho mais complicado, porque... 

E: É o apoio, companheirismo... 

31MRaf: É o apoio...nem que seja “Pah, tá-te a correr mal o trabalho? Caga pra isso, esquece e 

siga” e isso sabe bem. É isso que me sabe bem, que é melhor. 

 

<Internals\\Casal 4.2 MT Cas> - § 3 references coded  [2,54% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,66% Coverage 

 

4.2FMad: Sim e eu tava a pensar que... o momento a seguir de irmos embora os dois....fomos 

no dia quase a seguir de lua de mel... é um momento forte, no fundo é...pronto, a partir de 

agora é... é... é assim, pra sempre, todos os dias. Nós não morávamos juntos e por isso na lua 

de mel, faz imensa diferença, quase que parece mentira tarmos sempre...aqueles dias todos 

seguidos e deitarmo-nos e acordarmos sempre ali... sim, parece mentira por ser bom...e 

pronto, acho que foi assim, marcante por isso. A primeira noite, por isso, sairmos do 

casamento os dois e...saber que pronto, que... 

4.2MTom:Dormimos os dois na mesma casa. 

4.2FMad: (risos) Sim, basicamente... Sim... Acho que foi marcante. 

 

Reference 2 - 1,34% Coverage 

 

E: Vocês esperavam que a vossa relação mudasse, que a vossa forma, por exemplo, de ser e 

estar um com o outro, mudasse, ao casarem? 

4.2MTom: De quê?De quê? 

E: Ao casarem, estavam à espera que a vossa relação mudasse? 

4.2MTom:Eu não acho... 



4.2FMad:Pois, não, acho que...tava mais ou menos a espera que viessem algumas coisas ao de 

cima, dos dois, não é? Que não conheciamos...sim, naturalmente e hão de vir porque estamos 

a mudar ao longo do tempo, mas a relação em si não. 

4.2MTom: Sim, não, não. 

E: Não esperavam e não mudou? 

4.2MTom: Na base de fundo não esperava que mudasse nada, quer dizer, muda tudo muito 

em termos mais práticos e mais do dia a dia, mas em termos de atitudes e de expectativa em 

relação ao outro acho que não mudou nada e não tava à espera que mudasse... 

4.2FMad: Sim... sim, mudou algumas coisas, acho que... não pode mudar tudo (risos) acho eu, 

se não.. pronto, tinha que se começar do zero. 

4.2MTom:E é isso, acho que há pequenas coisas mais práticas, como tinha dito, que se calhar 

têm que se ajustar e que se afinar entre os dois, mas acho que o sentimento de fundo, o 

sentimento de base  acho que se mantém e o compromisso e a confiança e, tudo isso, acho 

que se mantém e eu não tava à espera que se alterasse. Quer dizer, a não ser que pra melhor, 

claro que... naturalmente ou gradualmente, que fosse crescendo e amadurecendo e...mas 

acho que não, nesse sentido não mudou nada. 

 

Reference 3 - 0,55% Coverage 

 

4.2Mtom: (risos) Não sei, tava a pensar que o tarmos mais próximos durante a semana, do que 

tavamos enquando namoravamos, até fisicamente, também acaba por nos...podia dar pros 

dois lados, mas acaba por nos tornar também mais atentos ao outro, às coisas que o outro 

precisa, às vezes pode a coisa virar pro outro lado por tarmos tão perto e tarmos numa rotina 

tão...já tão banal que acabemos por deixar de perceber essas coisas. Mas eu acho que até 

agora nos tem feito tar mais atentos e tar mais...e ser mais...sim também sermos um 

bocadinho mais responsáveis um pelo outro e... 

 

 

Name: Nodes\\Artigo Transição\\Casal em Construção\\Alegrias e desafios da 

transição para a conjugalidade\Eixo 1 Tempo Tarefas Gestão\Desafios das exigências 

do dia-a-dia\TD e Trabalho implicam falta de usufruir relação\Intersecção W e TD 

dificulta horários e rotinas 

 

Description: A conciliação do tempo e energias dedicada a ambas as tarefas retira tempo 

e dificulta aplicação de modelos de rotinas e gestão desejadas (W=Trabalho; 

TD=Tarefas Domésticas) 

 

<Internals\\Casal 17 PB Cas> - § 2 references coded  [3,67% Coverage] 

 

Reference 1 - 3,46% Coverage 



 

E: E desafios que vocês não estavam à espera e que podem ter surgido entretanto com o facto 

de viverem todos os dias um com o outro… 

17MBr: A única coisa que eu sinto é que falta-me tempo. Acho que essencialmente, temos 

menos tempo… (E: Tempo para…?) Para estar sem fazer nada…  

17FPat: O B. dá muito valor a estar sem fazer nada. Eu tenho sempre que estar a fazer alguma 

coisa. 

17MBr: Chegamos tarde a casa durante a semana. …. Chegamos a casa… eu muitas vezes 

chego por volta das nove. Nove horas… jantar, arrumar a loiça, às vezes é qualquer coisa que é 

preciso fazer, uma máquina de roupa, estender a roupa, depois ela está cansada, quer-se 

deitar. Ao fim-de-semana basta termos alguma coisa, irmos ao Algarve como fizemos há uns 

tempos… esse fim-de-semana já desregula a semana. (17FPat: A semana a seguir é mais 

dramática) Andamos a semana toda a fazer coisas que tínhamos de ter feito durante o fim-de-

semana mas não fizemos. Em casa dos meus pais, tratava do meu quarto, limpava o meu 

quarto, mas quer dizer, a minha mãe passava a ferro, lavava a roupa, lavava o resto da casa, a 

loiça… 

 

Reference 2 - 0,21% Coverage 

 

17MBr: O único factor externo é o trabalho, que tira bastante tempo. 

 

<Internals\\Casal 24 RC Coab> - § 4 references coded  [4,30% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,00% Coverage 

 

24MRen: O que às vezes sentimos um bocadinho de falta...este fim de semana foi um bom 

exemplo...nós às vezes o que normalmente sentimos um bocadinho falta é de algum tempo 

para nós... (24FClau:Pararmos em casa (risos)) Especialmente no inicio, agora já acalmou um 

bocadinho mas mesmo assim às vezes sentimos um bocadinho isso que é entre...vamos a casa 

dos nossos pais...um dia vamos para casa dos meus... 

24FClau:Vamos almoçar a uma casa, vamos jantar a outra (24MRen: e de repente...), depois 

durante a semana... 

24MRen: ...depois às vezes durante a semana também, depois de repente  parece que...por 

exemplo no fim de semana como a pessoa...sexta feira sai, por exemplo, com os amigos, 

sábado vai acordar tarde, dá por ela está a limpar a casa, são quase horas de jantar já foi o 

sábado (24FClau:risos), depois...se for preciso domingo todo temos almoço de um lado e jantar 

do outro, então parece que o fim de semana, se for preciso temos para nós um bocadinho de 

sábado à noite e é se não combinarmos mais nada. Às vezes esse aspecto ... 

 

Reference 2 - 0,52% Coverage 

 



24FClau: Depois não temos amigos em comum, ou seja, saimos com os amigos de um, saimos 

com os amigos do outro... 

24MRen:Nesse aspecto às vezes torna-se um bocadinho mais dificil de gerir...agora talvez 

tenha sido um bocadinho mais fácil porque a maior parte dos meus amigos foram trabalhar 

para fora (risos) então já não combino tanta coisa com eles...muitos deles foram trabalhar para 

o estrangeiro então a coisa nesse aspecto simplificou mas sim...essa é uma coisa que temos 

sempre tivemos alguma dificuldade...Às vezes em ter tempo para nós.  

 

Reference 3 - 1,57% Coverage 

 

(24MRen:) E assim provavelmente, de repente...tinha empregada em casa, ela tinha 

empregada em casa...e de repente somos nós que temos de tratar das lides domésticas... 

24FClau:NÃO SE PERCEBE limpeza na mesma?? 

(Risos) 

24MRen:Epah, mas chateia-me...chateia-me ao fim de semana ter de estar a limpar cenas e ter 

de tar a ver que tão no chão de vez em quando, não é...claro que me chateia...e eu não sou 

desarrumado, mas não...chateia-me ter essa necessidade, de fazer isso. É algo que se eu 

tivesse mais posses, facilmente se calhar dava (E: X para isso...) X para isso e não me chateava. 

É assim, acho que há coisas do dia-a-dia...sei lá...aquelas coisas de meter a loiça na máquina e 

não sei quê...isso à vontade...agora aquela coisa do dia da limpeza (24FClau: Não é um dia 

inteiro, é uma manhã...) está bem uma tarde, depende, ou uma manhã depende ...mas é 

chato, eu acho que é chato. Porque nós não temos muito tempo, nós não temos muito tempo 

livre, ou seja,  nós não saimos cedo...tipicamente se calhar a nossa média de chegada a casa 

deve ser oito da noite, uma coisa assim do género... 

24FClau:Durante a semana já não fazemos nada, no máximo a roupa... (24MRen: durante a 

semana é impossível) passar a roupa a ferro ou assim. Depois chega o fim de semana... 

24MRen: Ou seja, depois é ao fim de semana...a pessoa chega tarde não tem tempo para 

muita coisa. No fim de semana quer descomprimir e às vezes a primeira coisa que se lembra é 

“ah...tenho de limpar aquilo ”. Nesse aspecto chateia...mas pronto, tem de ser, não há muita 

coisa a fazer, pelo menos por enquanto, vamos ver...se com o tempo isso muda, mas por 

enquanto... 

 

Reference 4 - 1,21% Coverage 

 

24FClau: Mudou e no meu caso para pior porque tou longe dos meus pais e dos meus avós e 

de repente sinto que não estou tempo suficiente com eles. Não conseguimos estar mais tempo 

porque é impossivel, já nos desdobramos... Só que ...eu sinto é...senti principalmente que eles 

sentem muita falta que esteja lá alguém, porque eles de repente ficaram os dois sozinhos.Eu 

não sou filha única mas a minha irmã já tinha saído de casa há mais tempo...ou seja, eu fui a 

segunda a sair e eles notaram muita falta e nos primeiros 15 dias eu andava tão triste, 



lembras-te? (risos) Por tar longe dos meus pais...só...acho que foi mais isso. E ás vezes...falo 

muito ao telefone com a minha mãe, tenho aquela necessidade. Ou telefone eu ou telefona 

ela...Ou então ela não telefona porque o meu pai diz para ela não telefonar para não chatear. 

E depois fica ela triste porque gostava de saber noticias mas não tem (risos). Mudou mais isso, 

porque eu...ainda por cima os meus avós também moram mesmo ao lado, ou seja, eu convivia 

muito com eles e de repente há uma grande distância porque eu tou a viver longe. Acho que é 

mais isso. Noto mais a falta deles...e eles também...eles também...a minha mãe ao inicio 

devia...devia andar...não mostrou, mas...devia andar desolada (risos)  

 

<Internals\\Casal 25 FR Cas> - § 2 references coded  [1,70% Coverage] 

 

Reference 1 - 1,03% Coverage 

 

25MFil: Eu não noto grande diferença. (25FRit: Eu também.) É diferente de eu, por exemplo, 

ao domingo, vou eu normalmente almoçar aos meus avós. Este domingo por acaso não fomos. 

(risos de ambos) Que eles tiveram, foram almoçar a outro lado. Pronto. E à tarde, estava em 

casa dos meus pais, com a minha irmã e com a minha mãe, e não sei quê. Estivemos ali na 

conversa... queríamos ir ao IKEA... Ela estava a trabalhar. E a gente "Eh! Já são quatro e tal! 

Vocês têm-se que se despachar", depois foi a sair de casa dos meus pais, a saber que vinha e 

vinha estar sozinho. Porque eu gosto de estar sempre com alguém. Há alturas em que prefiro 

mesmo estar sozinho e não sei quê. 

 

Reference 2 - 0,67% Coverage 

 

25FRit: Ainda estamos a assentar arraiais, como se costuma dizer. Agora pronto. Agora 

também só tenho fins-de-semana de 6 em 6 semanas, por isso agora...  

E: Pois... Se calhar vai ser aí um novo reajuste também agora com isso.  

25FRit: Com estes horário malucos. O Domingo era sempre ir a casa dos Avós dele, irmos 

comer, à tarde costumávamos ir ter com os pais dele. Acabávamos por jantar lá. Agora... tu 

tens feito, eu não. (risos)  

 

<Internals\\Casal 28 SP Coab> - § 5 references coded  [4,54% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,21% Coverage 

 

(28MPed) Eu tenho um trabalho ainda que é estupidamente consumidor, portanto também 

não nos conseguimos coordenar nas horas de jantar, que é uma coisa que a mim me irrita 

muito.  

 

Reference 2 - 2,54% Coverage 

 



(28MPed) Depois houve uma coisa, que eu não contabilizei, mas isso não tem nada a ver com a 

nossa relação, que é as responsabilidades de tar numa casa que é preciso gerir, não é? Acho 

que a S. já antecipava este problema, eu sou muito optimista “ah, aquilo também não há de 

ser muito complicado” e a verdade é que eu acho que tenho crescido ou tenho que crescer 

muito nessa parte. Já tenho crescido, há coisas que eu vou ter que aprender. Não sei lavar uma 

casa de banho, não limpo a cozinha da maneira que a S. limpava, até porque eu nunca tinha 

limpo e isso são coisas que eu não tava à espera, porque eu sou muito optimista, mas isso não 

tem nada a ver com a nossa relação. Isso é um problema que eu vou ter com a S. ou com 

qualquer outra pessoa com quem eu viver. Mas pronto, aquilo que eu digo à S. é que esses 

problemas...isso não é um problema, isso resolve-se. Mas não deixa de...pronto,  obviamente 

XXXX, não é? Como por exemplo eu fazer a barba e esquecer-me de passar por água e de 

repente tão pelos de barba por todo o lado, pronto. Nunca foi uma preocupação que eu tive 

porque alguém limpava a casa, não é? Agora tenho que ter mais cuidado com essas coisas. 

Acho que às vezes sou demasiado optimista e a única coisa que falhou tem a ver com a minha 

vida profissional que é a minha expectativa era chegar a casa, cozinhar com a S. e isso não foi a 

realidade de todo. Foi muitas vezes o chegar e ter o jantar pronto e não é uma coisa que eu 

queira. Portanto, acho que agora no futuro isso vai equilibrar-se um bocado, que é para às 

vezes também ser eu a fazer o jantar e a S. chegar mais tarde. E tamos a arranjar o nosso 

equilibrio nesse aspecto, mas superou todas as expectativas que eu tinha. E o tempo que 

temos juntos é...podemos fazer muito mais coisas. Ok, temos mais obrigações, por um lado eu 

sinto que também tou a ajudar mais a S. porque aqueles fins de semanas que eu vinha cá, 

depois era preciso limpar mas eu vinha dois dias, a S. acabava por fazer durante a semana, 

para mim isso é...é importante, é uma coisa que eu não tava à espera que depois acontecesse. 

Mas superou as expectativas. 

 

Reference 3 - 0,91% Coverage 

 

28FSof: Acho que a parte…. eu tenho um trabalho das nove às seis e eu vivo a 5 minutos do 

meu local de trabalho enquanto que o P. trabalha em Lisboa, portanto ainda tem que apanhar 

transportes e o trabalho dele infelizmente não é das nove às seis, é das nove até sabe-se lá a 

que horas. E...o grande desafio que eu sinto neste momento é nós de facto equilibrarmo-nos. 

Porque eu tenho o dobro do trabalho que tinha e a nossa geração... nós falamos muito em 

igualdade de género mas eu acho que a nossa geração, sobretudo os rapazes, não são 

educados para partilharem as tarefas com as mulheres, não quer dizer que seja o caso do P., 

apesar de que eu própria assumo essa postura e por ir ser eu a ir às compras, não fico à espera 

do P., não é? Para tratar disso. 

 

Reference 4 - 0,64% Coverage 

 

28MPed:Eu acho que aqui… é uma grande diferença que nós temos porque a S. assumiu este 

papel porque acho que também sentiu que tinha que assumir um bocado e eu não quero de 

todo que esse seja o papel que a S. tenha na minha vida, não é? A S. não é a minha 

facilitadora, é minha namorada. E pronto, são discussões que nós temos, eu já lhe disse que se 



eu saio às nove e vou ao supermercado às nove é porque é essa a hora que eu posso. Se tu 

vais antes eu não consigo ir. Mas acho que vamos encontrar um equilibrio quanto a isso. 

 

Reference 5 - 0,25% Coverage 

 

28FSof:Tem que se por regras… 

28MPed:E há coisas que vão mudar....se Deus quiser, há coisas que vão mudar no meu futuro 

e espero não ter isto. Não ter este desiquilibrio de horário....que tenho neste momento. 

 

<Internals\\Casal 30 MR Coab> - § 4 references coded  [8,28% Coverage] 

 

Reference 1 - 2,13% Coverage 

 

31MRaf: Foi um bocadinho de tudo. Foi um bocadinho o choque de virmos viver juntos, apesar 

de termos vivido no Brasil, não era... (E: Não era igual)... Desta forma. Não era igual. Uns 

problemas familiares aqui, outros problemas ali... (E:  Um bocadinho de tudo...) O nosso 

trabalho também exige muito tempo e às vezes, quando chegamos a casa é fazer o jantar, 

jantar e... (31FMar: Dormir) Se não nos formos logo deitar pouco mais fazemos que isso... 

31FMar: é um bocado isso. É um bocado a adaptação ao facto de agora  vivermos juntos 

(31MRaf: É isso.) que não é fácil. Principalmente pra duas pessoas que trabalham. 

 

Reference 2 - 2,99% Coverage 

 

(31FMar) Relativamente à parte da relação, pensei que fosse um bocadinho mais fácil 

arranjarmos tempo pra nós. Ou seja, a partir do momento em que íamos viver juntos, nunca 

pensei que fosse tão difícil arranjarmos tempo pra namorar. O que é, bastante difícil, porque o 

facto de viver juntos cria-nos a ilusão de que estamos muito tempo juntos, mas não estamos 

porque, realmente, eu vejo-o todos os dias, até posso todos os dias falar com ele mas 

deixamos de ter, se calhar, aquela necessidade de namorar naqueles momentos. Porque, por 

exemplo, antes víamo-nos duas vezes por semana e era aqueles dois dias por semana em que 

nós íamos namorar de certeza e não íamos tar a chatear com coisas muito pequenas como 

“Epah, não puseste o lixo outra vez” ou...e agora, na realidade, temos que nos esforçar um 

bocado a arranjar esse espaço. Apesar de vivermos na mesma casa.  

 

Reference 3 - 1,30% Coverage 

 

31MRaf: É muito por aí...é o tempo, é este falso tempo que tamos juntos. Tamos juntos, 

tamos. Mas por exemplo, ontem eu cheguei a casa, fui jantar com a minha mãe, cheguei a casa 

meia noite, uma, já não sei...foi o tempo de tarmos aqui (31FMar: É que não é só a família) 

“Tudo bem? Tá tudo. Olha, ginásio amanhã de manhã...”, fomos despachar, dormir, pumba. 

Tavamos deitados. 

 



Reference 4 - 1,86% Coverage 

 

31FMar: É que não é só a família...depois é a família, depois nós também somos jovens. Temos 

também amigos cada um, apesar de termos amigos em comum,  também temos amigos 

separados e continuamos a ter a nossa vida minimamente... 

31MRaf: Sim, sempre foi uma coisa que nós alimentamos desde o inicio da relação. 

31FMar: Sim. Somos bastante independentes um do outro. Ou seja, se eu tiver que ir pra costa 

passar o fim de semana com as minhas amigas vou, sem problema e então isso 

também...pronto, acaba por ser difícil às vezes conciliar. 

 

<Internals\\Casal 4.2 MT Cas> - § 5 references coded  [4,01% Coverage] 

 

Reference 1 - 0,92% Coverage 

 

4.2FMad:Sim, eu só marquei o dia, mas...Sim, não lhe daria assim tanta importância, mas 

pronto, nestes meses, foi um dia um bocadinho ao contrário, que me custou...que me custou 

muito porque tive que pedir ajuda ao T. e que..pronto, abrir-me um bocadinho, porque eu 

acho que nestes primeiros meses....mas, se calhar já vou tar a falar da outra fase...mas estes 

primeiros meses são muito de adaptação, de também isto de passarmos a ser nós a tomar 

conta da nossa casa e tudo o que isso implica,na prática do dia a dia, e que eu fui tomando um 

bocadinho mais nas minhas mãos...pronto, e que houve assim um dia em que tive de tomar 

consciencia que não conseguir tomar conta de tudo sozinha, que não podia, não fazia 

sentido...(4.2MTom: ???) sim...mas custou-me muito assumir isso e pedir ajuda do T. e, 

pronto. Mas que por outro lado acho que foi bom ter-me aberto, ter recebido a compreensão 

do T. e ajuda, por isso, acho que correu bem. É um dia importante (risos). 

 

Reference 2 - 0,82% Coverage 

 

E: Havia alguma ideia que isso era expectativa dele? Que fosse a M. a assumir também essas 

responsabilidades e que pudesse lidar mal...? 

4.2FMad: Não...eu acho que, quer dizer, acho que, conversamos um bocadinho sobre, pronto, 

as coisas que mais ou menos cada um faria, Pronto, acho que, eu acho que sabendo que...eu 

acho que nós mulheres temos jeito pra mais algumas coisas e eu pronto, eu sou dessas... há 

algumas que não têm jeito pra nada....(risos) Pronto e no fundo, também tenho, no dia a dia, 

um bocadinho um tempo mais livre que o T.. Trabalho mais perto de casa, apesar de tudo, e 

por isso acabo por fazer mais coisa lá em casa. Pronto, por gosto e por disponibilidade e por 

jeito, acho que...pronto, e depois se calhar tava assim a assumir coisas de mais e a complicar, 

acho que não era suposto ser assim, acho que fui eu que meti na minha cabeça. 

 

Reference 3 - 0,89% Coverage 

 



4.2MTom:Sim, acho que foi um dos aspectos que acabamos por não conversar muito bem, e 

não deixar  muito definido à partida e por isso...também de acordo com as disponibilidades de 

cada um e com o dia a dia, e que...Normalmente, eu chego mais tarde a casa e tenho um 

bocadinho menos tempo. As coisas acabaram um bocadinho por calhar mais à M. do que a 

mim e...e pronto, e depois acabaram por encarreirar dessa maneira, sem termos nunca falado 

muito claramente sobre isso. Nesse dia falamos mais claramente para percebermos como é 

que podiamos fazer as coisas. 

E: E houve um reajuste a partir desse dia ou...? 

4.2MTom:Sim...houve...acho que houve. Pelo menos as coisas ficaram mais claras nesse 

sentido. Da M. não se sentir completamente responsável por todas as tarefas. Só nesse 

aspecto acho que...(4.2FMad:Sim)...acaba por ajudar e de eu perceber que não é ela que tá 

responsável por tudo...foi assim a maior...a maior ajuda. 

 

Reference 4 - 1,17% Coverage 

 

(4.2MTom) Acho que...no fundo acho que temos menos tempo no dia a dia, no dia a dia da 

semana, do que eu achei que poderiamos ter. Por causa de... 

E: Estando casados? 

4.2MTom:Sim, estando casados, por causa do trabalho e de solicitações e tudo mais. Acho que 

acabamos por ter menos tempo do que eu , se calhar, pensei que teriamos, no dia a dia. 

E: Mas menos tempo para os dois ou menos tempo para cada um de vocês? 

4.2MTom:Não, menos tempo para os dois, acho eu, quer dizer…menos tempo em que estamos 

só os dois, em que aproveitamos só a presença um do outro. Mas por coisas que também que 

não são negativas, por coisas positivas. Temos outras solicitações, temos outras coisas. A parte 

mais negativa é o trabalho, que normalmente, que consome grande parte do dia. Não 

conseguimos chegar tão cedo a casa como gostariamos, pronto, essa é a parte menos boa. 

Mas depois tudo o resto que tava a dizer, das outras coisas que temos, são coisas positivas. E, 

por isso também, tendo em conta isto tudo, acabamos por também depois aproveitar muito os 

fins-de-semana e de...sim, de aproveitar depois para estarmos um com o outro nos fins-de-

semana, para aproveitarmos isso bem...isso é uma boa estratégia, acho eu. E vamos gerindo a 

nossa semana e... 

 

Reference 5 - 0,21% Coverage 

 

4.2FMad:Sim acho que...tava a pensar que...felizmente temos horários compatíveis de manhã 

e conseguimos tomar o pequeno almoço os dois..foi ali uma solução que encontramos para o 

este desafio e acho que é bom, começar o dia... 
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Couple in Progress 
 

Hierarchical Name Name Description Number Of Sources Coded Number Of Coding 
References 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade 

Alegrias e desafios da 
transição para a 
conjugalidade 

Cruzamento de dimensões e 
temas, em tensões de 
benefícios e dificuldades, 
num equilíbrio dialéctico do 
que é a vida conjugal nos seus 
passos iniciais 

10 231 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão 

Eixo 1 Tempo Tarefas Gestão Meta-categoria que traduz os 
pólos, suas tensões e 
resoluções das exigências do 
dia-a-dia, os desafios 
pragmáticos da "vida real" e 
os sucessos pragmáticos dos 
mesmos, como conseguir ter 
mais tempo ou a simplicidade 
das tarefas 

10 82 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Alegrias do 
tempo juntos 

Alegrias do tempo juntos Referências ao prazer de 
terem tempo um para o 
outro e para desenvolverem 
actividades em conjunto, e 
pela simplicidade das 
exigências 

9 18 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Alegrias do 
tempo juntos\Gestão simples 
das TD 

Gestão simples das TD Incluí referências que 
mencionam facilidade na 
gestão das actividades 
domésticas, seja por gosto 
pessoal nas mesmas, 
questões relacionais ou 
condições da casa 

3 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Alegrias do 
tempo juntos\Mais tempo 
juntos e actividades 

Mais tempo juntos e 
actividades 

Referências à possibilidade de 
agora terem mais tempo para 
estarem um com o outro, 
fazerem actividades e criarem 
momentos para ambos 
usufruirem 

7 14 
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Hierarchical Name Name Description Number Of Sources Coded Number Of Coding 
References 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-dia 

Desafios das exigências do 
dia-a-dia 

Todas as tensões ou desafios 
resultantes da necessidade de 
lidar com os aspectos 
pragmáticos da vida duma 
relação de casal em 
autonomia, podendo retirar 
tempo, alegria, paz; como 
dinheiro, TD, horários, 
responsabilidades, casa nova, 
etc. 

10 64 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-
dia\Ajustes a casa e trabalho 
novos 

Ajustes a casa e trabalho 
novos 

Referências ao facto de 
quando vão viver juntos 
surgem outras mudanças 
práticas  coincidentes, como 
casa e trabalhos novos 

3 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-
dia\Condições casa e bairro 

Condições casa e bairro Dificuldades resutlantes das 
características / limitações da 
casa e do bairro, como 
vizinhos barulhentos, 
humidade, etc. 

2 10 

 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-
dia\Gestão financeira 
decisões práticas 

Gestão financeira decisões 
práticas 

Incluí falta de dinheiro a 
bloquear bem-estar e 
necessidade de tomar 
decisões financeiras difíceis 

4 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-
dia\Problemas de gestão não 
especificados 

Problemas de gestão não 
especificados 

Referências gerais, sem 
maiores especificações 

2 3 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-dia\TD e 
Trabalho implicam falta de 
usufruir relação 

TD e Trabalho implicam falta 
de usufruir relação 

Referências aos desafios 
levantados pela necessidade 
de realizar tarefas domésticas 
(TD) e ter uma profissão, 
especificamente nas 
consequências negativas que 
trazem ao usufruto da nova 
fase de viver juntos 

10 41 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-dia\TD e 
Trabalho implicam falta de 
usufruir 
relação\Características do 
Trabalho trazem 
consequências ao bem-estar 
do casal 

Características do Trabalho 
trazem consequências ao 
bem-estar do casal 

Trabalhos precários, 
exigentes, que implicam 
ausências, causam 
instabildiade, ansiedade, 
limites à presença do outro 

6 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-dia\TD e 
Trabalho implicam falta de 
usufruir relação\Intersecção 
W e TD dificulta horários e 
rotinas 

Intersecção W e TD dificulta 
horários e rotinas 

A conciliação do tempo e 
energias dedicada a ambas as 
tarefas retira tempo e 
dificulta aplicação de 
modelos de rotinas e gestão 
desejadas (W=Trabalho; 
TD=Tarefas Domésticas) 

6 22 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 1 Tempo 
Tarefas Gestão\Desafios das 
exigências do dia-a-dia\TD e 
Trabalho implicam falta de 
usufruir relação\Ter de fazer 
TD 

Ter de fazer TD Necessidade de ter de fazer 
tarefas domésticas, 
obrigatoriedade de um ritmo 
semanal de actividades, como 
limpezas à casa, preparação 
das refeições, compras, etc. 

6 9 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu 

Eixo 2 Intimidade e o Eu Meta-categoria que traduz os 
pólos, suas tensões e 
resoluções das exigências da 
conciliação das diferenças e 
das necessidades individuais 
e relacionais e do prazer de 
usufruir desse encontro, 
dessas diferenças, riqueza, 
profundidade, intimidade 

10 43 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Alegrias da 
intimidade e cuidado mútuo 

Alegrias da intimidade e 
cuidado mútuo 

Referências ao prazer de uma 
intimidade reforçada, nos 
afectos e na satisfação da 
partilha da vida diária, e da 
possibilidade de ter o 
parceiro mais presente no 
apoio e cuidado e também de 
estar mais disponível para 
atender às suas necessidades 

8 22 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Alegrias da 
intimidade e cuidado 
mútuo\Apoio mútuo mais 
efectivo e maior cuidado 

Apoio mútuo mais efectivo e 
maior cuidado 

Devido à presença diária, o 
casal sente que pode cuidar 
mais do outro e aprende a ser 
mais sensível às necessidades 
e feitios 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Alegrias da 
intimidade e cuidado 
mútuo\Partilha da vida com 
quem se gosta 

Partilha da vida com quem se 
gosta 

Prazer do dia-a-dia vivido a 
dois, num mesmo espaço, 
com alguém que se ama 

2 2 
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Hierarchical Name Name Description Number Of Sources Coded Number Of Coding 
References 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Alegrias da 
intimidade e cuidado 
mútuo\Respeito pelas 
diferenças traz riqueza e 
crescimento 

Respeito pelas diferenças traz 
riqueza e crescimento 

Noção de 
complementaridade das 
diferenças ou aceitação 
mútua de que o outro é 
diferente, e da valorização 
que esse respeito e riqueza 
traz para o crescimento 
pessoal e para a intimidade 
do casal 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Alegrias da 
intimidade e cuidado 
mútuo\Satisfação, conforto e 
afectos dos momentos 
íntimos diários 

Satisfação, conforto e afectos 
dos momentos íntimos 
diários 

Referências ao prazer dos 
pequenos momentos de 
intimidade, como dormir e 
acordar juntos, fazer amor, 
crescer nos afectos e no 
conhecimento do outro 

5 14 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Desafios da 
empatia e diferentes 
necessidades 

Desafios da empatia e 
diferentes necessidades 

 9 21 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Desafios da 
empatia e diferentes 
necessidades\Ajustes por 
serem pessoas diferentes 

Ajustes por serem pessoas 
diferentes 

Referências a desafios ou 
pequenos choques por causa 
de diferenças pessoais na 
forma de fazer ou ver as 
coisas, por temperamentos 
ou backgrounds diferentes 

7 8 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Desafios da 
empatia e diferentes 
necessidades\Falta de espaço 
pessoal 

Falta de espaço pessoal Sentir que há uma redução de 
tempo e espaço a sós, para 
apenas estar ou "respirar" da 
relação 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 2 
Intimidade e o Eu\Desafios da 
empatia e diferentes 
necessidades\Necessidade de 
fazer alterações pessoais para 
respeitar e cuidar do outro 

Necessidade de fazer 
alterações pessoais para 
respeitar e cuidar do outro 

Referências a como viver 
juntos implica mudanças 
pessoais por vezes difíceis de 
maior responsabilização, 
empatia, partilha, 
sensibilidade, respeito e 
cuidado pela vida do outro 

5 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação 

Eixo 3 Autonomia 
Continuidade Criação 
 

Meta-categoria que traduz os 
pólos, suas tensões e 
resoluções das exigências da 
relação com a família e a 
projecção de uma nova 
família, na continuidade e 
autonomia, no apoio 
intergeracional e na 
construção de um projecto de 
vida a dois 

10 106 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma 

Alegrias de desenvolver uma 
família autónoma 

Referências ao prazer da 
construção do casal, que 
inclui uma identidade 
exclusiva, em relação positiva 
de autonomia com a FO e 
amigos e projectada no 
futuro 

10 81 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Compromisso e 
construção mútua do lar 

Compromisso e construção 
mútua do lar 

Todas as referências que 
indiquem um desejo de 
permanência, de dedicação e 
investimento na relação com 
uma perspectiva de 
crescimento e futuro 

4 10 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em comum 

Poder projectar um futuro 
em comum 

Todas as expressões de 
futuro que englobem a 
continuidade da relação, nos 
seus projectos relacionais, 
familiares e de abertura ao 
social 

9 23 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em comum\Casar 

Casar Expressão do desejo de casar 
no futuro, por valorização da 
festa da família e crenças 
religiosas, e desejo de criar 
família (codificado também 
em Filhos) 

3 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em comum\Poder 
sonhar e criar um futuro a 
dois pois estabilidade permite 

Poder sonhar e criar um 
futuro a dois pois 
estabilidade permite 

 2 3 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em 
comum\Projectos variados 

Projectos variados Inclui projectos artísticos e 
sociais, com poucas 
referências 

2 2 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em comum\Sem 
pressa de planear ou realizar 
coisas 

Sem pressa de planear ou 
realizar coisas 

 3 4 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Poder projectar 
um futuro em comum\Ter 
filhos 

Ter filhos Desejo de ter filhos, diversas 
vezes com menção à 
necessidade de cautela 
devido à situção precária dos 
trabalhos ou CEP mas 
também ao desejo de ainda 
usufruir da nova relação 

6 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Realização pessoal 
na vida rotinas de casada 

Realização pessoal na vida 
rotinas de casada 

Referências ao prazer 
associado ao estatuto de ser 
casada, e de gosto pessoal do 
que isso implica na vivência 
diária 

3 3 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Receber amigos e 
criar novas relações 

Receber amigos e criar novas 
relações 

Reflecte a alegria de poder 
reforçar e incluir a rede social 
de formas diferentes na vida 
do casal, p.e., porque se tem 
uma casa onde os receber 

3 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Relação positiva 
com FO 

Relação positiva com FO Todas as referências que 
expressam positividade na 
relação com FO seja por 
apoiarem e validarem o casal 
ou por facilidade nas 
dinâmicas de articulação 

8 30 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Relação positiva 
com FO\FO demonstra apoio 
e afecto pelo casal 

FO demonstra apoio e afecto 
pelo casal 

Participantes mencionam que 
os familiares gostam e 
aceitam o parceiro e apoiam 
quer o casal, quer a opção 
específica de viver juntos ou 
casar 

6 11 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Relação positiva 
com FO\Maior 
horizontalidade 

Maior horizontalidade Casal com maior peso nas 
decisões familaires gerais e 
intencionalidade nas relações 
com pais 

2 5 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Relação positiva 
com FO\Visitas rotinas e 
limites simples naturais 

Visitas rotinas e limites 
simples naturais 

Descrição da articulação com 
a família como relativamente 
fácil, na gestão do contacto e 
dos afectos (saudade, 
amizade, cuidado) 

7 14 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Ser uma família 
independente 

Ser uma família 
independente 

Valorização da autonomia 
face aos pais e identidade de 
família nova 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Sucessos 
profissionais e conquistas em 
conjunto 

Sucessos profissionais e 
conquistas em conjunto 

Referências a um percurso de 
conquistas pessoais mas 
vividas em conjunto com 
grande sentido de reforço da 
identidade conjugal (nós 
conseguimos, nós 
ultrapassamos) 

3 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Alegrias de 
desenvolver uma família 
autónoma\Vivência pessoal 
de liberdade e paz 

Vivência pessoal de liberdade 
e paz 

Relação e casa própria traz 
espaços de estabilidade e 
autonomia diferentes de 
vivências com pais 

2 3 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Desafios das 
necessidades e características 
da FO e filhos 

Desafios das necessidades e 
características da FO e filhos 

 6 25 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Desafios das 
necessidades e características 
da FO e filhos\Antecipação de 
dificuldades em ter Filhos 

Antecipação de dificuldades 
em ter Filhos 

Antecipação de barreiras a ter 
filhos que afectam a relação 
actual (ansiedade, medos) e 
que quebrariam tradições 
familiares (muitos filhos, 
sobrinhos, irmãos) 

2 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Desafios das 
necessidades e características 
da FO e filhos\Desafios 
relacionais com FO 

Desafios relacionais com FO Por personalidades ou 
vivências passadas (uma 
referência refere-se à relação 
de uma participante com a 
sogra) ou por expectativas 
dos pais de uma relação 
diferente 

3 12 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Desafios das 
necessidades e características 
da FO e filhos\Dificuldades na 
gestão de limites por 
intromissão da FO 

Dificuldades na gestão de 
limites por intromissão da FO 

Família toma iniciativas não 
aceites pelo casal ou por um 
elemento 

2 4 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Alegrias e 
desafios da transição para a 
conjugalidade\Eixo 3 
Autonomia Continuidade 
Criação\Desafios das 
necessidades e características 
da FO e filhos\Necessidade de 
dar apoio à FO 

Necessidade de dar apoio à 
FO 

Necessidades da FO 
requerem cuidado pelos 
filhos ou causam-lhes 
preocupação, seja por doença 
ou fases complicadas que os 
próprios pais passam 

3 6 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais 

Dimensões Transversais Contém todas as referências 
a dimensões transversais às 
várias tensões e temas, 
podendo contribuir para 
explicar, completar ou 
caracterizá-las 

10 253 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Estabilidade 

Estabilidade Todas as referências dos 
casais a descontinuidades / 
mudanças ou continuidades 
/semelhanças dentro da 
relação e na relação com 
outros sistemas após irem 
viver juntos 

8 28 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Estabilidade\Co
ntinua parecido ou com 
mudanças pequenas 

Continua parecido ou com 
mudanças pequenas 

Descrição do tema ou 
situação como tendo mudado 
pouco ou nada 

7 15 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Estabilidade\Mu
dou 

Mudou Descrição do tema ou 
situação como tendo-se 
alterado devido à transição 
para a conjugalidade, 
podendo ser algo que já 
existia e que mudou muito ou 
algo novo que surgiu 

6 13 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas 

Expectativas Categorias avaliativas da 
antecipação ou falta dela das 
dimensões da vida a dois, 
incluindo as expectativas e 
atitudes face a elas, p.e., um 
desafio esperado mas 
indesejado, uma surpresa, 
etc. 

9 48 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas e atitudes face aos 
desafios 

Expectativas e atitudes face 
aos desafios 

Avaliação das expectativas 
(ou falta delas) face aos 
desafios trazidos pela nova 
vivência a dois (especifica 
atitudes igualmente) 

6 29 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas e atitudes face aos 
desafios\Problemas 
esperados ou naturais que 
querem eliminar 

Problemas esperados ou 
naturais que querem eliminar 

Desafios vistos como 
naturais/expectáveis face à 
fase que estão a viver mas 
que gostariam de 
eliminar/solucionar com o 
tempo 

3 11 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas e atitudes face aos 
desafios\Problemas 
esperados ou naturais que 
têm de aceitar 

Problemas esperados ou 
naturais que têm de aceitar 

Desafios naturais/expectáveis 
face à fase que estão a passar 
e com o quais terão de viver 
como parte integrante de 
viverem juntos 

3 6 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas e atitudes face aos 
desafios\Problemas 
inesperados não 
equacionados 

Problemas inesperados não 
equacionados 

Descrição do desafio ou 
problema como inesperado, 
quer por expectativas 
irrealistas/optimistas (não 
consideravam que ia ser um 
problema) quer por não ter 
sido sequer equacionado (não 
sabiam que aquilo podia ser 
um problema) 

6 12 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas face aos aspectos 
positivos 

Expectativas face aos 
aspectos positivos 

Avaliação das expectativas 
(ou falta delas) face aos 
benefícios ou alegrias trazidos 
pela nova vivência a dois 

9 19 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas face aos aspectos 
positivos\Esperado 

Esperado Os participantes esperavam 
que a vida em conjunto lhes 
trouxesse esses benefícios , e 
efectivamente ela trouxe 

2 2 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas face aos aspectos 
positivos\Não havia 
expectativas específicas ou 
naturalidade 

Não havia expectativas 
específicas ou naturalidade 

Não reflectiram ou 
equacionaram o benefício 
que eventualmente veio e 
aceitam-no com naturalidade 
(sem atribuição afectiva 
acentuada) 

3 6 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas face aos aspectos 
positivos\Superadas 

Superadas Tinham expectativas positivas 
e elas foram ainda 
superdadas (é melhor do que 
esperavam) 

4 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Expectativas\Ex
pectativas face aos aspectos 
positivos\Surpresa positiva 
Mais fácil 

Surpresa positiva Mais fácil Áreas que os particpantes 
antecipavam como 
potencialmente difíceis e que, 
pelo contrário, se revelaram 
como fonte de prazer ou 
fáceis de resolver mas 
também áreas que os têm 
surpreendidos por serem de 
grande satisfação ou prazer 

3 6 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados 

Rotinas, Rituais, Actos 
simbólicos e significados 

Referências a momentos 
identificáveis (diários ou 
pontuais) a que o casal atribui 
um significado específico ou 
que cumprem uma função 
relacional entre os dois e 
entre sistemas (e.g., relação 
com família) 

5 6 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Actividades de 
casal com valor ou função 
especial intra-casal 

Actividades de casal com 
valor ou função especial 
intra-casal 

Actividades que para outros 
casais podem ser vistas como 
rotineiras mas que para o 
participante que as refere 
elas cumprem um papel de 
intimidade e protecção da 
relação 

0 0 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Actividades de 
casal com valor ou função 
especial intra-casal\Dormir 
juntos diariamente 

Dormir juntos diariamente Criação de actividades, rituais 
simbólicos, como dizer uma 
frase ao deitar ou repetir um 
carinho específico 

2 2 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Actividades de 
casal com valor ou função 
especial intra-casal\Partilha 
das pequenas coisas 

Partilha das pequenas coisas Actividades partilhadas que 
simbolizam/assinalam para o 
casal o facto de serem uma 
família, como o estar a ver 
um filme ao domingo à noite, 
vs namoro em que tinha cada 
um de regressar à sua casa 

2 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Actividades de 
casal com valor ou função 
especial intra-casal\Refeições 
a dois 

Refeições a dois Pequenos almoços e jantares, 
como momentos que 
reflectem intimidade, usufruir 
da presença do outro e 
proporcionar fugas da rotina 
(p.e., fazer um jantar 
especial) 

2 3 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Natal 

Natal Época específica do ano com 
valor de definição familiar 
(inclui experiência positiva e 
negativa) 

2 2 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Rotinas, Rituais, 
Actos simbólicos e 
significados\Refeições e 
outras rotinas de contacto 
com FO 

Refeições e outras rotinas de 
contacto com FO 

Rotinas estabelecidas de 
forma formal ou 
subentendida que mantém o 
contacto com a família de 
origem 

3 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e causas 

Teorias e causas Teorias e explicações dos 
casais sobre que dimensões 
contextuais, pessoais e 
relacionais simplificam 
(aliados) ou dificultam 
(complicadores) a vivência 
das três tensões, nos seus 
prazeres e desafios 

10 171 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da transição 

Aliados da transição Todos os factores que ajudam 
ou simplificam uma situação 
difícil ou que permitem e 
aumentam a situação boa 

10 85 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Apoio da Família de 
origem 

Apoio da Família de origem FO dá apoio prático, e.g., 
comida, passar a ferro, 
dinheiro 

2 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Atitudes e apoio do 
parceiro 

Atitudes e apoio do parceiro O participante menciona 
qualidades do parceiro que 
facilitam ou melhoram as 
situações (lealdade, 
paciência, optimismo, sentido 
de humor) e o apoio e 
valorização que sente da sua 
parte 

7 11 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Circunstâncias ou 
factores externos ao casal 

Circunstâncias ou factores 
externos ao casal 

Todas as circunstâncias 
externas sobre as quais o 
casal não tem qualquer 
controlo mas que simplificam 
muitas situações, como a 
família de origem morar 
longe ou a localização do 
trabalho facilitar rotinas 

5 9 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 

Dinâmicas activas do casal Processos intencionais de 
ambos os elementos do casal 
de resolução de desafios ou 

9 19 



Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Dinâmicas activas 
do casal 

de promoção de dimensões 
positivas 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Dinâmicas activas 
do casal\Ambos assumem 
responsabilidades 

Ambos assumem 
responsabilidades 

Referências ao dever de 
ambos e respectiva acção em 
cuidar, fazer ou resolver 

1 2 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Dinâmicas activas 
do casal\Criação intencional 
de dinâmicas relacionais para 
compensar 

Criação intencional de 
dinâmicas relacionais para 
compensar 

Protecção de espaços de 
casal ou criação de novos de 
forma a manter a intimidade 
e o tempo de casal (e.g., 
refeições em conjunto, 
planear saídas e actividades) 

3 4 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Dinâmicas activas 
do casal\Manifestação de 
disponibilidade para mudar, 
adaptar ou experimentar 
estratégias novas 

Manifestação de 
disponibilidade para mudar, 
adaptar ou experimentar 
estratégias novas 

No caso de desafios externos 
que exigem mudanças na 
pessoa ou na relação, os 
participantes expressam 
intenções de melhoria ou 
mudança ou percepcionam 
que o outro está disponível  
para tal (e.g., estou disponível 
para tentar dar-me melhor 
com a tua mãe; estou 
disponível a esforçar-me para 
envolver-me mais nas TD) 

4 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Dinâmicas activas 
do casal\Respeito pelo outro 
e procura de consensos 

Respeito pelo outro e procura 
de consensos 

Casal menciona activamente 
ter em conta a opinião, 
personalidade e sentimentos 
do outro e procurar 
consensos no meio à 
diferença entre os dois; 
procura de unidade; pedido 
de perdão 

4 8 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Gosto pelo trabalho 
ou tarefas domésticas 

Gosto pelo trabalho ou 
tarefas domésticas 

Prazer retirado dos deveres 
da vida quotidiana, como 
gostar do trabalho ou de 
certas actividades (e.g., 
cozinhar) 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 

História relacional e 
compromisso 

Participantes mencionam 
explicações baseadas na 
história de namoro prévia à 

9 24 



Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\História relacional e 
compromisso 

transição e na construção de 
um sentido de compromisso 
e resiliência 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\História relacional e 
compromisso\Compromisso e 
resiliência relacional 

Compromisso e resiliência 
relacional 

Referências a dificuldades 
ultrapassadas em conjunto, 
no passado, e sentido de 
unidade, compromisso, 
segurança e orgulho na 
relação 

3 3 

 

  

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\História relacional e 
compromisso\Conhecimento 
prévio um do outro 

Conhecimento prévio um do 
outro 

Experiências no namoro cria 
conhecimento profundo um 
do outro, como coabitação 
pontual ou férias em 
conjunto 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\História relacional e 
compromisso\Namoro 
desafiante cria contraste 
positivo 

Namoro desafiante cria 
contraste positivo 

Tempo de namoro com 
limitações e dificuldades cria 
maior gozo no usufruto da 
vida actual (e.g., horários 
limitados para estarem 
juntos, situações difíceis fruto 
de trabalhos ou situações 
familiares) 

8 18 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Manutenção de 
contacto e rotinas familiares 

Manutenção de contacto e 
rotinas familiares 

Rotinas e contacto aceites 
pelo casal e pela família de 
origem 

4 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Mesmos valores e 
filosofia de vida 

Mesmos valores e filosofia de 
vida 

Partilha de valores e formas 
de ver a vida e a relação 

2 2 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Outros 

Outros Inclui categorias só com uma 
referência cada: fé e crenças, 
maior intimidade actual, 
apoio de amigos 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Relação prévia com 
FO já de autonomia 

Relação prévia com FO já de 
autonomia 

Referências a uma vivência de 
liberdade e autonomia face 
aos pais já anterior à 
coabitação 

3 3 

 

  

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Aliados da 
transição\Soluções desejadas 

Soluções desejadas O que os casais consideram 
que ajudaria a resolver o 
problema, como ter 
empregada, mudar de casa, 
ter mais dinheiro 

3 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição 

Complicadores da transição Todos os factores que 
explicam o desafio ou que 
complicam ainda mais a 
situação 

10 86 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Expectativas 
desajustadas idealistas 

Expectativas desajustadas 
idealistas 

Menção a dificuldades 
acrescidas por não se esperar 
a situação ou por crenças 
desajustadas, até por 
discursos sociais (e.g., rapaz 
não antecipa colaborar tanto 
em casa) 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Família de origem 

Família de origem Quando a FO complica ou 
reforça situação já desafiante 

5 20 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Família de 
origem\Necessidades e 
preocupações da FO 

Necessidades e preocupações 
da FO 

Família de origem precisa de 
apoio dos filhos ou tem 
preocupações por vezes 
excessivas face à vida dos 
filhos 

3 8 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Família de 
origem\Relação e articulação 

Relação e articulação Incluí necessidade de visitas 
(quando o tempo já é pouco 
fruto do trabalho, etc) e 
personalidades difíceis que 
dificultam relação 

4 12 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Motivos práticos 
Casa Dinheiro e Trabalho 

Motivos práticos Casa 
Dinheiro e Trabalho 

Complicadores mais 
pragmáticos e externos ao 
casal como características do 
trabalho e da casa e também 
falta de dinheiro para 
encontrar soluções e 
inflexibilidade de algumas 
situações (não é possível 
mudar horários ou ter folgas 
das TD) 

8 28 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Partilha 
permanente duma casa 

Partilha permanente duma 
casa 

Facto geral do espaço ser o 
mesmo sempre, não criando 
“folgas” na necessidade de 
tarefas, p.e. 

4 4 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Pouco tempo 
solicitações 

Pouco tempo solicitações Desejo de fazer coisas ou 
passar mais tempo com 
outras pessoas mas falta de 
tempo 

3 8 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Questões pessoais 
e inflexibilidade 

Questões pessoais e 
inflexibilidade 

Desejos individuais não 
partilhados ou questões de 
feitio, alguma inflexibilidade 
pessoal 

5 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Dimensões 
Transversais\Teorias e 
causas\Complicadores da 
transição\Serem diferentes 

Serem diferentes Quando a tensão ou desafio 
resulta de características, 
valores ou desejos muito 
distintos entre os dois, com 
necessidade de gestão difícil 

5 13 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas 

Temas Codificação de cada 
referência pelo tema geral 
que aborda, quer mais 
relacionais, quer contextuais 

10 297 

 



Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e processos 

Casal dinâmicas e processos Referências que abordam o 
casal nos seus processos 
relacionais 

10 81 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e processos\Apoio 

Apoio Inclui tudo o que é 
mencionado em relação ao 
par ajudar, apoiar, contribuir 

5 6 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Construção do lar 

Construção do lar Tema geral, montagem da 
casa 

9 23 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Discussões 

Discussões Tema geral, referências 
explícitas a 
conflitos/discussões 

2 5 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Partilha da vida e 
intimidade 

Partilha da vida e intimidade Tema geral 8 15 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Respeito e 
coordenação das diferenças 

Respeito e coordenação das 
diferenças 

Tema geral 7 11 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Tempo juntos e 
actividades 

Tempo juntos e actividades Tema geral 8 18 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Casal 
dinâmicas e 
processos\Valores, crenças e 
filosofias de vida 

Valores, crenças e filosofias 
de vida 

Tema geral 3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona 

Contextos com os quais o 
casal se relaciona 

Referências que mencionam 
sistemas/contextos com os 
quais o casal se articula, quer 
mais proximais (como o 
subsistema individual) e a 
família de origem (FO), quer 
mais macrossistémicos (CEP) 

10 216 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Amigos e rede 
social 

Amigos e rede social Amigos 7 12 

Reports\\Couple in Progress 4 Page 23 of 28 

09-07-2014 17:03 
 

Hierarchical Name Name Description Number Of Sources Coded Number Of Coding 
References 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Amigos e rede 
social\Apoio 

Apoio Todas as formas de apoio ou 
aprovação 

1 1 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Amigos e rede 
social\Articulação 

Articulação Visitas e contactos 6 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Amigos e rede 
social\Rede social e 
comunidade 

Rede social e comunidade Igreja 1 1 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Casa e Recursos 
Materiais 

Casa e Recursos Materiais Espaços ou objectos físicos 
como casa e dinheiro 

10 50 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Casa e Recursos 
Materiais\Casa e bairro 

Casa e bairro Condições da casa, vizinhos, 
prédio, zona residencial 

3 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Casa e Recursos 
Materiais\Gestão do 
orçamento e dinheiro 

Gestão do orçamento e 
dinheiro 

Tudo o que se refira a 
dinheiro, finanças 

7 11 

Reports\\Couple in Progress 4  Page 24 of 28 

09-07-2014 17:03 
 

Hierarchical Name Name Description Number Of Sources Coded Number Of Coding 
References 



 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Casa e Recursos 
Materiais\Tarefas domésticas 

Tarefas domésticas Todas as referências a TD 10 29 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Contexto 
económico social e político 

Contexto económico social e 
político 

Valores e discursos sociais e 
situação de crise económica e 
política actual 

3 8 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Contexto 
económico social e 
político\CEP 

CEP Contexto económico e 
político 

3 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Contexto 
económico social e 
político\Discursos sociais, 
perspectivas e valores 

Discursos sociais, 
perspectivas e valores 

Vozes gerais da sociedade 
(todos dizem …, na nossa 
sociedade …,as pessoas 
pensam que …,) 

2 3 

 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Diferenças e 
questões pessoais 

Diferenças e questões 
pessoais 

Tudo o que tenha a ver com 
identificação de 
necessidades, sentimentos, 
benefícios, história, valores 
ou problemas que são mais 
vividos por um dos elementos 
do casal ou que resultam das 
diferenças entre eles 

8 43 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Diferenças e 
questões pessoais\Questões 
dela 

Questões dela Inclui referências a dimensões 
que se prendem com 
questões inidividuais do 
elemento do casal do sexo 
feminino (personalidade, 
feitio, manias, problemas 
pessoais) 

5 18 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto

Questões dele Inclui referências a dimensões 
que se prendem com 
questões inidividuais do 

6 15 



s com os quais o casal se 
relaciona\Diferenças e 
questões pessoais\Questões 
dele 

elemento do casal do sexo 
masculino (personalidade, 
feitio, manias, problemas 
pessoais)  

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Diferenças e 
questões pessoais\Serem 
pessoas diferentes 

Serem pessoas diferentes Referências a questões que se 
prendem directamente com o 
facto de serem diferentes um 
do outro 

6 10 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Família de Origem 

Família de Origem Tudo o que tenha a ver com 
FO 

10 63 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Família de 
Origem\Apoio ao casal 

Apoio ao casal A família de origem apoiou no 
início da transição ou 
actualmente, de formas 
práticas, como dando comida 

4 9 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Família de 
Origem\Atitudes e aprovação 
da relação 

Atitudes e aprovação da 
relação 

Como a família de origem vê 
a relação do casal e a decisão 
de viverem juntos/casarem 

4 7 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Família de 
Origem\Educação dada 
Background Transmissão 

Educação dada Background 
Transmissão 

Referências à influência da 
família em quem eles são 

3 3 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Família de 
Origem\Limites e articulação 

Limites e articulação Visitas e relação actual com a 
família de ambos 

9 44 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho 

Trabalho Referências ao contexto 
laboral ou ao percurso 
educional de um ou ambos 

10 40 

 



 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho\Condiçõe
s do trabalho 

Condições do trabalho Especificidades do contexto 
laboral 

8 23 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho\Condiçõe
s do trabalho\Horários de 
trabalho exigentes 

Horários de trabalho 
exigentes 

Referências às exigências de 
muitas horas passadas no 
trabalho 

7 13 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho\Condiçõe
s do trabalho\Instabilidade e 
desemprego 

Instabilidade e desemprego Partilha de situações de 
precaridade laboral 

4 5 
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Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho\Condiçõe
s do trabalho\Trabalho 
implica estadias no 
estrangeiro 

Trabalho implica estadias no 
estrangeiro 

Períodos de imigração 
pontual exigidas 
profissionalmente que 
implicam separação do casal 

2 5 

 

Nodes\\Artigo 
Transição\\Casal em 
Construção\\Temas\Contexto
s com os quais o casal se 
relaciona\Trabalho\Curso e 
carreira 

Curso e carreira Questões gerais da área de 
trabalho/estudos ou profissão 
actual 

9 17 
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