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Resumo
A pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições à ordem social, sendo
decretado Estado de Emergência, obrigando a um confinamento e a um imposto
distanciamento físico e, porventura, com consequências relacionais e emocionais. As
relações românticas ressentiram os efeitos do distanciamento social. Entre estas, os pares de
namorados/as que não coabitam, que vivem muitas vezes em áreas geográficas distintas,
viram-se obrigados a estar longos períodos sem se aproximarem. Revelou-se, desta forma
necessário que reinventassem formas de estar no relacionamento. Utilizando uma abordagem
qualitativa, este estudo procura compreender de que forma as relações amorosas de jovens
adultos foram sendo construídas ao longo do período de pandemia, tendo em conta as
restrições impostas, em pares de namorados/as que não coabitassem. Foram entrevistados
15 pares de namorados/as separadamente (13 pares heterossexuais e 2 pares homossexuais),
perfazendo um total de 30 participantes, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos
e cujo tempo de namoro variava entre 1 e 8 anos. A partir de uma entrevista semiestruturada,
construída originalmente para o estudo, foram analisados os dados recorrendo-se à Análise
Temática. Os resultados fazem sobressair as dificuldades em lidar com a distância física,
sendo que os aspetos ligados ao toque foram considerados como primordiais na relação. Ao
mesmo tempo, os participantes revelaram a necessidade de encontrar outras formas de
construção da relação, menos dependentes da dimensão física. Os meios digitais
desempenharam um papel importante na manutenção e resiliência no relacionamento,
registando-se um incremento dos mesmos, nomeadamente, a nível de chamadas e
videochamadas, e incitando à criatividade. Os participantes sublinharam que, com o período
de afastamento, os seus relacionamentos cresceram, registando-se melhorias em dimensões
como a comunicação.
Palavras-chave: pandemia; confinamento; relação romântica; pares de namorados/as;
distância física; meios digitais.
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Abstract
The COVID-19 pandemic imposed a series of restrictions to social order, having a
State of Emergency been declared, which, in turn, led to a lockdown and mandatory physical
distancing which, consequently, may have had relational and emotional impacts. Romantic
relationships were affected by social distancing. The couples who do not cohabitate, who
often live in different geographical areas, were forced to be apart for long periods of time.
Thus, it was necessary for the couples to find new ways of being in the relationship. Using
a qualitative approach, this study seeks to understand how romantic relationships between
young adults who do not cohabitate developed during the pandemic, considering the
restrictions imposed. 15 couples that had been dating for a period between 1 and 8 years
were interviewed separately (13 heterosexual couples and 2 homosexual couples), making a
total of 30 participants, aged between 18 and 25 years old. A semi-structured interview was
created for and used in this study, having the data been analyzed using Thematic Analysis.
The results show that the couples had difficulties coping with physical distancing, since
aspects such as touch were considered essential in relationships. At the same time,
participants revealed the need to find other ways to develop the relationship, other than the
physical dimension. The digital media played an important role in maintaining the
relationships, having been registered an increase of its use, namely in terms of phone and
videocalls, and creativity. The participants declared that, with physical distancing, their
relationships evolved, showing improvements in dimensions such as communication.
Key words: pandemic; lockdown; romantic relationship; couples; physical distance; digital
media.
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Resumé
La pandémie du covid 19 à imposé une série de restrictions à la société, ils ont décrété
un état d'urgence, obligeant un confinement et en imposant une distanciation physique et par
conséquent relationnel et émotionnelle. Les relations amoureuses ont ressenti les effets de la
distance social. Parmi ceux-ci, les couples qui ne vivent pas ensemble, qui habitent souvent
dans des zones géographiques différentes, se sont trouvés obligé de rester un long moment
sans s'approcher. Une nouvelle façon de vivre en couple c'est révélé nécessaire. En utilisant
une étude qualitative, qui cherchait à comprendre de quel forme les relations amoureuses de
jeunes adultes furent construites toute au long de la période de pandémie, prenant en conte
les restrictions imposées par couple qui n'habitait pas ensemble. Furent interview 15 couples
séparément (13 hétérosexuels et 2 homosexuels), pour faire un total de 30 participants, avec
un âge compris entre 18 et 25 ans et d'un temps de couple variable entre 1 et 8 ans. A partir
d'une interview, semistructuré, faite à l'origine pour l'étude, les données furent analyser en
s'aidant d'une analyse thématique. Les résultats font ressortir les difficultés lié à la
distanciation physique, sachant que les difficultés lié au toucher furent considéré comme
primordial dans la relation. En même temps, les participants ont révélé la nécessité de
retrouver d'autres forme de construire une relation, moin dépendant d'une dimension
physique. Les médias digitaux on joué un rôle important dans le maintien et la résilience de
la relation, montrant une augmentation de celle ci notamment en terme d'appel et appel
vidéos et encourageant la créativité. Les participants ont souligné qu'avec la période de
distanciation, des améliorations sont apparus dans des dimensions tel que la communication.
Mot clés : pandémie, confinement, relation amoureuse, couple d'amoureux, distanciation
physique et médias digitaux
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Introdução
No final de 2019, assistiu-se ao suspirar do Mundo quando o novo coronavírus
(SARS-CoV-2) se tornou o assunto diário, alastrando-se e fazendo inúmeras vítimas. A
insegurança começou a pairar, bem como, um sentimento de desconfiança no outro. A
síndrome respiratória aguda grave que origina a doença COVID-19 foi identificada pela
primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019, tendo-se espalhado pelo mundo
(Patrì et al., 2020). A facilidade de contágio do vírus obrigou a que a Organização Mundial
de Saúde decretasse pandemia, pela evolução da doença a passos largos que derrubou
barreiras e se estendeu além-fronteiras.
Na altura, não se verificando a existência de uma vacina, urgiu a necessidade de
estratégias para conter o vírus, tal como a quarentena, o distanciamento social (Oxford
Analytica, 2020) e o confinamento. Para tal, foi decretado o fecho de escolas, universidades,
restaurantes, centros comerciais, igrejas, ginásios, entre outros. Dadas estas medidas e com
o distanciamento social, as pessoas viram-se obrigadas a ficar confinadas nas suas casas,
sem contactar presencialmente com a sua família, amigos, namorados/as, entre outros. De
igual modo, foram impostas medidas como a proibição da deslocação entre concelhos ao fim
de semana e recolher obrigatório, o que acabou por afetar a forma como as pessoas se
encontravam e se juntavam, obrigando a uma adaptação.
Portugal registou o primeiro caso de infeção por COVID-19 no dia 2 de março, tendo
sido decretado Estado de Emergência no dia 18 de março, obrigando a um confinamento.
Apenas atividades profissionais essenciais foram mantidas e as pessoas apenas saiam à rua
em caso de necessidade (e.g., ir ao supermercado, farmácia, questões de saúde, passeios
higiénicos).
De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020), durante a pandemia, à
semelhança de outros aspetos das vidas das pessoas, também as relações e a forma de estar
nas relações, sofreram mudanças. Assistiu-se a dissonâncias na forma como os casais
percecionaram o mesmo, sendo que alguns fortaleceram os seus laços, outros perceberam
que cada membro necessita do seu espaço, por forma a manter a relação estável e saudável,
havendo ainda casais que decidiram que o melhor seria o término da relação. Contudo, os
desafios estenderam-se para o período de desconfinamento, já que muitos casais descobriram
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aspetos no/a seu/sua parceiro/a, e mesmo em si próprios, que desconheciam ou realizaram
mais tarefas e atividades em conjunto, havendo maior cooperação.
Segundo a OPP (2020), um número significativo de relacionamentos manter-se-á
após a pandemia COVID-19, sendo que alguns deles ficaram até fortalecidos, pelos desafios
enfrentados. A comunicação é um aspeto de destaque, já que os casais que comuniquem de
uma forma mais eficaz, que empreguem estratégias de resolução de problemas e que
fomentem o apoio mútuo durante a pandemia, terão maior probabilidade de manter o seu
relacionamento. Porém, tal não invalida que tenham sentimentos e emoções negativas ou
que não discutam; no entanto, uma boa comunicação favorece a resolução dos problemas e
a gestão de conflitos.
A época relativa à pandemia é um tempo em que estar perto, tocar pode revelar-se
perigoso e, por isso, o distanciamento social tornou-se mandatório. Os pares de
namorados/as, em especial, o caso daqueles/as que não coabitem, que vivem, por vezes, em
áreas geográficas distintas, ou que se viram forçados a estarem longos períodos sem se
verem, sem qualquer aviso prévio, necessitaram de um esforço acrescido na manutenção da
relação em tempos de pandemia. Assim, com o novo coronavírus, revelou-se necessário que
pares de namorados/as reinventassem formas de viver a sua relação, dada a diminuição do
tempo passado juntos. Mas como lidam com isto?
Relações Românticas e Vinculação
Quando são abordadas as relações românticas, revela-se pertinente a abordagem
referente à vinculação. Por relações de vinculação ou ligações afetivas próximas entendemse as relações únicas e exclusivas, sendo que a figura de vinculação nunca é totalmente
substituível por outra, mesmo que haja outras figuras a quem o indivíduo esteja vinculado.
Estas relações representam meios na procura de conforto e apoio e que, tanto a proximidade
física como emocional, é desejada e procurada em situações tidas como ameaçadoras pelo
sujeito (Matos et al., 2001). As relações românticas têm a função de preencher tarefas
semelhantes às levadas a cabo pelas figuras de vinculação primárias. Quer a criança (na
relação parental), quer o jovem adulto (na relação romântica), podem recorrer ao outro
enquanto porto seguro e base segura, podendo também sentir a perda do mesmo (Ávila et
al., 2010). As fontes de segurança do adolescente e do jovem adulto dividem-se em diversas
conexões afetivas em diferentes contextos, como a família, relações amorosas ou de
amizade. No período da jovem adultícia, mesmo que o indivíduo possua um leque mais ou
2

menos alargado de figuras, podendo desempenhar funções de vinculação, o par amoroso
tende a alcançar um lugar cimeiro na hierarquia das figuras de vinculação (Hazan &
Zeifman, 1994, citado por Matos 2006). Assim sendo, o/a namorado/a vai progressivamente
estabelecendo-se como figura de vinculação, atuando quer como base segura, que permite a
exploração do mundo, quer como refúgio/porto de abrigo, fornecendo apoio em
circunstâncias ameaçadoras (Barbosa, 2008; Matos, 2002). Podem ser assumidas como
circunstâncias ameaçadoras o contexto de pandemia, já que gera um conjunto de incertezas
associadas à própria situação, com impacto a nível da relação. O par amoroso, que numa
situação normativa, se definiria como uma figura imediatamente acessível, quer do ponto de
vista físico, quer emocional, torna-se agora mais difícil ser o porto de abrigo/refúgio.
É igualmente reconhecido que a relação romântica desempenha um papel importante
a nível do desenvolvimento pessoal, pelo que assume relevância na etapa de
desenvolvimento tanto de adolescentes como jovens (Matos, 2006). Pode-se, deste modo,
afirmar que o contexto romântico constitui um campo com um potencial significativo para
o desenvolvimento do self, permitindo um ambiente para o ensaio e aprendizagem de novas
estratégias de regulação emocional (Feiring, 1999, citado por Ávila et al., 2010). Verificamse, também, diferenças na concetualização da relação romântica relacionada à fase de
desenvolvimento. Na adolescência denota-se que as relações românticas são mais centradas
na procura da proximidade física, partilha de atividades e companheirismo (Adams et al.,
2001; Conolly & Goldberg, 1999; Feiring, 1996; Laursen & Williams, 1997; Shulman &
Scharf, 2000, citado por Matos, 2006). Por outro lado, nos jovens adultos constata-se uma
tendência para a procura de proximidade emocional (interdependência), reciprocidade e
maior diversidade de atividades realizadas pelos pares românticos e interação social diária
(Adams, 2001, citado por Matos, 2006), bem como, maior capacidade de expressão das
diferenças e definição de fronteiras na relação (Shulman, 2009; Taradash et al., 2001, citado
por Matos, 2006). Verifica-se, ainda, um olhar da relação romântica enquanto fonte de apoio,
aumentando a intimidade (Laursen & Williams, 1997, citado por Matos, 2006). Importante
salientar que os jovens adultos enfrentam etapas de desenvolvimento com muitas mudanças
e reorganizações adaptativas que vão sendo elaboradas na relação com as figuras parentais
e, cada vez mais, com os pares e outras figuras significativas, sendo que com maior
relevância para o par amoroso (Eccles et al., 2003, citado por Mota & Rocha, 2012).
Deste modo, as relações românticas revelam um papel importante na definição da
identidade, sendo que a qualidade das experiências vivenciadas podem influenciar o
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processo de integração da identidade, facilitando-o ou inibindo-o. A identidade é a parte do
eu ''pela qual somos conhecidos pelos outros” (Altheide, 2000, p. 2, citado por Zhao et al.,
2008). A construção da identidade acontece também na relação com o outro, já que o
desenvolvimento da identidade está relacionado com a confiança e segurança veiculadas
pelas primeiras figuras de afeto face aos desafios dos jovens adultos, sendo que estas relações
permitem explorar novas relações. Nesta fase da jovem adultícia, ressaltam-se novos focos
de investimento, passando a dirigir-se ao par romântico, começando a expandir-se as
relações seguras existentes nas suas vidas, bem como, a sua importância e contribuição para
o processo de individuação (Correia & Mota, 2016).
A proximidade física, o toque, o aperto de mão, o beijar, abraçar, estar perto são
importantes numa relação, sendo veículos de emoções e revelando-se essencial para a
formação e manutenção de vínculos (Matos, 2003, citado por Fachada, 2009). Os aspetos
associados ao toque são positivos na relação, sendo entendidos como: satisfação na relação,
compromisso, intimidade psicológica, compreensão, desenvolvimento de relações de
vinculação e resolução de conflitos (Gulledge et al., 2003; Welsh et al., 2005). A falta de
proximidade física e de intimidade, juntamente com a falta de tempo livre partilhado com o
parceiro, sensação de stress, sentimento de solidão e menor satisfação relativa à quantidade
de contacto direto com o parceiro, podem constituir fatores negativos para os indivíduos que
vivenciam relações a longa distância. A investigação no âmbito das relações a longa
distância parece apontar para o facto de que, apesar dos diferentes meios digitais que
permitem que as distâncias se encurtem e que sejam mais suportáveis para os pares
românticos, muitas relações enfrentam obstáculos relacionados com a ausência de
proximidade física. Apesar disto, podem ainda ser realçados aspetos positivos nas relações
a longa distância, tais como o aumento do apreço em relação ao parceiro, maior
independência, crescimento pessoal, mais tempo livre para cada um dos parceiros, laços
relacionais e afetivos mais fortes, maior comunicação e maior confiança e paciência (Colaço,
2009). Pela escassa literatura acerca de pares de namorados/as que vivenciassem um período
de afastamento em tempos adversos (como uma pandemia ou outra calamidade), recorreuse a literatura acerca de casais com relações a longa distância, apesar de não ser o objetivo
do estudo. No entanto, seria a situação que mais se assemelharia ao contexto vivenciado.
Dado o afastamento ditado pela pandemia, as pessoas necessitam de reinventar
formas de poderem comunicar e de colmatar as dificuldades relativamente aos
constrangimentos associados à proximidade física. Através das videochamadas, é possível
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um contacto de uma forma mais similar ao presencial, embora não o substituindo. De acordo
com Coyne et al. (2013), o desenvolvimento da intimidade pode ser prejudicado ou
aprimorado e complementado com os meios digitais, podendo estes contribuir
adequadamente para o desenvolvimento da mesma. A intimidade pode, de igual modo ser
desenvolvida através de filmes, programas de televisão ou mesmo videojogos, sendo que a
experiência e discussão resultantes, podem consistir numa oportunidade de potenciar a
intimidade entre os parceiros românticos (Barton, 2009, citado por Coyne et al., 2013). De
igual modo, a música pode representar uma outra forma de desenvolver a intimidade, sendo
que muitos pares românticos definem uma música que represente o seu relacionamento,
indicando que a música pode ser importante, de alguma forma, para o estabelecimento da
relação (Knobloch & Zillmann, 2003).
As tecnologias desempenham, deste modo, um papel relevante nas relações
românticas, servindo como um complemento. Tornam-se, particularmente, relevantes
aquando de uma separação ou afastamento temporário do par romântico (e.g.,
distanciamento geográfico, entrada na faculdade e consequente mudança de residência,
emprego fora do país, entre outros), pelo que se revelam importantes na manutenção da
relação e acompanhamento do parceiro. Apesar de os adultos conseguirem funcionar sem
estarem fisicamente próximos de uma forma constante dos seus parceiros/as, assegurar a
disponibilidade e o apoio emocional do mesmo, é uma preocupação. Ora, esta preocupação
é muitas vezes mitigada pelos meios digitais, nos quais existe uma grande oferta de opções
de comunicação que podem ser utilizadas (Morey et al., 2013). Assim, para pares românticos
que estão geograficamente separados, ou que estão mais habituados a estarem longos
períodos sem estarem juntos, é menos provável ser tão necessário estarem fisicamente juntos
para uma relação ser definida como emocionalmente próxima. Isto deveu-se, em parte, às
tecnologias disponíveis que permitem um contacto mais frequente e acessível alémfronteiras. Com este incremento das tecnologias, surgem mudanças no que diz respeito aos
impactos dos meios digitais nos relacionamentos íntimos (Janning et al, 2018).
Ainda que os meios digitais facilitem a comunicação em muitas oportunidades,
permitindo ao par amoroso a manutenção do contacto, decorrente do distanciamento social,
tornam-se um desafio acrescido, já que podem gerar mal-entendidos pelo não acesso direto
ao mundo do/a parceiro/a. Uma comunicação eficaz é fundamental e imprescindível para o
funcionamento de uma relação romântica (Vanglesti, 2015). Esta é um pilar importante das
relações e, por forma a garantir a manutenção da relação, o par romântico envolve-se numa
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comunicação presencial (Billedo et al, 2015, citado por Wardecker et al., 2016). No entanto,
a comunicação não é limitada ao contacto cara a cara, pelo que a tecnologia e as plataformas
digitais têm desempenhado um importante papel na comunicação dos parceiros românticos,
revelando-se particularmente relevante nos relacionamentos à distância (Mietzer & Lin,
2005, citado por Colaço, 2009). Mais de 82% de jovens adultos relatam que estabelecem
contacto com o parceiro romântico várias vezes por dia através de mensagens de texto
(Schade et al, 2013). Nas relações a longa distância podem ser relatados alguns stressores,
tanto internos como externos. Os externos dizem respeito a situações/contextos extrínsecos
à relação (e.g., pandemia da COVID-19). Os internos estão relacionados com dificuldades
com o/a parceiro/a ou com o próprio, sendo que alguns indivíduos podem experienciar
frustração como resultado de dificuldades de comunicação (Guldner, 2004; Rohlfing, 1995;
Westefeld & Liddell, 1982, citado por Maguire & Kinney, 2010). Salienta-se que casais com
relações a longa distância podem reportar níveis mais elevados de satisfação na comunicação
estabelecida, bem como maior capacidade em gerir conflitos, mesmo considerando-se que a
comunicação seja mediada por conversas pelo telemóvel ou troca de mensagens (Mietzner
& Lin, 2005; Stafford & Merolla, 2007, citado por Colaço, 2009). Num estudo de Stafford
e Merolla (2007) foi constatado que os pares românticos envolvidos numa relação romântica
a longa distância, estavam mais apaixonados e relatavam uma melhor qualidade a nível da
comunicação do que aqueles envolvidos numa relação geograficamente mais próxima.
Ressalta-se, deste modo, a importância da comunicação para a relação, dada também a
controvérsia existente sobre o seu papel.
Modelo de Vulnerabilidade-Stress-Adaptação
Dado o contexto pandémico e a emergência de fatores stressores, o Modelo de
Vulnerabilidade-Stress-Adaptação (Karney & Bradbury, 1995), aplicado tanto a relações
conjugais como não conjugais, isto é, de namoro, constitui-se como um modelo explicativo
da interação de fatores face a um determinado evento ou circunstância promotora de stress
e as dinâmicas geradas no par de namorados/as e/ou no casal (Pietromonaco & Overall,
2021).
Assim, o modelo procura compreender os processos implicados no funcionamento e
satisfação das relações românticas. Desta forma, proporciona um conhecimento mais
integrado de como a qualidade da relação pode sofrer variações consoante fatores como
experienciar eventos ou circunstâncias potenciadoras de stress, vulnerabilidades estáveis
pré-existentes e processos adaptativos. Esta abordagem constata que os casais e/ou pares de
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namorados/as que demonstrem maiores vulnerabilidades, bem como níveis elevados de
stress e processos adaptativos negativos (mal adaptativos), evidenciam nos seus
relacionamentos elevados níveis de conflito e distress (Schreiber & Salivar, 2021).
Pietromonaco e Overall (2021) adaptaram o Modelo de Vulnerabilidade-StressAdaptação de Karney e Bradbury (1995) à situação pandémica vivida. De acordo com estes
autores e, considerando a pandemia da COVID-19, como fator stressor, esta originará um
conjunto de stressores externos, como perda de emprego ou mesmo a própria situação de
confinamento e isolamento social. Ora, isto poderá ser intensificado a partir de um contexto
mais abrangente, as vulnerabilidades contextuais pré-existentes, como a marginalização,
classe social, idade. Além disto, as vulnerabilidades enraizadas inerentes a cada indivíduo,
das quais se destacam o padrão de vinculação, saúde emocional, regulação emocional e
histórico de traumas ou adversidades, constituem-se também como um fator que afetará a
forma como cada indivíduo lida com o contexto de pandemia. Estes três fatores enunciados
podem interferir nos processos adaptativos do casal ou par de namorados/as, podendo estes
ser mais positivos ou negativos (hostilidade, retraimento, suporte responsivo ou menos
responsivo, partilhas, comunicação) e, desta forma, minorar a qualidade e satisfação do
relacionamento, bem como, a sua estabilidade.

Estudo Empírico

1. Método

1.1. Objetivo e Questões de Investigação
Através de uma abordagem qualitativa, este estudo tem como objetivo compreender
de que forma a relação romântica de jovens adultos foi sendo construída ao longo da
pandemia, mais especificamente no que concerne aos constrangimentos impostos pelo
confinamento e distanciamento social vivenciado e os seus impactos na relação, em pares de
namorados/as que não coabitam. Assim sendo, são colocadas três grandes questões, que
norteiam este trabalho, nomeadamente: (a) Nas suas relações, quais os principais desafios
impostos pela pandemia e como lidaram os jovens adultos com eles?; (b) Que recursos foram
mobilizados para a manutenção da relação; (c) Que lições/aprendizagens podem retirar da
pandemia no contexto da relação?
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1.2. Participantes
Participaram neste estudo 15 pares de namorados/as, sendo que 13 pares eram
heterossexuais e 2 pares eram homossexuais (um par gay e um par de lésbicas), com idades
compreendidas entre os 19 e os 29 anos (média de 22 anos e desvio padrão de 1.74),
perfazendo um total de 30 participantes. O tempo de namoro dos participantes varia desde 1
a 8 anos, pelo que a sua média, realizada em meses, é 43.27, o que corresponde
aproximadamente a 4 anos de namoro e o desvio padrão é de 25.21, que corresponde
aproximadamente a 2 anos. Grande parte da amostra detém um curso superior, sendo que 21
dos participantes detém a licenciatura, 2 o Mestrado, 6 o 12º ano e 1 participante uma pósgraduação. No que concerne à profissão, 25 participantes são estudantes, 2 encontram-se
desempregados, 1 é investigador, 1 é trabalhador por conta de outrem e 1 é designer de
interiores. Finalmente, os pares de namorados/as não coabitam. Para ser incluído no estudo,
os participantes deveriam ter entre 18 e 25 anos. Embora o limite de idades se situasse entre
os 18 e os 25 anos, um dos membros de um par de namorados/as tem 29 anos. Estudos
sugerem que, devido à influência exercida pelas relações românicas, existe uma estabilidade
da vinculação segura entre os 25 e os 27 anos (Dinero et al.2008). Além disto, é estabelecido
como critério de inclusão um tempo de namoro superior a 1 ano, já que nas relações
amorosas, os parceiros/as constituem-se como figuras de vinculação, por volta de 2 ou 3
anos de relação (Mintz, 2004, citado por Ribeiro, 2010). Por fim, o par de namorados/as não
poderia coabitar, a não ser em tempo de aulas. Isto porque, se coabitasse não seria possível
tirar ilações quanto ao afastamento em tempos de confinamento e vivências do mesmo na
construção da relação à distância.
A amostra foi por conveniência e o recrutamento dos participantes foi realizado a
partir do método de bola de neve e através de contactos pessoais da entrevistadora.

1.3. Instrumentos
A opção metodológica adotada para este estudo recaiu sobre a entrevista
semiestruturada, construída originalmente para o propósito do estudo. A entrevista dividese em 3 partes e é composta por 6 perguntas principais e 14 perguntas auxiliares. Numa
primeira parte, pretende-se conhecer a relação de uma forma geral, havendo espaço para o
participante abordar a relação e falar acerca do/a parceiro/a. A segunda parte tem como
objetivo conhecer a relação em tempos de pandemia e de que forma a título individual o
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participante a vivenciou, bem como, estratégias para a manutenção da relação. A terceira
parte consiste num conhecer a relação no período pós pandemia, ou seja, as aprendizagens
ou lições que a pandemia e o contexto de confinamento trouxeram à relação. No final, é
realizado um questionário sociodemográfico, por forma a contextualizar a relação, com itens
como idade, sexo, grau de escolaridade, profissão, área de residência durante o confinamento
e tempo de namoro.
As entrevistas tiveram uma duração de aproximadamente 20-30 minutos, sendo que
as primeiras entrevistas realizadas tiveram também como objetivo testar o guião da
entrevista (Anexo 1), que foi sofrendo, no decurso das mesmas, ligeiras reformulações,
denotando-se muitas vezes a necessidade de inverter a ordem das questões. Os primeiros
casais entrevistados, embora já contando para a amostra do estudo, contribuíram, deste
modo, para a própria testagem da entrevista.
1.4. Procedimento
Os participantes foram contactos diretamente para o agendamento das entrevistas,
conforme a sua disponibilidade. Dois pares recusaram-se fazer parte do estudo, quer por falta
de oportunidade, quer por falta de à-vontade ou mesmo pelo/a parceiro/a não se mostrar
disponível e um dos pares terminou o relacionamento, pelo que não puderam ingressar no
estudo.
As entrevistas foram realizadas em formato online, utilizando-se a plataforma Zoom.
As entrevistas foram gravadas com recurso a áudio, após consentimento informado, e,
posteriormente, transcritas de forma anonimizada, atribuindo-se um código a cada
participante e realizada uma análise de conteúdo. Após a transcrição, os áudios foram
eliminados. Previamente, o consentimento informado (Anexo 2) foi enviado digitalmente
aos participantes, onde estava explícito de uma forma geral o objetivo do estudo, direito a
desistência, anonimato e confidencialidade.
As entrevistas foram realizadas separadamente, não tendo o casal acesso às respostas
um do outro, evitando os efeitos de contaminação. Grande parte das entrevistas foram
administradas uma a seguir à outra, à exceção de 3 entrevistas, separadas por dias de
diferença, sensibilizando-se os participantes para não comentarem a entrevista nem
partilharem as respostas com os seus parceiros/as durante esse período. As entrevistas foram
administradas entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, com o objetivo de se reportar ao
primeiro confinamento, no entanto, acabou por coincidir na maioria das entrevistas com a
entrada num novo confinamento.
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Antes de iniciar a entrevista, foi dada uma breve explicação acerca do estudo, no que
consistia, bem como, da entrevista, nomeadamente, a sua divisão em 3 partes e aquilo que
era pretendido para cada uma delas.
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Porto - Ref.ª 2021/01-01b (Anexo 3).

1.5. Análise dos dados
Por forma a analisar os dados resultantes das entrevistas, recorreu-se à Análise
Temática, que consiste num método para identificar, analisar e reportar padrões (temas) nos
dados (Braun & Clarke, 2006). Os temas podem ser identificados de uma forma indutiva ou
bottom up (Frith & Glesson, 2004) ou de uma forma dedutiva ou top down (Boyatzis, 1998;
Hayes, 1997, citado por Braun & Clarke, 2006). Neste trabalho, foi utilizada a forma
indutiva, que consiste numa abordagem em que a análise temática é orientada pelos dados,
ou seja, sem existir categorias ou temas pré-concebidos (Braun & Clarke, 2006).
Os participantes foram, assim, entrevistados e os temas emergiram da análise das
entrevistas. Procedeu-se ao agrupamento da informação sobre o mesmo assunto, tendo por
base as questões da entrevista, por forma a entender os temas emergentes e subtemas que
poderiam integrar e completar a análise de cada tema. Deste modo, resultaram da análise
temática indutiva quatro temas, nos quais se integram subtemas e que serão explanados na
secção seguinte. A construção da árvore temática foi sendo discutida com a orientadora do
trabalho, por forma a confrontar diferentes perspetivas sobre os dados das entrevistas e
resultados numa árvore consensual.

2. Resultados
Das entrevistas realizadas, emergiram quatro grandes temas que organizam os
principais resultados obtidos: (1) Vivência pessoal/adaptação individual, referente à vivência
de cada indivíduo perante a situação pandémica – e integra manifestações psicológicas do
foro emocional, dificuldades cognitivas, aceitação da situação e paragem para reflexão; (2)
Desafios à relação, que diz respeito a um conjunto de dimensões comprometidas, como a
proximidade emocional, toque, comunicação, intimidade e sexualidade, gestão de conflitos
e estímulo para investimento em si; (3) Estratégias e recursos utilizados, como, o uso das
novas tecnologias e comunicação à distância, reorganização de horários, partilha de
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sentimentos, planeamento de atividades para o futuro e interação lúdica; (4) Crescimento na
relação, que implica o reforço do compromisso, a melhoria da comunicação, a construção
da intimidade e a valorização das oportunidades (Figura 1).

Figura 1
Representação esquemática dos temas e subtemas

No que diz respeito ao tema 1 - vivência pessoal/adaptação individual -, a maioria
dos participantes referiu ter apresentado dificuldades emocionais em lidar com a situação
pandémica. Relataram que foi um tempo de mudança, dado que passavam muito tempo
juntos e, de um momento para o outro, sem aviso prévio, esse contacto permanente deixou
de existir. Destacam-se algumas manifestações psicológicas, sendo reportadas, dificuldades
de gestão emocional, solidão, ansiedade, preocupação, frustração, impaciência, nervosismo.
Destacam-se também o medo da própria situação pandémica e da infeção, bem como, a
desconfiança face à mesma, dada a incerteza vivida e a sensação de prisão associada às
restrições. Dado o contexto de pandemia e o período de confinamento, foi reportada a falta
de controlo associada à própria situação, a exigência, pressão e stress, relacionados com a
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conciliação das diversas tarefas e afazeres, com a agravante da pandemia e restrições,
cansaço e aborrecimento. Acrescenta-se, ainda, as saudades do/a parceiro/a, relatada pela
grande parte dos participantes, bem como, o sentimento de incerteza, relacionado com o
deixar de acompanhar o quotidiano do/a parceiro/a e não com a questão do ciúme, bem
como, sentimentos de impotência e injustiça perante o contexto vivido (E7- “É a impotência
e um bocado a injustiça de não poder fazer nada”). Destaca-se, ainda, uma forma de
adaptação numa tentativa de bloqueio emocional (E19- “Eu sou uma pessoa racional e para
me proteger a mim própria, eu não deixo muito os meus sentimentos afetarem-me neste
tempo e tento ver sempre as coisas de uma forma racional”). Salienta-se que alguns dos
participantes reportaram vivências de lutos e situações geradoras de stress, que poderão,
deste modo, associar-se a algumas manifestações psicológicas em determinados casos.
Além disto, destacam-se a falta de relações sociais e o consequente afastamento
social, sendo que num destes casos, os pais eram profissionais de saúde e impactou a nível
do contacto social do sujeito. Salientam-se o aumento das tarefas em casa, a repetição das
rotinas e o estar sempre com as mesmas pessoas. Ainda e, não somente associado à relação
romântica, mas às relações estabelecidas de um modo geral, sublinha-se a falta do toque
(E23- “Eu gosto de tocar nas pessoas e não podia fazer nada disso”), do beijo e do abraço.
Os participantes referiram também dificuldades de concentração, nomeadamente no
que diz respeito ao estudo para os exames e a realização de trabalhos (E2- “Senti-me pior
porque sentia muita pressão e ao mesmo tempo dificuldade em concentrar-me a nível de
trabalhos e exames. Foi exigente”). De igual modo, houve quem relatasse dificuldades em
dormir, tendo evidenciado um agravamento durante o confinamento, devido a pensamentos
ruminativos (E30- “Sempre tive dificuldades em dormir, mas ultimamente tem sido pior,
porque sou daquelas pessoas que fico a pensar nisto e naquilo e tem sido pior”).
Contrariamente, houve participantes que relataram terem vivido bem o tempo de
pandemia e confinamento, aceitando as condições em que se encontravam, bem como a
própria situação e sem sentirem grandes diferenças, apesar das saudades do/a parceiro/a e
amigos (E18- “Eu sou uma pessoa muito caseira”; E17- “…, mas claro que custa não estar
com os amigos, mas a nível pessoal e excluindo essa dimensão social, acho que não foi nada
excessivamente dramático, digamos assim). Acrescenta-se que houve quem não reportasse
problemas a nível da socialização, por considerar que o contacto foi mantido virtualmente
(E6- “Acho que realmente do ponto de vista geral, mais para a parte de socialização não
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tive muito problema, porque sempre mantive o contacto com a C. e com os meus amigos,
virtualmente”). Por fim, destaca-se a paragem para reflexão que este tempo de confinamento
possa ter trazido, uma vez que as pessoas passarem maior parte do tempo sozinhas,
permitindo maior introspeção (E11- “… comecei a reviver muita coisa e ao reviver isso
acabou por prejudicar um pouco, porque acabei por pedir um tempo ao D. por causa disso
e depois isso trouxe muita insegurança ao D.”).
Os desafios à relação, que configuram o tema 2, foram de variadas ordens,
resultantes de dificuldades em lidar com a distância física elencada por diversos
participantes. Assim sendo, os desafios prenderam-se com a questão da proximidade
emocional e com a dificuldade na sua manutenção, uma vez que a componente virtual
também assumiu uma maior preponderância. Ora, isto levou a uma reestruturação até na
própria transmissão de sentimentos e partilhas, que passou a ser feita virtualmente e, neste
sentido, com o objetivo de “não deixar morrer a relação”. Registaram-se mesmo situações
em que o/a parceiro/a reportou dificuldades em fazer-se próximo/a, pelas próprias
circunstâncias, tendo de fornecer apoio à distância, criando dificuldades no que diz respeito
à proximidade emocional (E22- “Quando faleceu a avó dela já estávamos em confinamento.
Na altura, os funerais eram só as pessoas mais próximas, nem se podia circular, não
consegui ir ao funeral, nem estar com ela. Mas tive de ajudá-la neste aspeto, mesmo à
distância”). De igual modo, a perda do toque físico e a falta da presença física do/a parceiro/a
demonstrou-se como um dos principais desafios a par da intimidade física e sexualidade,
denotando-se algumas variações nas respostas. Uma grande parte descreve não ter havido
alterações e que o contacto físico se manteve, havendo apenas alteração a nível da frequência
(E9- “Pouco ou nada mudou. A única coisa que mudou foi a frequência”). Relatam que a
questão do toque, do abraço, do beijo são aspetos primordiais numa relação e que não
colocaram restrições no que diz respeito a estes aspetos.
E26- “Evitar esse contacto, era pedir para acabar logo com o essencial e então nunca
evitamos muito isso”;
E12- “… quando estava com ele foi das exceções, não respeitei as distâncias, as
normas e o uso de máscara”;
E15- “O abraço e o beijo não deixaram de existir”;
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E17- “Mas sou sincero e se calhar um bocado irresponsabilidade nossa, mas quando
estávamos juntos não era de não nos abraçar, quase naquela lógica perdido por 100,
perdido por 1000”.
Ao invés, alguns participantes denotaram mudanças na intimidade física, afirmando
que a parte física da relação, como o prazer através do toque, se perdeu com a questão da
pandemia e do confinamento, vendo-se obrigados a criar conforto à distância (E5- “Ficamos
só com a parte mais da conversa e do conforto à distância e perdeu-se muito do físico. Eu e
o meu namorado somos bastantes carinhosos um com o outro e sentimos isso na pele, de
não nos podermos tocar durante muito tempo”). Outros registaram o impacto de não haver
um abraço, um beijo, sentindo saudades de como a relação era antes da pandemia, bem como,
alguns receios quanto ao contacto físico e a consequente diminuição da intimidade física
(E13- “Diminui a intimidade física. Claro que os poucos momentos que há, são sempre com
receio e está-se sempre com esses pensamentos”).
Destaca-se, também, a facilidade com que alguns dos participantes aceitaram a
situação em que se encontravam, de não poderem estar juntos e de não haver contacto físico,
bem como, a visão da relação além da sua componente física (E24- “Não podemos estar
juntos, não podemos fazer nada. Mas também uma relação não é só isso”). Os participantes
com uma relação a longa distância, ou seja, que residiam mesmo antes da pandemia em áreas
geográficas distintas, não consideraram que o estar afastado/a do par tenha sido complicado,
dado que já passavam longos períodos sem estarem juntos (E7- “A saudade é sempre
obviamente, mas para nós não foi tão complicado essa parte de estar afastado, porque nós
conseguíamos passar um bocado por isso já noutras alturas”). Além disto, foi reportado o
impacto em algumas dinâmicas do par de namorados/as, como certos hábitos do dia a dia
que apenas o par conhece e que deixaram de existir e um possível recuo face à dimensão da
intimidade, olhando- a como um desafio.
E29- “Eu acho que afetou, mas nem foi tanto o toque, diria mais em termos de hábitos
e coisas do dia a dia que não deixamos que toda a gente saiba, nem veja, os nossos
hábitos, os nossos comportamentos, traços de personalidade, que nem toda a gente
conhece, aqueles traços mais íntimos”;
E30- ” Recuperar aquela parte da intimidade”
No que diz respeito à intimidade física, foram ainda relatadas conversas acerca do tema
num sentido da tomada de decisão sobre a forma de estar na relação, dado que em alguns
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pares houve a decisão de não haver contacto físico e conversas no sentido de perspetivar
quando voltariam a estar juntos da mesma forma e a saudade gerada.
E27- “Sim, houve mudanças, em termos do toque, do beijo, do abraço, mas durou 1
mês, 2 meses. Tanto é que depois a pandemia continuou, parecia que estava a meio
gás, parecia que não ia parar tão cedo, mas também que estava a estabilizar e tivemos
de dizer “ou ficamos nisto de não haver contacto físico durante 1 ano e tal ou 2 anos
ou decidimos que vai haver e acabamos por voltar à normalidade”;
E5- “Foi complicado, nós falávamos muito em conversas em torno disso, quando nos
voltaríamos a beijar, a abraçar, a estar juntos na cama, o que fosse e isso custavanos muito e ficávamos com muitas saudades um do outro e só esperávamos que esse
dia chegasse”.
A dimensão da sexualidade foi abordada por três participantes que relataram a sua
quase inexistência ou que percecionaram a dimensão sexual como um desafio.
E15- “O ato sexual foi praticamente impossível nessa altura, porque não podíamos
sair de casa, não estávamos juntos na faculdade e na casa um do outro ia ser estranho,
então, não”;
E19- “A dimensão sexual, que acaba por ser uma necessidade física, não só emocional
e acho que é, sem dúvida, o maior desafio, controlar e aguentar. Esse aspeto físico,
eu se calhar levaria para um nível sexual, porque o sexo em si é emocional, mas acaba
por ser uma necessidade física do ser humano.”
Ainda, destaque para a falta do estímulo para investimento em si, nomeadamente no
que concerne à dimensão da aparência, como o arranjar-se para sair (E15- “A falta, por
exemplo, do “vamo-nos arranjar para ir passear”), que se pode apresentar ligado às
questões da intimidade, pelos momentos criados pela díade (E15- “Aquele aliviar os dois…
Não te arranjas para ir ter com ele, porque não vais a lado nenhum e isso também te faz
falta e também faz falta à relação”). Além da intimidade, esta dimensão foi relacionada com
a questão da autoestima (E15- “Lá está aquela cena de ir jantar fora, eu acho que isso é
importante para uma relação e faltou um bocadinho mesmo para a autoestima”).
A comunicação foi enumerada várias vezes como um desafio, bem como a sua
importância e pertinência num momento de maior afastamento vivido durante o período de
confinamento. Note-se que a comunicação se refere essencialmente aos aspetos relativos à
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conversação e diálogo explícito sobre questões da relação, na medida em que a comunicação
é uma dimensão que poderá atravessar transversalmente todos os aspetos da relação. A
mudança no modo de comunicar foi das principais diferenças e desafios salientados, já que
houve necessidade de comunicar virtualmente, em alguns casos de reestruturar e noutros de
implementar, e poderia haver desconforto, nomeadamente na partilha e transmissão de
sentimentos utilizando esta via, resultando numa aprendizagem a nível deste aspeto. Muitos
veem a comunicação como um grande pilar da relação, mas também como o aspeto
desafiante, apesar das melhorias implementadas (E7- “A comunicação é um lado muito
desenvolvido em nós, porque necessita. Torna-se um desafio e então apesar de ser uma área
muito desenvolvida ainda é um grande degrau que temos.”), outros destacam o teste à
comunicação potenciado pelo contexto de pandemia e a insegurança que poderia ser gerada
com uma parca comunicação.
E27- “A questão da comunicação acho que foi fundamental e a pandemia veio testar
um bocadinho isso”;
E28- “Acho que se não comunicássemos bem, nesta altura era muito fácil de ficar com
inseguranças, “ah não queres é estar comigo, ou qualquer coisa do género, acho que
a pandemia veio colocar esse desafio, mas acho que não alterou muito nesse aspeto”
Importante destacar algumas diferenças apontadas pelos participantes em relação à
comunicação, sobretudo, o aumento da frequência da mesma, o alargamento dos conteúdos,
maior profundidade (preocupações, sentimentos, impacto psicológico) e importância,
necessidade de ser mais clara, dificuldade acrescida de expressão emocional.
E2- Quando eu estava assim emocional, às vezes tinha mais dificuldade em comunicar,
ou guardava para mim ou dizia demasiado, era um bocado o muito ou pouco. Mas era
mais no confinamento;
E11- “Eu penso muita coisa e só escrevo a conclusão e as pessoas não sabem o que
está por trás de todo o pensamento da conclusão. Com a pandemia, acho que foi mais
complicado para mim exprimir-me nesse sentido”.
Também foi salientado o esforço acrescido implementado na questão comunicacional,
a passagem do presencial para a videochamada e o sentimento de estranheza associado à
falta de contacto presencial. De uma forma geral, a comunicação pelos meios digitais
aumentou, significando para uns uma reestruturação, ou seja, uma reorganização na forma
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de comunicar, nomeadamente, virtualmente (E6- “A comunicação virtual teve de ser um
pouco restruturada”), para outros um novo modo de estar (E19- “Vais ter de aprender a
comunicar pelo telemóvel e a expressar sentimentos assim, porque não há maneira de estar
presencialmente e é ou falas ou falas, porque não há outra maneira”). Ora, isso poderá ter
também sido a causa de alguns conflitos, dado que não permite ao casal um acesso total do
outro, nomeadamente, a postura, o tom de voz, o olhar (E20- “Comunicar pelo telemóvel foi
um desafio e, por isso, também tínhamos mais discussões, porque pelas mensagens não se
percebe bem o tom em que a pessoa está a falar ou o que quer dizer. A outra pessoa não
sabe se estou num mood mais contente ou sem paciência”.)
Por fim, quanto à gestão dos conflitos registaram-se algumas dissonâncias quanto à
existência dos mesmos. Alguns salientaram que nunca tiveram grandes conflitos e que
também não denotaram o agudizar dos mesmos, apenas discussões banais, facilmente
geridas (E5- “Vamos discutindo, coisas banais”; E1- “Coisas pontuais, conseguíamos
gerir”). A grande causa apontada para os conflitos foi, muitas vezes, as dificuldades na
comunicação e o facto de não ser presencial.
E7- “Houve alguns desentendimentos, principalmente pelo facto de não haver
entendimento de estar lá”;
E9- “O não ter um emoji, já gerava alguma desconfiança, mas nada de grave”;
E12- “Por mensagem, às vezes não é percetível o que queremos passar”;
E9- “Aqueles pequenos incidentes de “eu percebi que disseste isto” e [estes pequenos
incidentes] aconteceram muitas vezes”).
Muitos dos conflitos despoletados estão diretamente ligados à carga emocional
acumulada e, muitas vezes, à consequente dificuldade de expressão (E2- “Se calhar era mais
complicado gerir o conflito, porque gostava muito da minha bolha de emoções. Era mais
difícil resolver devido ao que sentia e não estava a conseguir exprimir”; E19- “Era o
acumular da frustração, de estar em casa”), sendo que muitas vezes não conseguiam
encontrar o motivo do conflito (E20- “Descarregar por nada”). A falta de rotinas e a
repetição dos mesmos espaços também foram apontados como potenciadores dos conflitos
(E22- “Andava tudo nervoso, fechados em casa, sempre com as mesmas pessoas e isso criou
conflitos que se calhar não criava se estivéssemos numa rotina normal”), tal como a questão
da incerteza (E29- “A questão da incerteza, apesar de tudo”). Pelo contrário, houve quem
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referisse que se tratou de um período mais calmo e de maior foco na relação do que no
conflito ou divergências, permitindo um maior aproveitamento (E1- “Eu acho que a
pandemia acabou por nos fazer ignorar, a pôr de parte e focar mais no relacionamento”;
E16- “Foi um período pacífico. Quando estávamos juntos, estávamos preocupados em
conversar e disfrutar o momento e não tanto em discutir”). De salientar, ainda, o toque como
forma de resolução de conflito, tendo os pares referido que se abraçavam após um conflito
e de o conseguirem solucionar, denotando-se a falta do mesmo nestas situações (E22“Lembro-me uma vez de termos discutido e ele veio à minha casa só para falarmos cara a
cara. Estávamos os dois de máscara, não nos tocamos, não nos abraçamos, já não nos
víamos há dias. Foi difícil porque ele estava ali à minha frente, já tínhamos resolvido as
coisas, queríamos dar um abraço, mas não pudemos”).
Por forma a colmatar os impactos da pandemia e a manter a relação, os casais
investiram em algumas estratégias e recursos, que constitui o terceiro tema organizador dos
resultados. O uso das novas tecnologias e a comunicação à distância foi a estratégia de
eleição, denotando-se um acentuar do uso destes meios, nomeadamente das videochamadas.
Destaca-se o uso do WhatsApp, Instagram, FaceTime, Messenger, Zoom, bem como, a troca
de mensagens, maior número de chamadas e videochamadas, a partilha de links (vídeos,
músicas, notícias), sexting. Denota-se a preferência pela chamada e videochamada, já que
permite um contacto mais similar ao presencial (E5- “Eu gosto muito de ouvir a voz dele, a
mim sabe-me a pouco a questão das mensagens, precisava mesmo de ouvir a voz dele.
Quando o podia ver, ainda melhor, portanto, gosto ainda mais de utilizar Messenger e
WhatsApp através de chamada de vídeo”.)
Uma outra estratégia foi a reorganização dos horários, por forma a aproveitar o tempo
juntos da melhor forma, sem preocupações, já que muitos pares de namorados geralmente
estavam juntos ao fim de semana à tarde e com as restrições impostas de recolher às 13h,
isso teve de ser reajustado, alterando os seus planos (E27- “Vamos estar juntos de manhã,
por isso, vou organizar o meu tempo de forma que tenha tudo o que tenha a fazer fique para
de tarde e assim de manhã estamos realmente juntos e vamos aproveitar esse tempo”.)
De salientar, que a partilha de sentimentos tornou-se mais frequente, procurando no
parceiro um porto de abrigo nos momentos de maior fragilidade (E5- “Sinto que é o porto
seguro”), havendo também uma maior necessidade de ventilar emoções e vendo esta partilha
de sentimentos e emoções como uma forma de se fazer próximo/a.
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E10- “Fomos mantendo o diálogo, sempre comunicando o que íamos fazendo, como
era o nosso dia, o que íamos sentindo, mostrando os nossos sentimentos e afetos um
para com o outro”;
E13- “Mais partilhas do que estava a acontecer.”
E14- “Estou a sentir-me assim”
Ainda, foi utilizada como estratégia o planeamento de atividades para o futuro, onde
o par imagina cenários hipotéticos, como viagens, gerando momentos de felicidade e de
perspetivas para o futuro.
E12- “ O falar de coisas que sejam mais hipotéticas se calhar também ajuda, estando
longe e sabendo que não podemos viajar e que não temos condições, mas se calhar
imaginar que podemos estar de férias naquele país ou naquele outro país, se calhar
ajuda por momentos a esquecer e mesmo que a COVID passe se calhar ainda não
temos condições para, mas ajuda a tentar distrair e a tentar pensar num futuro que
seja melhor”.
A interação lúdica, através de videojogos entre o casal, do exercício físico por
videochamada, da visualização de filmes e séries em conjunto, ou mesmo a realização de
quizzes entre os pares, consistiu numa outra estratégia que manteve o par unido, criando
também momentos de lazer e divertimento. Referiram que foi necessário dar azo à
imaginação (E9- “Fazer coisas diferentes, fora da rotina e do habitual, impõe essa
necessidade”; E11- “Fazer mais surpresas”), registando-se a necessidade de os pares serem
mais criativos. Registaram-se, também partilhas de músicas de uma forma sistemática (E9“Houve uma altura que tentei enviar diariamente músicas que sabia que ela gostava e
gostávamos os dois, músicas em comum”).
E2- “Os videojogos foram uma estratégia e fazemos competição um com o outro,
jogamos e vemos quem está mais à frente, quem já chegou a determinado nível;
E19- “Começamos a fazer exercício físico em casa, que não fazíamos, é um hábito
saudável que até já devíamos ter. Marcamos uma hora por dia para fazer exercício”;
E6- “Arranjamos Nintendo Switch e jogamos jogos em comum e íamos ajudando um
ao outro, descobrindo e explorando por aí”;
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E20- “Então, nos tínhamos uma estratégia que era eu, por exemplo, quando lhe ligava
à noite para conversar sobre o dia, eu fiz um género de quizz, em que fazia perguntas
e tinha de ser eu a falar, ela não falava, só respondia. Tivemos de arranjar essa
estratégia, agora nem é preciso, a conversa surge naturalmente e acabamos por falar
sobre tudo”;
Apesar de todas as dificuldades e desafios impostos, os participantes relatam mudanças
positivas nas suas relações e o consequente crescimento na relação, que configura o tema
4. Todos os participantes reportaram aprendizagens, que aplicaram ao relacionamento, com
a pandemia e o contexto de confinamento. Grande parte dos sujeitos percecionou o
fortalecimento do relacionamento e a não dependência do presencial, conseguindo perceber
que o sentimento não diminui e que a relação se mantém estável, mesmo estando algum
tempo separados. Houve, ainda, quem reportasse a boa gestão do afastamento por parte do
par romântico, tendo isso culminado no crescimento da relação.
E3- “Não somos completamente dependentes de estarmos juntos fisicamente.
Conseguimos estar separados e saber que a relação está bem”;
E22- “Não precisamos de estar 24h juntos para sabermos que gostamos um do outro”.
E19- “Apesar de no primeiro confinamento ter estado um mês afastada da A.
conseguimos gerir bem isso e até por um lado foi bom, porque fez com que
crescêssemos na relação”.
O reforço do compromisso, inerente à passagem pelas dificuldades do contexto de
pandemia, foi referido por grande parte dos participantes. Reportaram, como aprendizagem,
a confiança e segurança no/a parceiro/a, permitindo o fortalecimento e crescimento da
relação.
E5- “Certeza de que é uma relação para ficar, para durar e ficamos com aquela
sensação de que fomos feitos um para o outro”;
E6- “Tive mais uma prova que estou com a pessoa certa, porque tivemos este momento
muito delicado e difícil para os dois e conseguimos aguentar o barco”;
E29- “Ter a certeza na confiança que tenho nele”;
E30- “O que eu senti foi que tenho mais vontade e certeza que quero assim que possível
ir viver com ela, porque pela distância, essa vontade tornou-se muito maior”.
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Salienta-se, ainda, a melhoria da comunicação relatada pela maioria dos sujeitos,
demonstrando a importância que esta dimensão tem nas vidas e nos relacionamentos dos
participantes. Afirmam que neste tempo de pandemia e confinamento, em que estiveram
separados, revelou-se basilar o desenvolvimento e aprimoramento de uma comunicação
fluída e sem erros (E14- “Senti melhorias na comunicação, se não tivesse havido, não sei
como estariam as coisas agora”). Houve, também, quem realçasse que tal apenas foi
possível, porque a comunicação entre o par já estava bem consolidada.
E28- “Outra aprendizagem é a questão da comunicação que, no nosso caso estava
bem cimentada já, e a questão do confinamento e da pandemia veio reforçar, mas isso
em algumas relações que não esteja bem cimentado e porque vi noutros casais, afeta
muito as relações”.
Como já referido, a intimidade foi uma das dimensões que sofreu reestruturações,
evidenciando-se o conforto à distância e novas formas de a experienciar. No que toca à
intimidade física, as experiências relatadas foram diversas e alguns pares relativizaram a sua
relevância (E24- “Uma relação não é só isso”). A construção da intimidade deu-se também
a partir das partilhas de sentimentos, de como o outro se sente e comunica ao parceiro,
havendo uma maior troca de sentimentos e compreensão, identificando sinais que até então
poderiam passar despercebidos.
E1- “Às vezes o nosso parceiro pode estar a agir de uma forma diferente, estranha e
temos de perceber que há qualquer coisa, Ajuda-nos a olhar para o outro e perceber
que não está bem, que temos de ajudar e tentar perceber o que se passa ao invés de
entrar numa posição defensiva”.
Por último, é ressaltada a valorização das oportunidades, pelo que os sujeitos
apontam ter valorizado mais os momentos em que estão juntos e, consequentemente,
aproveitado mais esses momentos. Deste modo, reportam um melhor aproveitamento do
tempo quando estavam juntos, dado que eram momentos escassos, bem como, a valorização
de aspetos, como o carinho, o contacto físico ou a presença do/a parceiro/a, que não é que
não fossem valorizados, mas eram tomados como garantidos.
E27- “A questão do carinho e do contacto físico acho que sobretudo eu aprendi a
valorizar”;
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E7- “Apetecia-me mesmo dar uma volta de carro contigo, uma coisa mesmo simples e
acho que foi isso da valorização dos momentos com a pessoa”.

3. Discussão
A pandemia COVID-19 constitui um fator de stress para muitos casais e pares de
namorados/as, significando para muitos um reajuste e para outros uma completa nova forma
de estar.
No que diz respeito aos principais desafios impostos pela pandemia e como lidaram
os jovens adultos com os mesmos (questão de investigação a), os pares de namorados/as
enfrentaram uma série de desafios na construção da relação em tempos de pandemia. Um
dos maiores desafios foi a forma como lidaram com a questão da distância física e com a
consequente falta do toque, do abraço, da componente física de um relacionamento e o
impacto emocional. Ora, o toque é um importante veículo emocional, bem como uma fonte
de conforto e o mesmo está associado a uma maior satisfação na relação, intimidade
psicológica, compreensão desenvolvimento de relações de vinculação e resolução de
conflitos (Gulledge et al., 2003; Welsh et al, 2005). De igual modo e conforme esperado, o
toque e a componente emocional associada, revelou-se de extrema importância para os pares
românticos e uma componente fundamental da relação, já que na falta do mesmo, afirmavam
sentir grande saudade do conforto que o abraço do/a parceiro/a trazia. Obrigou os parceiros
a criar conforto à distância através dos meios digitais, que apesar de mitigarem os efeitos da
falta da proximidade física, gerou preocupações a nível da disponibilidade e apoio
emocional. Nas relações a longa distância, os pares românticos tentam reduzir os efeitos da
mesma através dos meios digitais com uma variedade de opções, porém, continua a ser uma
preocupação constante (Morey et al., 2013). De ressaltar que as dinâmicas das relações a
longa distância afiguram-se diferentes dos relacionamentos abordados neste estudo, já que
muitas vezes nas relações a longa distância os pares já estão dotados de estratégias que os
ajudam a gerir e a lidar com a falta de proximidade emocional, assegurando-a através de
outras vias. No caso deste estudo, dada a incerteza e a rapidez da disseminação do vírus,
instaurando um confinamento e o consequente afastamento social sem aviso prévio, a maior
parte dos pares românticos viram-se pela primeira vez a lidar com este afastamento e a
reestruturam as suas formas de estar na relação, pelo que se revelou mais difícil a
manutenção da proximidade emocional. Assim, viram-se obrigados à partilha de sentimentos
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e a apoiarem-se mutuamente recorrendo às tecnologias. Porém e conforme esperado, os
pares românticos que já estabeleciam previamente à pandemia uma relação a longa distância
e, por isso, habituados a períodos mais longos de separação, não reportaram a alteração das
proximidades física e emocional como um grande desafio. De acordo com Janning et al.
(2018), os casais que mantêm um relacionamento de longa distância, apresentam um
significado distinto de proximidade emocional, já que não estão dependentes da componente
física para uma relação poder ser definida como emocionalmente próxima.
Por forma a analisar os impactos e desafios impostos pela pandemia e forma de gerir
e lidar com os mesmos, parece importante também atentar às caraterísticas de personalidade.
Apesar de maior predominância de sentimentos negativos entre as respostas dos
participantes, houve quem diferisse e que tenha relatado a vivência do tempo de pandemia e
confinamento de uma forma mais pacífica e sem grandes transtornos. Estas vivências podem
estar relacionadas com determinados traços de personalidade de cada sujeito. Constatou-se
que indivíduos que preferem estar por casa ou que gostem de estar sozinhos, que se sentem
confortáveis no seu mundo ou que apreciem uma vida mais tranquila e calma, não
experienciaram a situação pandémica e o afastamento social como algo preocupante. Pelo
contrário, indivíduos que valorizem o contacto social, que apresentem dificuldades em
permanecer sozinhos e que possam ser mais propensos a experienciar sintomatologia ansiosa
ou depressiva, relataram maiores dificuldades no contexto de pandemia, nomeadamente, no
que se refere à quebra das relações sociais.
De acordo com o Modelo de Vulnerabilidade-Stress-Adaptação (Pietromonaco e
Overall, 2021), as vulnerabilidades enraizadas (e.g., padrão de vinculação, saúde emocional,
regulação emocional), inerentes a cada indivíduo, irão interferir na forma como cada sujeito
gere a situação pandémica e de confinamento e o consequente afastamento do par amoroso,
bem como nos processos adaptativos do par. Ora, indivíduos que experienciem ansiedade de
separação, podem sentir-se mais inseguros e ameaçados com o afastamento do/a parceiro/a,
acabando por exigir mais do mesmo, potenciado pela própria incerteza experienciada. De
igual modo, os seus níveis de ansiedade exacerbam com o contexto pandémico e o sistema
de vinculação é ativado, levando os sujeitos a requerer mais apoio dos que estão à sua volta
(Mikulincer & Shaver, 2007 citado por Pietromonaco e Overall, 2021). Os participantes,
apesar de não verbalizarem explicitamente, demonstraram grande preocupação com a
incerteza vivida e em deixar de acompanhar o quotidiano do/a parceiro/a, sendo que a grande
maioria experienciou um exacerbar dos níveis de ansiedade. Nestes momentos, relatam ter
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sentido falta do abraço do/a parceiro/a, porém, esta figura não estava acessível, revelandose a ativação do sistema de vinculação. Destacam-se, ainda, as estratégias de regulação
emocional, que exercem influência sobre os processos adaptativos do par amoroso. Uma
regulação emocional com base na partilha de sentimentos e ventilação emocional, permitirá
uma comunicação mais eficaz do par e, consequentemente, maior compreensão mútua e
benefícios na qualidade e estabilidade da relação. Por outro lado, uma regulação emocional
muito assente na individualidade, sem partilha de sentimentos com o/a parceiro/a, a viver a
sua própria “bolha de emoções” e/ou numa tentativa de bloqueio emocional, irá culminar
numa dificuldade acrescida a nível da comunicação, com impacto negativo na relação,
nomeadamente, a nível da qualidade e estabilidade.
Além disto, importa ressaltar que o contacto com o vírus, o facto de ter familiares
infetados ou os próprios, bem como, experiências de luto durante o tempo de confinamento,
afetaram a vivência pessoal e adaptação aos tempos de pandemia, pelo que se revelaram
tempos adversos e difíceis para estes sujeitos e descritos pelos mesmos como tal.
Um outro desafio prendeu-se com a gestão e a emergência dos conflitos, dado que
anteriormente estes eram geridos e resolvidos presencialmente e estando em confinamento,
recorriam muito aos meios digitais. Estando com a pessoa, a certeza de que ficaria resolvido
era maior. No entanto, os conflitos apontados parecem muito ligados aos efeitos do
confinamento e, consequentemente, à carga emocional acumulada.
A comunicação foi referida pelos participantes como um desafio, reconhecendo a
importância de uma comunicação bem estabelecida. No Modelo de Vulnerabilidade-StressAdaptação (Pietromonaco & Overall, 2021), a comunicação é tida como um processo
adaptativo que contribui para a qualidade e estabilidade do relacionamento, permitindo
responder aos fatores stressores gerados pela pandemia, como a própria situação de
confinamento. Todos os participantes olham a comunicação como um aspeto que apresentou
melhorias com a questão do afastamento dos pares românticos, apesar de em alguns casos
ter inicialmente piorado e, de seguida, melhorado. A literatura aponta que casais numa
relação de longa distância realçam como aspeto positivo do relacionamento, uma maior
comunicação (Colaço, 2009) e apresentam níveis mais elevados na mesma, quando
comparados com casais que mantêm uma relação geograficamente mais próxima (Stafford
& Merolla, 2007). Porém, neste estudo, não seria esperado que a comunicação pudesse ser
uma componente que apresentasse melhorias neste tempo em que os pares amorosos se
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encontraram mais afastados. Isto pode ser explicado pela própria necessidade, ou seja, dada
as parcas oportunidades de estarem juntos e da comunicação passar a ocorrer
maioritariamente através dos meios digitais, os pares viram-se obrigados a que esta se
tornasse mais clara. De igual modo, os pares românticos afirmaram a melhoria da
comunicação no sentido de maior paciência e compreensão do seu parceiro/a, registando-se
um esforço acrescido por forma a garantir uma melhor comunicação
Apesar de na questão das proximidades física e emocional se reportarem diferenças
entre pares românticos com relações a longa distância a pares com relações geograficamente
mais próximas, o mesmo não se verificou na comunicação. Note-se o esforço acrescido que
os pares amorosos geograficamente separados tiveram de efetuar em relação à comunicação,
conforme salientado pelos mesmos. Porém, sentiram de igual forma dificuldades durante o
período de confinamento, tendo sido salientado o agravar da questão comunicacional no
início do confinamento, como já referido.
Um outro desafio apontado relaciona-se com a intimidade e a forma como a mesma
é vivenciada, tendo sido reportadas alterações nesta dimensão pela grande maioria dos
participantes. Dada a dificuldade e o medo do contágio em alguns casos, a intimidade física,
para alguns pares deixou mesmo de existir, existindo muitas conversas em torno da mesma.
A componente da intimidade psicológica ganhou maior preponderância e incentivou à
partilha de sentimentos, sendo na sua maioria mediada pelos meios digitais, nomeadamente,
através de filmes vistos em conjunto, exercício físico por videochamada, videojogos. Os
filmes, programas de televisão, videojogos, podem resultar numa oportunidade de construir
e desenvolver a intimidade, pela própria discussão resultante (Barton, 2009, citado por
Coyne et al., 2013). Também, segundo Knobloch e Zillmann (2003), a música pode permitir
o desenvolvimento da intimidade, dado que existem alguns pares amorosos que definem uma
música que simbolize o seu relacionamento, pelo que se pode revelar importante para o
estabelecimento da relação.
Com todos os desafios impostos, os pares românticos mobilizaram recursos para a
manutenção da relação, com especial destaque para os meios digitais (questão de
investigação b). Os meios digitais foram a grande via pela qual os pares se comunicavam.
Estes meios registaram, segundo os pares amorosos, um aumento significativo, apesar de já
serem bastante utilizados como recurso na relação. As mensagens de texto foram indicadas
por todos os participantes como o recurso mais utilizado, tendo-se mantido a frequência. Em
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conformidade com um estudo de Schade et al. (2013), cerca de 82% dos jovens adultos troca
mensagem com o par amoroso várias vezes por dia. No que diz respeito às chamadas e
videochamadas, estas registaram um aumento. Isto deve-se ao facto de serem vistas como
meios que permitem maior intimidade, já que permite ouvir e ver o/a parceiro/a, sendo uma
forma de estarem perto, mesmo que à distância. Muitas pesquisas alusivas a relações de
casais a longa distância sugerem que os meios tecnológicos, podem ter um impacto positivo,
dado que permite manter a proximidade na relação, bem como partilhar intimidade (Janning,
2018). Ora, apesar das interações presenciais nas relações a longa distância serem menos
frequentes, os pares românticos podem apresentar níveis mais elevados de confiança,
estabilidade e satisfação com a relação comparativamente aos casais geograficamente
próximos (Kelmer et al., 2013; Kolozsvari, 2015; Stafford, 2010, citado por Janning, 2018).
Isto pode dever-se, em parte, à capacidade que estes casais necessitam para reinventar formas
de viver a sua relação, de estratégias para a sua manutenção, tal como formas de manter a
proximidade emocional e a intimidade. Assim sendo, sugere-se que os meios tecnológicos
podem criar ou manter a intimidade em pares românticos separados geograficamente
(Janning et al., 2018). Apesar disto, os meios tecnológicos tornam-se, de igual modo, um
desafio acrescido, passíveis de gerarem mal-entendidos e conflitos, pelo não acesso ao
mundo do outro de uma forma imediata ou então pela dificuldade acrescida de transmissão
e partilha de sentimentos.
Ainda são destacadas como estratégias e recursos a reorganização dos horários e
planeamento de atividades para o futuro, com destaque para a interação lúdica,
nomeadamente, a nível dos videojogos. Estes tinham como objetivo, de acordo com os
participantes, fomentar a cooperação, ajudando-se mutuamente na passagem dos níveis do
jogo. É de realçar a criatividade dos pares amorosos por forma a enfrentarem as
dificuldades impostas pelo confinamento e, dessa forma, de reinventarem formas de estar
na relação, nomeadamente, através da interação lúdica, bem como, a necessidade da
realização de certas atividades, por forma a saírem da rotina.
Relativamente às lições/aprendizagens retiradas da pandemia no contexto da
relação (questão de investigação c), destaca-se, sobretudo, a comunicação. Além de ser um
desafio enunciado pela maioria dos participantes, a comunicação é vista como uma
aprendizagem, dado reportarem ter aprendido a comunicar melhor. A melhoria da
comunicação permitiu a emergência de uma maior tolerância, paciência e compreensão
do/a parceiro/a, tendo também sido reportadas como aprendizagens. Isto pode dever-se à
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maior atenção dedicada à partilha de sentimentos e em entender como o/a parceiro/a se
sente face a determinadas circunstâncias, que outrora poderiam passar despercebidas.
Além da comunicação como lição/aprendizagem, registou-se o aproveitamento das
oportunidades, bem como, da valorização dos pequenos gestos num relacionamento, tendo
resultado num fortalecimento do mesmo. Registou-se grande capacidade de reflexão dos
participantes em analisar o seu próprio contexto, bem como o do/a parceiro/a e de grande
maturidade nas respostas dadas. É, ainda, de salientar, que este tempo de pandemia e
confinamento poderá ter permitido um maior espaço pessoal, uma maior partilha de
aspetos que habitualmente não são partilhados numa situação considerada normativa.
Destaque para a emergência de sentimentos como a saudade que possivelmente terá a
capacidade de unir o par romântico, percebendo dimensões que até então poderiam não
emergir. Dado isto, pode-se afirmar que, dada a situação de afastamento dos pares
românticos, estes podem não só experienciar aspetos negativos, como também algumas
aprendizagens que efetivaram com a situação.
Por fim, além das vulnerabilidades enraizadas, fatores stressores e processos
adaptativos referenciados, o Modelo de Vulnerabilidade-Stress-Adaptação (Pietromonaco &
Overall, 2021) refere ainda as vulnerabilidades pré-existentes. Denotaram-se alguns efeitos
destas vulnerabilidades pré contextuais em algumas situações, como no caso de uma relação
escondida quer da sociedade, quer da família, onde houve a necessidade de pedir “um
tempo”. De igual modo, os pares amorosos com menor tempo de namoro foram aqueles em
que mais se ressentiu efeitos da pandemia, tendo num dos casos “pedido um tempo”.
Assim, este modelo aponta que pares românticos que, antes da pandemia, apresentem
algumas vulnerabilidades pré-existentes, processos adaptativos negativos e poucos recursos
externos, estejam mais predispostos a experienciar um abalo na relação, nomeadamente na
qualidade e estabilidade.

4. Conclusões
O presente estudo procura conhecer as vivências de pares de namorado/as jovens
adultos, que não coabitam, durante o período de confinamento e as dinâmicas geradas para
a manutenção da relação. O estudo vem colmatar algumas limitações na literatura, que se

27

revela escassa, sobre as vivências de casais ou pares de namorados/as em períodos de
calamidades ou tempos adversos (e.g., fenómenos naturais, pandemias, epidemias).
Os principais resultados demonstram que o contexto pandémico e o confinamento
imposto impactaram a nível das relações dos pares de namorados/as. Dimensões como a
comunicação, a manutenção da proximidade emocional, a dificuldade em lidar com a
distância física, foram as que se revelaram mais vulneráveis, porém, vistas pelos
participantes como formas de crescimento da relação. Denota-se que a falta da dimensão
física, ou seja, dos aspetos ligados ao toque, tiveram um impacto emocional nos pares
amorosos. O abraço, o beijo do/a parceiro/a foi reportado como de extrema importância para
a relação e em termos individuais para o conforto físico, relacionando-se, deste modo, com
a ativação do sistema de vinculação. Dado o contexto vivenciado, muitas vezes, a figura de
vinculação, ou seja, o par amoroso, não se encontrava acessível. Apesar deste impacto, os
pares românticos olharam-no como crescimento na relação e maturidade relacional.
Compreendem que o seu relacionamento vai mais além da componente física, atentando a
partilhas de sentimentos, a sinais demonstrados pelo/a parceiro/a de que não está bem, à
profundidade das conversas. Assim, os pares esforçam-se por manter a proximidade
emocional desvinculando-a da proximidade física. Do mesmo modo, no estudo, destaca-se
a importância de uma comunicação clara e explícita, muito assente na partilha, denotandose que na falta da mesma, seria difícil fazer frente às adversidades impostas pelo
confinamento, destacando-se como o grande pilar do relacionamento. Foi a grande
aprendizagem efetivada pelos participantes, entendendo que a dificuldade comunicacional
tem severos impactos na relação, pelo que se empenharam em melhorar a mesma,
cimentando-a, evidenciando-se a importância de uma comunicação aberta.
Os meios digitais evidenciaram-se como o recurso de eleição dos pares amorosos na
manutenção e resiliência no relacionamento. Os pares viram-se incitados a dar azo à
criatividade, reinventando-se nas suas próprias relações e crescendo, tanto a nível da relação,
como individualmente.
O estudo em foco apresenta alguns pontos fortes, como o acesso à informação de
ambos/as os/as parceiros/as, com a mínima contaminação possível dos dados, já que a grande
maioria dos participantes foi entrevistada de forma contínua. Sublinha-se a consistência da
amostra, composta por 30 participantes, bem como, ser um estudo realizado na altura da
ocorrência do fenómeno.
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No entanto, o estudo acarreta algumas limitações. Constata-se a pouca abrangência
das faixas etárias, uma vez que grande parte se concentra por volta dos 22 anos e poderia
revelar-se pertinente a envolvência de outras faixas etárias, nomeadamente, entre os 18 e os
20 anos. Ainda que a análise temática tenha sido bastante rica, a amostra foi por
conveniência, daí que apenas os pares mais satisfeitos com o relacionamento poderiam ter
aceitado participar no estudo, não se registando grandes adversidades ou problemáticas de
maior na relação. Além do mais, apenas foram incluídos pares que não coabitavam, pelo que
a coabitação poderia acarretar outro tipo de exigências. Por fim, alguns pares entrevistados
eram contactos pessoais da entrevistadora, ou seja, conhecia-os previamente à entrevista,
sendo suscetível de ter gerado alguns constrangimentos.
Como pistas para a investigação, poderia revelar-se vantajoso a realização de uma
análise diádica das entrevistas, procurado compreender padrões de funcionamento dos pares
de namorados/as, e designadamente processos de coping diádicos tidos em conta para
atravessar as adversidades impostas pela pandemia. Também, os dados obtidos remetem para
o primeiro confinamento imposto e sentimentos associados a um afastamento sem aviso
prévio, pelo que poderia ser interessante uma análise comparativa de como os pares de
namorados/as lidaram com o segundo confinamento imposto, tendo em consideração de que
forma as dimensões tidas como aprendizagem seriam fatores protetores para o segundo
confinamento.
Concluindo, o estudo possibilitou aceder aos sentimentos experienciados pelo
afastamento ditado pelo confinamento, permitindo constatar processos de resiliência
individuais e relacionais. Perante as adversidades e os múltiplos desafios impostos e apesar
das vulnerabilidades expostas nos relacionamentos, os pares amorosos foram capazes de
limar e fortificar as dimensões mais vulneráveis e assim, fortalecerem as suas relações,
olhando a vulnerabilidade como uma oportunidade de crescimento.
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Anexos

Anexo 1. Guião da entrevista semiestruturada

Guião da entrevista
(Silva, A.R. & Matos, P.M., 2020)
PARTE I
Conhecer a relação…
1. Pedia-lhe para me falar um pouco acerca da vossa relação.
Perguntas auxiliares:
- Há quanto tempo iniciou a sua relação?
- Quer falar-me um pouco de como se conheceram, em que contexto?
- Fale-me um pouco do seu parceiro, o que mais aprecia nele?
- Como decorre a vossa comunicação habitualmente?
- Quer falar-me um pouco do significado da relação? O que significa
para si esta relação?
PARTE II
Conhecer a relação em tempo de pandemia…
1. De que forma viveu ou está a viver este tempo de pandemia? Quais os sentimentos
predominantes? (solicitar 3 palavras para descrever, se necessário)
2. Vivenciou alguma situação negativa durante a pandemia (e.g., infeções por COVID-19
do próprio/familiar/amigos, lutos)
3. De que forma sentiu que o confinamento afetou a sua relação? O que se alterou? O que

considera que correu melhor ou pior?
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Perguntas auxiliares:
- Houve momentos durante o período de maior confinamento, entre
março e maio e até mesmo agora (que estamos a entrar num período
com novas restrições) em que se encontraram? Com que frequência
estavam juntos no contexto de pandemia e confinamento? Quer-me
falar um pouco desses momentos?
- Havia vontade em estar com o se parceiro? Quais os sentimentos
que antecediam o encontro?
- Quais os maiores desafios à relação? O que foi particularmente
difícil? Encontraram-se no período de confinamento?
- Como decorreu/decorre a comunicação? Notou diferenças?
- Houve conflitos ou tensões em particular? De que forma geriram os
conflitos existentes? Sobre que temas incidiram mais os conflitos?
- O que mudou em termos da vossa intimidade física, por exemplo,
em termos do contacto físico, como o abraço ou o beijo, ou o
relacionamento sexual? Como lidam ou lidaram com as restrições a
nível do toque físico? (considerado uma forte fonte de conforto)
4. Que estratégias utilizaram enquanto casal de namorados para manter a relação durante

a pandemia e o período de confinamento?
Perguntas auxiliares:
- Antes do contexto de pandemia e confinamento, já costumavam usar
com frequência? Quantas vezes ao dia? A que recorriam mais: redes
sociais (se sim, quais e porquê?), mensagens, telefonemas,
videochamadas…?)
- De que forma os meios tecnológicos entraram na relação como
estratégia de comunicação? Uso frequente? Quantas vezes ao dia? A
que recorriam mais: redes sociais (se sim, quais e porquê?),
mensagens, telefonemas, videochamadas…?)
- De que forma perspetiva o antes e depois do uso dos meios
tecnológicos na relação com o contexto de pandemia e
confinamento? (comparação do antes e depois)
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PARTE 3
Conhecer a relação pós-pandemia
1. Que aprendizagens/lições considera que a pandemia e o contexto de confinamento

trouxeram à vossa relação? Considera que a pandemia transformou a vossa relação? Em
que sentido?

Questionário sociodemográfico
Idade:
Sexo:
Grau de escolaridade:
Profissão:
Área de residência (perguntar a partir daqui se é longe da residência da namorada/o):
Tempo de namoro:

36

Anexo 2. Consentimento informado
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Anexo 3. Parecer da Comissão de Ética
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