
Adiamento, resignação ou recusa?: 
ter um primeiro filho em contexto de 

crise

Lia Pappámikail
OPJ-ICS/UL | ESE Ipsantarém e ESELx



O projecto: ”Duplo adiamento: as 

intenções reprodutivas de homens e 

mulheres depois dos 35 anos” (coord. 

Vanessa Cunha)

O contexto: crescente visibilidade das 

questões relacionadas com a baixa 

fecundidade  consequências demográficas, 

políticas, económicas e sociais



O enquadramento: cruzamento entre várias 

perspectivas e debates teóricos
• o papel da educação e domercado de trabalho 

• padrões e modelos para a organização do ciclo de 
vida (sequências convencionais, mas mais tarde no 
ciclo de vida e novas sequências ligadas  à 
«necessidade» de contruir percursos singulares)  
factores culturais ou constrangimentos estruturais? 

• Parentalidade como a transição definitiva para a vida 
adulta?  o peso das transições estatutárias no 
reconhecimento social como um adulto 

• A próximidade dos «entas» e os desafios  aos limites 
biológicos: identidade vs corpo



Explorar discursos de indivíduos com 35 

ou mais anos, sem filhos,  acerca do tema 

da parentalidade

 Identificar gramáticas justificativas para a 

ausência de filhos bem como os factores 

biográficos e/ou contextuais que 

mobilizam nos seus discursos

 9 entrevistas (6 m | 3 h)  7 

s/conjugalidade; 2 em conjugalidade



(Não) Ter filhos:

• Necessidade de justificação perante os Outros e 
si próprio.

• Três  orientações discursivas distintas: adiamento; 
resignação; recusa.

• Mais do que uma escolha ou decisão, trata-se de 
um processo mais ou menos reflectido, 
contextualmente localizado no espaço e no tempo 
 adiamentos devido a constrangimentos podem 
tornar-se recusas assertivas...



 Avultados investimentos na escolaridade e/ou 
carreira profissional

Recusa moderada de padrões convencionais 
de ciclo de vida

Cristalização de hábitos, padrões e estilos de 
vida  interpretados como incompatíveis com 
a vida familiar idealizada

 Invocação de factores biográficos relevantes: 
vida afectiva instável, parceiro certo, 
circunstâncias profissionais, etc.

Perspectivas ambíguas sobre o futuro: solidão; 
ausência de um sentido de continuidade



Avultados investimentos na escolaridade e/ou 
carreira profissional

Recusa total de padrões convencionais de 
ciclo de vida e de papéis de género 
tradicionais

Centramento normativo na realização pessoal 
e profissional

Estilos de vida incompatíveis com o exercício 
da parentalidade (representada de forma ideal 
e muito exigente)

 Inexistência de apelo biológico, mas alguma 
incerteza em relação ao futuro (mulheres)



Adiamentos e recusas em ter filhos porque...
... iria interferir com a vida profissional, projetos e estilo 

de vida: valorização da liberdade total e ausência de 
responsabilidade. 

... actualmente não há condições sociais ou económicas 
(vulnerabilidade contratual, crise económica, políticas 
familiares ineficazes ou ausentes). 

... não há apelo biológico ou necessidade de se ter 
filhos  biológicos  recusa em adotar papéis e 
comportamentos de género tradicionais

... há preocupações sobre que tipo de pai seria tornar.



Adiamento e recusa, contudo...
...  Ter entre  35 e 40 anos ainda é demasiado cedo

para tornar «definitiva» esta escolha (sobretudo
no caso das mulheres)

... Por vezes surge algum receio do futuro. 
continuidade, solidão, sentido da vida

... (in)existência de um parceiro certo/diferente do 
actual

... Ambiguidade na perspectiva de uma gravidez
acidental  confronto com uma decisão difícil: 
IVG ou assumpção das responsabilidades?


