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(Baixa) Natalidade e Direito à Concepção  

 

escala micro das decisões reprodutivas 



Breve apontamento sobre a reprodução nas sociedades contemporâneas… 

Privatização e auto-regulação da reprodução 

 Direito à escolha: à concepção e à não concepção 

 Agenciamento individual: sucessão de decisões (não) reprodutivas ao longo de 
todo o período (potencialmente) fértil 

 

Consagração de três direitos fundamentais 

 Direito à contraceção eficaz 

 Direito à procriação medicamente assistida  

 Direito à interrupção voluntária (e segura) da gravidez 

 

Diversidade de trajetórias  

 Reprodutivas: dentro e fora do casamento (legítimas) 

  Não reprodutivas: involuntárias e voluntárias 

  

 



1) Novos ideais de vida privada? Não ter filhos, ter só 1… 
2) Decisões reprodutivas contrafeitas (desencontro com os ideais)? 

3) Indecisões e adiamentos? 

Baixa natalidade na sociedade portuguesa 

 

 



Trajectórias familiares e redes 
sociais: percurso de vida numa 

perspetiva intergeracional 
 

• ICS-UL & ISCTE-IUL | 2008-2011  

• K. Wall (coord.), V. Cunha, S. Aboim, C. 
Nunes, R. Gouveia, V. Ramos, M. D. 
Guerreiro, P. Vasconcelos, A. C. Ferreira 

•Reconstituir as trajectórias de vida de 3 
gerações de portugueses: 1935-40, 
1950-55, 1970-75 

• 1500 inquéritos (500 * 3) , Portugal 
Continental (2009-10) 

O duplo adiamento: as intenções 
reprodutivas de homens e mulheres 

depois dos 35 anos 
 

• ICS-UL & CIDEHUS-UÉ | 2012-2014 

• V. Cunha (coord.), M. F. Mendes, L.    
Pappámikail, D. Cruz e R. Dias 

• Conhecer as razões do adiamento do 
1º e do 2º filho 

• 60 entrevistas a homens e mulheres 
com 35 e mais anos, sós e em casal, sem 
filhos e com 1 filho (2013-14) 

 
http://duploadiamento.wordpress.com/ 

FCT (PEst-OE/SADG/LA0013/2011) 

http://duploadiamento.wordpress.com/
http://duploadiamento.wordpress.com/


Nº médio de nascimentos aos 25, 30 e 35 anos e no fim da vida reprodutiva 
Fonte: Inquérito «TFRS» – Portugal Continental 2009-10 
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Adiamento do 1º filho 
Indivíduos sem filhos aos 35 anos (%)  

 Fonte: Inquérito «TFRS» – Portugal Continental 2009-10  
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Adiamento do 2º filho 
Intervalo entre o 1º e o 2º nascimento (% > 5 anos) e nº médio de anos  

 Fonte: Inquérito «TFRS» – Portugal Continental 2009-10 
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Geração de 1970-75: Nº de filhos aos 35-40 anos (%) 
 Fonte: Inquérito «TFRS» – Portugal Continental 2009-10 
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Geração de 1970-75: Intenções reprodutivas aos 35-40 anos, segundo o nº de filhos (%)  
 Fonte: Inquérito «TFRS» – Portugal Continental 2009-10  
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De 1 para 2: uma decisão difícil?  
Geração de 1970-75: Razões para adiar a transição para o 2º filho 

Crise e tempos de incerteza:  

Sobrecarga económica, insegurança e difícil conciliação 

família-trabalho 

Dificuldades financeiras 78% 

Despesas elevadas com educação 76% 

Situação profissional instável 58% 

Falta de incentivos públicos (creche, apoio finan.) 57% 

Vida prof. exigente (falta de tempo, disponib.) 51% 

Falta de ajudas familiares (ter com quem contar) 47% 

Vida familiar ok, outro filho viria destabilizar 24% 

“Novos” requisitos da parentalidade: qualidade da 

relação conjugal e sintonia do projeto parental; 

competências parentais; recompensas da parentalidade 

Ser pai/mãe não era um objetivo na vida 30% 

Cônjuge não quer ter filhos 19% 

Os filhos perturbam a relação íntima do casal  17% 

Não está com OU não encontrou a pessoa certa 9% 

Problemas na relação com o cônjuge 4% 

Ser pai/mãe não tem sido experiência positiva 4% 

Problemas com 1º filho (difícil, deficiente)  1% 

Desvantagens pessoais e  

consequências do adiamento da parentalidade  

Problemas de fertilidade  14% 

Idade avançada para ter filhos  8% 

Não se sente preparada para passar pela gravidez/parto (só mulheres) 5% 

Problemas de saúde 3% 



Maria e Paulo  

(in)decisões e adiamento na negociação conjugal do 2º filho 

  
casal entrevistado no âmbito do projeto O Duplo Adiamento 



Maria e Paulo: ambos 35 anos, casados, 1 filha de 5 anos 

18   25  30  35 anos 

Nascimento  
da Laura(30) 

Início da vida 
profissional (17) 

Entrada na 
universidade (18) 

Casamento 
(27) 

Início da relação 
atual (25) 

Trabalhadora-
estudante (22) 

Negócio  
próprio (32) 

Regresso ao 
trabalho (31) 

Desistência da 
universidade 

18   25  30  35 anos 

IVG e fim de 
namoro longo (24) 

Experiência  
conjugal (21-22) 

Negociação 
do 2º filho… 



A negociação do 1º filho: recetividade vs. ambivalência 

  Foi o Paulo que levantou a questão, já depois de casados. Sentia realmente o tempo a 

passar, mas não... não me ocorria. O Paulo é que levantou mais a questão do, “vamos ter 

filhos”! (…) Ele estava com mais vontade de ter filhos. Portanto, a dada altura foi uma 

decisão… Porque eu tinha 29 a caminho dos 30, para ter o primeiro filho é a idade ideal 

(Maria). 

       

  A Maria sempre teve receio de tudo. Para comprar casa dizia que tinha medo: não 

queria, mas queria. Havia sempre conflito de interesses. E comprou-se casa. O casamento até 

foi uma consequência… ela não falava disso, mas eu acabei por pedir casamento (…). E o ter 

filhos, eu também falei que estava na altura de termos filhos. Ela achava que não, mas disse: 

“Eu confio em ti, vamos ter um filho” (…). Eu costumo dizer que a Maria toma as decisões 

todas do dia-a-dia e depois as decisões mais a longo prazo sou eu que as decido (Paulo).  

 



Requisitos para ter filhos: “apelo” maternal,  
qualidade da relação conjugal, competências parentais 

  Não é como a minha filha, que anda com as bonecas atrás, chama 

filhos às bonecas e está cheia de filhos! Tinha colegas minhas e amigas que 

o sonho era terem filhos e um casal e isto e aquilo. Eu nunca fui assim 

(Maria). 

    

  Pelo feitio, pela maneira de ser, pela relação que nós temos, por uma 

série de coisas. Achei que sim. Que [o Paulo] seria uma pessoa ideal… a 

pessoa ideal para ser o pai de um filho meu (Maria).  



A negociação do 2º filho: 2º filho = menos 
qualidade/disponibilidade conjugal e parental?  

 

  Vai haver menos tempo disponível para a relação, como é óbvio, não é? 

Cuidar de uma criança pode ser complicado em termos de timings. Uma segunda 

será mais complicado. A própria Laura poderá ser algo afectada, não é? Porque 

neste momento tem a atenção toda (…). A Maria, quando ela nasceu, agarrou-se 

muito à Laura. Uma das minhas preocupações é se nascer um segundo filho é que 

ela se agarre provavelmente ao filho como se agarrou…. E eu ficar de parte. E isso 

é uma coisa em que eu penso. E penso que, se calhar, tenho que compensar a 

Laura com algum afecto (Paulo). 

 

  

     



A negociação do 2º filho: realização pessoal (do outro) vs. 
projecto familiar (do próprio) 

   

  A minha ideia sempre foi ter 3. Venho de uma família de 3 (…). Lá está… ela 

está receptiva, mas não está receptiva… É sempre aquela dúvida. Mas também, 

neste momento, derivado a ela estar a acabar a tese, torna-se complicado. Se ela 

agora engravidasse era quase deitar o trabalho todo para o lixo. (…). Ter um filho 

não pode castrar a Maria nesse aspecto. Há a realização pessoal da Maria (…). 

[Mas] o tempo está a passar… porque a nossa capacidade física vai acabar. As 

mulheres podem ter filhos até aos 40, algumas é até aos 35, outras aos 45… Mas é 

nesta fase que pode terminar (Paulo).  



A negociação do 2º filho: ambivalência, adiamento e pressão 

 

  Ele já me disse: “Esta decisão, agora é mais tua que minha. Agora, tu é que 

tens a palavra final sobre o assunto” (Maria). 

 

  Acho que me afecta mais a opinião de pessoas que, aos 45 anos, têm um só 

filho e queriam ter tido 2. E que dizem (…): “se estás à espera de um momento 

ideal, ele não vai aparecer; mais vale ter, porque cada vez parece que é pior”. E nós 

ficamos a pensar no que as outras pessoas nos dizem. Se há vontade de dar um 

irmão à Laura devia ser o mais depressa possível, do que estar a adiar essa decisão 

(Maria). 



Requisitos para ter o 2 º filho: recompensas da parentalidade,  
igualdade de género na vida familiar 

  Tenho receio que seja uma criança muito mexida e que, ao contrário da Laura, nos 

imponha um tipo de problemas que nós não saibamos lidar com eles e que seja mais 

complicado (Maria). 

 

  Acho que ele [Paulo] não sente necessidade e se calhar ainda não se apercebeu da 

necessidade que para a família seria ele ter a carta. E depois é um bocado comodista, no 

sentido em que ele tem noção que, tirando a carta, eu vou começar a pedir para fazer certas 

coisas que ele neste momento não faz… 

  [A] mecânica familiar teria que ser revista…. por exemplo, a carta do Paulo… nem 

pensar em ter um filho sem ele ter a carta… Estaria eu no hospital a ter um filho e quem é que 

me iria pôr a filha à escola? (Maria)  



Indecisão (ou decisão?): desigualdade de género, instabilidade  
profissional e incerteza em tempos de crise 

  Em termos racionais, eu não sei se será possível [ter o 2º filho]. [Teria de] 

haver uma mudança naquilo que eu faço [profissionalmente]. Porque apesar de eu 

gostar muito daquilo que eu faço, não é uma coisa que é estável 

  E pensando no Paulo, que é quem mais contribui, nós estamos dependentes 

dele e não devíamos. Eu acho que um casal nunca deve estar dependente de um. 

Os dois devem contribuir e deve ser possível sobreviver na falta de um. E isso não 

acontece no nosso caso. Se falhar o Paulo [os rendimentos], eu não sei o que será 

de nós (…). E se com uma filha isso já é complicado, com duas então… meu Deus! 

(…) Da maneira que as coisas estão… é incrível como nos afecta de uma forma tão 

brutal, esta questão da crise! (Maria)  



 Para concluir: Decisões reprodutivas enquanto resultado do direito à escolha 
(à concepção e à não concepção), MAS… 

Trata-se de um direito à escolha que não é pleno… 

 

• Desacerto dos “relógios” biológico e social: empurra (mentalmente e de facto) a 
parentalidade para idades tardias. 

• Desacerto dos projetos reprodutivos: negociação conjugal complexa, duradoura, 
desigual (desigualdade de poder), com “prejuízo” para uma das partes. 

• “Novos” requisitos da parentalidade: fasquia/expetativas elevadas (qualidade 
relacional, competências e recompensas); insegurança/frustração no desempenho 
do papel parental. 

• Clima social “antinatalista” (crise, incerteza e precariedade): deterioração das 
condições propícias à parentalidade; agudização das desigualdades sociais no 
acesso condigno à parentalidade. 

 

 

Geração de 1970-75 e seguintes… 

“compasso de espera” no final do período reprodutivo feminino (com efeitos 
perversos para mulheres e homens); escolhas contrafeitas e “mínimas” 

 

 

 



(In)decisões reprodutivas em tempos de crise 
 

vanessa.cunha@ics.ul.pt 
 

 http://duploadiamento.wordpress.com/ 
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