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Sumário.  

Esta comunicação procura refletir sobre a importância de dar visibilidade aos 

comportamentos reprodutivos masculinos para perceber as mudanças na fecundidade. A 

partir de uma pesquisa sobre trajetórias reprodutivas, propomos articular duas questões 

centrais na análise demográfica e sociológica: o adiamento e as decisões reprodutivas. 

Constata-se que o adiamento é bem mais intenso nos homens. Mas a sua recetividade à 

parentalidade tardia revela a decisão de recuperar desse adiamento, assim como a 

desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso à parentalidade. 

 
Palavras-chave:  

Adiamento, baixa fecundidade, decisões reprodutivas, fecundidade masculina, trajetórias 

reprodutivas masculinas. 

 

1. A baixa fecundidade portuguesa em análise: perspetivas demográfica e 

sociológica 

 

Foram vários os países europeus que chegaram ao século XXI com níveis de 

fecundidade baixos ou mesmo muito baixos. Mas enquanto grande parte deles 

registaram alguma recuperação do índice sintético de fecundidade (ISF) ao longo da 

última década, outros viram o indicador estabilizar ou mesmo diminuir. Um fenómeno 

que tem vindo a contribuir mais recentemente para a persistência da baixa fecundidade 

em alguns países europeus – como a Alemanha ou a Itália – é a incidência crescente 

de childlessness, ou seja, de mulheres que, voluntária ou involuntariamente, não fazem 

a transição para a maternidade (González & Jurado-Guerrero, 2006). 

 

Se Portugal foi efetivamente um dos países que viu diminuir a fecundidade na última 

década – passando de um ISF de 1,6 em 2000 para 1,3 em 2009, à data um dos mais 

baixos da UE-27 – a verdade é que o fenómeno do childlessness tem-se mantido 

pouco expressivo na sociedade portuguesa, mesmo em contexto de forte vigilância 
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contracetiva, pelo que é legítimo pensar que a aspiração à parentalidade é ainda 

amplamente valorizada (Cunha, 2007). Com efeito, na coorte de mulheres nascidas em 

meados dos anos 60, apenas 5% não tiveram filhos, o valor mais baixo registado no 

contexto europeu. Em contrapartida, 32% tiveram apenas 1 filho, um dos valores mais 

elevados (Frejka, 2008). 

 

Como notou recentemente Oliveira (2012), a particularidade da nossa baixa 

fecundidade reside, assim, na incidência crescente de nascimentos de 1ª ordem à 

custa da diminuição dos de 3ª e superior, mas também dos de 2ª ordem, conferindo 

grande visibilidade às descendências de filho único. A análise demográfica tem 

atribuído um papel decisivo ao adiamento da maternidade para explicar a queda 

recente da fecundidade (Mendes & Oliveira, 2008): se bem que menos intenso do que 

noutros países (nomeadamente da Europa do Sul), já que a idade ao nascimento de 

um filho só agora se aproxima dos 30 anos (29,9 em 2010, segundo dados do 

Eurostat), o adiamento não dá sinais de estar a abrandar.  

 

De modo complementar, a investigação sociológica sobre a baixa fecundidade sublinha 

a importância de deslindar os meandros das decisões reprodutivas que estão a ser 

forjadas na sociedade portuguesa contemporânea, em especial as que se prendem 

com esta transição aparentemente difícil para o 2º filho (Cunha & Wall, 2011), mas 

também para o 1º filho (Cunha & Gauthier, 2011). Com efeito, no quadro de 

privatização dos comportamentos reprodutivos que é o nosso, importa conhecer as 

preferências dos indivíduos e as condições macroestruturais e biográficas que 

concorrem para estas decisões (Cunha, 2012; González & Jurado-Guerrero, 2006). 

Mas também o papel determinante que a negociação conjugal da parentalidade tem aí 

(Cunha, 2010, Rosina & Testa, 2009), pelo que não podemos continuar a manter na 

sombra as preferências, as decisões e os comportamentos reprodutivos dos homens, 

sob pena de não conseguirmos apreender a complexidade deste fenómeno.  

 

2. A “invisibilidade” da fecundidade masculina 

 

É já reconhecida há algum tempo a omissão do papel do homem no campo da 

reprodução (Goldscheider & Kaufman, 1996; Greene & Biddlecom, 2000) e são várias 

as explicações para tal. Antes de mais emana da escassez de informação demográfica 

acerca da fecundidade masculina, na medida em que a disciplina consolidou a sua 

análise em torno de indicadores que dão conta, quase exclusivamente, da fecundidade 

das mulheres.  

 

Mas as ciências sociais durante muito tempo também fizeram da mulher porta-voz da 

vida familiar, em grande medida devido à construção histórica do seu protagonismo na 

esfera privada em geral e na parentalidade em particular. Mas também porque a ela se 

tem atribuído as mudanças recentes a nível dos comportamentos reprodutivos. 

Mudanças essas que teriam sido maximizadas por via da feminização da vigilância 

contracetiva inaugurada pela pílula; e que seriam a resposta à conquista feminina da 

esfera pública. Ademais, a ideologia do amor romântico e a microeconomia da 
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fecundidade, que marcaram gerações de cientistas sociais, equacionaram a 

reprodução conjugal enquanto uma arena de escolhas sincronizadas em casal. 

 

Ora, só na última década surgiu em Portugal uma linha de indagação da perspetiva 

masculina da vida familiar e da parentalidade (Wall, Aboim & Cunha, 2010; Marinho, 

2012). Neste contexto, um estudo sobre projetos de paternidade revelou que a 

reprodução conjugal não é, afinal, uma arena isenta de divergências e negociações 

complexas (Cunha, 2010). Com efeito, homens e mulheres chegam à conjugalidade 

com ideais e intenções de fecundidade individualmente elaborados, que nem sempre 

conseguem consensualizar em prol de um projeto comum. Um desacerto frequente 

prende-se, então, com o calendário dos nascimentos, em especial em relação ao 1º 

filho: os homens estão mais interessados em adiar essa transição do que as mulheres, 

certamente porque não se sentem tão pressionados pelo termo do período fértil. E este 

resultado faz luz para o modo como o adiamento pode ser um resultado da negociação 

conjugal ou de um desencontro de intenções reprodutivas. Por outro lado, a análise 

dos dados do Inquérito à Fecundidade e Família de 1997 revelou ainda que este 

desacerto psicológico de calendários masculinos e femininos também se verifica a 

nível dos comportamentos reprodutivos, pois os níveis de fecundidade dos homens, 

sistematicamente mais baixos do que os das mulheres ao longo da trajetória 

reprodutiva, superam à medida que se aproximam do final da 5ª década de existência 

(Cunha, 2010), revelando a desigualdade de oportunidades que homens e mulheres 

têm para recuperar de um adiamento voluntário ou involuntário. 

 

3. Trajetórias reprodutivas masculinas: o adiamento e as decisões reprodutivas 

 

Ora, esta comunicação vem justamente nesta linha de investigação, procurando refletir, 

à luz de resultados de uma pesquisa extensiva mais recente, sobre a importância de 

incluir indicadores que dão conta dos comportamentos reprodutivos masculinos para a 

compreensão das mudanças na fecundidade. Para tal, propõe articular duas questões 

centrais na análise demográfica e sociológica da fecundidade: a questão do adiamento 

dos calendários e a questão das decisões reprodutivas. 

 

Os resultados que aqui são analisados procedem do projeto de investigação do ICS-

UL, coordenado por Karin Wall, “Trajetórias Familiares e Redes Sociais: percursos de 

vida numa perspetiva intergeracional”. Neste âmbito foi aplicado um inquérito em 

Portugal Continental, entre final de 2009 e início de 2010, a 1500 homens e mulheres 

de três gerações: a primeira nascida em 1935-40; a segunda em 1950-55; e a terceira 

em 1970-75. Um dos objetivos do projeto consistiu, portanto, em reconstituir as 

trajetórias reprodutivas das gerações, através do mapeamento dos nascimentos e dos 

seus calendários. Nesta comunicação vamos dar destaque às trajetórias reprodutivas 

da geração mais nova, visto estes homens e estas mulheres – que à data da inquirição 

tinham entre 35 e 40 anos – encontrarem-se numa etapa-chave do ciclo de vida onde 

as decisões reprodutivas estão em intensa elaboração. 
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De forma breve, podemos avançar que a análise dos calendários masculinos e 

femininos da geração de 1970-75 confirma não só um adiamento geral em marcha 

quando comparados com os calendários das gerações anteriores, como revela que o 

adiamento é bem mais intenso no caso dos homens, de tal forma que 28% ainda não 

tinham filhos, contra 16% das mulheres. Por outro lado, se as decisões reprodutivas 

dos homens refletem a intenção de recuperar desse adiamento – nesta faixa etária a 

recetividade à parentalidade, primeira ou outra, é bem mais referida por eles -, a 

verdade é que a concretização dessas decisões pode ficar refém da armadilha do 

adiamento.  

 

Com efeito, quando estimamos o cenário da fecundidade final desta geração – tendo 

em conta a fecundidade já realizada e as intenções reprodutivas atuais – constatamos 

que o adiamento “invisível” dos homens parece estar a contribuir para o aumento 

potencial dos seus níveis de childlessness. Aliás, a comparação das trajetórias 

reprodutivas das gerações é já reveladora dessa tendência, pois enquanto a incidência 

estimada de childlessness é relativamente constante no caso das mulheres, no caso 

dos homens ela é exponencialmente crescente. 

 

Por conseguinte, estamos em crer que não é possível perceber as mudanças a nível 

da fecundidade mantendo “invisíveis” os comportamentos reprodutivos masculinos, 

nem tão pouco as desigualdades de género em oportunidades e constrangimentos no 

acesso à reprodução. A análise demográfica tem, assim, pela frente o desafio de dar 

mais visibilidade à fecundidade dos homens e aos efeitos cruzados das fecundidades 

masculina e feminina. 
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