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Os antecedentes… 
 

A trajectória reprodutiva (em curso) da coorte de 1970-75  

 

Projecto «Trajectórias Familiares e Redes Sociais»:  

Coord. Karin Wall, ICS-ULisboa, 2008-2011 

 

Reconstituição das trajectórias de vida de três gerações de portugueses:  

1935-40, 1950-55, 1970-75 

1500 inquéritos (500 * 3), Portugal Continental, 2009-2010 
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Situação na parentalidade aos 35-40 anos  
 Fonte: Inquérito «TFRS» 
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Intenções reprodutivas aos 35-40 anos  
 Fonte: Inquérito «TFRS»  
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“De 1 para 2, uma decisão difícil?” Razões para adiar o 2º filho 
 Fonte: Inquérito «TFRS» 

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% 
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Uma abordagem compreensiva do adiamento  

do 1º e do 2º filho 
 

60 entrevistas em profundidade a homens e mulheres, com 35 e mais 
anos, sós e em casal (entrevistados separadamente), sem filhos e com 1 filho 

 

Casais sem filhos, casais com 1 filho, homens e mulheres sós sem filhos, homens e 
mulheres sós com 1 filho 

 

O caso de Maria e Paulo: (in)decisões e adiamento na negociação do 2º filho 
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Maria e Paulo: 35 anos, casados, uma filha com 5 anos 
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Negociação 
do 2º filho… 
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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”. Paulo  
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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  
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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 
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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  
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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 
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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]  (…) 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  
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Indecisão (ou decisão?): desigualdade de género, instabilidade  
profissional e incerteza em tempos de crise 

  É que eu não sei se vou ter... Uma coisa é aquilo que eu gostaria muito, 

outra é aquilo que será possível. Eu não sei se será possível. 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 
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Para concluir: (in)decisões reprodutivas e adiamento em tempos de incerteza 

1) Crise, clima social “antinatalista” e deterioração das condições propícias à 
parentalidade: desemprego, instabilidade e precariedade laboral; quebra de 
rendimentos e de apoios públicos 

 

2) “Novos” requisitos da parentalidade, expectativas elevadas e 
insegurança/frustração no desempenho do papel parental: qualidade da 
relação conjugal, igualdade de género; competências e recompensas parentais; ideal 
childfree 

 

3) Negociação conjugal complexa e duradoura: projectos parentais desencontrados 
(quantos e quando); desigualdade de poder negocial 

 

4) Desacerto dos “relógios” biológico e social: que empurra as decisões para o final 
do período reprodutivo feminino, restringindo as possibilidades de realização dos 
projectos parentais 
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