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►► Objectivo :Objectivo : apreender a realidade das descendências de apreender a realidade das descendências de 
filho único na sociedade portuguesa contemporâneafilho único na sociedade portuguesa contemporânea

►► Problemática:Problemática: baixa fecundidadebaixa fecundidade

►►Modernização dos comportamento reprodutivos: planeamento familiar; Modernização dos comportamento reprodutivos: planeamento familiar; 
adiamento da transição para a parentalidadeadiamento da transição para a parentalidade

►►Modelo normativo dos 2 filhosModelo normativo dos 2 filhos
►► Peso significativo das descendências de filho únicoPeso significativo das descendências de filho único
►► Diversidade social dos comportamentos reprodutivosDiversidade social dos comportamentos reprodutivos
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FILHO ÚNICO: solução de compromisso? disposições menos normativas?FILHO ÚNICO: solução de compromisso? disposições menos normativas?

►► Em análise…Em análise…
►► “Construção” das descendências“Construção” das descendências
►►Motivações da decisãoMotivações da decisão
►► RepresentaçõesRepresentações
►► Contextos sociaisContextos sociais



Pesquisa: «Famílias no Portugal Contemporâneo» Pesquisa: «Famílias no Portugal Contemporâneo» 
(ICS/UL (ICS/UL –– CIES/ISCTE)CIES/ISCTE)

►► Equipa de investigação Equipa de investigação 

�� K. Wall (coord.)K. Wall (coord.)
�� Aboim, S.; Almeida, A. N.; André, I.; Cunha, V.; Guerreiro, M. D.; Aboim, S.; Almeida, A. N.; André, I.; Cunha, V.; Guerreiro, M. D.; 

Lalanda, P.; Rosa, R.; Vasconcelos, P.Lalanda, P.; Rosa, R.; Vasconcelos, P.
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►► Trabalho de campo (questionário, 1999) Trabalho de campo (questionário, 1999) –– mulheres: mulheres: 
�� Residentes no ContinenteResidentes no Continente
�� 2525--49 anos49 anos
�� Pelo menos 1 filho em idade escolar (6Pelo menos 1 filho em idade escolar (6--16 anos)16 anos)
�� Em conjugalidade (1ª ou outra; casamento ou união de facto)Em conjugalidade (1ª ou outra; casamento ou união de facto)



Aproximação sociológica à fecundidade: Aproximação sociológica à fecundidade: 
dimensões e indicadoresdimensões e indicadores

►► RepresentaçõesRepresentações
�� ideal abstractoideal abstracto

►► AspiraçõesAspirações
�� projecto e ideal inicial; projecto actualprojecto e ideal inicial; projecto actual

►► PráticasPráticas
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►► PráticasPráticas
�� dimensão da descendência; planeamento de cada nascimento; dimensão da descendência; planeamento de cada nascimento; 

idade aos nascimentos (1º e último); intervalos entre nascimentos idade aos nascimentos (1º e último); intervalos entre nascimentos 
(1º e 2º, 1º e último); intervalo entre início da conjugalidade e 1º (1º e 2º, 1º e último); intervalo entre início da conjugalidade e 1º 
nascimentonascimento

►► TensõesTensões
�� entre ideais e descendênciaentre ideais e descendência
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Tipo de Tipo de 
descendênciadescendência

Idade ao 1º Idade ao 1º 
nascimentonascimento
(média)(média)

Intervalo entre Intervalo entre 
conjugalidade e 1º conjugalidade e 1º 
nascimento (média)nascimento (média)

Planeamento Planeamento 
1º nascimento 1º nascimento 

(% sins)(% sins)

1 filho1 filho 26,026,0 3,23,2 7575

2 filhos2 filhos 23,723,7 2,22,2 7171

Comportamentos reprodutivos, segundo o tipo de descendênciaComportamentos reprodutivos, segundo o tipo de descendência
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3 filhos3 filhos 22,422,4 1,81,8 6161

4 + filhos4 + filhos 21,521,5 1,91,9 5555

TotalTotal 23,923,9 2,42,4 6969



Projectos iniciais Projectos iniciais -- descendências de filho único e amostra (%)descendências de filho único e amostra (%)
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Ideais iniciais Ideais iniciais -- descendências de filho único e amostra (%)descendências de filho único e amostra (%)
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Cenários de construção das descendências Cenários de construção das descendências -- filho único e amostra (%)filho único e amostra (%)
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Planeamento do nascimento, segundo os cenários de “construção” das Planeamento do nascimento, segundo os cenários de “construção” das 
descendências de filho único (%)descendências de filho único (%)
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«Razões» para não querer ter mais filhos «Razões» para não querer ter mais filhos –– descendências de descendências de 
filho único e amostra (%)filho único e amostra (%)

«Razões»«Razões» Filho únicoFilho único AmostraAmostra

Constrangimentos materiaisConstrangimentos materiais 2727 2424

Idade avançadaIdade avançada 1717 2121

Problemas de saúdeProblemas de saúde 1414 99

Impossibilidade de ter filhosImpossibilidade de ter filhos 44 55
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Impossibilidade de ter filhosImpossibilidade de ter filhos 44 55

Falta de disponibilidadeFalta de disponibilidade 1616 88

Problemas com filhos ou cônjugeProblemas com filhos ou cônjuge 88 55

Satisfação com descendênciaSatisfação com descendência 1010 2828

Outras, NS/NROutras, NS/NR 33 22

TotalTotal 100100 100100



«Razões» para não querer ter mais filhos, segundo o cenário de «Razões» para não querer ter mais filhos, segundo o cenário de 
“construção” das descendências de filho único (%)“construção” das descendências de filho único (%)

«Razões»«Razões» indef.indef. contençãocontenção conform.conform. superaçãosuperação todastodas

Constrangimentos materiaisConstrangimentos materiais 2727 2727 2929 2222 2727

Idade avançadaIdade avançada 1818 2020 1515 -- 1717

Problemas de saúdeProblemas de saúde 1111 1818 99 4444 1414
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Impossibilidade de ter filhosImpossibilidade de ter filhos 44 88 -- -- 44

Falta de disponibilidadeFalta de disponibilidade 1818 1616 1111 1111 1616

Problemas com filhos ou cônjugeProblemas com filhos ou cônjuge 99 66 1212 -- 88

Satisfação com descendênciaSatisfação com descendência 99 44 2222 2222 1010

Outras, NS/NROutras, NS/NR 55 22 33 -- 33

TotalTotal 100100 100100 100100 100100 100100



Contextos sociais e descendências de filho únicoContextos sociais e descendências de filho único

F. único F. único 
((% total)% total) médiamédia

AmostraAmostra 2323 2,12,1

EscolaridadeEscolaridade

Sem escolaridadeSem escolaridade 13 13 3,03,0

E. primárioE. primário 17 17 2,22,2

E. básicoE. básico 3030 1,91,9

F. únicoF. único
(% total)(% total)

médiamédia

Classe socialClasse social

Empresárias e Empresárias e 
prof. intelectuaisprof. intelectuais 2121 2,02,0

Prof. técnicas e Prof. técnicas e 
enq. intermédioenq. intermédio 2424 2,02,0

Independentes e Independentes e 2020 2,22,2
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E. secundárioE. secundário 31 31 1,81,8

E. médioE. médio 2727 2,02,0

E. superiorE. superior 2020 2,02,0

Trabalho ao longo da vidaTrabalho ao longo da vida

Trabalhou sempreTrabalhou sempre 2727 2,02,0

Não trabalhou emNão trabalhou em
algum momentoalgum momento

2020 2,22,2

Nunca trabalhouNunca trabalhou 1919 2,42,4

Independentes e Independentes e 
peq. patroaspeq. patroas 2020 2,22,2

Empregadas Empregadas 
executantesexecutantes 3030 1,91,9

Empregadas não Empregadas não 
qualific. serviçosqualific. serviços 2424 2,02,0

Operárias industr.Operárias industr. 2525 2,12,1

Assalariadas Assalariadas 
agrícolasagrícolas 2525 2,32,3

CamponesasCamponesas 55 2,62,6



Reflexões finais sobre as descendências de filho único na Reflexões finais sobre as descendências de filho único na 
sociedade portuguesasociedade portuguesa

►► Realidade que urge interpretarRealidade que urge interpretar
�� consequências demográficas, políticas e sociais consequências demográficas, políticas e sociais 
�� complexidade da procriação nas sociedades contemporâneas: complexidade da procriação nas sociedades contemporâneas: 

contradição entre liberdade de escolha contradição entre liberdade de escolha (ter filhos ou não, quantos e (ter filhos ou não, quantos e 
quando) quando) e pressão natalista e pressão natalista (“norma dos 2 filhos”)(“norma dos 2 filhos”)

Cenário de contençãoCenário de contenção
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►► Cenário de contençãoCenário de contenção
�� Compromisso entre a aspiração a ter filhos, os calendários tardios e Compromisso entre a aspiração a ter filhos, os calendários tardios e 

os recursos disponíveisos recursos disponíveis

►► Ancoragem social nas franjas intermédiasAncoragem social nas franjas intermédias
�� Acumulação de custosAcumulação de custos
�� Comportamentos reprodutivos modernosComportamentos reprodutivos modernos


