
Há cada vez mais universitários
a querer filhos sem vida de casal
Inquérito a estudantes revela que a maioria quer descendência, mas 15% admite 'produção independente'
VERA LÚCIA ARREIGOSO

A parentalidade é um projeto que 43% dos alunos inquiridos vão adiar para daqui a dez anos foto nuno botelho



Pelo menos uma em cada dez crianças
que nasceram em Portugal no ano pas-
sado não tinha os pais a viver na mes-
ma casa. A ausência de coabitação tem
vindo a aumentar desde 2002 — mais
do que duplicando, de 5,1% para os

atuais 13% — e há sinais de que não vai

parar por aqui. Num inquérito recente
a estudantes universitários, 15% afirma-
ram planear ter filhos sem estarem ca-
sados ou a viver em união de facto.

O trabalho, coordenado pela antiga al-
ta comissária da Saúde Maria do Céu

Machado, reúne os planos de família de

3585 estudantes de universidades no
continente e ilhas que, em 2012, fre-

quentavam cursos de ciências e tecnolo-

gias, saúde e educação e humanidades.
A grande maioria (86%) tem projetos
de parentalidade, mas só 71% querem
casar ou viver juntos. "Impressionou-
-me muito que gente tão nova, a media-
na de idade é de 22 anos, coloque logo a
hipótese de ter uma família monopa-
rental. Há 20 anos, as pessoas achavam

que iam apaixonar-se e viver felizes pa-
ra sempre", espanta-se a pediatra e res-

ponsável pelo inquérito.
A especialista em sociologia da famí-

lia Anália Torres, do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, garante
que os planos dos universitários inquiri-
dos estão de acordo com as tendências
atuais na sociedade portuguesa. "Há
uma revalorização da ligação com o fi-
lho por ser perene, porque o contexto
de conjugalidade é muito mais frágil:
podemos mudar de marido, mas não de
filhos." E salienta: "Desligou-se a paren-

talidade da conjugalidade formal. No
pós-anos 60, entre a população com for-

mação universitária já se questionava
porquê casar para ter filhos, mas a 'pro-
dução independente' continuava a ser

negativa por estar associada à mãe sol-
teira abandonada. Hoje isso mudou ra-
dicalmente."

Medo de ser infértil

E a ligação aos filhos basta por si pró-
pria. "Os projetos de parentalidade são
tão fortes que, sobretudo no caso das

raparigas, não ficam subordinados à
existência do casal", explica Vanessa
Cunha, investigadora na área da socio-

logia da família e da fecundidade do Ins-
tituto de Ciências Sociais. No entanto, a
decisão tem alguns requisitos. Entre as

universitárias, 41% admitem que terá
de existir segurança financeira para
proporcionar bons cuidados de saúde e

educação. Já os alunos do sexo masculi-
no condicionam a paternidade à vonta-
de da parceira (39%). Ainda assim, 74%
entre eles e elas assumem que a carrei-
ra profissional vai interferir no momen-
to adequado para se ser pai ou mãe.

Aliás, 43% dizem que só daqui a dez
anos irão tentar concretizar o desejo de
ter um filho — embora a maioria (54%)
já tenha refletido sobre a possibilidade
de ser infértil. "É estranho que tenham
pensado não ser férteis e que digam
que vão adiar por uma década a deci-
são de ter filhos; acho que é incoerente
mas faz parte de ser-se jovem", diz Ma-
ria do Céu Machado. "As pessoas no ge-
ral, não só os jovens, convencem-se de

que a medicina consegue tudo e isso
não é verdade", garante a médica.

"Desde meados dos anos 80 que tem
vindo a aumentar a idade da conjugali-
dade e para o primeiro filho — agora
nos 30 anos — e isso vai manter-se devi-
do às dificuldades económicas, ao aces-
so à habitação, porque hoje um filho é

um projeto de alta responsabilidade",
salienta a investigadora Vanessa Cu-
nha. No entanto, a maioria (57%) dos
estudantes com um projeto de parenta-
lidade quer ter dois filhos, mas para
muitos nunca vai passar de um sonho.

"As pessoas estão com dificuldades
em cumprir o ideal dos dois filhos, por-
que vão adiando a decisão devido aos
condicionalismos económicos, do em-

prego, da carreira... e depois ou já não
há casal ou não conseguem", nota Va-
nessa Cunha. Ou então, o sonho torna-
-se realidade só para mulheres mais ins-
truídas e com rendimentos maiores —

"o filho único é um fenómeno das clas-

ses baixas e menos escolarizadas."

Quanto ao futuro, os especialistas não
antevêem grandes diferenças.

A socióloga Anália Torres defende

que "não vai haver nenhum regresso à
domesticidade da mulher". E dá um
exemplo: "Os escandinavos e a França
estão quase a conseguir fazer a reposi-
ção das suas gerações, porque criaram
condições para as mulheres poderem
trabalhar e ter filhos. E Portugal preci-
sa também de ter políticas capazes de
fazer essa conciliação."

varreigoso@expresso.impresa.pt



PRINCIPAIS RESULTADOS

15%
têm planos de parentalidade
independente, ou seja, sem casamento
ou união de facto

86%
desejam filhos, idealmente entre os 25
e os 35 anos. A maioria (57%) planeia
ter duas crianças e 31% três ou mais.

No entanto, 43% confessam que só vai

tentar concretizar o projeto de

parentalidade dentro de dez anos

71%
querem um projeto de conjugalidade,
dos quais 48% com casamento e 23%
em união de facto

41%
das universitárias referem a segurança
financeira, para proporcionar bons

cuidados de saúde e educação, como
o principal condicionante para a
maternidade. Os homens afirmam que
o fator mais importante é a vontade da

parceira de ser mãe (39%)

18%
consideram que ter casa
é pouco relevante para decidir
ter filhos e 13,5% o carro

74%
dizem que a carreira profissional
vai interferir no momento para ser pai

49%
dos alunos utilizam preservativo e a

pílula é tomada por 36% das alunas.
Mas 10% das raparigas e 14% dos

rapazes não recorrem a nenhuma

proteção ou contraceção

TRÊS PERGUNTAS A

Maria João
Valente Rosa
Demógrafa e diretora da Pordata

? Casar e ter filhos é um ideal
de vida do passado?
D Existem grandes mudanças a
ter em conta e, de facto, o casa-

mento já não é o guarda-chuva pa-
ra o projeto de ter filhos. Tem per-
dido cada vez mais relevância e a

prova disso é que cerca de meta-
de dos nascimentos em Portugal,
em 2012, aconteceu fora do casa-

mento (46%) — há 30 anos, nas-
cia uma criança em cada dez. Ou-
tra tendência interessante é o au-
mento dos nascimentos entre
pais que não coabitam. A família
tradicional de pai, mãe e filhos na
mesma casa está a deixar de exis-
tir e hoje há outros conceitos. Por

exemplo, é cada vez mais frequen-
te ter-se meios-irmãos; e os ir-
mãos biológicos estão a diminuir

significativamente.

? Os portugueses estão a ficar
mais progressistas?
? Neste aspeto, estamos a aproxi-
mar-nos dos países do norte da

Europa e a um ritmo muito acele-
rado. A média de nascimentos fo-

ra do casamento na União Euro-
peia é de 39,5% e países mais pare-
cidos connosco têm taxas como

7,4% na Grécia, 23% na Itália ou
37% em Espanha. As conjugalida-
des são muito diferentes e menos

importantes do que no passado, e

os filhos não são por acaso. A
criança deixou de ser um valor pa-
ra ser um custo económico. As

descendências numerosas fazem

parte do nosso passado. Muito em
breve vamos ter novos resultados
sobre os comportamentos e cons-

trangimentos de homens e mulhe-
res sobre estas questões de ter ou
não ter filhos. Os últimos dados

que temos disponíveis são de 1997

e, por isso, a Fundação Francisco
Manuel dos Santos e o Instituto
Nacional de Estatística fizeram
uma parceria para realizar um no-
vo inquérito à fecundidade.

? É possível que Portugal volte
a ter níveis de natalidade capa-
zes de fazer a reposição das ge-
rações?
? Não. Perdemos essa capacida-
de na década de 80 e mesmo que
os níveis de fecundidade aumen-
tem, não vão voltar aos 2,1 filhos

por mulher necessários para re-

por as gerações. É isso que nos
mostram os países nórdicos, on-
de os índices já estão a aumentar.
Porquê? Devido ao desenvolvi-

mento, de que ninguém quer ab-
dicar. Por exemplo, abdicar des-

se progresso para viver num Por-

tugal como o dos anos 60 — um
país marcado pela ignorância, pe-
la falta de autonomia das mulhe-
res e com uma forte e intensa
mortalidade, embora com uma
elevada natalidade e sem ne-
nhum problemas de reposição
das suas gerações. Hoje sabemos

que se tivermos um filho, ele vai
sobreviver ao primeiro ano de vi-
da e terá grande probabilidade
de conhecer os avós e os bisavós.
Isto é, deixou de fazer qualquer
diferença nascer em Portugal ou
na Suécia e antigamente não era
nada assim.


