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AMAR É QUERER GERAR E PROCRIAR Bauman, Z. 2006



OBJETIVOS - REFLETIR SOBRE:

1. A parentalidade
 = fecundidade a dois/coletiva, que se opõe à visão 

individualizada da maternidade/paternidade

2. O nascimento de um filho 
 experiência/acontecimento que desestrutura e 

desestabiliza

3. Os “lugares” de mudança e as 
resistências

4. O futuro (plural) da Parentalidade 

Fecundidade 
a dois

Experiência que 
transforma

Mudança
Centralidade 

do filho  

Intervir de forma 
integrada e não 
individualizada



Conjugalidade

1. PARENTALIDADE

Maternidade

Paternidade 
Fecundidade 

Parentalidade 

• Natalidade 

• Tipos de família
• Nupcialidade/união de facto
• Nascimentos fora e dentro do 

casamento  

• Idade da mulher e do 
homem ao nascimento  do 
1º filho 

• Dimensão dos agregados 
em função do número de 
filhos• Taxa e índice sintético 

de fecundidade



PARENTALIDADE – RESPONSABILIDADE PARTILHADA 
DE CUIDAR DE UM/A FILHO/A

parentalidade

paternidade 
homem/pai

partilha diáriacorresponsabilidade 

maternidade 
mulher/mãe

CUIDAR

• Socialidade do indivíduo (Ferrarotti,2013)
• Transição familiar – reestruturação interior e 

das relações sociais (Cowan, in Lalanda, 2015)
• Co-parentaliade – (Mesquita, 2013)
• Cuidar = agir para com o outro (Ilharco, 2021)



AMAR E CUIDAR = DES/(RE)CENTRAMENTO
Amar significa abrir-se ao destino,
em que o medo se funde com o
regozijo numa amálgama
irreversível, onde a liberdade se
incorpora no outro, o companheiro
no Amor

(Bauman, Z. 2006)

Amar é centrífugo, ao contrário do
desejo que é centrípeto. (Bauman)

Amar 
outro 

Eu
Desejo

Medo e regozijo

Liberdade incorporada 
no outro



PARENTALIDADE – FELICIDADE E PREOCUPAÇÃO; 
ABERTURA À NOVIDADE E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
Homens

Coisa nova, não há explicação (80H6bx)

Trouxe outra responsabilidade e outra 
liberdade (o que fazer com um filho?) 
(80H6bx)

Preocupação e felicidade (70H2bx)

Mulheres

Sentimento indescritível (80M3alta)

Muda a maneira como vemos o mundo, 
como se veem os perigos (80M5média)

A perspetiva mudou (80M3alta)

Ganho interior, saber que alguém está a 
depender de nós (70M5bx) 



ABRIR-SE AO OUTRO...CRESCER

Homens

Um filho coloca à prova (os pais) 
de diferentes formas e leva(-nos) 
a crescer e a orientar as coisas 
de forma diferente” (80H5baixa).

Deixamos de pensar a dois e 
começamos a pensar só para um 
(70H3alta).

Senti o peso da responsabilidade 
(80H1alta)

Mulheres

Aprendemos com eles, a 
descobrir com eles (70M6bx)
Traz dinamismo, energia, 
objetivos, projetos (80M2alta)

Ganhamos muita 
responsabilidade, a gente cresce 
muito (80M1bx)



PARENTALIDADE ENQUANTO LAÇO/RELAÇÃO 
(BAUMAN, 2006) 

parentalidade

• Duradoira
• Vinculativa
• Transformadora
• Para que...

conjugalidade

• Afinidade
• Escolha que pode 

se desintegrar
• Porque ...



EXPERIÊNCIA HUMANA (BIOLÓGICA, DEMOGRÁFICA,...)
PARA QUE...
Homens 

É um produto” nosso”, a 
imortalidade é olhar para as minhas 
filhas, ali segue um bocadinho de 
mim (80H1alta)

Dar continuidade à nossa vida 
(70H1média)

Tudo o que fazemos acaba por ter 
um propósito, ser melhor para eles 
(80H5bx)

Mulheres 

Foi uma realização como mulher, 
como ser humano. (80M4média)

Construir uma família (80M6bx)

Tenho dificuldades em engravidar, 
quando consegui foi uma coisa 
maravilhosa (70M4média)



PARENTALIDADE - RELAÇÃO QUE TRANSFORMA
Homens

Começamos a ponderar melhor as 
situações antes de tomar uma decisão 
(70H3alta)

Fiquei mais maduro, mais consciente 
daquilo que tinha de fazer (80H3média)

Depois de ser pais, a gente pensa e 
depois é que faz (80H5bx)

Mulheres

A gente transforma-se (80M1bx)

A gente cresce muito, ganhamos aquele
amor (80M5média)

Foi um crescimento como pessoa (80M2alta)

Os filhos tornam-nos mais fortes e fazem 
com que sejamos melhores (80M5média)

Passamos a ser menos egoístas (80M2alta)



2. O NASCIMENTO DE UM FILHO - EXPERIÊNCIA

Transição

Acontecimento 

Experiência 

Desestruturação

Desestabilização

RE(CENTRALIDADE) 
Família 



EXPERIÊNCIA DE PARTILHA

A afeição é uma experiência essencial, 
marcada pela ambivalência (Boutinet, 
2000)
 garante uma estruturação do laço social, 
 comporta um risco de limitação numa relação 

exclusiva.” 

A partilha do quotidiano é, sem dúvida, 
o chão de onde brota a verdadeira 
parentalidade (seja biológica ou 
social).” (Lobo, C., 2009:48)

Experiência afetiva 
essencial mas 
ambivalente –

estrutura e limita

Incerteza na 
conjugalidade, nos 

rendimentos

Partilha do 
quotidiano

Individualismo

Transformação 
Desestruturação e 
desestabilização 

Estilo de 
vida/objetivos

Pessoais, 
profissionais



CENTRALIDADE DO FILHO E EQUILÍBRIO
Homens 

Deixamos de pensar a dois, de nos preocupar 
connosco e passamos a fazer a vida em função 
dos filhos (70H3alta)

Vivo para eles, mas não vivo por obrigação, vivo 
por gosto e por prazer mesmo (70H2bx)

A vida passa a ser em função deles, deixamos de 
ter vida própria (70H3alta)

Mulheres 
Passou a ser o centro das atenções (80M3alta)

Acabamos por dar prioridade aos filhos (80M4média)

Se vou a uma loja a pensar comprar para mim, compro 
é para elas (70H3média)

Perde-se a nossa autonomia porque uma pessoa 
depende de nós (80M1bx)

Não pode ser só para eles (70H4bx)

Tem de haver equilíbrio (70H2bx)

Tento fazer por eles, mas às vezes não estou 
a ajudar (80H5bx)

Não devemos centrar tudo neles (70M1alta)

Embora seja a prioridade, há outras coisas 
(amigos, gastar algum dinheiro comigo) (80M3alta)



RE(ESTRUTURAÇÃO) DO QUOTIDIANO - TEMPOS

Homens 

A nossa rotina muda (80H3média)

Eles englobam as minhas tarefas 
diárias (80H3média)

Eles são dependentes dos transportes 
(80H4média)

Mulheres

A vida não pode ser a mesma. Ela 
precisa de regras (70M4média)

Deixamos de ter tempos para a gente 
(80M1bx).

Deixamos de ter vida social (80M2alta) 

Perdemos convívios, passamos a fazer 
mais vezes lá em casa (80M6bx)



ENTREVISTAS - MUDANÇAS DE ESTILO DE VIDA
Homens 

Somos obrigados a mudar de estilo de vida (80H5alta)

Agora não consigo ver (touradas) pessoas a magoarem 
(70H4bx)

Mudou a minha vida, deixei de fumar (80H4média)

Deixar de fazer fritos, comer mais verduras, muda a 
nossa alimentação (80H3média)

Regressamos à ilha e fez todo o sentido (80H1alta), 
voltamos para cá, para ter mais qualidade de vida 
(80H5bx)

Tivemos de mudar de casa (70H1média)

Mulheres

Antes cuidava mais de mim, tinha aulas de 
ginástica (70M3média)

Privava-me de determinadas coisas (70M3alta)

Passamos por dificuldades económicas 
(80M2alta)

Tivemos de construir uma casa maior 
(70M3média)



TRANSFORMAR REPRESENTAÇÕES 
I(RE)NOVAR COMPORTAMENTOS



O ESSENCIAL DA PARENTALIDADE

” A apropriação de um papel exige uma 
certa distância que, somente ela, 
permite a inovação, importando novos 
reportórios, adaptando-se a situações 
novas, ao mesmo tempo que mantém o 
indivíduo num dado enquadramento “ 
(Singly, 2006:104)

Confrontados com a família 
“homoparental”, as respostas centram-se 
em dois pólos:

vPreparação e 
formação humana dos 
”pais”
vAfeto – cuidado na 
relação com os filhos. 



A RELAÇÃO AFETIVA É ESTRUTURANTE NA 
PARENTALIDADE
Homens 

Não é o género mas a relação que determina a 
educação (80H2 alta)

Sou a favor que a criança seja amada, há tanta 
criança que precisa de amor (70H2bx)

O amor não é por ser homem ou mulher, o que 
está ali é um filho, ponto, não é um género. 
(70H1média) 

Tem a ver com a dedicação que se dá à criança, 
com o amor que se dá a uma criança, os valores 
(80H2alta)

Mulheres 

Se forem bem formados como pessoas, 
serão com certeza bons pais, eles ou elas 
(80M3alta)

Desde que sejam amadas e bem-educadas, 
é indiferente (70M2alta)

Desde que deem amor e os cuidados 
necessários (70M1alta), o importante é dar 
amor e carinho à criança e saber cuidar 
(70M6bx)



QUANDO NÃO HÁ DISTÂNCIA DO PAPEL...

Reafirmam-se os estereótipos que 
validam uma parentalidade biológica 
e condenam uma parentalidade 
“contranatura”; 

Faz-se referência à ausência de 
modelos de masculinidade e 
feminilidade.

Os discursos da “maternidade” vs
“paternidade” modelam a interação e 
“liquidificam os conflitos” (Mannoni, 
1998)

Desde que haja a devida atenção e carinho, é 
possível, apesar de ser contranatura 
(70H5alta)

Há que ter sempre o lado masculino e o lado 
feminino para bater certo (70H4bx)

Isso não vai muito com a natureza da pessoa, 
mas não sei se é pior o preconceito ou os pais 
(hétero) que não cuidam dos filhos 
(70M4média)



DILEMA – VIRAGEM EMANCIPADORA OU 
RESISTÊNCIA CONSERVADORA
A parentalidade enquanto relação afetiva 
estabelecida com um filho

Constitui uma “viragem/encruzilhada” 
(tournant – Goffman)/Lalanda);
 resultante da reorientação 
desencadeada pelo Amor (Goffman)
 “Um acontecimento “tournant” afirma-se 
sobre todo e qualquer outro 
acontecimento anterior e contem ao 
mesmo tempo um futuro completo para 
cada um dos personagens” (Goffman, 
2016:57)

Dilema:

Agir conforme as expectativas de papel 
de género e/ou procurar a própria 
emancipação individual (Bauman, 2013)

As representações da parentalidade 
apontam para a existência de:

Øresistências conservadoras

ØAfirmação da capacidade de 
viragem/mudança 



3. RESISTÊNCIAS CONSERVADORAS
Homens

•Não houve sobrecarga, a minha esposa já estava 
em casa (70H2bx)

•o ritmo da mulher é terrível (speedy Gonzalez) 
muitas vezes não quer ser ajudada, (70H1média)

•Devido à minha profissão, contribui mais com a 
parte financeira (70H1média)

•Sempre ajudei na parte doméstica, repartimos 
tudo, para ela ter mais atenção para a criança 
(80H1bx)

•A mãe é sempre mais cuidadosa que o pai (...)o 
pai gosta mais de brincar (80H6bx)

Mulheres 

• Idealizava “ter as minhas filhas, as minhas bonecas...” 
(70M1alta) São sempre as minhas bebés (70M3média)

• Aí sentimos que somos mulheres (80M6bx).

• a mãe centraliza, organiza para que o bebé esteja em 
1º lugar e o pai nem sempre é assim. Regra geral 
reinicia a sua vida e encaixa o bebé (80M3alta)

• nos primeiros 2/3 meses o meu marido tinha medo, 
(80M5média); quando começam a endireitar-se, a 
sentar, já começam mais a brincar (70M3média)

• A mãe tem outro instinto que o pai não tem, outro 
instinto para tomar conta (80M4média), temos o tal 
instinto maternal (80M2alta)



NÃO RECONHECER A 
PARENTALIDADE MASCULINA CUIDADORA

Homens

• Em bebé eles não se apercebem, 
mas acho que a mãe é diferente, 
mãe é mãe (70H4bx)

• O bebé prefere sempre o apoio 
da mãe, o pai pode dar uma 
ajuda, mas a mãe é com quem 
se identifica e isso é 
perfeitamente normal (70H5alta)

Mulheres 

• Há mulheres que não deviam ser mães. 
Há pais que também servem de mães. O 
coração da mãe é sempre diferente do 
coração do pai, há uma maneira diferente 
de pensar (80M1bx)

• Embora haja pais com instinto maternal 
melhor do que a própria mãe, por norma 
as mães são mais tolerantes (70M1alta)



3. MUDANÇA – VIRAGEM -
COMPLEMENTARIDADE, IGUALDADE NA DIFERENÇA
Homens

Cuidam da mesma maneira, o pai só não pode dar 
de mamar (80H3média)

Ambos têm responsabilidade de educar e 
manifestar afetos (80H3média), têm autoridade e 
afeto (80H4média)

Dizer que são brutos é desculpa para não fazer 
nada (...) não é nada que não se aprenda (70H3alta)

Adoro ser pai, adoro a situação (70H2bx)

Quando se faz por gosto nada nos impede 
(80H4média)

Os pais estão mais comprometidos com a tarefa 
de cuidar e reivindicam maiores responsabilidade (ex. 
banho) (80H2alta)

Mulheres

• Não deve haver diferenças, porque a criança vai acabar 
por se afastar daquele que for mais autoritário, tem de 
haver equilíbrio (M6bx) têm os dois a mesma 
competência e amor (70M5bx);

• Depende da forma como o casal divide as tarefas, tem 
de conversar e decidir...aí a criança percebe que são 
iguais; depende de como interagem com ela (70M6bx) ; 
mas se um se dedica mais ao bebé vai associar ao 
cuidador e, por ex. chama a mãe para tudo. (70M1alta)

• O bebé sentirá a diferença como é cuidado, mas se for 
feito com amor, ele não sentirá essa diferença (70M5bx)



4. O FUTURO DA PARENTALIDADE É PLURAL
A grande ameaça atual é (Edgar Morin, 
2018) 
 O “fechamento” cultural, nacional, individual; 
 A fragmentação do discurso tecnocientífico, 

que esquece a vida, a paixão, o sentido, a 
humanidade. 

“é necessário (um) discurso do 
reencontro, da conexão, da comunicação 
e da empatia” da comunidade e da 
comunhão. (Edgar Morin, 2018:90)

Politicas de incentivo à natalidade

Apoios individualizados (mãe/pai), 
limitados na partilha do tempo em 
comum (parental);

Fundamentação biológica dos direitos 
sociais à parentalidade, ignorando o 
direito aos afetos

Novas Políticas públicas de apoio à Parentalidade

Integrar/interligar as necessidades dos pais;  
 Acompanhamento inicial; “de família para família”, bairros 

humanizados...

Flexibilizar horários de trabalho 
 conciliar da atividade dos pais (mãe e pai) com a vida familiar

Fomentar e organizar os serviços públicos num 
sentido comunitário – escola, saúde, proteção social....
 Atendimento dos pais, partilha de experiências... Interligação de 

serviços... Banco de ajudas (equipamentos...)



EM SÍNTESE
Parentalidade = partilha – comunidade familiar

Relação que vincula e transforma (mulheres e homens)

Experiência desestabilizadora e desestruturante 

Parentalidade = Descentramento conjugal e Centralidade do/a filho/a

Dimensão humana, de construção social, desenvolvimento pessoal;

Integração, que depende mais da vivência familiar como comunidade, do 
que do género. 

A promoção da parentalidade implica políticas de família integradas que 
valorizem as condições e o suporte à comunidade familiar.
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