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Resumo
Nas sociedades ocidentais, o tema do projeto de ter fi lhos tem ganhado destaque devido à redução das 
taxas de natalidade e o adiamento da parentalidade, o que tem trazido repercussões sociais, políticas e 
econômicas, além de implicações para o âmbito da saúde física e mental. Nesse contexto, buscamos 
compreender como o projeto de ter ou não fi lhos vem sendo investigado na literatura científi ca nacional 
e internacional. Por meio de uma revisão sistemática realizada no período de 2009 a 2014, foram sele-
cionados 18 artigos. Os estudos analisados indicam a possibilidade de escolha entre ter ou não fi lhos; 
a entrada da fi gura masculina nesse âmbito; o estabelecimento de pré-condições que confi guram o mo-
mento certo para ter fi lhos; além dos confl itos e ambivalências que permeiam esse processo de escolha. 
Observamos que os estudos internacionais focalizam a tomada de decisão dos indivíduos e visam a 
promoção de políticas públicas, enquanto os trabalhos nacionais buscam compreender fenômenos re-
centes, como a opção de não ter fi lhos. Destaca-se assim, a relevância do tema e a necessidade de sua 
exploração no âmbito da pesquisa nacional, em busca da apreensão dos novos sentidos que emergem do 
relacionamento conjugal e familiar.

Palavras-chave: Parentalidade, conjugalidade, contemporaneidade, revisão de literatura.

Project of Having Children: A Review of National 
and International Scientifi c Literature

Abstract
In Western societies, the theme about the project of having children has gained prominence due to 
the reduction in birth rate and the postponement of parenthood, which has caused social, political and 
economic repercussions, as well as implications for the physical and mental health. In this context, 
this study aimed to comprehend how the project of having children or not has been investigated in the 
national and international scientifi c literature. We carried out a systematic review for the period 2009 to 
2014, with 18 articles being selected. The studies analyzed indicate a choice between having children or 
not; the entry of the male fi gure into this area; the establishment of preconditions that make up the right 
time to have children; and confl icts that permeate this process of choice. The international studies focus 
on the process of choice and aimed to promote public polices, while the national researchers sought 
to understand recent phenomena such as the option not to have children. Therefore, we emphasize the 
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relevance of the theme and the need for studies in the national context, search for new meanings that 
emerge from marital and family relationships.

Keywords: Parenthood, conjugality, contemporaneity, literature review.

Los Planes de Tener Hijos: Una Revisión de la Literatura 
Científi ca Nacional e Internacional

Resumen
En las sociedades occidentales, el tema de tener hijos há ganado atención debido a las tasas de natalidad 
más bajas y el postergación de la parentalidad, que ha traído repercusiones sociales, políticas y econó-
micas, así como las implicaciones para el ámbito de la salud física y mental. En este contexto, se busca 
entender cómo los planes para tener hijos o no se investigan en la literatura científi ca nacional e inter-
nacional. A través de una revisión sistemática realizada de 2009 a 2014, se seleccionaron 18 artículos. 
Los estudios analizados indican la posibilidad de elegir entre tener hijos o no; la entrada de la fi gura 
masculina en esta área; el establecimiento de condiciones previas que integran el momento adecuado 
para tener hijos; además de los confl ictos que atraviesan este proceso de elección. Observamos que los 
estudios internacionales centran se en el proceso de elección y son destinadas a la promoción de po-
líticas públicas, mientras que los esfuerzos nacionales tratan de comprender los fenómenos recientes, 
como la decisión de no tener hijos. Cabe destacar de esta manera la importancia de la cuestión y su 
explotación en la pesquisa nacional, en busca de los nuevos signifi cados que emergen de las relaciones 
matrimoniales y familiares.

Palabras clave: Parentalidad, matrimonio, contemporaneidad, revisión de literatura.

Nas sociedades ocidentais, temos observado 
nos últimos cinquenta anos o constante declínio 
nas taxas de natalidade, o aumento da idade em 
que homens e mulheres têm seu primeiro fi lho, 
bem como do número de casamentos e divórcios 
(Badinter, 2011). Esse quadro traz implicações 
sociais diversas, como nos sistemas de proteção 
social e da saúde, sinalizando transformações na 
vida conjugal e familiar (Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística, 2012). Embora tenham 
surgido inicialmente nos países desenvolvidos, 
as mudanças nos padrões reprodutivos seguem 
a mesma tendência no contexto brasileiro o que 
aponta para a necessidade de compreender os 
elementos que participam da escolha contempo-
rânea entre ter ou não fi lhos. 

A possibilidade de escolha acerca da pa-
rentalidade remete a um fenômeno contempo-
râneo que se consolidou no decorrer do século 
XX, como destaca Scavone (2001), ao pontuar 
a dimensão refl exiva que passou a permear essa 
decisão. Conforme os argumentos da autora, 
destacamos que ter ou não fi lhos passa a ser uma 

decisão infl uenciada pelas condições subjetivas, 
biológicas, econômicas e sociais do casal. Além 
disso, quanto maior a possibilidade de acesso à 
informação e ao conhecimento especializado, 
maior será a refl exão antes da tomada de decisão.

É nesse contexto de parentalidade por op-
ção que vislumbramos a emergência de um pro-
jeto de vida que se mostra menos padronizado 
e, portando, mais personalizado, diferenciando-
-se do modelo tradicional anterior que incluía 
casamento e fi lhos em qualquer relacionamento 
amoroso estável (Borges & Magalhães, 2013; 
Furstenberg, 2010). Assim, consolida-se na atu-
alidade, um modelo de união em que predomina 
a relação igualitária entre os parceiros, a valori-
zação do companheirismo no vínculo conjugal, 
e a ausência de obrigações quanto à reprodução 
(Merli, 2012).

Barbosa e Rocha-Coutinho (2012) reconhe-
cem que vivemos um momento de transição em 
que os modelos antigos coexistem com os novos 
papéis que passam a fazer parte do cotidiano. Tal 
processo culmina em uma experiência paradoxal 
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para os casais que se defrontam com as exigên-
cias do viver contemporâneo, uma vez que este 
prioriza valores individualistas, como autonomia 
e desenvolvimento profi ssional, ao mesmo tem-
po que enfatiza a importância da conjugalidade 
e o desenvolvimento de ideias e projetos em co-
mum (Neves, Dias, & Paravidini, 2013).

Rios e Gomes (2009a) sinalizam, ao realizar 
uma revisão de literatura acerca da opção por não 
ter fi lhos, a importância que a dimensão da esco-
lha assume na vida dos casais contemporâneos, 
ultrapassando inclusive as questões relacionadas 
à parentalidade, pois o fato de poder escolher se 
converte em fonte de satisfação pessoal e con-
jugal. Entretanto, as autoras também referem os 
confl itos e angústias que podem acompanhar o 
processo de decisão, sobretudo quando há pre-
conceito contra casais sem fi lhos.

Tais apontamentos convergem para as colo-
cações de Nunes (2011) sobre o ideal da “mulher 
contemporânea”, na medida em que este perma-
nece atrelado à maternidade, produzindo intenso 
sofrimento na mulher que busca conciliar a vida 
familiar e a profi ssional. Tal cenário pode con-
duzir à opção pela maternidade tardia, processo 
que pode se fazer acompanhar de intensa ambi-
valência, devido a difi culdade de conciliar a fun-
ção materna com os papéis que já se encontram 
estruturados (Cooke, Mills, & Lavender, 2010; 
Travassos-Rodriguez & Féres-Carneiro, 2013).

Por ser um fenômeno recente, especialmen-
te no contexto brasileiro, Rios e Gomes (2009a) 
destacam que a opção por não ter fi lhos ainda é 
um tema pouco estudado, o que explica o pre-
domínio de artigos internacionais, pelo fato de 
que os países europeus testemunham tais trans-
formações há mais tempo. Segundo as autoras, o 
envelhecimento da população e a diminuição nas 
taxas de natalidade são problemáticas que sina-
lizam, no cenário atual, a necessidade de novas 
políticas sociais, além da produção de conheci-
mento científi co que promova uma compreensão 
mais afi nada com as questões contemporâneas. 

Tendo em vista a relevância social do tema, 
e nossa intenção de estimular a produção cientí-
fi ca nacional, propomos este estudo com o obje- 
tivo de compreender como o projeto de ter ou 
não fi lhos vem sendo investigado na literatura 

nacional e internacional. Compreendemos o pro-
jeto de ter ou não fi lhos como a dimensão refl e-
xiva do processo de escolha conjugal no campo 
da parentalidade, cujos elementos constituintes 
remetem ao biológico, ao psicológico e ao social. 

Estratégias Metodológicas

Para organizar a literatura consultada, elabo-
ramos uma revisão sistemática por compreender 
que esse método viabiliza a avaliação crítica e a 
síntese da temática focalizada, possibilitando o 
acesso ao conhecimento produzido e o aprofun-
damento das questões abordadas (Mendes, Sil-
veira, & Galvão, 2008). A busca dos artigos foi 
realizada nas bases Scientifi c Electronic Library 
Online (SciELO) Brasil, SciELO Regional, Pe-
riódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Li-
teratura Latino-Americana e do Caribe em Ciên-
cias da Saúde (LILACS), PsycINFO e Academic 
Search Premier, a fi m de garantir a abrangência 
de produções nacionais e internacionais. 

Nas bases indexadoras SciELO Brasil, 
SciELO Regional, LILACS e PePSIC, reali-
zamos quatro buscas distintas, combinando as 
palavras-chave “casamento” e “casal” com os 
descritores “fi lhos” e “parentalidade” (casamen-
to “e” fi lhos; casamento “e” parentalidade; casal 
“e” fi lhos; casal “e” parentalidade). Adotamos 
termos genéricos para essa busca ao constatar 
que a literatura nacional não conta com termos 
específi cos para o tema investigado, além do fato 
de que tal procedimento ampliaria o número de 
estudos encontrados, corroborando os resultados 
obtidos por Rios e Gomes (2009a) que, ao reali-
zarem uma revisão sistemática acerca da opção 
por não ter fi lhos, também se depararam com a 
ausência de descritores especializados na litera-
tura nacional. 

Nas bases PsycINFO e Academic Search 
Premier, realizamos duas buscas combinando 
o descritor “decision making” com as palavras-
-chave “parenthood” e “childbearing”, o que 
permitiu vislumbrar que a literatura internacio-
nal conta com termos mais específi cos. 

Elegemos como critérios de inclusão que os 
artigos empíricos estivessem indexados, redigi-
dos em português, espanhol ou inglês, e aten-
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dessem aos objetivos da revisão, ou seja, abor-
dassem o tema do projeto de ter ou não fi lhos, 
exclusivamente em homens e mulheres heteros-
sexuais. Compreendemos que a abordagem das 
diversas confi gurações familiares, como as fa-
mílias homoafetivas, monoparentais ou recom-
postas ampliaria demasiadamente o foco desta 
revisão, além destes temas já delimitarem uma 
área de pesquisa própria, merecendo, portanto, 
um trabalho à parte. 

Com o intuito de delinear o campo das pu-
blicações mais recentes acerca do projeto de ter 
fi lhos, consideramos os trabalhos publicados nos 
últimos cinco anos como objeto desta revisão, 
entendendo que esta refl etiria o panorama da 
pesquisa contemporânea. Dessa forma, as bus-
cas nas bases de dados foram realizadas no perí-
odo de Janeiro de 2009 a Maio de 2014. Foram 
privilegiadas as publicações recentes, não sen-
do estabelecidas restrições no que se refere ao 
delineamento metodológico, abordagem teórica 
ou área do conhecimento em que o estudo foi 
desenvolvido, sendo incluídas publicações de 

diversas áreas, como Psicologia, Antropologia, 
Economia e Enfermagem. 

Atendendo a critérios de exclusão, descarta-
mos artigos teóricos ou de revisão de literatura, 
capítulos de livros, resenhas, dissertações e teses. 
Também excluímos aqueles que se afastavam do 
tema ou que partiam de recortes muito específi -
cos, como a decisão de ter fi lhos em contextos de 
enfermidades, tais como câncer e HIV-aids, ou 
em relações homoafetivas ou, ainda, em casos 
de esterilidade. 

Após a realização das buscas, obtivemos o 
total de 372 artigos; entretanto, após unifi carmos 
os resultados das pesquisas, excluindo artigos 
que estivessem repetidos, obtivemos um total de 
243 publicações. Realizamos a leitura dos títulos 
e resumos dos 243 artigos e selecionamos aque-
les que estavam em consonância com a questão 
norteadora deste estudo, ou seja, que se relacio-
nassem ao projeto de ter fi lhos na contempora-
neidade. A partir de tal procedimento, apresenta-
do na Figura 1, obtivemos um total de 18 artigos 
que passaram a compor o corpus desta revisão 
de literatura.

Figura 1. Etapas da revisão sistemática.
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Na etapa seguinte, realizamos a leitura com-
pleta de cada um dos trabalhos, elaborando uma 
síntese das principais informações, tais como 
seus objetivos, participantes, metodologia, e re-
sultados obtidos, dados estes que foram sumari-
zados em tabelas, a fi m de facilitar a visualiza-
ção dos achados. Os achados deste estudo foram 
discutidos com os demais pesquisadores de nos-
so grupo de pesquisa, atendendo à demanda de 
triangulação, proposta por Stake (2011) como 
procedimento que incrementa a fi dedignidade da 
pesquisa qualitativa, assegurando a validade dos 
dados extraídos e a congruência dos resultados. 

Resultados

A presente revisão foi composta por 18 arti-
gos, sendo quatro nacionais e 14 internacionais, 
publicados em periódicos pertencentes a diver-
sas áreas do conhecimento. Metade dos estudos 

selecionados são interdisciplinares, enquanto a 
outra metade distribuem-se em disciplinas es-
pecífi cas, como a Antropologia, a Economia, a 
Enfermagem e a Psicologia. Destacamos ainda 
que, na literatura nacional, a maior parte dos tra-
balhos selecionados encontra-se em revistas da 
área da Psicologia, enquanto os artigos interna-
cionais foram publicados em periódicos interdis-
ciplinares. 

Quanto ao delineamento dos estudos, 10 
adotam métodos quantitativos, enquanto oito são 
estudos qualitativos. Em relação ao país de ori-
gem, quatro estudos foram realizados no Brasil, 
dois na Alemanha, Austrália, Canadá, Portugal 
e Suécia e um em cada um dos seguintes países: 
África do Sul, Hungria, Inglaterra e Itália.

Quanto às características metodológicas 
(delineamento, participantes, procedimento de 
coleta, registro e análise dos dados) os trabalhos 
nacionais são apresentados na Tabela 1 e os in-
ternacionais na Tabela 2.

Tabela 1 
Categorização dos Artigos Nacionais Recuperados em Termos de Delineamento, Participantes, Procedi-
mento de Coleta, Registro e Análise dos Dados (n=4)

Artigo Delineamento Participantes Procedimento             
de coleta

Procedimento            
de registro

Análise        
dos dados

1. Borges            
& Magalhães 
(2013)

Qualitativo

10 homens e 10 
mulheres, divididos 

em dois grupos 
(27-34 e 63-69 anos)

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio
Análise de 
discurso

2. Rios 
& Gomes  
(2009b)

Qualitativo

Quatro casais 
heterossexuais de classe 

média ou alta, sem 
fi lhos por opção 

e com mais de 35 anos

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações

em áudio

Categorização 
de tópicos 
emergentes

3. Silva et al. 
(2013) Qualitativo

Oito mulheres, usuárias 
de Unidade Básica 

de Saúde

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio

Análise 
temática 

de conteúdo

4. Sohne        
& Wendling 
(2011)

Qualitativo

Três casais, com idade 
entre 35 e 41 anos, 
que optaram por 

não ter fi lhos

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio
Análise de 
conteúdo
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Tabela 2 
Categorização dos Artigos Internacionais Recuperados em Termos de Delineamento, Participantes, Proce-
dimento de Coleta, Registro e Análise dos Dados (n=14)

Artigo Delineamento Participantes Procedimento 
de coleta

Procedimento 
de registro

Análise 
dos dados

1. Gauthier 
& deMontigny    
(2013)

Qualitativo
12 homens, pais pela 

primeira vez, com idade 
entre 21-35 anos

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio

Análise 
temática

2. Guedes, Pereira, 
Pires, Carvalho, & 
Canavarro (2013)

Quantitativo 614 indivíduos com 
idade entre 19 e 49 anos Escala Autopreen-

chimento
Procedimentos 

estatísticos

3. Hollos & 
Bernardi (2009) Qualitativo 19 casais com idade 

entre 20 e 42 anos
Entrevistas 

semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio

Análise 
temática

4. Holton, Fisher, 
& Rowe (2009) Quantitativo 569 mulheres com idade 

entre 30 e 34 anos
Questionários 

fechados
Autopreen-
chimento

Procedimentos 
estatísticos

5. Hutteman, 
Bleidorn, Penke,  
& Denissen (2013)

Quantitativo
2482 casais capazes 

biologicamente 
de ter fi lhos

Dados de pesquisa 
populacional ___ Procedimentos 

estatísticos

6. Iacovou & 
Tavares (2011) Quantitativo 10.000 indivíduos Dados de pesquisa 

populacional ___ Procedimentos 
estatísticos

7. Kaufman & 
Bernhardt (2012) Quantitativo

650 indivíduos 
heterossexuais 

e sem fi lhos 

Dados de pesquisa 
populacional ___ Procedimentos 

estatísticos

8. Matias & 
Fontaine (2013) Quantitativo 403 indivíduos com 

idade média de 36 anos Escala Autopreen-
chimento

Procedimentos 
estatísticos

9. Morison (2013) Qualitativo
12 homens e 11 

mulheres, heterossexuais 
e de classe média

Entrevistas 
semiestru-

turadas

Não 
especifi cado

Método 
discursivo- 
-narrativo

10. Öst (2012) Quantitativo

2.059 indivíduos, 
divididos em três 
grupos conforme 

a data de nascimento 
(1956, 1964 e 1974)

Dados 
de pesquisa 

populacional
___ Procedimentos 

estatísticos

11. Pinquart, 
Stotzka, & 
Silbereisen (2010)

Quantitativo 267 jovens adultos com 
idade entre 25-30 anos

Questionário 
fechado

Autopreen-
chimento

Procedimentos 
estatísticos

12. Roberts, 
Metcalfe, Jack, 
& Tough (2011)

Quantitativo

495 homens com idade 
entre 20 e 45 anos, 

sem fi lhos biológicos 
divididos em quatro 

grupos conforme 
a faixa etária

Questionário 
fechado

Preenchimento 
por parte dos 
pesquisadores 

(pesquisa realizada 
através de contato 

telefônico)

Procedimentos 
estatísticos

13. Testa, Cavalli, 
& Rosina (2014) Quantitativo 2.098 casais com

 idade entre 18 e 49 anos
Dados de Pesquisa 

Populacional ___ Procedimentos 
Estatísticos

14. Thompson, 
Lee, & Adams 
(2013)

Qualitativo

16 estudantes 
universitários do sexo 
masculino, com idade 

entre 18-25 anos, 
solteiros e sem fi lhos

Entrevistas 
semiestruturadas

Transcrições 
das gravações 

em áudio
Análise 
temática



Projeto de Ter Filhos: Uma Revisão da Literatura Científi ca Nacional e Internacional.  213

Observamos que no âmbito dos estudos na-
cionais, identifi cam-se exclusivamente trabalhos 
qualitativos, não sendo encontrado nenhum tra-
balho quantitativo. Nas pesquisas qualitativas, 
a entrevista semiestruturada foi adotada como 
procedimento padrão em todos os casos, assim 
como a análise de discurso como método de aná-
lise dos dados, embora tenham se orientado por 
referenciais teóricos distintos. 

No caso das pesquisas internacionais, verifi -
camos um predomínio de pesquisas quantitativas 
(77,8%), sendo que em metade dos casos foram 
utilizados dados de pesquisa populacional (Hut-
teman et al., 2013; Iacovou & Tavares, 2011; 

Kaufman & Bernhardt, 2012; Öst, 2012; Testa et 
al., 2014). Em todos os estudos quantitativos, os 
dados se produziram a partir de questionário ou 
escala próprios, sendo os procedimentos estatís-
ticos adotados para a análise dos dados. 

Nos estudos qualitativos internacionais 
(22,2%), observamos a mesma tendência dos 
estudos nacionais, sendo a entrevista semiestru-
turada o único procedimento adotado, enquanto 
a análise de discurso fi gurou como método de 
análise de dados.

Os objetivos e resultados dos estudos que 
compõem essa revisão estão sumarizados nas 
Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 
Objetivos e Principais Resultados dos Estudos Nacionais Recuperados (n=4)

Artigo Objetivos Principais resultados

1

Analisar os projetos de vida de indivíduos 
de diferentes gerações, dando ênfase para 
o lugar que constituir uma família ocupa 

em seus planos.

Despadronização das trajetórias de vida e desestruturação 
do modelo familiar baseado no casamento quando 

comparado o discurso dos dois grupos. Filhos passam 
a ser projetos individuais e ter importância central 

para a ideia de família.

2

Refl etir acerca do estigma 
e conjugalidade presentes na opção 

de casais por não ter fi lhos.

A estigmatização, sentida pelos participantes, parece 
refl etir a difi culdade ainda existente na convivência 

com as diversas formas de família, o que produz nos casais 
uma maior necessidade de reparações ou a presença 

de alguma força reativa de defesa.

3
Descrever como as mulheres percebem 

a participação do companheiro no 
planejamento familiar.

Emergência de duas categorias principais: a primeira 
refere-se ao acordo realizado pelo casal sobre o momento 

de ter fi lhos e a segunda, sobre a responsabilidade 
da mulher acerca da contracepção. 

4

Investigar o signifi cado de família para 
casais que optaram por não ter fi lhos, 
bem como analisar a infl uência social 
e da família de origem frente a essa.

O signifi cado de família mostrou-se permeado 
de divergências, já que parte dos participantes considera 
que ser casal é o sufi ciente, enquanto para outros existe 

a necessidade de fi lhos.
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Tabela 4 
Objetivos e Principais Resultados dos Estudos Internacionais Recuperados (n=14)

Artigo Objetivos Principais resultados

1 Descrever os elementos que contribuem 
para a decisão dos homens de ter o 

primeiro fi lho.

Os elementos que contribuem para a decisão relacionam-se 
a quatro áreas principais: características pessoais, interpessoais 

socioeconômicas e temporais.

2 Construir a versão fi nal do Childbearing 
Motivations Scale (CMS) e examinar 
sua estrutura fatorial e propriedades 

psicométricas.

Versão fi nal da CMS foi composta por 26 motivações positivas
(aspectos socioeconômicos, realização pessoal, continuidade 

e relacionamento do casal) e 21 motivações negativas (exigências 
da parentalidade, preocupação social, estresse no relacionamento).

3 Examinar as atitudes e decisões de ter 
fi lhos em jovens casais no período pós-

transição ao socialismo.

Os casais ressaltam a importância de uma série de requisitos 
como segurança fi nanceira e um bom relacionamento conjugal 

para ter fi lhos.

4 Investigar a relação entre atitudes em 
relação à maternidade e os resultados 

férteis das mulheres.

Emprego, nível educacional e religião foram os fatores 
sociodemográfi cos que se mostraram relacionados às atitudes 

das mulheres em relação à maternidade. 

5 Investigar as associações entre 
a personalidade dos parceiros, 
as expectativas e intenções de 

parentalidade e os resultados férteis 
do casal um ano depois.

Baixos níveis de expectativas negativas estão associados 
com a alta intenção de se tornar pai nos próximos dois anos, 

enquanto as expectativas positivas parecerem não ter infl uência.

6 Examinar os efeitos das características 
dos indivíduos e de seus parceiros no 

ajustamento das expectativas em relação 
à fertilidade.

Presença ou ausência de parceiro não se caracterizou como 
fator signifi cativo. Entre os participantes com parceiro, 

observou-se que esses consideram os planos do companheiro 
no processo de decisão.

7 Examinar a relação entre a cultura 
organizacional e os planos de fertilidade 

na Suécia.

Homens parecem ter mais intenção de ter fi lhos se o trabalho 
da parceira facilita o acesso à licença maternidade e ao trabalho 

de meio período. Enquanto as mulheres demonstram maior 
intenção quando o parceiro é bem remunerado.

8 Descrever a construção e validação de 
um instrumento em língua portuguesa 
para análise dos motivos subjacentes à 

decisão de ter ou não fi lhos.

A versão fi nal da escala é composta por 30 itens que remetem 
a motivos para ter ou não fi lhos, relacionando-se a quatro fatores: 
enriquecimento emocional, reconhecimento social, interferência 

no estilo de vida e difi culdades na educação do fi lho.

9 Investigar a participação do homem 
heterossexual sul africano no processo 

de decisão de se tornar pais.

Importância da inclusão da fi gura masculina que mostrou 
ter um papel passivo perante as decisões do casal.

10 Contribuir para a compreensão da 
correlação entre ter casa própria e 

tornar-se pai, considerando o potencial 
entre esses dois eventos.

Os resultados indicam uma correlação entre os dois eventos, 
principalmente para os dois grupos mais jovens. Ser proprietário 

de uma casa mostra-se como condição para ter fi lhos.

11 Avaliar a ambivalência envolvida no 
confl ito aproximação/ hesitação entre 

querer ou não ter fi lhos.

Minoria dos participantes mostrou-se ambivalente quanto à temática. 
Pareceram ser fatores relacionados à ambivalência: a divergência 
entre as metas relacionadas a parentalidade e os outros objetivos, 

o alto custo envolvido e também, a indecisão do parceiro

12 Descrever os fatores que infl uenciam 
a intenção dos homens de se tornarem 

pais e descrever as diferenças entre 
as faixas etárias pesquisadas.

Fatores como segurança fi nanceira, adequação da parceira 
e interesse por ter fi lhos são elementos que infl uenciam os quatro 

grupos pesquisados. As questões biológicas mostraram-se 
relevantes apenas para os homens mais velhos.

13 Investigar o processo de escolha em 
relação a ter fi lhos, especialmente no 
que se refere à igualdade dos gêneros.

Os resultados não indicam a existência de igualdade no processo 
de escolha sobre ter fi lhos. Não se confi rmou a hipótese de que 

as mulheres seriam mais infl uentes na tomada de decisão.

14
Explorar o signifi cado subjetivo 

de ter fi lhos e ser pai para estudantes 
universitários do sexo masculino 

na Austrália.

Os participantes consideram tornar-se pai como fundamental 
para a felicidade futura. Mostram-se envolvidos no confl ito ter

 fi lhos na idade certa ou nas condições certa e também, na 
conciliação entre os modelos de paternidade tradicional e atual.
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Discussão 

Com base nos resultados assinalados, suma-
rizamos os principais achados em quatro catego-
rias: Ter ou não fi lhos: um processo de escolha; 
Transição para a parentalidade: um projeto con-
jugal; Momento certo para ter um fi lho e Confl i-
tos relacionados à escolha entre ter ou não fi lhos.

Ter ou Não Filhos: Um Processo                
de Escolha

Diversos autores discutem a dimensão da 
escolha, sinalizando suas implicações tanto no 
âmbito familiar como no social (Borges & Ma-
galhães, 2013; Morison, 2013; Rios & Gomes, 
2009b). A possibilidade de escolher parece se 
consolidar como importante aspecto da vida 
conjugal contemporânea, questão já indicada por 
Rios e Gomes (2009a), embora dela decorram 
novas problemáticas, como a maternidade tardia 
e a estigmatização de casais que escolheram não 
ter fi lhos, que passam a fi gurar como objeto de 
novos estudos (Holton et al., 2009; Sohne & We-
dling, 2011). 

Borges e Magalhães (2013) sinalizam a 
emergência de um novo conceito de família 
centrada no projeto de ter fi lhos, e não mais no 
matrimônio. Segundo as autoras, tal mudança 
parece reduzir a assimetria entre os gêneros, 
aproximando o discurso masculino do feminino, 
na medida em que mantém o foco no desenvol-
vimento profi ssional e independência fi nanceira, 
superando a dicotomia mulher-mãe e homem-
-provedor.

Embora o novo contexto social possibili-
te múltiplas confi gurações familiares, Morison 
(2013) assinala que a persistência de crenças 
heteronormativas pode comprometer a refl exão 
que antecede a tomada de decisão sobre ter ou 
não fi lhos, conduzindo para uma naturalização 
da parentalidade. 

Os estudos que ressaltam o preconceito 
contra casais que decidem não ter fi lhos sugerem 
que esse tipo de escolha ainda está em processo 
de consolidação, sobretudo no cenário nacional 
(Rios & Gomes, 2009a). Parecem prevalecer, 
apesar das transformações, expectativas sociais 

para que os casais optem por ter fi lhos, o que 
aparenta uma resistência à multiplicidade de ar-
ranjos que se delineiam, conforme indicam Rios 
e Gomes (2009b).

A relação entre possibilidade de escolha e 
adiamento da parentalidade é outro ponto explo-
rado pelos pesquisadores, devido ao estabeleci-
mento de projetos de vida que visam unicamente 
o desenvolvimento profi ssional e a independên-
cia fi nanceira (Holton et al., 2009). Em conso-
nância com os achados da revisão de literatura 
realizada por Cooke et al. (2010), o adiamento 
da parentalidade que se manifesta como esco-
lha informada é, na verdade, desinformada, na 
medida em que são negligenciados os limites e 
riscos impostos por uma gravidez tardia.

Considerando as implicações dos padrões 
de fertilidade contemporâneo para a economia 
e a saúde, alguns pesquisadores desenvolveram 
instrumentos psicométricos a fi m de compreen-
der os elementos que participam do processo de 
escolha dos casais (Guedes et al., 2013; Matias 
& Fontaine; 2013). Fatores como a troca afeti-
va, o desenvolvimento pessoal, a transmissão de 
legado e o reconhecimento social parecem con-
tribuir para a decisão de ter fi lhos, enquanto as 
responsabilidades do exercício parental, os pro-
blemas fi nanceiros, as difi culdades na educação 
dos fi lhos e o sofrimento psíquico da gestação 
estão associados à escolha de não ter fi lhos. 

Transição para a Parentalidade:              
Um Projeto Conjugal

Os estudos selecionados assinalam a impor-
tância da inclusão da visão masculina no pro-
cesso de escolha, descentralizando-o da fi gura 
feminina, como tradicionalmente observamos 
(Gauthier & deMontigny, 2013; Roberts et al., 
2011). Desse modo, uma nova dinâmica conju-
gal caracteriza o relacionamento entre homens e 
mulheres que se veem convocados a refl etir e to-
mar uma decisão acerca da futura parentalidade 
(Scavone, 2001).

Testa et al. (2014) concluem que não existe 
igualdade de poder entre homens e mulheres na 
tomada de decisão de ter fi lhos, porém não se 
comprova a hipótese de que as mulheres atuem 
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predominantemente sobre essa questão. Os auto-
res explicam que, uma vez que a parentalidade 
traz implicações para ambos, torna-se necessário 
o estabelecimento de um acordo entre os parcei-
ros; entretanto, o companheiro que pretende ter 
mais fi lhos parece ter mais infl uência no proces-
so de escolha. 

Os achados de Iacovou e Tavares (2011) 
seguem na mesma direção, quando indicam que 
os indivíduos levam em consideração os planos 
de seus parceiros quando planejam ter um fi lho. 
Hutteman et al. (2013) confi rmam que o plane-
jamento do primeiro fi lho é realizado pelo casal; 
porém, a partir do segundo fi lho, a intenção da 
mulher atua como fator decisivo.

Neste cenário em que homens e mulheres 
são convocados a refl etir sobre a parentalidade, 
antes de tomar uma decisão, Kaufman e Bernhar-
dt (2012) salientam que as condições de trabalho 
do casal podem infl uenciar seus projetos, sendo 
este um fator considerado por ambos os parcei-
ros. Segundo os autores, homens com empregos 
que viabilizam a licença paternidade, bem como 
o trabalho em tempo parcial, expressam uma 
maior intenção de ter fi lhos, assim como as mu-
lheres que se benefi ciam da licença maternidade.

Diferentemente dos estudos que se referem 
ao contexto europeu, Silva et al. (2013), que 
analisam o planejamento familiar no contexto 
brasileiro, destacam a existência de um acordo 
entre os parceiros sobre o momento para ter fi -
lhos, o que indicaria um planejamento conjunto; 
contudo, há ainda a responsabilização da mulher 
pela contracepção. As autoras sinalizam que a 
participação do homem no âmbito da assistência 
sexual e reprodutiva no Brasil é ainda incipiente, 
o que indica a necessidade dos profi ssionais da 
saúde considerarem o casal, e não apenas a mu-
lher, como unidade de cuidado. 

Apesar das diferenças encontradas na lite-
ratura nacional e internacional, observamos que 
a participação masculina vem sendo frequente-
mente estimulada no debate social sobre a paren-
talidade e o cuidado infantil. Tal conduta rompe 
com uma tradição que delegava tais tarefas para 
a mulher, para incluir o homem como sujeito de 
direitos e deveres.

Momento Certo para Ter um Filho
Em parte dos estudos buscou-se identifi car 

os elementos que indicam aos casais o momento 
certo para ter fi lhos, como é o caso dos trabalhos 
de Cooke et al. (2010), Gauthier e deMontigny 
(2013), Hollos e Bernardi (2009), Öst (2012), 
Roberts et al. (2011) e Thompson et al. (2013). 

Os pré-requisitos identifi cados pelos ho-
-mens remetem a características pessoais, como 
o desejo ter fi lhos e formar uma família; inter-
pessoais, associados à infl uência do parceiro e 
do contexto social; socioeconômicas, que se 
relacionam à estabilidade pessoal e à aquisição 
da casa própria e, fi nalmente, características 
temporais, que aludem às questões biológicas 
e à maturidade pessoal (Gauthier & deMontig-
ny, 2013; Roberts et al., 2011, Thompson et al., 
2013). Cabe ressaltar que considerações relati-
vas aos aspectos biológicos parecem ser mais 
relevantes para o homem mais velho, como des-
tacam Roberts et al. (2011).

Em meio a um amplo conjunto de pré-condi-
ções, Thompson et al. (2013) enfatizam a emer-
gência do confl ito entre ter fi lhos nas condições 
certas ou na idade certa, visto que a considera-
ção de tantos elementos levaria ao adiamento 
da parentalidade até que estes objetivos fossem 
atingidos. Os autores destacam, ainda, que os 
homens se defrontam com modelos confl itantes 
de paternidade, já que a visão tradicional do pai 
como provedor fi nanceiro coexiste com o ideal 
contemporâneo de um pai mais participativo e 
envolvido na criação dos fi lhos.

Quando entrevistam casais, Hollos e Ber-
nardi (2009) identifi cam critérios semelhantes 
aos anteriormente citados, como renda estável, 
segurança fi nanceira, bom relacionamento com 
o parceiro, parceria estável e acesso a creches. 
Embora a satisfação de todas essas condições 
conduza à parentalidade tardia, parece persistir 
uma despreocupação em relação às questões bio-
lógicas, como apontado na revisão de literatura 
realizada por Cooke et al. (2010).

A partir da análise dos estudos, observamos 
que a incorporação dos valores do capitalismo 
nos relacionamentos afetivos parece contribuir 
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para a concepção de que existe um momento 
certo para ter fi lhos, o que pode culminar na 
idealização da experiência parental e na conse-
quente frustração de expectativas (Neves et al., 
2013; Nunes, 2011; Travassos-Rodriguez & Fé-
res-Carneiro, 2013). Além disso, as implicações 
da parentalidade tardia, tais como a necessidade 
de reprodução assistida, e sua parcela de sofri-
mento e altos custos fi nanceiros, parecem ser 
desconsideradas pelos casais que supõem um 
controle sobre as questões biológicas, do mes-
mo modo como controlam suas vidas (Cooke et 
al., 2010).

Confl itos Relacionados à Escolha           
de Ter ou Não Filhos

Ao investigar a opção conjugal de não ter 
fi lhos, Rios e Gomes (2009b) destacam que o 
modo como cada casal lida com essa escolha 
relaciona-se ao nível de ambivalência e confl ito 
durante o processo, mas também ao tipo de vín-
culo estabelecido. Segundo as autoras, nos casos 
em que a ambivalência é maior, pode haver uma 
maior necessidade de reparação ou outra forma 
de defesa para lidar com a estigmatização e o 
preconceito ainda vigentes. 

O estudo de Pinquart et al. (2010) refere um 
predomínio da ambivalência quando o confl ito 
entre a parentalidade e os demais objetivos é 
infl uenciado pelo alto custo fi nanceiro envolvi-
do, além da indecisão dos parceiros. Os autores 
acrescentam que as mulheres tendem a ser mais 
ambivalentes que os homens, e que estes alme-
jam ter mais fi lhos que elas. 

Tais questões confi rmam as colocações de 
Travassos-Rodriguez e Féres-Carneiro (2013) 
sobre a impossibilidade de expressão da ambi-
valência materna na sociedade contemporânea, 
diante dos ideais de mãe e profi ssional vigentes. 
Na direção dos argumentos de Nunes (2011), 
destacamos o ideal da “mulher contemporânea”, 
que alia o desenvolvimento profi ssional à mater-
nidade, como gerador de sentimentos de culpa, 
ao propor um modelo que desconsidera as neces-
sidades pessoais.

Considerações Finais

A partir desta revisão de literatura, iden-
tifi camos quatro pontos fundamentais que 
permeiam a temática do projeto de ter ou não 
fi lhos: o processo de escolha entre ter ou não 
fi lhos, a transição para a parentalidade como 
projeto conjugal, o momento certo para se ter 
um fi lho, e os confl itos que permeiam o proces-
so de escolha. Os estudos científi cos destacam 
a complexidade desse percurso conjugal, cuja 
emergência e crescente visibilidade aponta para 
a relevância de seu estudo. A compreensão dos 
padrões reprodutivos contemporâneos permite 
subsidiar tanto práticas profi ssionais na área da 
saúde, quanto a proposição de políticas públicas 
mais afi nadas com as demandas sociais contem-
porâneas.

A maior parte da produção científi ca sobre 
o tema investigado é internacional, questão esta 
que pode estar relacionada ao fato dos países 
europeus, bem como a Austrália e o Canadá, 
estarem testemunhando as novas confi gurações 
conjugais e familiares há mais tempo que o Bra-
sil, conforme já apontado por Rios e Gomes 
(2009a). Essa convivência com uma maior di-
versidade de padrões reprodutivos e seus efeitos, 
como o envelhecimento da população, explica o 
fato de que somente nos estudos internacionais 
se manifeste a intenção de que seus resultados 
revertam para o desenvolvimento de políticas 
públicas que visem elevar as taxas de natalidade 
(Hutteman et al., 2013; Kaufman & Bernhardt, 
2012; Öst, 2012; Roberts et al., 2011). 

Esse fato tem implicações, inclusive na 
opção metodológica dos estudos, já que no 
cenário internacional predominam os trabalhos 
sobre o processo da tomada de decisão, ou seja, a 
abordagem do participante antes de sua escolha 
(Hollos & Bernardi, 2009; Holton et al., 2009; 
Iacovou & Tavares, 2011; Pinquart et al., 2010; 
Roberts et al., 2011; Testa et al., 2014; Thompson 
et al., 2013). Em contrapartida, nos trabalhos 
nacionais o participante é abordado após a to-
mada de decisão, o que pode ser explicado pelo 
fato de que os novos arranjos familiares, a opção 
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de não ter fi lhos e o adiamento da maternidade 
são fenômenos ainda recentes (Rios & Gomes, 
2009a, 2009b; Silva et al., 2013; Sohne & 
Wendling, 2011).

A abundância de estudos no contexto in-
ternacional, em oposição à incipiente produção 
brasileira, aponta para a necessidade de investi-
gações empíricas no âmbito nacional que discu-
tam o processo de escolha conjugal quanto a ter 
ou não fi lhos. Identifi camos na produção cienti-
fi ca nacional as mesmas lacunas apontadas por 
Rios e Gomes (2009a): a incipiência da pesquisa 
brasileira acerca da temática aqui investigada, 
a concentração dos estudos em grandes centros 
urbanos e a adoção unânime do delineamento 
qualitativo. 

Apontamos como limitações deste estudo 
de revisão, a adoção de descritores distintos para 
a busca nacional e internacional que, embora 
estratégica, devido à ausência de correspondên-
cia de termos entre os idiomas, pode difi cultar a 
apreensão do fenômeno, bem como a replicabili-
dade do estudo. Além disso, o fato de não termos 
complementado a pesquisa inicial com a análise 
das publicações constantes na lista bibliográfi ca 
dos artigos selecionados pode ter impedido que 
outros estudos elegíveis fossem incluídos nesta 
revisão.

Os resultados obtidos oferecem subsídios 
para a prática clínica com casais e famílias, in-
clusive no que se refere à elaboração de ações 
profi láticas que podem abordar questões como a 
ambivalência envolvida no processo de escolha 
e as implicações da parentalidade tardia. Além 
disso, a crescente visibilidade da temática no 
contexto nacional e suas repercussões no âmbito 
sociopolítico, permitem-nos conjecturar sobre o 
papel da produção de conhecimento na promo-
ção de políticas públicas que atendam efetiva-
mente as necessidades das famílias. 

Esperamos que este estudo de revisão in-
centive a produção de conhecimento sobre o 
projeto de ter fi lhos, possibilitando a refl exão 
sobre as demandas familiares contemporâneas e 
a desconstrução de estereótipos relacionados aos 
modelos familiares. No âmbito da Psicologia, 
promover a compreensão crítica acerca do pro-
cesso de tornar-se pai e mãe confi gura-se como 

uma importante questão, ao romper com a longa 
tradição de centralizar os estudos sobre a infân-
cia ou a família na fi gura materna.

Finalizamos esta revisão sugerindo novos 
objetivos de pesquisa, tais como a elaboração 
conjugal do projeto de ter ou não fi lhos, a trans-
formação da conjugalidade ao longo da transição 
para a parentalidade, além da elaboração de no-
vos desenhos de pesquisa que incluam a fi gura 
masculina, explorem novas metodologias e am-
pliem os contextos de pesquisa para além dos 
grandes centros urbanos. 
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