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RESUMO 

 

O presente estudo procura abordar a conjugalidade, relacionada com uma das dimensões 

mais sobressalentes da mesma, a parentalidade, compreendendo o impacto do nascimento do 

primeiro filho na relação conjugal. A literatura sugere que esta transição acarreta 

repercussões a vários níveis no casal, constituindo um momento de crise no mesmo, todavia, 

retrata esta fase também como um momento de oportunidade e crescimento para o casal, 

promovendo a satisfação com a relação. Neste sentido, procura-se (1) compreender a forma 

como os casais entrevistados vivenciam a transição para a parentalidade, no que diz respeito 

às expectativas acerca da parentalidade, à comunicação, ao conflito, à profissão, ao trabalho 

doméstico, à sexualidade e satisfação conjugal, bem como (2) identificar as principais áreas 

afetadas com o nascimento do primeiro filho, no sentido de delinear orientações para futuros 

projetos de intervenção neste âmbito, que facilitem o ajuste marital. Através de uma 

abordagem metodológica qualitativa, com base no guião de uma entrevista semiestruturada, 

entrevistaram-se oito casais (em separado), que vivenciam a transição para a parentalidade. 

Dos resultados, destaca-se a criação de expectativas face à parentalidade, em que os 

casais se antecipam capazes neste papel, o acrescento dos temas relativos à parentalidade nas 

conversas diárias do casal, surgindo, também, como fonte de conflito, depois do nascimento 

do primeiro filho. Os casais encontram-se satisfeitos com o apoio que recebem, que advém 

sobretudo dos pais e dos casais amigos que vivenciam a mesma etapa; destaca-se a alteração 

do padrão relacional com a família de origem, fruto do nascimento do primeiro filho. O 

trabalho doméstico configura-se mais tradicional, com especial acrescento de tarefas do filho 

para a mulher, enquanto que a profissão adquire menos importância, em prol da prioridade 

da família. Por fim, a sexualidade parece ser um dos campos mais afetados com o 

nascimento do primeiro filho, sobretudo no que concerne à frequência; ainda assim, a 

maioria dos casais entrevistados não reporta menores níveis de satisfação com a sua relação. 

Fruto destas narrativas, procura alertar-se para a pertinência de projetos de intervenção, que 

auxiliem o casal a vivenciar a transição para a parentalidade de forma mais satisfatória, 

antecipando dificuldades e refletindo nas áreas abordadas. Conclui-se a necessidade de 

atentar nesta fase de vida do casal, refletindo-se sobre as limitações do estudo, bem como 

sugestões para investigações posteriores. 

 

Palavras-chave: Relação conjugal, parentalidade, transição, primeiro filho, ajustamento 

conjugal, intervenção, prevenção. 
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ABSTRACT 

 

Parenthood is one of the most important dimensions of conjugality. This study expects 

to understand the impact of the birth of the first child on the marital relationship. The 

literature suggests that this transition has repercussions at various levels in the couple, 

providing a moment of crisis in the couple; however it reflects this phase also as a moment 

of opportunity and growth for the couple, promoting satisfaction with the relationship. 

Thereby we want to (1) understand how the interviewed couples experience the transition to 

parenthood, in relation to expectations about parenting, communication, conflict, career, 

domestic work, sexuality and marital satisfaction, and (2) identify the main affected areas 

with the first baby’s birth, in order to draw up guidelines for future intervention projects in 

this area, to facilitate marital adjustment. Through a qualitative methodological approach, 

based on a semi-structured interview guide, eight couples who experience the transition to 

parenthood were interviewed (separately). 

From the results, we emphasize the creation of expectations about parenting, in which 

couples seem them capable in this role, the addition of topics related to parenting in daily 

conversations of the couple, appearing also as a source of conflict, after the birth of first 

child. These couples are satisfied with the support they receive, which comes primarily from 

parents and friend couples who are experiencing the same transition; they reported a change 

in relationship with family of origin, due to the birth of the first child. Domestic work 

appears as more traditional, with a special addition of tasks’ son to the woman, while the 

profession gets less value, in favor of family priority. Finally, sexuality seems to be one of 

the most affected fields by the birth of the first child, especially in frequency; however  

couples did not report lower levels of satisfaction with their relationship. Result of these 

narratives, it is apparent that intervention programs are necessary to help couples to 

experience the transition to parenthood more satisfactory, anticipating and reflecting 

difficulties in the areas addressed. It seems important to pay attention at this stage of 

couples’ life, so study limitations were remarked, as well as the findings for a future 

investigation. 

 

Key-words: Marital relationship, parenthood, transition, first child, marital adjustment, 

intervention, prevention. 
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RÉSUMÉ 

La présente étude cherche à aborder la conjugalité, en relation avec l’une des 

dimensions les plus importantes de celle-ci, la parentalité, en comprenant l’impact de la 

naissance du premier enfant dans la relation conjugal.  La littérature suggère que cette 

transition à des répercussions a plusieurs niveaux dans le couple, étant aussi un moment de 

crise dans le couple, néanmoins, elle montre aussi que cette phase est un moment 

d’opportunité et croissance pour le couple, qui favorise la satisfaction avec la relation de 

couple. Dans ce sens, on cherche à (1) comprendre la façon dont les couples interrogée ver 

vivent la transition vers la parentalité, la communication, le conflit, la profession, les tâches 

ménagères, la sexualité et satisfaction conjugal, et aussi (2) identifier les principaux 

domaines atteints avec la naissance du premier enfant, dans le but de tracé des orientations 

pour de futures projets d’intervention dans ce domaine, qui puissent faciliter l’ajustement 

marital. Par un abordage méthodologique qualitatif, base sur un guide d’une interview semi-

structuré, on a interview ver huit couples (séparément), qui vivent la transition vers la 

parentalité. 

Parmi les résultats, se démarque la création d’attentes face à la parentalité, ou les 

couples s’anticipent comme capables dans ce rôle, le surplus de thèmes de conversation en 

relation à la parentalité, qui deviennent aussi source de conflits après la naissance du premier 

enfant. Les couples se présentent satisfaits quant au support qu’ils reçoivent, qui survient 

surtout des parents et d’autres couples amis qui vivent la même étape de vie; se démarque le 

changement du modèle relationnel avec la famille d’origine, résultat de la naissance du 

premier enfant. Les tâches ménagères se montrent plus traditionnelles, avec un surplus de 

tâches par rapport à l’enfant pour la femme, pendant que la profession acquiert moins 

d’importance face à la priorité familiale. Enfin, la sexualité parait être l’un des champs les 

plus affectés avec la naissance du premier enfant, surtout en ce qui concerne la fréquence; 

néanmoins, les couples interview ver ne signalent pas des niveaux moins satisfaisants avec 

leur relation de couple. Résultats de ces narratives, on cherche à donner l’alerte pour la 

pertinence de projets d’intervention qui puissent aider le couple a vivre la transition vers la 

parentalité de façon plus satisfaisante, en anticipant les difficultés et en réfléchissant sur les 

thèmes abordés. On conclut qu’il existe un besoin d’être attentif à cette phase de vie dans le 

couple, ce qui à une répercussions directe sur les limitations de cette étude, mais aussi 

comme suggestion pour de futures investigations.  

Mots-clés: Relation conjugal, parentalité, transition, premier enfant, ajustement conjugal, 

intervention, prévention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda a conjugalidade, uma das dimensões mais significativas para 

os indivíduos, que já que as relações românticas representam um contexto relacional por 

excelência; mais precisamente, retrata um momento específico do ciclo de vida do casal, um 

acontecimento marcante na trajetória do mesmo (Camarano, 2006), que se prende com a 

transição para a parentalidade, fruto do nascimento do primeiro filho. 

Ao longo da História, a família foi adotando diferentes configurações, devido às 

mudanças no paradigma conjugal e, consequentemente, parental (Aboim, 2006). As 

alterações das últimas décadas no papel da mulher, do homem, da família, bem como todas 

as novas responsabilidades que aceitaram têm alterado a forma como os casais vivenciam 

esta transição. A literatura não é escassa no que concerne a algumas dimensões do casal que 

variam com o nascimento do primeiro filho, ainda que umas sejam mais retratadas do que 

outras, como o caso da satisfação conjugal ou da divisão do trabalho doméstico, em 

detrimento da comunicação ou das alterações do corpo da mulher, decorrentes de uma 

gravidez. Ainda assim, destaca-se a nem sempre concordância dos estudos, em que alguns 

autores ilustram a transição para a parentalidade como um período de crise (Schultz, Cowan 

& Cowan, 2006), em que várias áreas do casal são afetadas de forma negativa, enquanto que 

outros defendem que este acontecimento surge como uma oportunidade de crescimento da 

díade (Menezes & Lopes, 2007), permitindo um melhor ajuste do casal e uma oportunidade 

de promoção da relação.  

Neste sentido, a proposta deste estudo assenta em compreender de que modo a transição 

para a parentalidade repercute na relação conjugal, atentando-se, deste modo, em diversas 

dimensões do casal, capazes de alterar com o nascimento do primeiro filho. A transição para 

a parentalidade representa uma das maiores mudanças por que o sistema familiar pode 

passar, constituindo o momento em que os cônjuges, antes apenas um casal, tornam-se pais, 

progenitores de uma nova família (Menezes, 2001). O momento de tal passagem é 

extremamente delicado, envolve inúmeros fatores, internos e externos ao sistema familiar; 

procura-se, assim, através dos casais entrevistados, aceder aos significados e à forma como 

estes experienciam esta fase da sua vida, no que concerne ao impacto da sua relação. 

Acredita-se que este momento acarreta mudança na relação conjugal, em que inicialmente 

ambos os cônjuges se adaptam e focam a sua atenção no filho, muitas vezes delegando a 

relação romântica para segundo plano.  

É neste contexto de amplas alterações na relação conjugal que surge o segundo grande 

objetivo do presente trabalho, que se prende com a identificação e reflexão acerca dos 
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programas e projetos de intervenção disponíveis para o casal nesta fase, alertando-se para a 

ausência de intervenções no âmbito da Psicologia, capazes de proporcionar um maior ajuste 

marital a esta transição. A parentalidade acarreta alterações no padrão de interação do casal, 

em que o bebé surge como “o terceiro vértice do triângulo” (Magagnin, Körbes, Hernandez, 

Cafruni, Rodrigues & Zarpelon, 2003, p. 46), mudanças para as quais nem sempre os casais 

se encontram preparados, e onde as intervenções podem deter um papel importante e eficaz 

(Murta, Rodrigues, Rosa & Paulo, 2012; Petch, Halford, Creedy & Gamble, 2012; 

Polomeno, 2013; Stanley, 2001), promovendo a satisfação da díade com esta transição. 

Parte-se, assim, do discurso dos oito casais entrevistados nesta investigação, destacando-

se a saliência da perspetiva construtivista, em que se acede aos significados e construções de 

cada casal sobre a sua experiência, sem o intuito de generalizar para a população, mas sim de 

redescobrir novos significados associados à vivência do nascimento do primeiro filho, bem 

como atribuir importância aos programas auxiliadores para os casais nesta transição. 

Deste modo, o primeiro capítulo diz respeito à introdução teórica deste trabalho, que 

procura rever as principais investigações no âmbito do casal na transição para  parentalidade, 

abordando diferentes dimensões da conjugalidade afetadas quando dois passam a três; na 

segunda parte deste capítulo, apresenta-se uma pequena revisão sobre os programas que 

procuram promover a satisfação no casal ao longo do ciclo da relação, bem como os 

principais programas efetuados no âmbito do nascimento do primeiro filho, procurando 

alertar-se para a sua pertinência. 

O segundo capítulo, referente ao método, apresenta as opções metodológicas tomadas 

em relação a este estudo, nomeadamente os dois objetivos de investigação, a seleção dos 

participantes, as ferramentas utilizadas para aceder à informação recolhida (entrevistas), bem 

como a forma como esta foi tratada (análise de conteúdo). 

No terceiro capítulo apresenta-se o significado de dois mais um, no fundo, os principais 

resultados do estudo, compreendendo-se as diferentes formas de experienciar a transição 

para a parentalidade, através da discussão e articulação da investigação com as narrativas dos 

participantes do estudo. Na segunda parte deste capítulo, identificam-se as dimensões da 

conjugalidade mais alteradas com a parentalidade, apresentando-se linhas gerais de uma 

proposta de intervenção para auxiliar o casal nesta transição.  

Por último, apresentam-se as considerações finais, que integram as principais 

descobertas e conclusões do estudo, bem como a reflexão sobre as limitações que este 

acarretou e pistas para investigações posteriores neste âmbito. 
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CAPÍTULO I. O casal na transição para a parentalidade 

O presente capítulo procura apresentar as principais investigações realizadas no âmbito 

da transição para a parentalidade, abordando diferentes dimensões da conjugalidade e da 

parentalidade, compreendendo o impacto do nascimento do primeiro filho no casal. Do 

mesmo modo, procura destacar os principais programas ou projetos de intervenção 

psicológica realizados com o casal nesta transição, alertando para a pertinência dos mesmos. 

 

1.1 O que muda com o nascimento do primeiro filho?  

Uma família é como uma pequena sociedade, onde há regras, uma linguagem, uma 

cultura própria, um sistema de governo e uma política externa (Garbarino & Abramowitz, 

1992, citado por Abreu-Lima, 2005). Cada família é diferente da outra, torna-se única, 

embora todas se assemelhem em alguns aspetos. Todas elas são constituídas por membros 

que se relacionam entre si, que partilham responsabilidades, e que têm na sua origem o 

desejo de duas pessoas em iniciar a sua própria família. Assim, “o casal surge quando dois 

indivíduos se comprometem numa relação que pretendem que se prolongue no tempo” 

(Relvas, 2000, citado por Gameiro, 2007, p.23). Ambos assumem o desejo de viver juntos, a 

criação de um lar e de um modelo relacional próprio. O sistema conjugal torna-se, então, um 

dos aspetos principais do sistema familiar. A conjugalidade remete para uma identidade 

específica do casal, que é formada pela experiência relacional dos seus dois membros 

enquanto absoluto, sem que percam, contudo, as respetivas identidades individuais (Lopes, 

2008). É nesta teia relacional que se vão conjugar as suas “semelhanças e diferenças, 

proximidades e distâncias, complementaridades e simetrias” (Narciso & Costa, 1996, p. 

115). A Revista de Estudos Demográficos (Carrilho & Craveiro, 2013) refere que, em 2010, 

celebraram-se 39 993 casamentos entre indivíduos de sexo oposto, menos 35,1% do que em 

2001; não obstante estes dados, o desejo de casar e constituir família continua a ser um dos 

principais objetivos dos indivíduos. Poderá dizer-se que “a família como instituição está em 

crise, mas não há crise da conjugalidade e, consequentemente, não há crise do valor da 

família, como não há crise em geral de valores nas sociedades de hoje, mas a sua diferente 

hierarquização” (Fernandes, 2007/2008, p. 253), sendo que o autor considera que “diversa é, 

porém, a configuração que toma a conjugalidade” (Fernandes, 2007/2008, p. 253), aludindo, 

por exemplo, para as novas configurações da família, como monoparentais ou de 

recasamento. 

São vários os estudos que demonstram que, para a maioria dos indivíduos, um 

casamento satisfatório é um dos principais objetivos a atingir e um dos componentes mais 
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importantes da sua vida (Conger & Conger, 2002, Karney & Bradbury, 2005, Roberts & 

Robins, 2000, citados por Assad, Donnellan & Conger, 2007, citado por Lopes, 2008). O 

acontecimento normativo que se segue relaciona-se, geralmente, com a parentalidade. Nos 

últimos 15 anos, destacam-se duas tendências: a redução do número de filhos por mulher e o 

adiamento do nascimento do primeiro filho (Carrilho & Craveiro, 2013). Em 2010, o número 

de nascimentos de mães residentes em Portugal foi de 101 381, ou seja, menos 11 393 

(menos 10,1%) comparativamente ao ano de 2001 (ibidem); da mesma forma, verificou-se 

uma diminuição da taxa de fecundidade no grupo etário dos 20-24 anos e um aumento no 

grupo etário dos 30 aos 44 anos. Na primeira década do século XXI, as mulheres retardaram, 

assim, a idade média do primeiro filho em 2,1 anos e tiveram, em 2010, o primeiro filho com 

a idade de 28,9 anos, em média (ibidem). Contudo, tal como acontece com o desejo de casar, 

o desejo de ter filhos, ainda que adiado por alguns anos, tende a ser concretizado. Mas se é 

verdade que normalmente um filho é bem-vindo pelo casal, não é menos verdade que o 

estatuto de pais irá interferir com múltiplos aspetos da conjugalidade e da vida do casal.  

Glade, Bean e Vira (2005) referem que muitos casais percecionam a experiência de ser 

pai pela primeira vez como um período crítico na vida de cada um, do casal e enquanto 

família. Para muitos, esta é uma transição de vida normativa, socialmente bem suportada; 

contudo, para outros, esta pode constituir uma tarefa muito difícil devido às mudanças 

experienciadas nas áreas como a satisfação marital, a divisão do trabalho doméstico, a saúde 

mental de cada membro do casal e os relacionamentos sociais (ibidem). Bárcia e Veríssimo 

(2008) apelidam-na como uma fase muito intensa em matéria de sentimentos, pois existe 

uma grande ambiguidade entre aspetos positivos e negativos, já que, por um lado, ilustra a 

alegria de se ser mãe/pai e, por outro, a responsabilidade e as preocupações inerentes ao bom 

desempenho desta nova tarefa (Brage Hudson, Campbell-Grossman, Elek, Fleck & Shipman, 

2003, Goetting, 1986, Martin, Halverson, Wampler & Howllett-Wright, 1991, Pancer, Pratt, 

Hunsberger & Gallant, 2000, Pridham & Chang, 1992, Waldron-Hennessey & Sabatelli, 

1997, citados por Bárcia & Veríssimo, 2008). Todavia, a fase que antecede o nascimento de 

uma criança pode ser encarada como um período de formação, de adaptação e de 

amadurecimento do sistema familiar (Sousa, 2009), traduzindo-se na mudança do foco da 

família, da função conjugal para a função parental (Lopes, 2008). Nesta transição, torna-se 

pertinente o estabelecimento de limites entre os vários subsistemas, nomeadamente entre o 

subsistema parental e o subsistema conjugal (Relvas, 2004, citado por Lopes, 2008).  

Cruz (2005) define parentalidade como o “conjunto de ações encetadas pelas figuras 

parentais (pais ou substitutos) junto dos seus filhos, no sentido de promover o seu 
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desenvolvimento da forma mais plena possível, utilizando, para tal, recursos de que dispõe 

dentro da família e fora dela, na comunidade” (p.13). A parentalidade representa, assim, uma 

das modificações mais importantes na vida familiar, uma vez que o nascimento de um filho 

conduz a alterações na vida do homem e da mulher, a nível físico, mental, divisão de tarefas, 

interação social e relação laboral (Cappuccini & Cochrane, 2000, Ceballo, Lansford, Abbey 

& Stewart, 2004, Hsu, 2004, Knauth, 2001, White & Booth, 1985, Wicki, 1999, citados por 

Bárcia & Veríssimo, 2008; Gjerdingen & Center, 2003; Glade et al., 2005). No mesmo 

sentido, compreende-se que as alterações na qualidade da relação do casal face ao 

nascimento do primeiro filho têm implicações a todos os níveis, na criança, no casal, e na 

própria família (Coutinho, 2004). 

Existe uma vasta investigação no domínio da satisfação conjugal na transição para a 

parentalidade, sendo contudo um pouco paradoxal. Antes de mais, importa referir que o 

conceito de satisfação conjugal é de difícil definição, e vastamente estudado na literatura, 

adotando-se, porém, a perspetiva que esta engloba a personalidade dos cônjuges, o género, o 

ciclo familiar, a parentalidade, e o nível socioeconómico e cultural (Dela Coleta, 1989, 

Olson, 2000, Sharlin et al., 1980, citados por Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt & 

Sharlin, 2004). Esta relaciona-se também com a presença de sentimentos de bem-estar, 

companheirismo, afeição, segurança, intimidade, sexo, e congruência entre as expectativas 

esperadas e as encontradas na relação (Campbell, Converse & Rogers, 1976, Chadwick, 

Albrecht & Kunz, 1976, Farias, 1994, Gottman & Krokoff, 1989, Lewin & Spanier, 1979, 

Miranda, 1987, Olson, 1986, Olson & Stewart, 1991, Rollins & Cannon, 1974, citados por 

Norgren et al., 2004), e ainda com a “gestão doméstica e financeira, tempos livres, 

privacidade e autonomia, parentalidade, relações extrafamiliares, entre as quais a família de 

origem, o emprego e rede social, sentimentos e expressão de sentimentos, sexualidade, 

intimidade e continuidade da relação” (Narciso & Costa, 2001/2002, p.182). Lopes (2008) 

acrescenta que a quantidade de atividades conjuntas que o casal realiza e que proporcionam 

expansão do self integram-se igualmente no domínio da satisfação conjugal. 

Grande parte dos estudos que relacionam a satisfação conjugal com a transição para a 

parentalidade indica que a satisfação conjugal percecionada pelo casal decresce, sobretudo 

quando os filhos são menores, uma vez que estes terão influência na qualidade e quantidade 

de tempo que o casal passa junto (Belsky & Kelly, 1994, Cowan & Cowan, 1987, Hackel & 

Ruble, 1992, citados por Glade et al., 2005; Helms-Erickson, 2001, citado por Silva, 2010). 

No mesmo sentido, outros estudos sugerem que, após o nascimento do primeiro filho, a 

relação entre o casal tende a deteriorar-se, sendo que este declínio persistirá no tempo. 
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Exemplo disto representa o estudo de Doss, Rhoades, Stanley e Markman (2009), em que os 

autores acompanharam uma amostra de 218 casais, ao longo dos primeiros 8 anos de 

casamento, no sentido de compreender a influência do nascimento do primeiro filho no 

funcionamento da relação do casal. Estes concluíram uma súbita deterioração depois do 

nascimento do filho nas mulheres, no que diz respeito à satisfação da relação, ao relato da 

intensidade dos problemas, ao relato das competências para lidar com o conflito, 

comunicação negativa observada e relacionamentos de confiança (Doss et al., 2009). Os 

homens evidenciaram uma deterioração significativa nos níveis de satisfação marital, 

dedicação, e comunicação negativa observada, e uma deterioração gradual (aumento) na 

intensidade dos problemas (ibidem). Os autores concluíram que o grupo de casais que não 

teve filhos também apresentou uma deterioração gradual no funcionamento da relação, 

durante os primeiros 8 anos de casamento, contudo, não foram observadas as mudanças 

repentinas presentes no grupo dos pais, sugerindo a influência negativa do nascimento do 

primeiro filho (ibidem). 

Da mesma forma, Belsky e Rovine (1990, citado por Ferreira, 2005), no estudo 

longitudinal que realizaram e que acompanhou os casais até três anos após o nascimento do 

primeiro filho, referem existir um declínio na qualidade conjugal, sobretudo no primeiro ano, 

associado a um maior nível de conflitualidade, perda de intimidade e dificuldades na 

comunicação. As características da criança parecem contribuir para este declínio, sendo as 

mães mais afetadas do que os pais (ibidem). De facto, de acordo com Bramlett e Mosher 

(2001, citado por Fernandes, 2010), o período em que ocorre maior número de divórcios (até 

aos 5 anos de casamento) coincide com o período em que os pais têm o primeiro filho, o que 

fortalece a hipótese de que a parentalidade decresce a satisfação com a relação. Menezes e 

Lopes (2007) acreditam que ter uma relação conjugal satisfatória antes da gestação, ter 

perceções positivas em relação ao parceiro, ter vivenciado vinculações seguras com os 

próprios cuidadores, manter a satisfação sexual no casamento, ter acesso a emprego e bens 

sociais e culturais atuam como fatores de proteção para a qualidade da relação conjugal, em 

especial aquando do nascimento do primeiro filho, sob pena do casal experienciar todas as 

manifestações referidas na literatura (ibidem). 

Mas, se tal é verdade, não é menos verdade que, nos casais sem filhos, a investigação 

também retrata um decréscimo na qualidade conjugal logo após os primeiros anos. Este é um 

dos argumentos fortes utilizados pelos estudos que acreditam que o nascimento do primeiro 

filho não constitui o motivo de crise no casal, responsável pela diminuição dos níveis de 

satisfação conjugal. A meta-análise realizada por Mitnick, Heyman e Slep (2009) aborda as 
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alterações na satisfação conjugal no período da transição para a parentalidade. Os autores 

distinguiram os estudos que avaliam a satisfação conjugal num ou nos dois membros do 

casal, antes e depois do nascimento do primeiro filho, e os estudos que avaliam casais 

recém-casados, sem filhos, avaliados posteriormente, quando um dos casais tem o primeiro 

filho. Os primeiros revelaram declínios na satisfação conjugal, em ambos os cônjuges, desde 

a gravidez até 11 meses depois do nascimento do primeiro filho (na maioria dos estudos), e 

até 12 a 14 meses depois do nascimento do filho (em cinco estudos) (ibidem). No entanto, o 

segundo grupo de estudos indicou que os casais que não vivenciaram a parentalidade 

experienciaram um decréscimo semelhante na satisfação da relação, tal como os casais que 

são pais (ibidem). Assim, é possível que o declínio da satisfação conjugal ao longo da 

transição para a parentalidade reflita um decréscimo normativo na satisfação conjugal 

durante os primeiros anos de casamento (Huston, McHale & Crouter, 1986, citado por 

Mitnick et al., 2009). Estes estudos sugerem que o nascimento do primeiro filho pode não 

constituir um momento de crise, como as teorias iniciais defendem, na medida em que a 

diminuição da satisfação marital pode ser algo normativo em todos os casais. O estudo de 

Umberson, Williams, Powers, Chen e Campbell (2005) aponta no mesmo sentido, possuindo 

uma visão dialética da satisfação conjugal, como uma trajetória que varia ao longo do tempo; 

estes acreditam que a transição para a parentalidade pode desencadear uma recessão na 

qualidade marital, mas a saída dos filhos da casa dos pais pode desencadear um ponto de 

viragem na satisfação conjugal, sobretudo em casais mais novos e nos que mantêm 

casamentos de curta duração, permitindo o aparecimento de níveis de satisfação conjugal 

mais altos. Em adição, um número de fatores ao longo da vida pode acelerar ou abrandar a 

velocidade do declínio na qualidade marital ao longo do tempo (Umberson et al., 2005).  

Algumas investigações vão mais além e defendem que o nascimento do primeiro filho 

acarreta perceções de maior satisfação conjugal, melhorando a relação do casal (Price, 2004, 

citado por Menezes & Lopes, 2007). No seu estudo, o autor refere que os casais 

entrevistados mencionaram que a parentalidade contribuiu para o seu desenvolvimento moral 

e pessoal, que lhes permitiu identificar algumas questões negativas nas suas relações e 

desenvolver estratégias para melhorá-las, mantendo a satisfação durante a transição (ibidem). 

No mesmo sentido, vários autores concluíram que não é a transição em si que provoca um 

declínio na relação conjugal, acreditando que a forma como cada casal se relaciona antes do 

nascimento do filho é que se mostra determinante da maneira como estes vivenciam a 

transição (Belsky, Spanier & Rovine, 1983, Levy-Shiff, 1994, Lewis, 1988, citados por 

Menezes & Lopes, 2007).  
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Não obstante a dialética na trajetória do casal, consideram-se todas as mudanças e 

alterações (muitas vezes negativas) sentidas pelos pais que experienciam a parentalidade 

pela primeira vez; são muitas as dimensões inerentes ao casal, à família e ao próprio 

contexto que habitam que podem ditar uma transição para a parentalidade mais ou menos 

adaptativa e saudável, aspetos que se consideram relevantes e que se expõem de seguida. 

O papel profissional é essencial na construção da identidade de cada indivíduo, contudo, 

constitui uma das variáveis mais capazes de interferir na harmonia do casal na transição para 

a parentalidade, face à dificuldade de gestão dos diferentes papéis (Nascimento, 2007). A 

nível conjugal, a acumulação de papéis parentais com os laborais conduz ao aparecimento de 

mal-estar nos respetivos cônjuges, influenciando de forma negativa o modo como o casal se 

perceciona (Spain & Bianchi, 1996, citado por Umberson et al., 2005). Hallett (2000) 

defende que o suporte que o indivíduo tem no trabalho, bem como a interferência da família, 

contribuem para uma maior tensão pessoal, resultados que corroboram a investigação de 

Lewis e Cooper (1988, citado por Perry-Jenkins, Goldberg, Pierce & Sayer, 2007), que 

apontam o stresse extremo que o casal vivencia nesta transição, sendo este mais proeminente 

nas mulheres. Presser (2000, citado por Perry-Jenkins et al., 2007) refere que o trabalho 

noturno provoca seis vezes mais a separação e o divórcio do que o trabalho diurno, em 

homens casados há menos de cinco anos, enquanto que Perry-Jenkins e colaboradores (2007) 

atentam nos diferentes tipos de trabalho, como o trabalho por turnos, já que este parece 

conduzir a um maior nível de conflito na relação conjugal. Hernandez (2005) evidencia o 

número de horas que cada cônjuge dedica à sua profissão ao longo da transição para a 

parentalidade, já que, antes do nascimento do primeiro filho, estas tendem a ser semelhantes, 

enquanto que, depois do nascimento do filho (dezoito meses depois), as mulheres reduzem 

as suas horas de trabalho, enquanto que os homens aumentam.  

As dificuldades na gestão do trabalho profissional acumulam-se com as dificuldades em 

distribuir o trabalho doméstico, nesta etapa de transição para a parentalidade. Apesar de 

existir uma maior tendência para um modelo mais igualitário de distribuição de papéis e de 

divisão de tarefas no sistema conjugal, no seio da família continua a persistir uma repartição 

largamente assimétrica das responsabilidades parentais e domésticas por homens e mulheres 

(Baxter, Hewitt & Haynes, 2008; Gjerdingen & Center, 2003; Hernandez, 2005; Hernandez 

& Hutz, 2009; Nascimento, 2007). A investigação descreve uma divisão relativamente 

igualitária entre o casal antes do nascimento dos filhos, que tende a transformar-se numa 

divisão mais tradicional, com o nascimento do primeiro filho (Glade et al., 2005). Poeschl 

(2000) encontrou uma visão bastante tradicional dos papéis de cada um dos cônjuges, em 
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que o homem é percecionado como o responsável e representante da família no exterior (o 

seu poder é superior ao das mulheres no que respeita à participação em atividades de lazer, à 

gestão do orçamento familiar), e a mulher surge como responsável por tudo o que se passa 

no interior da família, tendo um poder superior ao dos homens nas atividades ligadas aos 

filhos e ao lar. As mulheres surgem assim, com um papel preponderante nos cuidados e 

tarefas do filho, acrescentando-se, ainda, a maioria das tarefas domésticas após o nascimento 

do primeiro filho (Gjerdingen & Center, 2003; Hernandez, 2005). É particularmente 

importante perceber que as mulheres que se percecionam como menos tradicionais tornam-

se mais insatisfeitas na sua relação conjugal do que as mulheres que se percecionam como 

mais tradicionais, quando os papéis de género no casal se tornam mais tradicionais (Belsky 

et al., 1986, Hackel & Ruble, 1992, citados por Glade et al., 2005).  

São várias as investigações que enfatizam o papel do apoio mútuo na relação, em que a 

perceção de suporte por parte do companheiro oferece um contributo notável para a 

satisfação marital e a estabilidade (Bradbury, Fincham & Beach, 2000, Bradbury, Rogge & 

Lawrence, 2001, Cutrona, 1996a, 1996b, citados por Sullivan & Davila, 2010), 

nomeadamente na transição para a parentalidade (Hernandez, 2005). Mais, o apoio 

emocional recebido pelo cônjuge, o envolvimento paterno nas tarefas de cuidado com o bebé 

e a satisfação com a divisão das tarefas domésticas emergem como fatores capazes de 

predizer um melhor ou pior ajustamento a esta fase (Idalgo & Menéndez, 2003, citado por 

Hernandez, 2005). Pauli-Pott, Mertesacker, Bade, Bauer e Beckmann (2000, citado por 

Glade et al., 2005) consideram que a comunicação favorável entre o casal e o apoio 

emocional entre parceiros está significativa e positivamente associado com a sensibilidade 

maternal para com as necessidades do seu filho; da mesma forma, o suporte emocional e a 

comunicação positiva entre o casal conduzem ao aumento do bem-estar, o que, por sua vez, 

tem uma influência positiva no comportamento parental (Glade et al., 2005). 

A comunicação apresenta-se, sem dúvida, como um dos elementos-chave para uma 

conjugalidade saudável. Duarte (2005) refere a importância dos casais serem capazes de 

meta comunicar sobre as suas relações, onde acabam por “definir a relação” (p. 75), da 

mesma forma que distingue a comunicação positiva (validação, suporte e afeto positivo), da 

comunicação negativa entre cônjuges (tensão, hostilidade, antagonismo, dominância, 

negação, retirada ou evitamento e afeto negativo) (Dobash & Dobash, 2004, citado por 

Duarte, 2011). Contudo, o âmbito da parentalidade parece despoletar dificuldades de 

comunicação entre o casal. Cowan e Cowan (2000) sistematizaram algumas formas de 

comunicação nos casais na transição para a parentalidade: (1) balanço entre individualidade 
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e mutualidade: eu, tu e nós – os casais enfrentam, muitas vezes, o dilema da articulação entre 

a individualização (“como continuar a ser eu próprio…”) com o medo da dissolução 

(“…quando partilhamos ideias, experiências, uma vida?”); (2) indivíduos presos nas suas 

próprias conceções: muitas vezes, o casal assume a postura de que sabe o que o outro quer 

dizer, formulando diferentes interpretações; com este padrão de comunicação, torna-se cada 

vez mais difícil fazer a distinção entre o que “eu estou a ouvir” e o que “tu estás a dizer”; (3) 

diferenças entre os membros do casal são inevitáveis: os autores defendem que, à medida 

que a relação se prolonga, as características opostas do companheiro que inicialmente 

suscitavam atração, acabam por se tornar maiores e cada vez mais problemáticas na relação; 

(4) introduzir o filho na discussão: muitas vezes, os casais apercebem-se que o tópico das 

suas discussões é o filho, negligenciando os assuntos da sua relação enquanto casal (Cowan 

& Cowan, 2000). Wall (2005) defende que a comunicação verbal fundamenta, assim, dois 

traços-chave das conjugalidades modernas: a construção de uma relação de intimidade e a 

negociação na vida conjugal (ibidem), que se esperam presentes na transição para a 

parentalidade.  

A sexualidade surge, também, como uma dimensão fundamental das relações 

românticas ou amorosas, passível de alteração nesta fase. Judicibus e McCabe (2002) 

concluíram que, durante o terceiro trimestre da gravidez, cerca de 75% das mulheres que 

estão grávidas pela primeira vez reportam a perda de desejo sexual (Bogren, 1991, Lumley, 

1978, citados por Judicibus & McCabe, 2002); da mesma forma, o decréscimo na frequência 

das relações sexuais durante a gravidez é geralmente associado à perda de desejo sexual (ex., 

Bogren, 1991, Lumley, 1978, citados por Judicibus & McCabe, 2002). No que concerne ao 

período pós-nascimento, Trice-Black (2010) entrevistou um grupo de mulheres que 

vivenciou esta transição, destacando a menor quantidade de tempo e disponibilidade para a 

sexualidade, diminuindo, assim, a frequência das relações, resultados consistentes com a 

investigação de outros autores (Fischman, Rankin, Soeken & Lenz, 1986, Glazener, 1997, 

Hyde et al., 1996, Kumar, Brant & Robson, 1981, citados por Judicibus & McCabe, 2002). 

Contudo, estas destacam a vertente íntima e emocional da sexualidade, considerando que 

esta não se resume ao orgasmo ou à relação sexual, e que importa atentar na satisfação de 

estar com a pessoa que amam (Trice-Black, 2010). Este aspeto é igualmente salientado pelo 

discurso dos homens, no estudo de Olsson, Robertson, Björklund e Nissen (2010), 

entrevistados no período pós-nascimento do primeiro filho. Ainda que estes reconheçam que 

costumavam antecipar como seria a vida sexual depois do nascimento do filho, no que 

concerne às mudanças físicas, ao desejo sexual, ou à existência de oportunidades para as 
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relações (Olsson et al., 2010), estes admitem que a sexualidade não constitui prioridade no 

momento do pós-parto, visto que o cansaço também condiciona a frequência sexual (ibidem). 

No entanto, Judicibus e McCabe (2002) revelam que o prazer com as relações sexuais tende 

a retomar à normalidade gradualmente, depois do nascimento do filho. Estes autores 

sugerem a existência de seis fatores que podem estar na origem das alterações do período 

pós-nascimento, que se prendem com as mudanças nos papéis sociais (papel profissional, 

papel materno) das mulheres durante a transição para a parentalidade, a satisfação marital, o 

humor, a fadiga, as alterações psicológicas associadas ao nascimento da criança e a 

amamentação. Todavia, Ferreira e Cabral (2010) consideram que a avaliação do conceito de 

sexualidade vai mais além, pois implica as representações em torno da sexualidade, bem 

como todas as orientações normativas que lhe estão subjacentes.  

 “A gravidez, especialmente a primeira, envolve uma reorganização a todos os níveis: 

biológico, cognitivo, emocional, relacional e social, transformando a relação da mulher com 

o seu corpo, o seu self, as suas figuras significativas e sua comunidade, constituindo-se, 

assim, como uma transição desenvolvimental” (Costa & Meireles, 2005, p. 76), pelo que as 

alterações do corpo da mulher surgem estreitamente associadas à sexualidade e a um melhor 

ajustamento marital. A investigação salienta que os homens destacam a insatisfação das 

companheiras com as alterações do seu corpo, influenciando a sua sexualidade (Olsson et al., 

2010), aspeto também reconhecido pelas mulheres, que ressaltam a modificação dos seios e 

a preocupação para retomar a sua forma inicial (Trice-Black, 2010). Costa e Meireles (2005) 

acrescentam que muitas mulheres antecipam um futuro desinvestimento no seu corpo, outras 

alimentam expectativas, eventualmente idealizadas e irrealistas de que, depois do parto, tudo 

voltará “ao normal”. Esta questão poderá ser mais ou menos valorizada pela grávida, mas 

estará sempre presente sob a forma de dúvidas, receios e ansiedades (ibidem), que poderão 

interferir ao nível da relação conjugal. Deste modo, é importante atentar na diversidade de 

formas que cada mulher vivencia a transição para a parentalidade, já que, por um lado, o 

gostar do bebé conduz a uma atitude construtiva de cuidar do corpo, por outro lado, nestes 

períodos mais sensíveis como a gravidez, a mulher pode desenvolver uma relação negativa 

com o corpo, existente, ou não, antes da gravidez, mas que pode influenciar de forma 

negativa o relacionamento conjugal (Costa & Meireles, 2005). 

No que concerne ao conflito na transição para a parentalidade, são vários os estudos que 

relatam o aumento dos níveis de conflito no casal nesta fase (Cowan & Cowan, 2000; Hintz 

& Baginski, 2012; Perry-Jenkins et al., 2007), fruto da redução do tempo livre para lazer, da 

alteração de padrões de intimidade e comunicação, que declinam, ainda, a qualidade sexual 
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(ex., Huston & Vangelisti, 1995, citado por Kluwer & Johnson, 2007). No seu estudo com 

293 casais holandeses, observados ao longo de 5 anos, os autores concluíram que uma maior 

frequência do conflito no casal durante a gravidez parece estar associada a menores níveis de 

qualidade da relação depois do nascimento do primeiro filho; por sua vez, menores níveis de 

qualidade de relação durante a gravidez parecem estar relacionados com uma maior 

frequência de conflito na transição para a parentalidade (Kluwer & Johnson, 2007). Assim, 

os autores consideram a literatura que refere as alterações na relação depois do nascimento 

do primeiro filho, contudo, sugerem que a transição para a parentalidade apenas intensifica 

os problemas da relação já existentes durante a gravidez, não sendo o acontecimento em si 

que suscita a insatisfação no casal (ibidem). 

A experiência de ser pai pode ser muito desgastante, sendo que o suporte da família e 

amigos alivia as preocupações dos novos pais. De variadas formas, o apoio social exerce 

uma influência protetora, permitindo que as novas mães e pais se percecionem como mais 

eficazes, e que respondam mais adequadamente às necessidades da criança (Glade et al., 

2005). O suporte social refere-se, assim, aos recursos ao dispor dos indivíduos e unidades 

sociais em resposta aos pedidos de ajuda e assistência. Dunst e Trivette (1990) distinguem 

duas fontes de suporte social, o suporte social formal (hospitais, programas governamentais, 

serviços de saúde e profissionais) e o suporte social informal (familiares, amigos, vizinhos, 

igreja). As mães com maior suporte social adaptam-se mais facilmente ao seu novo papel 

(Belsky, 1984, Boernstein et al., 2003, Feldman, 2000, Goetting, 1986, Goldstein, Diener & 

Mangelsdorf, 1996, Gottfried & Gottfried, 2006, Graham, Fischer, Crawford, Fitzpatrick & 

Bina, 2000, Hsu, 2004, Knauth, 2000, 2001, Mercer & Ferketich, 1994, Pancer et al., 2000, 

citados por Bárcia & Veríssimo, 2008), da mesma forma que o suporte dado pelos amigos, a 

privacidade em casa e a partilha de problemas com os pais e marido promovem a satisfação 

maternal (Goetting, 1986, Menéndez et al., 1996, Pittman et al., 1989, Pridham et al., 2001, 

citados por Bárcia & Veríssimo, 2008). Os pais que são apoiados nas primeiras semanas de 

transição para a parentalidade, através de programas educacionais, apresentam melhores 

níveis de eficácia e de satisfação parental (Brage Hudson et al., 2003, citado por Bárcia & 

Veríssimo, 2008), bem como o apoio de outros casais que foram pais há pouco tempo 

funciona como uma importante fonte de apoio social, na medida em que estes pais podem ser 

ajudantes durante os momentos de crise e constituir uma fonte de suporte e encorajamento 

(Glade et al., 2005). O apoio social tem sido, de facto, associado a benefícios para o bem-

estar do indivíduo e para a experiência marital (Bird, 1999, Burly, 1995, Sokolski & 

Hendrick, 1999, Wan, Jaccard & Ramey, 1996, citados por Graham, Fischer, Crawford, 
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Fitzpatrick & Bina, 2000), enquanto que a falta de suporte social tem sido identificada como 

preditor do divórcio (Dolan & Hoffman, 1998, citado por Graham et al., 2000).  

Na transição para a parentalidade, sabe-se que grande parte do suporte do casal é, muitas 

vezes, transmitido pelos pais da díade, que rapidamente se prontificam a cuidar do bebé e a 

dar os seus conselhos para uma melhor adaptação a esta fase. Este constitui, sem dúvida, 

uma fonte de suporte informal muito enriquecedora, mas causadora, por vezes, de conflitos 

entre o casal. Os investigadores encontraram que as experiências na família de origem 

podem não estar relacionadas com o ajustamento marital antes do nascimento do primeiro 

filho, mas estas parecem estar relacionadas com o ajustamento do casal depois do 

nascimento da criança (Cowan, 1988, Lane, Wilcoxon & Cecil, 1988, citados por Glade et 

al., 2005; Hintz & Baginski, 2012). O ajustamento marital pode, então, ser impedido pelo 

stresse que normalmente acompanha esta transição nas famílias de origem com experiências 

negativas, enquanto os casais com famílias de origem que possuem experiências e 

recordações mais saudáveis experienciam menos stresse no seu ajustamento (Hintz & 

Baginski, 2012; Lane et al., 1988, citado por Glade et al., 2005). Do mesmo modo, Loriedo e 

Strom (2002, citado por Wendt, 2006) enfatizam que a transição para a parentalidade pode 

conduzir a problemas entre o casal e a família de origem, que frequentemente acarretam 

dificuldades em realizar adequadamente as tarefas necessárias a cada fase, o divórcio e o 

envolvimento excessivo da família de origem, como consequência da intromissão real ou 

antecipada da família na dinâmica conjugal – este aspeto surge como motivo de grande 

insatisfação no casal e fonte de conflitos na família. 

Na transição para a parentalidade, devem considerar-se as expectativas que cada 

membro do casal tem em relação a esta fase, compreendendo a correspondência das mesmas, 

no período pós-nascimento. Consideram-se as expectativas face ao filho, como aquilo que os 

pais esperam dos filhos, ao longo do seu desenvolvimento (Oliva & Palacios, 1997, citado 

por Martins, 2009b), compreendendo-se que a falta de conhecimentos sobre o crescimento 

pode originar expectativas irrealistas em relação à criança (Tamis-LeMonda & Shannon, 

2002, citado por Martins, 2009b), que conduzem a maiores desilusões por parte da mãe e, 

consequentemente, a uma diminuição na eficácia do seu papel. Verifica-se, também, que 

mães com um maior conhecimento de desenvolvimento infantil apresentam auto perceções 

mais positivas acerca da satisfação e investimento parental (Ribas et al., 2007, citado por 

Martins, 2009b). Deste modo, estudos mostram que a violação das expectativas pré-natais 

está associada a menores níveis de satisfação marital, sendo que, quando as expectativas das 

esposas são violadas, existe aumento do conflito marital e declínio na satisfação marital (ex., 
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Belsky, 1985, citado por Lawrence, Nylen & Cobb, 2007). Em consonância com esta 

perspetiva, expectativas negativas das esposas sobre a maternidade estão associadas a 

atitudes negativas no pós-parto, e expectativas positivas estão associadas a atitudes positivas 

depois do bebé nascer (Coleman, Nelson & Sundre, 1999, citado por Lawrence et al., 2007). 

As mulheres que reportam uma maior discrepância entre as expectativas pré-natais e 

subsequentes experiências têm mais dificuldade no ajustamento à parentalidade do que as 

mulheres que reportam menores discrepâncias (Kach & McGhee, 1982, citado por Lawrence 

et al., 2007), e o ajustamento pós-natal é particularmente difícil para as mulheres cujas 

experiências são piores do que estas tinham antecipado (Kalmuss, Davidson & Cushman, 

1992, citado por Lawrence et al., 2007). Assim, as expectativas e a violação das mesmas 

parece interferir com um melhor ou pior ajustamento à parentalidade e, consequentemente, à 

relação marital. 

Ao referir a conjugalidade, no âmbito da parentalidade, torna-se pertinente abordar o 

termo satisfação parental, que tem vindo a ser utilizado para indicar quer a satisfação no 

papel parental, quer a satisfação com a criança. Talbot e McHale (2004) definem satisfação 

parental como o sentimento de bem-estar, que resulta da realização do que se espera ou 

deseja sobre a parentalidade, e que se baseia numa avaliação subjetiva e pessoal sobre o 

êxito do desempenho do próprio e do par, tanto em termos absolutos como relativos, e sobre 

a relação de coparentalidade. São vários os fatores que condicionam ou influenciam a 

satisfação parental, como o género do progenitor, o género da criança, a relação laboral, as 

habilitações literárias, o estado civil, o suporte social, o próprio ciclo de vida ou, ainda, o 

papel desempenhado mãe/pai (Bárcia & Veríssimo, 2008). Importa, pois, salientar, que o 

nascimento de um filho acarreta grandes alterações na vida dos pais, que devem manter-se 

presentes enquanto pais, não descurando porém o sistema conjugal, que promove igualmente 

um melhor ajustamento para o filho (ibidem).  

Quando a experiência da parentalidade não é vivida num contexto de harmonia e 

adaptação, emerge o stresse parental. O stresse pode surgir face a uma mudança de vida que 

o indivíduo receia, sendo a transição para a parentalidade e a educação dos filhos possíveis 

acontecimentos geradores de stresse (Pinto et al, 2005, citado por Costa, 2011). Contudo, a 

parentalidade parece ser mais associada ao stresse em situações mais extremas, como as 

doenças crónicas e terminais (Hullmann et al, 2010, Lopes, Dixe & Catarino, 2010, citados 

por Costa, 2011), a enurese e encoprese (Baltazar, 2009, citado por Costa, 2011), problemas 

oncológicos nos filhos ou operações com grandes riscos associados (Vrijmoet-Wiersma et al, 

2009, citado por Costa, 2011), baixos rendimentos escolares (Wilkinson & Marshall, 2007, 
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citado por Costa, 2011) e problemas de comportamento (Embregts, Bois & Graef, 2010, 

citado por Costa, 2011), e menos em relação ao género dos progenitores ou da criança, à 

idade ou escolaridade da mesma (Costa, 2011). O stresse parental constitui, assim, uma 

reação psicológica oponente, face às exigências de ser pai ou mãe e o medo de não conseguir 

responder adequadamente, algo que pode gerar sentimentos negativos acerca da criança ou 

de si próprio (ibidem). O stresse parental acarreta, deste modo, repercussões ao nível 

conjugal (Lu, 2006), já que quanto melhor for a relação do casal, menores serão os níveis de 

stresse parental (Siman-Tov & Kaniel, 2010). Vieira (2008) concluiu que a qualidade da 

vinculação romântica apresenta-se como o preditor mais significativo da forma como a 

parentalidade é experienciada, sugerindo que quanto mais confiantes, menos evitantes e 

menos ambivalentes são os pais no seu relacionamento amoroso, mais prazer, mais 

importância e menos stresse parecem reconhecer no desempenho do papel parental. 

 

1.2 Que ajudas para o casal, na transição para a parentalidade?  

A transição para a parentalidade constitui um momento de mudanças e transformações, 

quer ao nível individual, quer ao nível conjugal, e ainda familiar. Neste período, que pode 

ser de crise ou não, importa perceber o ajustamento marital de cada casal, compreendendo o 

nível de satisfação na relação conjugal, bem como a partilha de interesses, objetivos e 

opiniões (Burgess & Locke, 1953, Rice, 1993, Sabatelli, 1988, citados por Graham et al., 

2000). Neste sentido, considera-se a pertinência de grupos de apoio, onde se trabalham 

previamente as questões inerentes à parentalidade, mas sobretudo ao casal, já que se acredita 

que, se a satisfação conjugal e o suporte do parceiro forem aspetos positivos, o papel 

parental irá ser melhor desempenhado, e existirá um desenvolvimento positivo no 

relacionamento do casal.  

Os programas de prevenção pré-matrimoniais adotam uma perspetiva preventiva e 

procuram promover a satisfação marital no casal (Senediak, 1990, citado por Carroll & 

Doherty, 2003); estes programas procuram consciencializar os casais dos problemas que 

podem ocorrer depois do casamento e dotá-los de informação e recursos para prevenir ou 

amenizar de forma eficaz esses problemas (ibidem), ocorrendo, assim, antes da união do 

casal. Dentro destes programas, destacam-se o PREP (Prevention and Relationship 

Enhancement Program), de Markman, Stanley e Floyd (1980), o PREPARE (PREmarital 

Preparation and Relationship Enhancement), construído por David Olson, em 1978, o 

programa RELATE (RELATionship Evaluation), desenvolvido por Holman, Busby, Doxey, 

Klein e Loyer-Carlson e, ainda, o programa FOCCUS, desenvolvido em 1986, por Markey, 
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Micheletto e Becker (para revisão, ver: Busby, Holman & Taniguchi, 2001; FOCCUS Inc. 

USA; Futris, Barton, Aholou & Seponski, 2011; Larson, Newell, Topham & Nichols, 2002; 

Olson & Olson, 1999; Renick, Blumberg & Markman, 1992; Stanley, 2001; The 

Relationship Evaluation Study - RELATE). Em Portugal, a literatura é escassa no que 

concerne à existência de projetos de intervenção, que procuram promover a satisfação no 

casal, contudo, destaca-se a realização do Programa de competências de comunicação num 

grupo de jovens casais (Costa, 1987), bem como a Educação pré-matrimonial (EPM) que, 

em Portugal, detém um papel importante na prevenção da rutura conjugal, e que apoia os 

noivos na preparação para o matrimónio (Pego, 2008). Do mesmo modo, destaca-se o 

projeto “Pais XXI”, de Hugo Cruz (Cruz & Pinho, 2006), que aborda a parentalidade, 

recorrendo também à relação a dois; este espaço para pais constituía, muitas vezes, para 

muitos casais, o único contexto em que estavam juntos, sem os filhos (ibidem). No entanto, 

acredita-se que existam iniciativas por todo o país, oriundas de centros de saúde, centros 

comunitários ou grupos privados, que procuram a promoção da satisfação do casal, ainda 

que não sejam publicados ou referenciados na literatura.  

 

Contudo, compreende-se que o número de programas existentes para melhorar a 

satisfação conjugal e promover uma melhor adaptação ao período de transição para a 

parentalidade é ainda reduzido, sobretudo no que concerne a Portugal.  

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (Ministério da Saúde, DGS, 2012) defende que é 

fundamental o “desenvolvimento de iniciativas dirigidas à comunidade ou a grupos 

populacionais, visando a (…) capacitação, empoderamento e participação, tendo como eixos 

a difusão da informação, o desenvolvimento de competências, e o envolvimento e 

participação na decisão individual, institucional e política, promovendo uma visão positiva 

em saúde” (Ministério da Saúde, DGS, 2012, p.14). Neste sentido, o Ministério da Saúde 

prevê várias iniciativas, como a realização de programas contra a obesidade ou a diabetes, a 

sensibilização para os malefícios do tabaco, as formações de preparação para o parto e de 

cuidados informais para idosos, entre outros, não se verificando, contudo, nenhuma 

iniciativa para melhorar a adaptação dos casais que vivenciam a transição para a 

parentalidade. Da mesma forma, são várias as iniciativas realizadas por Hospitais e Centros 

de Saúde, sobretudo no âmbito da Enfermagem, que procuram facilitar a adaptação a esta 

fase, abordando a amamentação, o parto, os cuidados com o bebé e, por vezes, a sexualidade 

do casal, contudo, numa lógica mais informativa. Ainda que possam existir iniciativas 

pontuais e locais (em centros de saúde) sobre a transição para a parentalidade, raras vezes 
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estas abordam a díade como casal, mas sim como pais, centrando-se nos aspetos da 

parentalidade, delegando a dimensão conjugal para segundo plano.  

 

A nível internacional, compreende-se o aumento do número de programas que auxiliam 

a transição para a parentalidade. Jordan, Stanley e Markman, em 1999, adaptaram o PREP 

(Renick, Blumberg & Markman, 1992), que procura promover a satisfação na relação 

amorosa, para a fase concreta do nascimento do primeiro filho; os autores sugerem 

determinadas áreas-chave que ajudam os casais a fortalecer os seus relacionamentos, para 

que estes possam lidar com a transição juntos – “gestão de conflitos; expectativas; valores e 

crenças; compromisso; perdão; amizade e diversão; e gestão do cansaço e stresse” (Jordan et 

al., 1999, citado por Glade et al., 2005, p. 327). Os autores asseguram que, através destas 

diretrizes, os casais aprendem a comunicar de forma mais clara, lidam melhor com os 

conflitos, criam mais soluções para os problemas, identificam melhor as expectativas e 

questões do parceiro, bem como compreendem melhor o modo como as suas crenças e 

valores influenciam a comunicação do dia-a-dia (Jordan, Stanley & Markman, 2001). 

Posteriormente, Pamela Jordan continuou os seus estudos no domínio da transição para 

a parentalidade e criou o Becoming Parents Program. Este programa evidencia que o 

momento da transição para a parentalidade produz grande angústia na relação conjugal, 

depressão nas mães e pais, prejudicando o desenrolar da sua relação. Alerta para o facto de, 

quando o bebé nasce, este passar a ser o centro das atenções, onde o casal acaba por 

desleixar a sua relação. Neste sentido, este programa procura equipar o casal com 

ferramentas para poderem lidar, de forma mais adaptativa, com esta transição, oferecendo 

suporte, informação e ferramentas para o casal aumentar a qualidade da sua relação e o bem-

estar do seu filho (Becoming Parents Program, Inc., 2010). O Becoming Parents Program 

procura que os pais atuem como uma equipa eficaz, adicionem a responsabilidade da 

parentalidade com sucesso a todas as tarefas que já mantêm, retirem algum tempo para si 

próprios, sem sentirem culpa e reduzam o risco da depressão pós-parto, tornando-se bons 

pais; um dos objetivos deste programa assenta, assim, na manutenção de um relacionamento 

saudável e feliz com o companheiro (Becoming Parents Program, Inc., 2010). De acordo 

com os autores, o Becoming Parents Program apresenta resultados favoráveis, promovendo 

a felicidade do casal, menos comportamentos destrutivos e depressão, e pais mais envolvidos 

na interação com os filhos (Becoming Parents Program, Inc., 2010).  

O “The Gottman Relationship Institute” contém vários programas de suporte ao casal, 

existindo, assim, a oportunidade de frequentar um programa de suporte para lidar com as 
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alterações inerentes ao nascimento do primeiro filho, o Bringing Baby Home. Este programa 

abrange pontos fundamentais, como a família de origem, as características individuais, a 

relação conjugal, o sistema familiar e as questões contextuais (Glade et al., 2005), 

defendendo que a amizade e a relação entre o casal são fundamentais para uma melhor 

parentalidade e uma melhor adaptação a este período (The Gottman Institute, 2012). Com 

base na investigação e na sua experiência com estes programas, John Gottman e Julie 

Gottman lançaram, em 2007, o seu livro, “And baby makes three: the six-step plan for 

preserving marital intimacy and rekindling romance after baby arrives”, evidenciando 

algumas dificuldades que podem surgir com o nascimento de um filho, como noites mal 

dormidas, novas tarefas domésticas, e novas preocupações que diminuem a satisfação 

marital (The Gottman Institute, 2012). No seu livro, os autores evidenciam as competências 

necessárias para diminuir as dificuldades da parentalidade, manter a intimidade e o romance 

no casal, bem como diminuir as críticas e a irritabilidade. Estes consideram estas diretrizes 

fundamentais, no sentido de prevenir a depressão pós-parto, alertando, assim, para a 

importância de um ambiente em casa propício à saúde física, emocional e mental, 

promovendo o desenvolvimento cognitivo e comportamental dos filhos (ibidem).  

Até à data, o estudo mais marcante na área de programas para casais na transição para a 

parentalidade parece ser o Becoming a Parent Project, de Cowan e Cowan, iniciado em 

1975. O casal acredita que esta fase, por vezes conturbada, pode conduzir a um maior 

desenvolvimento, a novos insights, a formas mais eficazes de solucionar os problemas, e 

maiores sentimentos de maturidade, que podem aproximar o casal (Cowan & Cowan, 2000). 

Neste sentido, Cowan e Cowan criaram grupos de apoio para novos casais, orientados por 

profissionais, que promoviam a exposição de sentimentos, desapontamentos e impasses. Os 

autores adotaram o conceito de programas preventivos, já que defendem a realização do 

programa num período de tempo alargado, que abrange os últimos três meses da gravidez, e 

os primeiros três meses de pós-parto, num total de 6 meses (Cowan & Cowan, 2000). O 

Becoming a Parent Project estava organizado em 24 sessões, de duas horas cada. Cada 

grupo era constituído por 4 ou 5 casais e dirigido por dois líderes, que orientavam as sessões. 

Numa primeira parte da sessão, os autores defendiam um momento pouco estruturado, já que 

se abordavam as necessidades dos casais, algo que estes desejassem falar nesse dia; a 

segunda parte da sessão era dedicada ao tópico selecionado pelos autores ou pelo grupo. Os 

temas abordados ao longo do programa prendiam-se com as preocupações individuais acerca 

da gravidez e do parto, os legados familiares, as crenças sobre a parentalidade, a profissão, e 

os conflitos maritais, algo abordado antes e depois do parto (ibidem). De facto, os autores 



Capítulo I. O casal na transição para a parentalidade – E quando dois passam a três? 

19 

 

salientam os benefícios da intervenção, já que, para muitos casais, os grupos constituíram o 

único contexto em que eram encorajados a explorar os principais temas e mudanças que 

interferem com a sua comunicação, o único período de tempo em que conversavam 

verdadeiramente um com o outro sobre outras coisas, que não gerir e organizar os horários e 

tarefas diárias, salientando, deste modo, a sua pertinência (Cowan & Cowan, 2000). 

Ao contrário dos países estrangeiros, compreende-se a escassez de implementação de 

programas na transição para a parentalidade, em Portugal, ainda que recentemente cada vez 

mais autores defendam e reconheçam a sua pertinência (Cowan & Cowan, 1995, 2000; 

Menezes & Lopes, 2007; Murta, Rodrigues, Rosa & Paulo, 2012; Petch, Halford, Creedy & 

Gamble, 2012; Polomeno, 2013; Stanley, 2001). Heinicke e colaboradores (1999, citado por 

Schulz, Cowan & Cowan, 2006) reconhecem ganhos no suporte que as mulheres recebem 

dos parceiros e dos membros da família, na interação mãe-criança, e na vinculação das 

crianças para com as mães, depois da participação em programas que auxiliam a transição 

para a parentalidade; do mesmo modo, Gottman, Gottman e Shapiro (2010) reportam menos 

sinais de psicopatologia e menos hostilidade face à resolução de conflitos nas esposas que 

frequentam este tipo de intervenção, bem como uma manutenção da satisfação conjugal, 

enquanto que esta tende a decrescer nos grupos que não participaram na intervenção. 

Pinquart e Teubert (2010) realizaram uma meta-análise, integrando resultados de 21 

intervenções, realizadas com casais na transição para a parentalidade; estes relatam efeitos 

reduzidos na comunicação do casal, no bem-estar psicológico e no ajustamento marital. 

Contudo, salientam que os efeitos tornam-se significativos se a intervenção incluir mais do 

que cinco sessões, se for dirigida por profissionais e se abordar as dimensões do casal antes e 

depois do nascimento do primeiro filho. 

Neste sentido, compreende-se que são vários os autores que defendem a eficácia destes 

programas, bem como a necessidade de implementá-los, já que esta intervenção pode mudar 

famílias, crianças, prevenindo muitas alterações negativas que se desenvolvem nas famílias 

quando os casais se tornam pais (Glade et al., 2005).  
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CAPÍTULO II. Metodologia 

 

2.1 Enquadramento metodológico do estudo 

A transição para a parentalidade tem sido amplamente discutida na literatura, 

nomeadamente o impacto do nascimento do primeiro filho na relação conjugal, em que 

muitos casais vivenciam este momento como crise (Belsky & Kelly, 1994, Cowan & Cowan, 

1987, Hackel & Ruble, 1992, citados por Glade et al., 2005; Schultz, Cowan & Cowan, 

2006) e outros como um momento adaptativo e de crescimento para o casal (Menezes & 

Lopes, 2007; Umberson et al., 2005). Neste estudo, pretende-se compreender a vivência 

singular de cada casal entrevistado sobre a transição para a parentalidade, sem a pretensão 

de generalizar, contudo, apreendendo simultaneamente as dimensões mais afetadas, a ter em 

conta em projetos de intervenção com os casais nesta fase. Como referido, a literatura 

reconhece a ausência de programas e projetos de intervenção que apostem na prevenção da 

insatisfação marital e que promovam o ajuste face à acumulação dos papéis de cônjuge e pai 

(Glade et al., 2005; Murta et al., 2012; Schulz et al., 2006).  

Deste modo, este estudo apresenta dois grandes objetivos de investigação, com a 

finalidade de compreender a transição para a parentalidade. Pretende-se, assim: 

(1) Compreender a forma como estes casais vivenciam a transição para a 

parentalidade, procurando (a) explorar-se o desejo e a tomada de decisão de ser pai, (b) 

aceder às expectativas face a parentalidade, nomeadamente se estas se alteram após o 

nascimento do primeiro filho, (c) compreender a comunicação e o conflito antes e depois do 

nascimento do primeiro filho, (d) explorar as perceções face à profissão e à divisão do 

trabalho doméstico e, por fim, (e) aceder à vivência da sexualidade e à satisfação conjugal, 

ao longo da transição para a parentalidade; 

 (2) Compreender as principais necessidades do casal nesta transição, identificando as 

dimensões da conjugalidade mais afetadas com o nascimento do primeiro filho, capazes de 

gerar stresse ou satisfação com a relação, no sentido de delinear orientações para futuros 

projetos de intervenção, que facilitem esta transição. 

A transição da conjugalidade para a parentalidade é o período do ciclo vital familiar em 

que o investimento orientado para a organização marido-mulher é transferido para a relação 

pais-filhos (Magagnin, Körbes, Hernandez, Cafruni, Rodrigues & Zarpelon, 2003), processo 

a que se pretendeu aceder, através da narração das diferentes histórias de 8 casais. A 

metodologia qualitativa surge, assim, como a mais adequada aos objetivos do presente 

estudo. Esta tem vindo a ser utilizada em diversas áreas de estudo, desde os anos 70, e 
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assenta no pressuposto da afirmação generalizada do construtivismo e da construção da 

realidade por parte do indivíduo (Esteves & Azevedo, 1998), considerando as construções 

únicas e singulares de cada um sobre a realidade. Deste modo, a análise qualitativa contém 

como preocupação básica a estreita aproximação dos dados, fazê-los falar da forma mais 

completa possível, abrindo-se à realidade social para melhor apreendê-la e compreendê-la 

(Martins, 2004). Na presente investigação, propõe-se escutar as narrativas dos participantes, 

apreendê-las e compreendê-las, de forma a contemplar a sua experiência nesta transição, a 

diferentes níveis. Pretende-se, ainda, inferir, objetivo último da análise qualitativa (Bardin, 

2011). Assume-se a postura de um arqueólogo (ibidem), em que se propõe identificar, a 

partir das vivências dos casais, as áreas da conjugalidade mais afetadas com esta transição, 

promovendo-se a interpretação dos fenómenos (Neves, 1996), ou seja, uma melhor 

compreensão sobre a forma como o casal vivencia a transição para a parentalidade. 

 

2.2 Método 

 

2.2.1. Participantes 

A seleção da amostra de participantes para este estudo foi por conveniência, 

procurando-se compreender a forma como 8 casais vivenciam a transição para a 

parentalidade. Os casais deveriam cumprir as seguintes condições: coabitarem antes do 

nascimento do primeiro filho (casamento ou união de facto) e ter o primeiro filho até há dois 

anos. A primeira condição surge face à necessidade dos casais poderem comparar o antes e 

depois do nascimento do filho, em vários domínios, nomeadamente na divisão de trabalho 

doméstico, sendo necessária a convivência diária no mesmo espaço, já antes de se tornarem 

pais; por sua vez, a opção de delimitar a amostra até dois anos de vivência de parentalidade 

relacionou-se com a preocupação de não deixar passar muito tempo desde o nascimento do 

filho, de modo a que as perceções sobre o acontecimento pudessem ser mais acessíveis e 

fiéis àquilo que os casais sentiram, sem terem ainda relativizado a sua experiência.  

Foram entrevistados oito casais, em que cada cônjuge era entrevistado em separado (cf. 

Quadro 1). A amostra contém, assim, oito sujeitos do sexo masculino e oito sujeitos do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os 27 e 36 anos (M=31,25). A maioria dos 

sujeitos deste estudo apresenta como habilitações académicas o grau de licenciatura, à 

exceção de quatro participantes, que apresentam o 12º ano. As profissões dos participantes 

variam nas diferentes áreas, como medicina, enfermagem, ensino, economia e gestão ou, 

ainda, serviços. A duração das relações dos casais entrevistados varia entre os 3 e os 17 anos 

(M=8,38). Da mesma forma, salienta-se que a maior parte dos casais planeou o nascimento 
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do primeiro filho, à exceção de dois casais, e que as idades dos bebés variam entre os 3 e os 

22 meses (M=9,75).  

Quadro 1.  

Caracterização dos participantes. 

 

 

2.2.2. Procedimento de recolha da informação: entrevistas 

A entrevista permite mapear e compreender o mundo dos significados dos entrevistados, 

consentindo ao investigador introduzir esquemas interpretativos, para compreender as 

narrativas dos atores em termos mais concetuais e abstratos (Bauer & Gaskell, 2011). Esta 

apresenta-se como uma “encenação livre daquilo que o indivíduo viveu, sentiu ou pensou, a 

propósito de alguma coisa” (Bardin, 2011, p. 89); na presente investigação, utilizou-se uma 

entrevista semiestruturada (cf. Anexo 1), com questões abertas, que ofereceram alguma 

liberdade a todos os entrevistados, para “orquestrar a entrevista mais ou menos à sua 

vontade” (ibidem), alcançando uma maior diversidade de experiências e de significados 

desta transição. Acedeu-se, assim, ao Eu de cada participante, com o seu “próprio sistema de 

pensamentos, os seus processos cognitivos, os seus sistemas de valores e de representações, 

as suas emoções, a sua afetividade e a afloração do seu inconsciente” (Bardin, 2011, p. 89). 

Inicialmente, a entrevista encontrava-se organizada por dimensões da conjugalidade a 

avaliar ao longo da transição para a parentalidade, descritas na literatura (ex. conflito, 

sexualidade, etc.), procurando-se questionar o casal sobre esses aspetos antes e depois do 

nascimento do primeiro filho. Esta entrevista foi submetida a um especialista na 

Casais Sexo Idade Escolaridade Profissão 
Tempo 

relação 

Planeamento 

filho 

Idade 

filho 

c1_m 

c1_f 

M 

F 

31 

28 

Licenciatura 

Licenciatura 

Enfermeiro 

Gerente de loja 
9 anos Sim 15 meses 

c2_m 

c2_f 

M 

F 

31 

27 

12º Ano 

12º Ano 

Vendedor 

Rececionista 
3 anos Não 6 meses 

c3_m 

c3_f 

M 

F 

36 

36 

12º Ano 

Licenciatura 

Ass. técnico 

Professora 
6 anos Sim 8 meses 

c4_m 

c4_f 

M 

F 

36 

34 

Licenciatura 

Licenciatura 

Médica 

Gestor 
17 anos Sim 22 meses 

c5_m 

c5_f 

M 

F 

27 

28 

Licenciatura 

Licenciatura 

Consultor 

Gerente de loja 
10 anos Sim 7 meses 

c6_m 

c6_f 

M 

F 

34 

33 

Licenciatura 

Licenciatura 

Enfermeiro 

Professora 
15 anos Não 13 meses 

c7_m 

c7_f 

M 

F 

31 

29 

Licenciatura 

Licenciatura 

Gestor 

Enfermeira 
3 anos Sim 3 meses 

c8_m 

c8_f 

M 

F 

32 

27 

12º Ano 

Licenciatura 

Gerente 

Enfermeira 
4 anos Sim 4 meses 
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conjugalidade e na intervenção com casais, e foi ainda administrada numa entrevista-teste, 

com um casal que cumpria as condições da amostra. Verificou-se que esta não parecia, de 

todo, ajustada aos casais, já que estes evidenciaram alguma dificuldade em responder às 

questões relativas ao casal antes do nascimento do filho, optando por combinar as questões e 

reportando-se, sobretudo, ao momento atual. Deste modo, reorganizaram-se as diferentes 

dimensões da conjugalidade, capazes de se alterar com o nascimento do primeiro filho, em 

dois momentos distintos – antes e depois do nascimento do primeiro filho, propondo-se, 

desde logo, o esforço aos casais para refletir, numa primeira parte, na sua relação antes de 

ser pai, e numa segunda parte, no momento atual, facilitando a compreensão e a resposta dos 

participantes. Esta entrevista foi novamente submetida a um especialista na área da 

conjugalidade, realizando-se novo teste com um casal, que se considera ter sido favorável, 

pelo que este casal foi posteriormente inserido na amostra do estudo. Deste modo, as 

dimensões da conjugalidade abordadas prendem-se com o desejo de ser pai, as expectativas 

de cada um em relação à parentalidade, a comunicação e o conflito no casal, a distribuição 

das tarefas domésticas e a profissão, o apoio ao longo da transição para a parentalidade, bem 

como a vivência da sexualidade e da satisfação conjugal, refletidas antes e depois do 

nascimento do primeiro filho. 

No que concerne ao processo de recolha de dados, considera-se que todas as questões 

éticas foram respeitadas, visto que os casais foram previamente informados sobre os 

objetivos do estudo e a sua pertinência, assinando uma declaração de consentimento 

informado (cf. Anexo 2), garantindo, assim, a confidencialidade dos dados. As entrevistas 

foram realizadas a cada indivíduo do casal separadamente, em contexto calmo e propício à 

reflexão e exposição dos significados sobre a transição para a parentalidade. 

 

2.2.3. Procedimento de tratamento da informação: Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo surge como um “leque de apetrechos” (Bardin, 2011, p.33), um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (Bardin, 2011). Neste sentido, torna-se 

um instrumento fundamental da análise de entrevistas, que permite satisfazer o “verbo 

principal da análise qualitativa”, compreender (Minayo, 2012, p.623). A análise de conteúdo 

permite compreender, assim, a estrutura interna da informação, em três momentos distintos: 

a fase da pré-análise, “a fase da organização propriamente dita” (Bardin, 2011, p. 121), em 

que se procedeu à transcrição de todas as entrevistas (cf. Anexo 3), incluindo algumas 

expressões da linguagem analógica, e excluindo clarificações de questões e segmentos de 
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texto (sobretudo iniciais e finais) não relacionados com o tema. Procedeu-se a uma 

organização do material, à leitura flutuante, bem como a uma maior consciencialização da 

possível organização de todo o material na fase posterior. Numa segunda fase, realizou-se a 

exploração do material, através da codificação, processo que transforma o texto bruto em 

categorias, subcategorias, componentes e subcomponentes (cf. Quadro 2), fruto de uma 

análise por temas, baseada nas dimensões da conjugalidade. A categorização manteve a 

estrutura adotada na construção da entrevista, organizando-se o material pelos dois 

momentos distintos do estudo, antes e depois do nascimento do primeiro filho, salientando-

se a dimensão temporal do mesmo. Por fim, efetuou-se o tratamento dos resultados obtidos, 

a inferência e a interpretação, que serão expostos e discutidos no capítulo posterior. 

 

Quadro 2.  

Sistema de categorias, subcategorias, componentes e subcomponentes. 

 Categorias 
Sub 

categorias 

Compo 

nentes 

Sub 

componentes 
Definição 

A
n

te
s 

d
o
 n

a
sc

im
en

to
 d

o
 p

ri
m

ei
ro

 f
il

h
o
 

Expectativas 

Enquanto 

pai 

Desejo de 

ser pai 

Do próprio Desejo de ser pai do próprio. 

Do casal Desejo de ser pai do casal. 

O papel de 

pai 

Receios 
Dúvidas expectadas pelo próprio em 

relação à sua capacidade para ser pai. 

Educação 

Expectativas do próprio sobre a 

educação do filho, antes do nascimento 

do primeiro filho. 

Do casal, 

enquanto 

pais 

 

Eventuais expectativas semelhantes 

entre o casal em relação à 

parentalidade. 

Face ao filho 

Presença 

expectativa 
 

Expectativas que o próprio apresenta 

face às características físicas ou de 

personalidade do filho, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

Ausência 

expectativa 
 

Ausência de expectativa do próprio em 

relação às características do filho, antes 

do nascimento do primeiro filho. 

Acumulação 

de papéis 
 

Expectativa do próprio face à gestão 

dos vários papéis que iria acumular. 

Apoio 

Refletido  
Perceção do próprio de que teria apoio 

na transição para a parentalidade. 

Não 

refletido 
 

Ausência de reflexão sobre o apoio que 

o próprio teria na transição para a 

parentalidade. 



Capítulo II. Metodologia – Que ferramentas para escutar os casais? 

25 

 

Fator 

determinan

te 

 
Apoio como fator determinante na 

decisão de ter um filho. 

Comunicação 

Temas  

Temáticas abordadas na comunicação 

do casal, antes do nascimento do 

primeiro filho. 

Expressão 

sentimentos 
 

Conforto sentido com o companheiro 

na expressão de sentimentos, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

Conflito 

Origem  

Motivos que estão na origem dos 

conflitos no casal, antes do nascimento 

do primeiro filho. 

Frequência  
Frequência dos conflitos no casal, antes 

do nascimento do primeiro filho. 

Estratégias 

de resolução 
 

Estratégias de resolução de conflitos 

utilizadas pelo casal, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

Divisão do 

trabalho 

doméstico 

 

Distribuição do trabalho doméstico 

entre o casal, antes do nascimento do 

primeiro filho. 

Profissão 

Objetivos  

Projeção no futuro do próprio em 

relação à sua profissão, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

Tempo 

dedicado 
 

Tempo que o próprio dedicava à 

profissão, antes do nascimento do 

primeiro filho. 

Importância 

atribuída 
 

Perceção do próprio face a importância 

que a profissão tinha na sua vida, antes 

do nascimento do primeiro filho. 

Realização  
Realização profissional do próprio, 

antes do nascimento do primeiro filho. 

Sexualidade 

Antes do 

nascimento 

do filho 

Desejo  
Desejo do próprio pelo companheiro, 

antes do nascimento do primeiro filho. 

Frequência  

Frequência das relações sexuais no 

casal, antes do nascimento do primeiro 

filho. 

Satisfação 

sexual 
 

Satisfação do próprio com a 

sexualidade no casal, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

Ao longo da 

gravidez 

Receio  
Receio do próprio em manter relações 

sexuais ao longo da gravidez. 

Desejo  
Desejo do próprio pelo companheiro, 

ao longo da gravidez. 

Frequência  
Frequência das relações sexuais no 

casal, ao longo da gravidez. 
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Alterações 

no corpo 
 

Influência das alterações no corpo da 

mulher na sexualidade do casal, ao 

longo da gravidez. 

Satisfação 

sexual 
 

Satisfação do próprio com a 

sexualidade no casal, ao longo da 

gravidez. 

Satisfação 

conjugal 

Tempo para 

o casal 

Quantidad

e de tempo 
 

Perceção do próprio face à quantidade 

de tempo disponível para o casal, antes 

do nascimento do primeiro filho. 

Atividades  
Atividades realizadas pelo casal, antes 

do nascimento do primeiro filho. 

Satisfação 

com a 

relação 

 

Perceção do próprio face à qualidade 

da sua relação conjugal, antes do 

nascimento do primeiro filho. 

D
ep

o
is

 d
o
 n

a
sc

im
en

to
 d

o
 p

ri
m

ei
ro

 f
il

h
o
 

Correspondên

cia de 

expectativas 

Do próprio, 

no papel de 

pai 

 

Correspondência (ou não) das 

expectativas do próprio face à 

parentalidade, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Do 

companheiro 

no papel de 

pai 

 

Correspondência (ou não) das 

expectativas do próprio face ao 

companheiro no papel de pai, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Face ao filho  

Correspondência (ou não) das 

expectativas do próprio face ao filho, 

depois do nascimento do primeiro 

filho. 

Acumulação 

de papéis 

Gestão de 

papéis 
 

Correspondência (ou não) da perceção 

do próprio face à gestão dos diferentes 

papéis, depois do nascimento do filho. 

Stresse 

parental 

Cansaço/ 

privação do 

sono 

Privação do sono e cansaço como 

geradores de stresse parental, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Foco no 

filho/perda de 

individualidad

e 

Atenção excessiva para o filho, e 

desvalorização do tempo para o 

próprio, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Falta de tempo 

individual ou 

familiar 

Dificuldade na gestão do tempo 

individual e familiar do próprio, depois 

do nascimento do primeiro filho. 

Tempo sem o 

filho 

Dicotomia do próprio entre a 

necessidade de tempo individual ou 

conjugal e o sentimento de culpa por 

deixar o filho. 

Infantário 

Ansiedade no momento de tomada de 

decisão sobre a frequência no 

infantário. 
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Amamentação 
Dificuldades experienciadas pelo 

próprio, no momento da amamentação. 

Satisfação 

parental 

Crescimento 

pessoal 

Perceção de crescimento pessoal e 

maior maturidade experienciada pelo 

próprio, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Realização 

pessoal 

Perceção de realização pessoal com a 

parentalidade, após o nascimento do 

primeiro filho. 

Filho 
Satisfação com o crescimento e 

desenvolvimento normal do filho. 

Rotinas 

Satisfação com a organização e o 

funcionamento entre o casal face às 

necessidades do filho. 

Apoio 

 

Perceção 

de apoio 

Família de 

origem 

Apoio fornecido pela família de origem 

ao casal, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Outros casais 

Apoio fornecido ao casal por casais 

amigos que vivenciam a transição para 

a parentalidade. 

Infantário 
Infantário como apoio ao casal, depois 

do nascimento do primeiro filho. 

Relação 

com 

família 

alargada 

 

Alterações na relação com a família 

alargada, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Comunicação 

Temas   

Temáticas abordadas na comunicação 

do casal, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Expressão 

sentimentos 
  

Conforto sentido com o companheiro 

na expressão de sentimentos, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Dialética da 

comunicação 
  

Variação dos padrões de comunicação 

na relação conjugal. 

Conflito 

Origem   

Motivos que estão na origem dos 

conflitos no casal, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Frequência/ 

intensidade 
 

Frequência e intensidade dos conflitos 

no casal, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Estratégias 

de resolução 
 

Estratégias de resolução de conflitos 

utilizadas pelo casal, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Divisão do 

trabalho 

doméstico 

 

Distribuição do trabalho doméstico 

entre o casal, depois do nascimento do 

primeiro filho. 
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Profissão 

Objetivos  

Projeção no futuro do próprio em 

relação à sua profissão, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Tempo 

dedicado 
 

Tempo que o próprio dedica à 

profissão, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Realização e 

importância 

atribuída 

 

Perceção do próprio face à realização 

profissional e à importância que a 

profissão tem na sua vida, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Sexualidade 

Desejo  

Desejo do próprio pelo companheiro, 

depois do nascimento do primeiro 

filho. 

Frequência  

Frequência das relações sexuais no 

casal, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Satisfação 

sexual 
 

Satisfação do próprio com a 

sexualidade no casal, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Satisfação 

conjugal 

Tempo para 

casal/família 

Quantidad

e de tempo 
 

Perceção do próprio face à quantidade 

de tempo que tem para o casal e para a 

família, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Atividades  

Atividades realizadas pelo casal ou em 

família, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Tempo 

planeado 
 

Necessidade de planear e organizar o 

tempo a dois, depois do nascimento do 

primeiro filho. 

Bem-estar 

na relação 

Apoio 

mútuo 
 

Perceção do próprio em relação ao 

apoio do companheiro, depois do 

nascimento do primeiro filho. 

Satisfação 

com a 

relação 

 

Sentimentos e bem-estar do próprio na 

relação conjugal, depois do nascimento 

do filho. 

Expectativas 

para o futuro 

Relação 

conjugal 
 

Expectativas para a relação conjugal no 

futuro. 

Filho  
Expectativas para o desenvolvimento 

do filho. 

Gestão de 

papéis 
 

Expectativas do próprio para a gestão 

dos diferentes papéis que mantém. 
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CAPÍTULO III. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

De seguida, apresentam-se os principais resultados desta investigação, recorrendo, 

sempre que possível, às narrativas dos participantes. Os resultados procuram responder aos 

objetivos de investigação inicialmente propostos, destacando-se a discussão e a articulação 

dos mesmos com as contribuições da literatura sobre a transição para a parentalidade.  

 

3.1. Histórias a dois, na transição para a parentalidade  

3.1.1. Desejo e tomada de decisão de ser pai 

A literatura refere que a maioria dos casais tende a adiar o nascimento do primeiro filho, 

bem como a reduzir o número de filhos (Carrilho & Craveiro, 2013), aludindo para as 

alterações da família e para as novas configurações da parentalidade; contudo, ter um filho 

parece permanecer como desejo de muitos indivíduos e casais, sendo esta uma das 

conclusões emergentes na presente investigação. No sentido de compreender a vontade de 

ser pai, foi feita a distinção entre o indivíduo e o casal, no que concerne ao desejo e à 

tomada de decisão para a parentalidade, já que, por vezes, a decisão de ser pai pode ser 

mais proeminente num dos cônjuges. Verifica-se que, a nível individual, a maioria dos 

participantes manifestava o desejo de ser pai, seja desde cedo, “para mim, o meu sonho foi 

sempre ter um filho” (c8_m), seja apenas quando inseridos numa relação, “surgiu na altura 

do namoro, talvez, na parte mais final do namoro” (c5_m). Compreende-se, também, que o 

desejo individual de ser pai estendeu-se para o contexto conjugal, já que a maioria dos 

participantes reafirma a vontade conjunta de ser pais. Estes referem que a parentalidade era 

abordada ao longo da relação, algo que se reflete no facto da maioria dos casais ter 

efetivamente planeado o seu primeiro filho, remetendo a responsabilidade da decisão de ter 

um filho para ambos os cônjuges, “foi uma coisa decidida pelos dois” (c8_f). Estes 

salientam a necessidade de ser pai, em que “acaba por ser natural, há uma determinada 

altura em que os alarmes começam a tocar! E nós vemos isso de uma maneira muito 

positiva e natural e também queremos que aconteça” (c4_m). Não obstante, ressaltando-se a 

idiossincrasia das experiências destes casais, destaca-se um dos casais escutados, que 

apresenta uma conceção diferente sobre a parentalidade, quer a nível individual, quer a nível 

conjugal. Estes consideram que ter um filho não é uma decisão obrigatória, constituindo-se 

uma opção realizada posteriormente – “Quando nós começamos a namorar, e mesmo depois 

quando viemos morar para aqui, se acontecesse, aconteceria, senão, não aconteceria” 

(c3_m). A nível individual, estes assumiam “imagine que eu não podia ou isso, não seria o 
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desgosto que eu acho que seria para outras pessoas” (c3_f) e “gostava de ser pai, mas não 

era uma coisa obrigatória” (c3_m). Este casal apresenta-se como o mais velho de toda a 

amostra, ambos com 36 anos, idade justificada pela conceção sobre a parentalidade que 

exibem, que, de forma atípica à regra, perceciona-se como igualmente feliz caso não tivesse 

filhos. Não obstante, “constituir família tem sido uma motivação básica do Homem, 

assumindo-se consequentemente como o contexto mais primário do nosso crescimento” 

(Leal & Maroco, 2010, p.165), ou seja, apesar da tendência descrita pela literatura, e da 

amostra observada apresentar efetivamente idades mais tardias aquando do nascimento do 

primeiro filho, compreende-se que a vontade de ter um filho parece continuar presente no 

projeto de vida da maioria dos casais entrevistados. 

 

3.1.2. Expectativas sobre a parentalidade 

Associado ao desejo de ser pai, surgem as expectativas face à parentalidade e à forma 

como cada um se imagina neste papel. Desde logo, salienta-se a diversidade de reflexões 

neste domínio, em que alguns casais manifestavam a ausência de expectativas sobre o papel 

de pai, “não antecipava, não dá para imaginar…” (c7_f), outros apresentavam uma 

felicidade antecipada, “eu pensei sempre que ia ser o melhor pai possível!” (c3_m), sendo 

que a maioria dos participantes detinha, de facto, algumas expectativas enquanto pai, 

apresentando-as como uma construção ao longo do tempo, um processo em que as 

expectativas foram sendo construídas ao longo da relação e sobretudo da gravidez – 

“Começamos a ver os nossos amigos a começar a ter, começamos nós próprios a tentar pôr-

nos um bocado nos sapatos deles” (c4_m), “eu diria que foi uma consciencialização, com 

muita calma mesmo”, refere o mesmo participante. As expectativas que os participantes 

apresentavam iam ao encontro das dúvidas e receios face à sua capacidade para exercer o 

papel de pai – “Há sempre aquele receio de “será que vou ser suficientemente boa para a 

minha filha?” (c7_f). No mesmo sentido, a maior parte dos participantes antecipava a forma 

como iria relacionar-se com o filho, tendo surgido expectativas face à interação com o 

mesmo – “Pensava também na ligação que a pessoa tem a um filho” (c4_f), ou ainda face à 

educação da criança – “Acho que uma pessoa tem que ser liberal nos pontos em que tem de 

ser, e rígido naquilo que também tem de ser” (c5_m); muitas vezes, surgiam expectativas 

face à educação do filho no futuro, “tenho estabelecido aquilo que pretendo que o meu filho 

alcance, ou pelo menos que não cometa os mesmos erros que eu ou a Laura
2
 cometemos” 

(c6_m), ou em relação a práticas parentais e comportamentos a adotar em situações mais 

                                                             
2
 Todos os nomes próprios utilizados na presente Dissertação de Mestrado são fictícios, salvaguardando-se a 

confidencialidade dos participantes do estudo. 
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específicas, antecipadas pelos participantes, que observavam casais amigos a vivenciar o 

papel de pais, e que surgiam como exemplos daquilo que pretendiam ou não para a sua 

experiência - “Ver alguns pais a conseguir, com firmeza, mas também com carinho, dar a 

volta…isso era positivo, eu gostava de ver e aprendia com eles” (c6_f). Não obstante todas 

as dúvidas e receios, os casais pareciam antecipar-se capazes no papel de pais. 

Relativamente à correspondência de expectativas dos participantes, após o nascimento 

primeiro filho, face ao seu papel enquanto pai, salienta-se, mais uma vez, a diversidade de 

experiências. De facto, desde logo, a perceção dos participantes de que expectativas não são 

mais do que isso mesmo, expectativas, e que a realidade é sempre diferente daquilo que 

imaginaram – “Antes, não dá para ter uma definição, é uma ideia, só depois é que 

percebemos mesmo o significado de mãe!” (c7_f). Ainda assim, várias experiências foram 

relatadas, confirmando que as expectativas positivas que tinham não foram defraudadas, 

ainda que tenham vivenciado algumas dificuldades. Parece ser consensual que, quando as 

expectativas se baseiam em pressupostos irrealistas, o confronto com a realidade nem 

sempre é fácil, acarretando menores níveis de satisfação marital (Lawrence et al., 2007). De 

facto, este desajuste não parece estar presente nos casais escutados, já que a maior parte dos 

casais parece sentir satisfação com o desempenho dos seus papéis, ocorrendo um processo de 

adaptação de expectativas à realidade adaptativo e prevalecendo a satisfação com esta fase 

“tudo compensa, é um dia em cheio mas que compensa” (c1_f). 

Em relação às expectativas do casal face à parentalidade, verifica-se que a maioria dos 

participantes salientou a semelhança de perspetivas no interior da díade – “Nós temos 

expectativas muito semelhantes, porque também partilhávamos das mesmas ideias, do que 

queríamos” (c3_m), refletindo sobre diferentes aspetos, algo que promove a homogeneidade 

dentro do casal. Mesmo aqueles casais que percecionam aspetos diferentes acreditam que 

conseguem encontrar um ponto de equilíbrio entre si, não constituindo motivo de 

desentendimento no casal, nem uma fonte de conflito, como muitas vezes a literatura 

descreve (Silveira, Pacheco, Cruz & Schneider, 2005). A investigação refere, ainda, que 

melhores experiências de coparentalidade estão associadas a crianças com um temperamento 

mais fácil (Egeren, 2004, citado por Martins, 2009a), algo que alguns casais parecem ter 

consciente – “Tenho é a perfeita consciência de que nem sempre é possível fazer, e que é 

preciso moldar um bocadinho, tendo em conta como é o bebé” (c3_f). No que concerne às 

expectativas em relação ao companheiro, vigora a satisfação com o mesmo (“Eu imaginei 

que ele iria corresponder às expectativas, e acho que superou em algumas, porque ele tem 

uma ótima ligação com o miúdo”, c3_f), salientando-se que, mesmo quando o cônjuge não 
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se apresentou como esperado, este aspeto não constitui uma fonte de conflito entre o casal; 

os participantes manifestam a consciência clara de que têm de se ajustar após o nascimento 

do primeiro filho, antecipando algumas diferenças e dificuldades - “A partir do segundo mês, 

notámos que há algumas diferenças, há arestas a limar, é uma fase complicada, tanto para 

mim como para ele, termos que nos adaptar às necessidades dela. E temos conseguido limar 

essas arestas, mas é sempre um trabalho” (c7_f). 

Relativamente às expectativas face ao filho, antes do nascimento, compreende-se que a 

maior parte dos participantes procurou imaginar como poderia ser o seu filho, quer a nível 

físico, quer a nível de personalidade – “Na parte final da gravidez, aí sim, a curiosidade, 

“como é que ela é, como é que não é, como é que vai ser” (c1_m), algo também descrito 

pela literatura (Piccinini, Levandowski, Gomes, Lindenmeyer & Lopes, 2009). Contudo, 

também existe uma parte da amostra, pouco significativa, que refere que não imaginava nem 

pensava no filho, por vezes conscientemente, por não querer alimentar expectativas, outras 

vezes porque simplesmente não realizava esse exercício – “Não, isso, nunca pensei muito. 

Nunca foi uma coisa que me preocupou” (c5_m). Depois do nascimento do primeiro filho, as 

repostas são unânimes, e todas remetem para a satisfação com o filho, salientando que se 

encontram muito felizes com o filho e que “agora que a vejo, parece que ela só poderia ser 

assim, que não pode ser de outra maneira qualquer!” (c1_f). A literatura revela que as 

expectativas irrealistas face ao filho originam desilusões e insatisfação com o papel de pais, 

capaz de se estender à relação conjugal, sob a forma de mais conflitos (Martins, 2009b). 

Contudo, neste estudo, este aspeto não se evidenciou, considerando-se que nenhum dos 

casais entrevistados relatou a desilusão ou insatisfação parental face ao filho. 

 

3.1.3. Conflito e comunicação 

O conflito não surgiu associado à insatisfação parental nesta investigação, fruto de 

expectativas desajustadas, porém, encontra-se presente, tal como em todas as díades, na 

relação conjugal. No que concerne à origem do conflito, antes do nascimento do primeiro 

filho, os casais tendem a identificar vários temas capazes de originar discussão, comuns a 

todos, salientando as coisas banais do dia-a-dia (“São várias, às vezes a coisa mais banal, 

não é?”, c6_f), a distribuição das tarefas domésticas (“Se calhar mais no âmbito das tarefas 

domésticas…“ah, olha deixaste aquilo assim, e tu também deixaste aquilo”, pronto, é o 

normal de um casal”, c1_m), a dedicação de tempo à profissão (“Antes, muito pontualmente, 

havia discussões, e era por excesso de trabalho, da parte dele, horários um bocadinho 

complicados”, c4_f), a diferente valorização de acontecimentos de cada cônjuge (“Porque 
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acho que ele devia ter tomado iniciativa em relação a uma coisa e não tomou, ou 

porque…até tomou, e eu achava que não tinha de ser aquela!”, c3_f), os conflitos familiares 

(“Tivemos mais conflitos ou discussões quando o irmão dela morava cá, quando a mãe deles 

faleceu, e depois ele ficou cá a morar, durante três anos, e ele não fazia nada!”, c3_m), ou 

ainda as razões económicas (“Em termos financeiros, ele é muito organizado, e eu às vezes 

penso que, se trabalho, também tenho que gozar a vida, e então aí eu acho que é o nosso 

choque mais…frequente!”, c6_f), fontes de conflito que emergiram e que se encontram 

descritas na literatura (Duarte, 2011). 

Com o nascimento do primeiro filho, alguns casais referem que aquilo que despoleta 

uma discussão permanece igual “os temas são os mesmos” (c5_m), sobressaindo, contudo, 

alguns novos temas, oriundos da parentalidade - “Eu tenho que ir sempre ver o saco, porque 

se for eu, eu sei sempre o que está no saco, não quer dizer que ele não faça o saco bem, não 

é isso, só que como não é ele que faz o saco por hábito, às vezes, ele pode pensar que eu já 

pus, e eu achar que ele já pôs, e depois nenhum de nós pôs!” (c3_f), evidenciando um aspeto 

de caracter funcional, proveniente das tarefas do filho, que por vezes gera conflito entre o 

casal. Também outro elemento de um casal expõe que o facto de o filho não ter sido 

planeado parece promover o conflito na díade, encontrando aqui a justificação para as 

discussões que mantêm – “Esta situação de um filho ser muito repentina, nada programada, 

isso sujeita mais a irritar-me com mais facilidade do que a Laura…ou seja, as confusões 

acabam por se basear em piquices…depois, é tempestades num copo de água” (c6_m). 

Salienta-se, ainda, um exemplo de conflito entre o casal, fruto do ajuste do mesmo a esta 

nova etapa das suas vidas – “Esse foi o maior conflito, o eu saber gerir o meu espaço como 

mãe e o espaço dele como pai e colocar a Sara ali no meio para ter os dois, de uma forma 

saudável, para não haver também discussões” (c7_f). Porém, é interessente denotar que um 

dos casais revelou que, com o nascimento do primeiro filho, aspetos que constituíam motivo 

de discórdia deixaram de o ser, no sentido em que são mais desvalorizados – “Há aspetos 

que eram motivo de, agora não ligamos!” (c8_f), evidenciando um ajuste mais adaptativo 

face a esta transição. 

No que diz respeito à frequência dos conflitos, mais uma vez, a diversidade prevalece 

nos casais escutados; de facto, são vários os casais que reconhecem que o conflito aumentou 

com o nascimento do primeiro filho e que a frequência e intensidade dos conflitos é maior 

atualmente, do que quando coabitavam apenas os dois – “Somos capazes de entrar mais em 

conflito, depois do Alexandre, acho que sim, mas o conflito também é breve. Noto que depois 

dele nascer, o nosso grau de tolerância, acaba por ser diferente” (c4_f). Estes resultados 
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vão ao encontro de grande parte da literatura, que refere o aumento dos conflitos no casal, 

após o nascimento do primeiro filho (Cowan & Cowan, 2000; Glade et al., 2005; Hintz & 

Baginski, 2012; Kluwer & Johnson, 2007; Perry-Jenkins et al., 2007). Porém, se para uns o 

nascimento do filho é motivo de aumento de frequência de conflitos, para outros não é, 

destacando-se um casal que refere que a frequência de conflito tende a diminuir, “são 

menos! Acho que não há tempo para isso agora! Nem dou…se calhar, há coisas que 

dávamos importância antes e que agora não têm significado nenhum” (c8_f), condensando 

toda a sua atenção na nova criança. Não obstante, alguns casais referem que não sentem 

alterações e que, tal como antes não discutiam, atualmente também não sentem um 

acréscimo de conflito – “Em relação aos conflitos, acho que não se alteraram, é mais ou 

menos a mesma coisa” (c5_f), De facto, esta opinião parece também enquadrar-se com a 

perspetiva de Kluwer e Johnson (2007), que referem que o nascimento do primeiro filho 

tende apenas a acentuar a forma como o casal lidava com o conflito, já antes da 

parentalidade. Ainda assim, salienta-se a perspetiva de uma das participantes, que refere que 

“é de fases, há fases em que estamos muito bem, há fases em que pegamos um com o outro, 

por tudo e por nada” (c1_f), evidenciando muitas vezes a dialética das relações, e as fases 

melhores e piores que todas as relações tendem a vivenciar. Assim, salienta-se a diversidade 

de experiências de cada casal, compreendendo-se que a forma como os casais partem para a 

decisão de ter um filho parece estar relacionada com a pós-parentalidade.  

No que concerne às estratégias de resolução do conflito, compreende-se que, de uma 

forma geral, os casais parecem manter o modo como resolvem os conflitos. De facto, antes 

do nascimento do primeiro filho, identificaram-se as diferenças de género, face à forma que 

o casal adota para resolver os conflitos, indo ao encontro da literatura (Duarte, 2011) – “Isso 

acaba por ser um confronto, as mulheres querem falar e querem saber o que vai do lado de 

lá, e às vezes não obtêm resposta” (c1_f). Na maioria da amostra de casais escutados, 

compreende-se que vigorava o padrão de estratégias de resolução dos conflitos tido como 

predominantemente masculino, já que os casais tendiam a afastar-se quando se chateavam, e 

só conversavam mais tarde (“Chegamos a um ponto que vai cada um para seu lado, é 

melhor espairecer as ideias, calarmo-nos um bocadinho, arrefecermos tudo e depois 

passa”, c1_f). Porém, em menos proporção, observou-se que abordar o assunto no momento 

da discussão também era utilizado como meio de resolução dos conflitos – “Eu digo o que 

tenho a dizer, fico chateada no momento, mas depois passado cinco minutos as coisas 

passam e são sempre resolvidas ali, nunca deixamos para depois aquilo que podemos 

resolver ali” (c5_f), bem como o humor, “a segunda tática, com algum humor…três, quatro, 
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cinco vezes, também acho que é importante” (c4_m), e a cedência, “eu ainda vou tentando 

falar um bocadinho, sou muito orgulhosa também mas, quando sei que ele tem razão, peço 

desculpa e aí pronto…consegue-se resolver” (c2_f), estratégias construtivas referidas pela 

investigação (Gottman, 1991, Weiss & Heyman, 1997, citados por Duarte, 2005). 

Depois do nascimento do filho, os casais consideram que “mantemos o mesmo padrão” 

(c1_f), ou seja, aqueles que necessitavam do seu espaço, após um conflito, continuam a 

necessitar do mesmo, enquanto que aqueles que tendiam a conversar e a esclarecer a 

discussão no momento, mantêm esse padrão. Estes resultados parecem ir também ao 

encontro da conceção já referida de que o nascimento do primeiro filho parece apenas 

acentuar o conflito, quando já existente (Kluwer & Johnson, 2007). Emergiram, ainda, a 

anulação da estratégia de afastamento como algo recorrente, “tem que se ter paciência, 

somos duas pessoas diferentes…uma coisa é quando estamos com os nossos pais, é uma 

relação familiar sim, mas nós chateamo-nos, viramos costas, vamos para o nosso quarto e 

acabou. Ali não, viramos costas, vamos para o nosso quarto… mas é o mesmo quarto!” 

(c1_f), bem como a modificação de comportamento com o nascimento do filho, visível num 

casal; se antigamente “discutíamos, mas era ficar sem falar um tempo e depois passava, era 

para refletir! Nós éramos assim…” (c6_f), atualmente o casal revela que “sim, é diferente. O 

facto de vivermos os dois juntos implica que as coisas tenham de se resolver, se calhar, com 

mais rapidez, com mais naturalidade” (c6_m), ou seja, não existe tempo para acumular as 

situações, sendo necessário discuti-las na hora, fruto do nascimento do primeiro filho.  

A comunicação surge, também, como uma competência fundamental no casal, não só 

no domínio dos conflitos, mas também nas conversas diárias do casal, na criação de planos 

ou na expressão de sentimentos. Foram encontradas algumas diferenças nesta transição, 

sobretudo no que diz respeito à introdução do tema do filho nas conversas diárias dos casais. 

Antes do nascimento do primeiro filho, os casais identificam vários temas de conversa 

frequentes na sua relação, salientando o trabalho de cada um como o tema mais abordado – 

“Era mais o trabalho” (c1_f); da mesma forma, identificam os temas do dia-a-dia 

“conversávamos sobre tudo, sobre o dia-a-dia” (c4_f), os gostos e interesses pessoais 

“conversávamos da nossa vida, do que tínhamos, dos nossos gostos, do que nós gostávamos 

de fazer, de passear, viajar” (c3_f), a própria relação “falávamos da nossa relação várias 

vezes, o tempo também era muito para isso” (c4_m), bem como os projetos para o futuro “do 

que planeamos para o futuro, mais ou menos isso, falávamos de tudo” (c5_m). Depois do 

nascimento do primeiro filho, a maior parte dos casais considera que continua a abordar os 

mesmos temas, contudo, com o acrescento significativo do tema do filho “se calhar, o 
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acrescento que temos é em falar da Sofia, as coisas novas que ela faz naquele dia, o que não 

fez, o que come, o que não come, acaba por se acrescentar…acaba por ocupar muito 

espaço” (c1_f), delegando a própria relação para segundo plano “às vezes nem perguntamos 

“então, como é que correu o dia?”! Está ali muito centrado no filho…porque a nossa 

preocupação é saber como é que o miúdo está, isto e aquilo. E antes não, antes tínhamos 

uma diversidade de conversas!” (c3_f), indo ao encontro da literatura (Cowan & Cowan, 

2000). Da mesma forma, parece ser unânime dentro dos casais a redução significativa de 

tempo para conversarem a sós, em casal, fruto do nascimento do primeiro filho – “Aquela 

coisa de sentar e conversar perde-se, completamente, não dá tempo” (c4_f).  

No que concerne à expressão de sentimentos, estes foram abordados de uma forma mais 

transversal no tempo, abrangendo o antes e depois do nascimento do primeiro filho. Com o 

nascimento do primeiro filho, a maioria dos casais escutados refere sentir-se confortável com 

o companheiro para abordar todos os assuntos - “Nós, por acaso, somos um casal que 

conversamos muito. Há qualquer problema, só temos é que conversar!” (c8_m), 

salientando-se, contudo, um casal que demonstra que o diálogo nunca foi constante dentro da 

relação, evidenciando, ainda assim, uma perceção negativa sobre esta forma de comunicar, e 

manifestando o desejo de mudar “acho que é uma parte da nossa relação que…ainda bem 

que estamos a abordar isso, porque, se calhar, tem de ser melhorada. Porque é necessário” 

(c6_m). Deste modo, em relação à comunicação do casal na transição para a parentalidade, 

parece ser interessante adotar uma perspetiva semelhante à do conflito, em que o nascimento 

do primeiro filho parece acentuar o padrão de comunicação já vigente no casal; da mesma 

forma, parece viável adotar uma perspetiva mais dialética da comunicação, que varia ao 

longo do ciclo vital do casal, tal como muitas outras variáveis, já que existem momentos em 

que os casais se sentem mais aptos e predispostos a conversar, e outros, por múltiplos fatores 

adjacentes, em que não se mostram tão disponíveis a comunicar (“Há fases em que se está 

muito bem, em que se conversa sobre tudo, há fases em que estamos mais cansados um do 

outro e queremos o nosso cantinho, acho que isso é normal”, c1_f).  

 

3.1.4. Apoio recebido e acumulação dos diferentes papéis do casal  

Em relação ao apoio que o casal usufrui no período de transição para a parentalidade, a 

literatura é unânime em reforçar a sua importância (Bárcia & Veríssimo, 2008; Dessen & 

Braz, 2000; Graham et al., 2000). Verifica-se que, nestes casais, a ajuda não era 

percecionada como um fator determinante para ter filhos, e que estes optariam por ser pais se 

não tivessem auxilio, embora reconheçam que se sentiam mais descansados, sabendo que 
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beneficiariam desta ajuda “é uma questão, se tivermos, melhor” (c1_m), evidenciando, 

ainda, que foi algo tido em conta, no momento em que passaram a viver em conjunto “havia 

vontade das avós, e isso era uma coisa que mesmo, por exemplo, na escolha da casa, foi 

uma coisa que nós ponderamos, não é? Estar a meio caminho das avós, era sempre uma 

coisa que fazia parte dos nossos planos!” (c4_f). Ainda assim, salienta-se uma participante 

que refere que a ajuda dos sogros era percecionada como fundamental, já que, fruto dos seus 

horários, o casal não teria possibilidade de cuidar do filho (“Na altura que veio, eu achava 

que, com o horário que tinha, não tinha condições! Aliás, eu achava que não tinha 

condições a todos os níveis: era o horário, as condições económicas…não tínhamos 

condições para suportar um infantário, eu achava que nunca naquela altura ia conseguir ter 

um filho”, c2_f). Contudo, é importante referir que este casal não planeou o filho, aspeto que 

pode estar na origem de uma maior necessidade de ter ajuda da família nesta fase, já que os 

restantes casais evidenciam que planearam ter um filho precisamente quando sentiram que 

tinham condições a todos os níveis, algo que este casal não parecia reunir.  

Depois do nascimento do primeiro filho, os casais evidenciam que o apoio que poderiam 

expectar correspondeu àquilo que efetivamente tinham, ressaltando que esta ajuda provinha 

essencialmente do apoio informal (Dunst & Trivette, 1990). Os casais beneficiaram da ajuda 

dos pais de ambos os elementos do casal, algo patente na investigação (Dessen & Braz, 

2000), bem como do apoio dos casais amigos, que vivenciam a mesma fase; estes parecem 

ser fundamentais no auxílio de dúvidas ou no desabafo dos acontecimentos (“Nós temos 

vários amigos que tiveram filhos nesta altura, portanto, apendemos muito com eles todos. 

Dado que nós fomos os últimos, já aprendemos com as experiências dos outros casais”, 

c7_m), ajuda reconhecida pela investigação (Cowan & Cowan, 2000; Glade et al., 2005).  

Apesar dos casais percecionarem, na sua maioria, o apoio da família como algo útil e 

benéfico para si, uma nova questão emergiu dos seus discursos, que se prende com a 

alteração da relação com a família de origem – se, por um lado, uma participante refere que 

“a relação que tenho com os meus sogros, está muito mais próxima…é um aspeto muito 

positivo. Tenho muita sorte em tê-los a eles como sogros…e isso também foi uma mudança 

grande” (c2_f), por outro, várias participantes referem um decréscimo da qualidade desta 

relação – “A relação familiar muda muito, principalmente com a família do marido. Eu 

adoro a minha sogra, mas nascendo um filho, eles sentem que nasceu algo que lhes pertence 

a eles também, e acabam por invadir um bocadinho o nosso espaço…e é difícil definir as 

fronteiras, sem ferir suscetibilidades, e ter que demonstrar de quem é o filho” (c4_f), ou 

ainda, “eu tive que me adaptar, porque ter pessoas em casa que guardam os pratos noutro 
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sítio...onde eu não guardo, ou que o Jorge não guarda, é um bocado complicado, e ter 

pessoas a dizer “é melhor fazeres assim, ou é melhor fazeres assim, olha que o menino isto, 

olha que o menino aquilo…”, é complicado” (c6_f). É interessante atentar que estas 

alterações surgiram apenas nas narrativas das mulheres, talvez pelo facto de serem estas as 

mais responsáveis pelo trabalho doméstico e pelas tarefas do filho, sendo igualmente nestas 

áreas que a família procura auxiliar, promovendo um maior “confronto” entre as partes. De 

facto, a literatura refere que as experiências na família de origem podem não estar 

relacionadas com o ajustamento do casal antes desta transição, contudo, parecem ter 

influência após o nascimento do primeiro filho (Glade et al., 2005; Hintz & Baginski, 2012). 

No mesmo sentido, Parke (1988, citado por Wendt, 2006) defende que, quanto mais tardia é 

a parentalidade, maior é a tendência dos pais para delimitar fronteiras familiares muito mais 

claras, procurando ainda maior suporte no grupo de amigos. Estes resultados verificaram-se, 

igualmente, em muitos participantes deste grupo de casais, que apresentam idades superiores 

à média nacional para o nascimento do primeiro filho (cerca de mais dois anos), presente no 

discurso desta participante – “O filho é meu e do Fernando e acho que somos nós que 

educamos…por mim, não se divide por quatro ou cinco pessoas, é por duas e acabou” 

(c3_f); esta participante reconhece que beneficia da ajuda dos sogros, contudo, é mais capaz 

de estabelecer limites face à atuação da sogra na educação e ajuda prestadas ao filho. 

A ajuda de familiares ou de outras instituições na fase de transição para a parentalidade 

surge como fundamental, sobretudo quando se reflete sobre a acumulação de papéis do 

casal, que acumula o papel de pai, aos papéis que normalmente já desempenha, de 

companheiro, de profissional, entre outros. Verificou-se que a maioria dos casais 

entrevistados costumava refletir sobre o desempenho de mais papéis e as dificuldades que 

poderiam estar inerentes ao nascimento do primeiro filho, “costumava falar com alguns 

amigos meus que já tinham filhos e comecei a perceber, como é óbvio, que era complicado 

conseguir gerir tudo” (c4_m), salientando as dificuldades para os diferentes papéis, 

enquanto mãe “sim, sim, isso eu acho que pensei um bocadinho, pensei porque tinha receio 

que o papel de mãe me absorvesse muito e eu não queria isso” (c6_f), enquanto casal “já 

sabíamos que, a partir do momento em que o tivéssemos, não íamos ter tanto tempo um para 

o outro, não era igual” (c8_m) e enquanto profissional “claro que comecei a pensar na 

diferença entre esposa e esposa mais mãe. O que tinha mais receio era a junção da vida 

profissional com o ser mãe, não é?” (c8_f). Não obstante, alguns casais percecionavam a 

transição para a parentalidade como algo normativo, “é mais uma etapa ganha na nossa 

vida” (c5_f), antecipando que não teriam dificuldades na gestão destes papéis, “não, não 
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costumava porque, pela vida que nós tínhamos, eu via que tinha tempo para tudo” (c3_m). 

Depois do nascimento do primeiro filho, a perceção da maior parte dos casais é que 

efetivamente a gestão dos diferentes papéis não é, de todo, fácil ou ligeira, tornando-se uma 

tarefa difícil, “é mais cansativo, pronto, a cabeça tem que se dividir em muitas mais coisas” 

(c1_f). Contudo, estes casais parecem demonstrar que, como já era algo que expetavam, 

sentem que o ajuste é mais adaptativo, “eu não acho, nem nunca achei, que a gravidez e a 

maternidade fosse uma coisa “cor-de-rosa”, por isso para mim…Não se pode ter um filho e 

achar que vai ser tudo igual! (c3_f), salientando uma consciencialização ajustada de que as 

coisas mudaram, “nunca mais vamos estar os dois só! Ele [filho] existe, não é?” (c3_f).  

Um dos aspetos mais salientes da acumulação de papéis na transição para a 

parentalidade prende-se com o trabalho doméstico, fruto das novas exigências e tarefas que 

o filho acarreta. Antes do nascimento do primeiro filho, a maioria dos casais revela que a 

distribuição do trabalho doméstico era igualitária, ou seja, ainda que não fosse algo planeado 

ou definido a priori, as tarefas iam sendo realizadas por ambos, “nós quando começamos a 

morar juntos, era tudo muito dividido” (c1_f), salientando-se, contudo, uma divisão já 

emergente, em que as tarefas domésticas eram mais destinadas à mulher e as tarefas mais 

ligadas à limpeza dos carros ou ao pagamento de contas aos homens, “são normalmente mais 

atribuídas aos homens, eu não gosto de limpar o carro, essas coisas, por isso, preferia 

sempre fazer mais os trabalhos domésticos e ele fazer as outras coisas” (c5_f). Não 

obstante, um casal revela que não existia distribuição destas tarefas, fruto do trabalho do 

marido, já que este passava grande parte do tempo no trabalho, delegando todas as tarefas 

para a companheira, “ora…mais ou menos, não era bem uma divisão! Mas também, tem a 

ver com os trabalhos, tem a ver com a maior disponibilidade em termos de trabalho” (c8_f), 

salientando-se que este elemento do casal mantinha uma perceção positiva desta distribuição, 

compreendendo que o marido, sempre que podia, tendia a ajudá-la nas tarefas domésticas.  

Compreende-se, deste modo, que antes do nascimento do primeiro filho, ambos os 

cônjuges tendiam a auxiliar no trabalho doméstico. O mesmo não parece ocorrer, com o 

nascimento do primeiro filho. De facto, a maior parte dos casais perceciona que a divisão do 

trabalho doméstico atualmente se mantém equilibrada, contudo, salientam o facto de os 

cuidados do filho e das novas tarefas inerentes estarem frequentemente mais associadas às 

mães – “Acabou pela Sofia pesar um bocadinho mais para o meu lado, não sei se é natural 

ou não, mas acho que sou eu que trato mais das comidas dela, da roupa dela, acaba por ser 

mais em cima de mim” (c1_f), divisão que se torna mais tradicional e que a literatura 

reconhece (Baxter, Hewitt & Haynes, 2008; Crohan, 1996; Gjerdingen & Center, 2003; 



Capítulo III. Apresentação e Discussão de Resultados – O significado de dois mais um 

40 

 

Glade et al., 2005; Hernandez, 2005). Acentuando ainda mais estes resultados, surge o 

exemplo de dois casais, em que as tarefas eram divididas por ambos, antes do nascimento do 

filho, e que atualmente compreendem que o trabalho é frequentemente delegado para a 

mulher -“Mudou muito, porque não há tanto tempo para fazermos as nossas coisas. O tempo 

que o António perdia, entre aspas, se calhar a ajudar-me com a casa, agora aproveita para 

fazer aquilo que não pode fazer habitualmente, que é estar no computador com calma, a 

jogar…nesta altura que precisávamos muito mais de ajuda, a nível de divisão de tarefas não 

existe” (c2_f) e “Eu acho que ele…como sente a mãe mais certo, acaba por se libertar um 

pouco mais das tarefas, porque não gosta” (c6_f). Não obstante, existem relatos de casais 

em que a transição para a parentalidade não alterou a forma como gerem as tarefas, incluindo 

as novas tarefas para cuidado do filho, “nunca foi o ajudar, há uma divisão total e natural 

das coisas, ele faz tanto ou mais do que eu aqui em casa!” (c3_f), ou ainda despoletou uma 

divisão de tarefas mais equitativa, em que o companheiro surge mais responsável pelas 

tarefas domésticas ou dedicado aos cuidados do filho – “Agora há um necessidade maior que 

o Jorge entre nessas tarefas, senão as coisas nunca ficavam direitinhas. Mas há, e ele tem 

reagido bem e tem feito o que deve ser feito” (c5_f). 

Também a profissão ocupa um lugar de destaque nas vidas dos casais, muitas vezes 

designado como o mais difícil de conciliar com a vida familiar. Dos resultados obtidos, 

salienta-se o facto de a gravidez ter influenciado alguns objetivos estipulados para o 

exercício profissional, em duas participantes, que gostariam de ter ingressado na faculdade, 

para tirar um curso, e que não o fizeram devido ao nascimento do filho; ainda assim, a 

maioria dos casais apresenta a perceção de que conseguia cumprir os objetivos profissionais 

a que se propunha. Depois do nascimento do filho, no geral, os participantes salientam que a 

forma como se projetam na profissão não alterou (“Os objetivos que tinha são os que tenho 

agora, é exatamente igual”, c3_m), considerando, no entanto, alguns condicionantes, como a 

impossibilidade de trabalhar longe de casa, ou o reajustamento do tempo necessário para 

cumprir os mesmos objetivos (“Digamos que alargou um pouco o horizonte dos objetivos, 

não mudaram os objetivos, mas o timing foi reequacionado”, c4_m). 

No que concerne ao tempo dedicado à profissão, a maioria dos participantes é unânime 

ao refletir que dedica menos tempo à profissão (“Sei que, por muito que eu me queira dar ao 

colégio, à escola onde trabalho, vai ser um bocado mais difícil, não posso ter aquele tempo, 

e sair de lá às horas que me apetecer”, c6_f), e que a família surge como prioridade, algo 

consistente com a literatura (Hernandez, 2005; Hynes & Clarkberg, 2005, citado por Dykstra 

& Poortman, 2010).  
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Em relação à importância atribuída à profissão, bem como à realização com a mesma, 

compreende-se que, a maior parte, de facto, já dedicava uma importância relativa ao 

trabalho; não obstante, vários elementos também consideravam a profissão como a principal 

prioridade, a que atribuíam muita importância, “a profissão tinha uma prioridade muito mais 

elevada do que tem hoje” (c4_m). Com o nascimento do primeiro filho, a tendência da 

maioria dos casais veio a consolidar-se, já que estes referem que a profissão não é, de todo, o 

mais importante, e que realmente preferem investir na vida familiar, surgindo esta como 

prioridade – “Saio de lá [trabalho] e esqueço tudo, venho para casa, venho para a minha 

vida a sério” (c1_f), salientando-se o discurso desta participante, que atribuía muita 

importância ao trabalho, e que antecipava inclusive dificuldades em deixar de trabalhar por 

uns meses – “E se eu dizia “ai meu Deus, tanto tempo que eu vou estar fechada em casa 

com a bebé, vou ter saudades do meu trabalho, da minha equipa, não vou conseguir!”… e 

agora, acho o contrário, voltar ao trabalho! Como é que é possível eu não querer voltar ao 

trabalho? É mais assustar-me voltar ao trabalho e ter de deixá-la…e isso mudou, e nunca 

pensei que iria reagir assim” (c7_f). Deste modo, verifica-se uma maior consciencialização 

do valor da família, bem como uma maior necessidade de equilíbrio entre os diferentes 

papéis, reforçando o papel familiar, em detrimento do profissional - “Foi sempre uma coisa 

que eu pus como objetivo, e é importante, mas acho que temos de saber viver com a 

profissão, e não viver para a profissão” (c4_f).  

 

3.1.5. Sexualidade e satisfação conjugal 

A sexualidade representa, sem dúvida, uma das áreas mais afetadas com o nascimento 

do primeiro filho. De facto, antes do nascimento do primeiro filho, todos os casais recordam 

que mantinham uma vida sexual satisfatória e ativa, em que procuravam inclusive momentos 

que os afastassem da rotina habitual - “Tentávamos fazer coisas diferentes, por vezes ir a um 

hotel, ter um tempo para nós, um tempo de casal, ter alguma coisa diferente” (c1_m).  

A partir da gravidez, os casais reportam algumas alterações; desde logo, é comum na 

maior parte dos casais, o receio de prejudicar a gravidez ou poder magoar o bebé, visível 

tanto nas mulheres - “Tinha que estar o mais parada possível, depois acaba por ficar até ao 

final do tempo aquele receio de poder acontecer alguma coisa…acho que aí nem sequer 

pensávamos na sexualidade porque tínhamos outros pensamentos” (c1_f), como nos 

homens - “Para o fim já não conseguia…sempre me fez confusão, ver aquela barriga, por a 

mão na barriga, ter medo de magoar o bebé, muita coisa que me vinha à cabeça…” (c8_m).  
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Da mesma forma, ao longo dos nove meses de gestação, salienta-se que a maior parte 

dos casais refere a diminuição do desejo, “não era a prioridade, estávamos mais focados na 

gravidez, em que tudo corresse bem. Acabava por ficar um bocadinho mais para o lado, não 

desaparece, mas a coisa vai diminuindo” (c8_f), aspeto concordante com a literatura 

(Olsson et al., 2010; Trice-Black, 2010). Contudo, destacam-se dois casais, em que um 

refere que o desejo não parece ter alterado ao longo da gestação do filho (“Eu não senti 

grande diferença, tanto na procura como no ato sexual”, c5_f), enquanto que o outro refere 

que um dos melhores momentos da sua sexualidade constituiu efetivamente o momento da 

gravidez, onde sentiam mais desejo (“Até havia mais desejo, se calhar, por causa das 

hormonas alteradas, na altura em que ela estava grávida”, c2_m).  

Algo que parece ser concordante a todos os casais prende-se com a frequência de 

relações sexuais nesta fase, já que todos evidenciam que a frequência diminui, “a 

periodicidade diminuiu, obviamente, a nossa vida sexual mudou até à parte do parto” 

(c4_m), fruto das alterações do corpo, de a prioridade, no fundo, estar centrada no filho 

(Judicibus & McCabe, 2002; Trice-Black, 2010). Neste mesmo sentido, as alterações do 

corpo foram referenciadas pelos participantes, contudo, a grande maioria revela que o 

crescimento da barriga e as alterações decorrentes de uma gravidez não influenciaram, de 

todo, a sua sexualidade, considerando que se sentiram confortáveis e que se adaptaram ao 

novo corpo - “Não, quer dizer, é diferente obviamente, há ali uma mudança física, há uma 

adaptação do casal, até foi engraçado, são situações diferentes” (c1_m). Porém, salienta-se 

a vivência de um elemento de um casal, que não se sentiu tão confortável com as alterações 

do corpo da mulher, referindo que “a partir de uma determinada fase, fazia-me alguma 

confusão ter a relação” (c6_m).  

No entanto, apesar de algumas alterações nos domínios referidos, compreende-se que os 

casais não percecionam que a sua satisfação sexual tenha alterado com a gravidez, alegando 

que a qualidade das relações se manteve - “Acho que não nos prejudicamos a nós, porque 

pensávamos noutra coisa como se fosse melhor, porque naquele momento não era aquilo…e 

como nós já nos conhecemos muito bem, não era aquilo que nos ia prejudicar enquanto 

casal” (c1_f); os casais salientam, ainda, o facto de a sexualidade poder ter sido vivida de 

forma diferente, percecionando isso como algo positivo - “A sexualidade não é só ter 

relações e, portanto, acho que a minha sexualidade na gravidez melhorou muito, senti-me 

muito melhor, não é? E a nossa relação de carinho também aumentou. E a proximidade e 

tudo, eu acho que a gravidez foi ótima, e a sexualidade também é isso!” (c6_f), concordante 

com a literatura (Olsson et al., 2010; Trice-Black, 2010). Verifica-se, assim, a emergência de 
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uma multiplicidade de experiências dos casais, ao longo da gravidez, algo patente nos 

estudos de Magagnin e colaboradores (2003), que referem que, para alguns casais, a gravidez 

enriquece os relacionamentos íntimos, enquanto que, para outros, o ato sexual neste período 

é percecionado como um perigo para o feto. 

Depois do nascimento do primeiro filho, a literatura relata uma diminuição na maioria 

dos campos da sexualidade que tende, no entanto, a regressar gradualmente à normalidade 

(Judicibus & McCabe, 2002), algo que os casais tendem a reconhecer com a sua experiência. 

De facto, foi unânime entre os casais que o desejo sexual tende a diminuir, fruto de vários 

fatores, “ele está lá e uma pessoa também não pensa em mais nada, na maioria do tempo 

está a pensar nele” (c3_m). A diminuição do desejo ficou ainda retratada no discurso de 

duas participantes, que revelam que o facto de ter um filho, bem como todas as alterações 

decorrentes no seu corpo, que provocaram baixa autoestima, diminuiu a disposição para 

sexualidade, “aquilo que eu sentia durante a gravidez, quando ele nasceu, foi-se! Foi-se 

e…até hoje. Uma pessoa fica um bocado envergonhada, eu própria não gosto de me ver ao 

espelho, estou a passar por uma fase em que eu acho que é impossível ele sentir-se atraído 

por mim, portanto, ele tenta, ele quer, mas eu…tento ver as coisas claramente, mas não 

consigo. Eu acho que ele está a fazer um “frete” e então, não acontece” (c2_f), algo 

retratado pela literatura, que alerta que a gravidez e o pós-parto podem ser vividos como um 

processo de crise, acarretando vários efeitos negativos psicológicos nas mulheres, como 

fadiga, depressão, ansiedade e redução de autoestima (Glade et al., 2005). Do mesmo modo, 

surge a questão do casal se identificar como pais, e não tanto como casal, acabando por 

afetar a disponibilidade sexual, “o desejo também fica um bocadinho alterado, porque a 

pessoa parece que veste um papel diferente… e vê muito o marido como o pai da criança, 

quer dizer, a pessoa perde assim aquela coisa do “meu marido” (c4_f). 

À diminuição do desejo parece estar associada a diminuição da frequência sexual, 

relatada pelos casais, que referem o cansaço como o principal fator impeditivo de uma maior 

frequência de relações sexuais, “a frequência é que não é a mesma. E isso adquire-se do 

cansaço, isso é do dia-a-dia, e…é do cansaço e da rotina” (c3_f), algo concomitante com a 

investigação (Olsson et al., 2010; Trice-Black, 2010). 

No que concerne à satisfação sexual após o nascimento do primeiro filho, as 

experiências são também muito divergentes. Se, por um lado, a maioria dos casais sente que 

a sua satisfação sexual não alterou e que, tal como antes do nascimento do filho, sente-se 

satisfeito com a sua sexualidade “agora, em termos de vontade e a qualidade das relações, 

acho que se mantêm. Eu acho que nós já nos conhecemos muito bem um ao outro, acho que 
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nisso não afeta nada” (c1_f), por outro lado, uma participante revela que perceciona que a 

sua satisfação sexual decresceu muito, com o nascimento do primeiro filho, “a nível sexual, 

mudou completamente, muito. Passou de um 100 para um 8!” (c2_f). A sexualidade parece 

ser uma das dimensões da conjugalidade mais afetadas pelo nascimento do filho, “tem sido 

um dos campos em que nos estamos a adaptar” (c6_f), em que os casais manifestam o 

desejo de melhorar esta vertente da relação - “Quando estamos em momentos mais íntimos, e 

falamos um com o outro sobre isso, temos a perfeita consciência de que temos que ter mais 

momentos desses e que temos de fazer para que volte ao mais normal do que era!” (c3_f). 

Todavia, surgiram também narrativas mais positivas sobre esta fase, em que alguns casais 

referem que a satisfação sexual, pela diminuição da frequência, acaba por aumentar, “se 

calhar a qualidade aumenta, porque é mais espaçado” (c1_m), e que acaba por se modificar, 

já que o casal se adapta a novas formas de sexualidade - “Às vezes, arranja-se novas formas, 

não é? Pensa-se mais nisso…de fazer surpresas, dessas coisas que nos ligam mais, porque 

temos necessidade de nos voltar a encontrar, embora de uma forma diferente!” (c6_f). 

Acerca da sexualidade, importa referir, ainda, que a maior parte dos casais tende a considerar 

que a vivência da sexualidade começa a aproximar-se da normalidade, daquilo que era antes 

do nascimento do primeiro filho, “assim como foi diminuindo toda essa atividade no início 

da gravidez, vai aumentando agora, mas também gradualmente” (c8_f), algo concordante 

com a literatura (Judicibus & McCabe, 2002).  

A satisfação conjugal é uma das dimensões do casal mais estudadas na literatura sobre 

a transição para a parentalidade. No que concerne ao momento anterior ao nascimento do 

primeiro filho, num olhar retrospetivo, a maioria dos casais apresenta uma perceção muito 

positiva dessa fase, garantindo que passavam mais tempo em conjunto (“Passávamos muito 

tempo antes”, c8_f), identificando, de um modo geral, diferentes atividades realizadas 

enquanto casal, como ir à praia, passar, viajar, sair com amigos ou ir ao shopping. Estes 

salientavam, sobretudo, a inexistência de rotina no casal, e o facto de se sentirem livres para 

aproveitarem o tempo, enquanto casal –“Acabávamos por não cair na rotina, saíamos à 

noite, íamos muito de fim de semana, jantávamos fora, sair, chegar tarde, assim mesmo até 

às cinco e tal, seis e tal, foi assim uma fase em que acabamos por aproveitar bastante, sim” 

(c4_f). Esta diversidade de atividades parecia contribuir para uma melhor satisfação 

conjugal, já que todos os casais garantiam que se sentiam felizes nos seus relacionamentos, 

“tenho um balanço muito positivo” (c4_m). 

Depois do nascimento do primeiro filho, a maior diferença que os casais relatam prende-

se com a menor quantidade de tempo para o casal; de facto, estes referem que o tempo em 
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que estão juntos é bastante mais diminuto, já que a maioria do tempo é vivenciada em prol 

do filho, “o tempo que a pessoa dedica à relação é completamente diferente do que era 

antes. Porque realmente é tudo em função do filho” (c4_f). Os casais referem, efetivamente, 

alterações no tempo que passam em conjunto, emergindo a forma como o organizam, 

expondo que o tempo necessita de ser mais planeado, para que possam desfrutar vários 

momentos a dois - “A espontaneidade da relação perde-se um bocadinho. As coisas têm de 

ser muito mais planeadas, muito mais pensadas, e isso acaba por não ser tão entusiasmante, 

emotivo, e tão natural, as coisas acabam por ter de ter um planeamento diferente” (c4_f). 

De facto, a preocupação em investir mais na relação parece estar presente na maior parte dos 

casais, que mantém presente a necessidade de ter momentos com o companheiro, 

fomentando a relação conjugal, “também a parte do casal, acho que se deve investir mais no 

casal, acho que principalmente falta tempo, e têm de ser criados momentos para dois, por 

muito que se esteja cansado, temos de nos obrigar a isso, senão somos só mãe e mais nada” 

(c3_f). Não obstante, salienta-se a vivência deste casal, que refere que o nascimento da filha 

aproximou-os, enquanto casal, já que desfrutam do mesmo tempo em família, algo que não 

parecia acontecer antes do nascimento do filho – “Acho que realmente a Marta não veio 

tirar espaço ao Jorge, não, pelo contrário, eu acho que o casal veio ganhar tempo, porque 

às vezes andávamos a correr um para um lado, outro para o outro, não tínhamos tempo, e 

agora, de alguma forma, temos que nos juntar nem que seja para cuidar da Marta! (c5_f).  

No que concerne às atividades realizadas em casal, ou atualmente em família, a maior 

parte dos casais reporta que as suas relações não se alteraram significativamente, já que 

continuam a realizar as mesmas atividades, ainda que estas sejam ajustadas ao facto de terem 

um filho – “As saídas habituais, que também vamos com ela…costumamos sair mais cedo e 

não para o final do dia, para também não interferir com as rotinas dela, tomar banho, 

dormir…de resto, tentamos sempre fazer atividades fora de casa com ela” (c7_f). Ainda 

assim, salienta-se a vivência deste casal, que considera que o nascimento do primeiro filho 

acarretou uma nova dinâmica na relação, promovendo a realização de mais atividades, do 

que antes do nascimento do filho, “agora estamos mais dinâmicos, “temos de aproveitar o 

dia”, “o Paulo tem de sair…” e “temos que ir ali não sei onde…”, e eu acho que, com ele, 

se calhar vamos viver mais, porque as coisas têm de ser feitas, porque ele não pode estar 

sempre em casa, tem que se divertir, tem que aprender, tem que conhecer, e isso vai-nos 

levar a ser mais dinâmicos, coisa que antes não éramos!” (c6_f). 

Se a quantidade de tempo para o casal parece diminuir, curiosamente, a qualidade 

percecionada pelos casais face à sua satisfação não parece ter a mesma configuração. De 
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facto, a grande maioria dos casais reporta satisfação com as suas relações, depois do 

nascimento do primeiro filho, salientando a evolução natural de dois para três, como algo já 

esperado e antecipado, “eu acho que para nós acabou por ser uma coisa muito natural, 

acabou por ser uma evolução do casal, não há assim...o antes e depois, eu pelo menos não 

penso muito nisso” (c1_f). Estes salientam que a relação, agora a três, se mantém igualmente 

satisfatória, não sentindo a necessidade de regressar àquilo que vivenciavam, apenas 

enquanto casal, evidenciando ainda a maior união no casal e uma maior estabilidade, fruto 

do nascimento de um filho - “Acho que o Paulo, no fundo, no fundo, tornou a relação mais 

forte” (c6_m). Apesar das perceções positivas sobre esta transição, não é alheio aos casais 

que o nascimento de um filho acarreta implicações na díade, evidenciando uma transferência 

dos cuidados do companheiro para o filho como motivo de insatisfação - “Como a gravidez 

foi tão cor-de-rosa…eu achava que poderia continuar assim! É difícil, porque aqueles 

cuidados que o Jorge tinha comigo passou para o filho e isso, às vezes, é difícil para a outra 

pessoa gerir” (c6_f) ou a necessidade de passarem mais tempo em conjunto, para promover 

a intimidade e o ajuste marital - “Em relação à qualidade, eu acho que interfere, eu pelo 

menos sinto que faz falta fazer algo só com ela…ir jantar fora com ela, mais tranquilo, e 

nesse aspeto, acho que afeta, porque eu acho que isso também acaba por ser uma 

necessidade” (c7_m), evidenciando que o conflito e a insatisfação com a relação pode advir 

do facto do casal passar menos tempo em conjunto - “Acabamos por tolerar isso durante 

algum tempo, porque sabemos que é uma fase, mas acho que vamos ter de retomar isso, 

porque isso faz falta no casal…porque isto depois afeta a forma como lidamos um com o 

outro, a nossa facilidade de “aturar” os erros do outro, se não tivermos os momentos de 

intimidade que precisamos, nós notamos isso” (c7_m).  

Não obstante, o apoio mútuo foi também emergindo no discurso de alguns participantes, 

que refletem que, na sua maioria, o companheiro é um apoio fundamental nas suas vidas, “o 

Manuel é um grande amigo meu…qualquer coisa que me acontece, ou que eu precise de 

apoio, é logo a primeira pessoa a quem eu penso em falar e conversar sobre isso” (c1_f), 

ainda que nem sempre o apoio surja na forma mais adequada - “Às vezes, ele não tem é a 

melhor maneira, pelo menos para mim, de lidar com as situações…mas mesmo assim, 

continua a ser a pessoa com quem quero contar e em quem eu confio” (c1_f). A literatura 

refere que o apoio mútuo entre o casal é fundamental para um maior ajuste face a esta 

transição, nomeadamente a adequação do apoio (Hernandez, 2005; Sullivan & Davila, 

2010), algo que se considera presente na maioria dos casais entrevistados. 
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Ainda assim, apesar de não ser regra, uma participante reflete que se sente mais infeliz 

na relação, após o nascimento do primeiro filho -“Nós continuamos a passar o tempo juntos, 

mas o tempo de qualidade que passávamos juntos, deixou de haver…eu acho que nós somos 

os pais do André…acho que a nossa relação foi ficando um bocadinho à parte” (c2_f); no 

entanto, é curioso que o seu companheiro não partilha da mesma opinião, evidenciando que, 

com o nascimento do filho, “tornamo-nos mais unidos do que aquilo que já somos” (c2_m), 

não remetendo para insatisfação conjugal. Apesar da diversidade de respostas e experiências, 

considera-se que este casal se encontra numa situação algo especial, já que a participante 

parece apresentar uma depressão pós-parto que, como sabido, parece acentuar a visão 

negativa da sua experiência, bem como da resposta que o seu companheiro lhe fornece, algo 

que pode estar na origem desta insatisfação com a relação; contudo, também não pode ser 

esquecido que, em vários momentos, a opinião deste participante não foi coincidente com a 

da companheira, algo que também permite refletir sobre o conforto e à-vontade deste 

participante na entrevista, salientando-se que, por vezes, a desejabilidade social do 

participante pode ter-se sobreposto à realidade dos seus significados. Não obstante os 

resultados, e salvaguardando o interesse de compreender a transição dos casais nesta fase, 

mais do que perceber se a satisfação conjugal decresce ou não, compreende-se a dialética da 

relação ao longo do ciclo vital do casal (Umberson et al., 2005), saliente também nos 

discursos dos casais -“Como um casamento, tem os seus altos e baixos, há fases mais fáceis, 

outras fases mais difíceis, acho que é assim” (c4_f). 

“Agora o mundo não gira à nossa volta, gira à volta da nossa família…não somos dois, 

somos três, não é?” (c8_f) parece evidenciar que os casais já se projetam no futuro, a três, 

demonstrando o desejo de percorrer o caminho normativo da família. De facto, apesar da 

transição para a parentalidade nem sempre ser pautada por aspetos positivos, compreende-se 

que os casais mantêm expectativas de aumentar a família, pretendendo ter um segundo 

filho, “esperamos ter mais filhos, é uma coisa que faz parte do nosso projeto, ter mais do 

que um” (c4_f), expectando, ainda, melhorar alguns aspetos da relação conjugal, promover 

uma boa educação e desenvolvimento do filho, bem como alcançar uma melhor gestão dos 

diferentes papéis que detêm atualmente, já que esta surge como uma das maiores 

dificuldades da transição para a parentalidade – “Espero que corra tudo bem, que 

consigamos encontrar sempre o equilíbrio, de acordo com as necessidades dos três, neste 

caso, e de conseguirmos ser uns bons pais, de irmos ao encontro das necessidades dela e ir 

ao encontro das nossas necessidades também, como casal” (c7_f). 
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3.2. A pertinência da intervenção com o casal na transição para a parentalidade 

3.2.1. Que dimensões são mais afetadas com o nascimento do primeiro filho? 

Ilustrando um pouco mais daquilo que foi a transição para a parentalidade de cada casal, 

emergiram no discurso dos participantes duas novas categorias, o stresse e a satisfação 

parental, capazes de influenciar a qualidade conjugal. Os casais entrevistados evidenciaram 

o cansaço e a privação de sono como os fatores que mais afetam a qualidade e bem-estar da 

relação – “Acho que o cansaço, assim acumulado, é uma coisa que nos leva ao desespero” 

(c4_f). Uma das participantes vai mais além, salientando que a privação do sono, nos 

primeiros meses, originava quase a não identificação consigo própria, não se reconhecendo 

enquanto pessoa, impacto que se estende à relação conjugal - “Quando tinha a privação do 

sono, andava mais cansada, no sentido de não me identificar…ou seja, sentia que não 

estava a ser como eu era antes. Notava que andava mais irritada, depois tinha que pedir 

desculpa a toda a gente, porque notava que me estava a afetar, não nos cuidados à Sara, 

mas com as outras pessoas que acabavam por levar por tabela!” (c7_f). 

No mesmo sentido, destaca-se o foco no filho e a perda de individualidade, em que os 

participantes, sobretudo as mulheres, descrevem a dificuldade em descentrar do filho nos 

primeiros meses – “Depois que o André nasceu, não havia um momento que parasse para 

cuidar de mim, para pintar as unhas…fiquei muito focada nele!” (c2_f), opinião que outras 

participantes partilham, “eu acho que, no início, o ser mãe e ser mulher é difícil, porque a 

pessoa realmente só quer ser mãe, só tem olhos para o filho” (c4_f). Estas participantes 

parecem evidenciar a dificuldade em descentrar-se do papel de mãe, para se assumirem 

também no papel de mulher, de companheira, compreendendo-se o impacto na sua relação 

conjugal. De facto, muitos estudos retratam a diminuição da satisfação com a relação no 

período de transição para a parentalidade (Belsky & Rovine, 1990, citado por Ferreira, 2005; 

Doss et al., 2009; Glade et al., 2005; Helms-Erickson, 2001, citado por Silva, 2010), em que 

ambos os pais identificam efeitos negativos nas suas relações, apesar de mais pronunciados 

nas mulheres (Lu, 2006, citado por Martins, 2009a), algo patente nesta investigação. 

Como fonte de stresse parental e, consequentemente, conjugal, emerge também a falta 

de tempo individual ou familiar, descrito por vários participantes – “Às vezes, sinto que não 

tenho um tempinho para fazer qualquer coisa que eu queira, para mim” (c6_f), 

evidenciando a atenção maioritária para o filho, mas manifestando simultaneamente a 

consciência de que o tempo para o casal é menor do que o que gostariam, “às vezes deixamo-

nos para o lado e esquecemo-nos de que temos uma vida como casal, e que ele só existe em 

função daquilo, porque senão não existia” (c3_f). A falta de tempo parece surgir 
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efetivamente como uma das maiores dificuldades identificadas por estes casais, algo 

igualmente ilustrado pela literatura (Martins, 2009a; Trice-Black, 2010), tempo que os casais 

investem no filho, delegando para segundo plano todas as outras responsabilidades.  

Foram vários os casais entrevistados que aludiram à dicotomia de sentimentos e 

pensamentos em relação à necessidade de tempo individual e de casal e aos sentimentos de 

culpa adjacentes ao “abandono” do filho. De facto, os participantes revêm-se no papel de 

pais, identificando-o como um dos mais importantes na sua vida e sentindo-se confortáveis 

com o desempenho do mesmo. Contudo, simultaneamente, os casais parecem sentir 

necessidade de ter algum tempo para si próprio, seja tempo individual, seja tempo em casal, 

sentindo-se inseguros e culpados quando não estão com o filho, já que esta é uma obrigação 

que percecionam como sua. Um elemento conta que gostaria de ter mais tempo, quando 

chega a casa depois do dia de trabalho, para tomar banho (a sua profissão é enfermeiro, 

relatando que não se sente confortável em estar com a filha sem realizar a sua higiene 

pessoal), sentindo-se, no entanto, desconfortável para pedir à sua sogra para ficar mais algum 

tempo com a filha – “Por vezes, a minha sogra até a vem trazer, mas eu sinto-me mal de 

dizer “olhe, traga só daqui a meia horinha, que é para eu tomar um banho primeiro”, 

porque parece que estou…“deixa ficar mais um bocadinho!” (c1_m). No mesmo sentido, 

muitos casais, sobretudo os elementos femininos, demostraram dificuldade em separar-se 

dos filhos, apesar de estarem conscientes que isso representa uma necessidade, evidenciando 

uma acentuada dissonância de sentimentos e pensamentos face ao afastamento do filho, 

como esta participante – “É aquela situação de ir ao cinema, “mas porquê, se podemos ver 

em casa?”, tento sempre dar a volta, mas sei que, mais para a frente, terei que reorganizar 

isso tudo, deixar a bebé com a minha mãe e irmos os dois…porque sei que faz falta. Mas 

para já, ainda não consigo!” (c7_f). De igual modo, este casal conseguiu ir de férias durante 

uma semana, sem o filho, contudo, “custou-me ir, mas também fui com distanciamento, e eu 

via que ele estava bem e isso para mim era um consolo, e não me estava a custar estar lá, e 

isso até, de alguma maneira, eu pensava “ai meu Deus, devia-me estar a custar imenso”, 

era aquele sentimento de culpa, eu devia estar a sentir isto, mas não estou! E a verdade é 

que me senti bem, e acho que é essencial, para o casal” (c4_f).  

Os casais relatam uma espécie de ciclo vicioso, em que se sentem desconfortáveis 

quando não desfrutam de tempo individual ou de casal, depois do nascimento do filho, mas 

em que se sentem simultaneamente culpados quando não estão na presença do mesmo, algo 

patente no discurso das participantes entrevistadas no estudo de Trice-Black (2010). Ainda 

assim, este participante reconhece a necessidade de equilibrar o tempo individual e de casal 
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com o familiar, referindo que “eu já disse muitas vezes à minha esposa que ele [o filho] deve 

ficar na ama mais tempo do que é preciso, que é para nós termos o nosso tempo, para viver 

como casal, é importante” (c8_m). A verdade é que, por vezes, o sentimento de culpa 

associado ao facto de deixar o filho com alguém surge assente em expectativas e conceções 

sociais, que garantem que a maternidade é algo a que, sobretudo as mulheres, se devem 

dedicar, que é necessário que a mãe e o filho permaneçam juntos, fomentando os 

sentimentos de culpa quando existe algum afastamento. De facto, decorrente disto, surgem 

as expectativas de que a maternidade acarreta apenas vivências positivas, que representa um 

papel fácil, em que o casal e, sobretudo a mulher, surge instintiva e naturalmente preparado 

para, contribuindo para a criação de expectativas irrealistas sobre este momento. 

Compreende-se que estas antecipações equivocadas acabam por promover um pior 

ajustamento do casal à parentalidade e à sua relação, fruto das dificuldades e imprevistos que 

nem sempre foram esperados - “Isso tira-nos um bocadinho aquele mundo cor-de-rosa que 

nós imaginamos, não dá para desfrutar tanto! (c4_f). Aspetos ainda relacionados com a 

parentalidade e que parecem provocar stresse no casal prendem-se com a decisão do filho 

ingressar num infantário, bem como o processo de amamentação.  

Por outro lado, se se considera importante avaliar e compreender as dimensões da 

conjugalidade mais afetadas pela negativa com o nascimento do primeiro filho, considera-se 

igualmente pertinente compreender aquelas que mais traduzem satisfação e felicidade com a 

acumulação do papel de companheiro e pai. Neste sentido, emergiu das narrativas dos 

participantes o crescimento pessoal, fruto do nascimento do primeiro filho e da iniciação no 

novo papel de pai. É unânime nos casais a perceção desta participante, que refere que “eu 

acho que mudou muito a minha forma de ver as coisas, enquanto pessoa. Se calhar, aquilo 

que era importante para mim antes, agora são pormenores; e, se calhar, coisas que eram 

pormenores, para mim, naquela altura, são muito importantes agora. Fico muito mais 

sensibilizada com situações que nem sequer me dizem respeito, se calhar tento ajudar muito 

mais, mesmo podendo muito menos” (c2_f), evidenciando maior maturidade e crescimento 

enquanto pessoa. Aliado a esta significação, surge uma nova representação da família, “o 

tempo que vai ser necessário e a dedicação que temos de dar à família, a família passa a ser 

muito mais importante do que era antes. Porque antes não tínhamos este conceito tão forte 

de família, éramos mais os dois, mas podíamos viver sem estarmos todos os dias juntos, e 

agora não” (c7_m), fruto do nascimento de um filho. Do mesmo modo, uma forma de 

significar a experiência de ser pai configura-se no sentimento de realização pessoal, na 

perceção de que os casais alimentam de que estão mais completos com o nascimento de um 
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filho, concebendo um sentimento acentuado de satisfação parental - “Acho que se não fosse 

mãe, sentir-me-ia um bocadinho incompleta…um bocadinho não, muito incompleta!” (c4_f). 

A satisfação com o filho representa igualmente fonte de satisfação parental (Mesquita, 

2011), tendo-se verificado que todos os participantes se mostraram satisfeitos com o filho, 

compreendendo que existem aspetos que correram melhor do que antecipavam, 

nomeadamente no que concerne ao sono, “começou a dormir a noite toda, foi nos dois 

meses, e isso foi uma coisa que eu achei que correu muito melhor do que eu estava à 

espera!” (c3_m) e ao desenvolvimento saudável do mesmo, “sendo ele saudável, e um 

miúdo que está a desenvolver bem, eu fico contente por isso…eu levo-o para todo o lado, ele 

vai ao colo de todas as pessoas, e eu fico contente porque é um miúdo que se dá, é bem-

disposto, interage bem” (c6_f). Se, para alguns, as rotinas e a forma de se organizar do casal 

é motivo de insatisfação parental, para outros surge como uma fonte de gratificação, já que 

estes casais parecem sentir-se satisfeitos com a gestão de todas as tarefas e responsabilidades 

necessárias, decorrentes do nascimento de um filho – “Nós deixamos as coisas muito 

organizadas de véspera…a parte prática, que eu acho que é isso que nós temos medo que 

não consigamos fazer…nós até gerimos, conseguimos gerir isso e organizarmo-nos com ele” 

(c3_f), sobressaindo uma parte funcional ajustada da relação. 

Em suma, fruto das narrativas destes participantes, compreendem-se algumas áreas mais 

capazes de gerar stresse parental e, consequentemente, um pior ajustamento marital, 

destacando-se o medo de falhar enquanto pai, o conflito no casal, a tradicional divisão do 

trabalho doméstico e uma maior sobrecarga das tarefas do filho para a mulher, o tempo 

disponível para a profissão, o decréscimo da frequência e desejo sexual, bem como a 

diminuição indiscutível do tempo para o casal. Acrescenta-se a estas a privação do sono, a 

falta de tempo individual ou de casal, a perda de individualidade, a dificuldade em deixar o 

filho com alguém, mas a simultânea necessidade de tempo individual, bem como as 

preocupações com o infantário ou a amamentação. No mesmo sentido, fruto da revisão da 

investigação efetuada, compreende-se que existem áreas da conjugalidade geralmente mais 

abordadas nos programas de intervenção para casais, como a comunicação, a resolução de 

conflitos, os papéis no casamento, o compromisso, a gestão financeira, a sexualidade, e a 

família de origem do companheiro (Stahmann & Salts, 1993, citado por Carroll & Doherty, 

2003). Nos programas revistos na fase de transição para a parentalidade, identificam-se, 

ainda, áreas como a intimidade, o papel do humor e da amizade nas relações satisfeitas, as 

características individuais, a relação conjugal, o sistema familiar e as questões contextuais.  



Capítulo III. Apresentação e Discussão de Resultados – O significado de dois mais um 

52 

 

3.2.2. Uma proposta de intervenção com casais na transição para a parentalidade 

É tempo de refletir sobre aquilo que emergiu do discurso dos participantes, indo para 

além daquilo que foi a sua experiência, única e singular, da transição para a parentalidade – 

cada casal vivenciou à sua maneira a transição, cada participante experienciou diferentes 

sentimentos nesta transição e mantém um significado muito próprio sobre esta fase, algo a 

que se pretendeu aceder, sem a finalidade de generalizar, respeitando a singularidade de cada 

indivíduo. Todavia, não se deve menosprezar os pontos de convergência que estes também 

apresentam, já que o nascimento do primeiro filho acaba por ser um acontecimento esperado 

e normativo no ciclo de vida. Destaca-se o facto de ser comum a todos o amor incondicional 

pelo filho e de não sentirem vontade de voltar atrás no tempo, para voltar a ser apenas um 

casal, “e não sinto nenhuma necessidade de voltar ao tempo em que não o tínhamos” 

(c3_m); apesar de, muitas vezes, este acontecimento trazer dificuldades, em momento algum 

os casais relataram arrependimento face à decisão de ter um primeiro filho. Do mesmo 

modo, salienta-se o investimento na relação de todos os casais – “as minhas expectativas 

como casal é continuar a ter esta linha de orientação e continuar a ter a perceção que é 

importante nós reservarmos algum tempo para nós, para podermos continuar a funcionar 

bem como casal”, visível em vários discursos, mesmo naqueles onde a insatisfação conjugal 

parece mais presente “melhorar alguns aspetos da nossa relação, para evitarmos 

determinadas coisas desnecessárias” (c6_m).  

Fruto destas narrativas únicas, aliadas aos contributos da literatura, compreende-se, de 

um modo geral, as diferentes dimensões da conjugalidade que, à partida, são mais afetadas 

pelo nascimento de uma criança. A reflexão que se propõe no momento é efetivamente 

integrar estas dimensões da conjugalidade numa intervenção capaz de prover as 

competências necessárias para os casais lidarem de forma mais adaptativa com o impacto 

que o nascimento do primeiro filho pode ter na sua relação. Na década de 70, o casal Cowan 

efetuou uma pesquisa semelhante, construindo um modelo com 5 aspetos centrais da vida 

familiar, capazes de se modificarem com o nascimento do primeiro filho (Cowan & Cowan, 

1990, citado por Cowan & Cowan, 2000); são elas (1) a vida pessoal de ambos os pais e do 

primeiro filho, (2) a qualidade da relação entre marido e mulher, (3) a qualidade da relação 

entre os avós, pais e netos, (4) a relação entre os membros da família nuclear e indivíduos ou 

instituições-chave fora da família, e (5) a qualidade da relação entre cada pai e o seu 

primeiro filho, onde são abordados múltiplos aspetos da conjugalidade. Os autores 

percecionam este modelo como um “mapa” de cinco aspetos, distintos mas interligados entre 

si, ou “territórios” que o casal encontra na sua jornada de tornar-se uma família. Neste 
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sentido, procurou-se reorganizar as dimensões deste “mapa de territórios” do casal Cowan, 

considerando a literatura mais recente e os resultados desta investigação. Sugere-se que a 

intervenção acompanhe o processo de transição para a parentalidade do casal, iniciando-se 

três meses antes do nascimento do primeiro filho, tendo o seu término três meses depois do 

nascimento do filho, para que, na primeira parte, sejam antecipadas todas as alterações e a 

forma como cada casal pode superar as dificuldades com um filho e, numa segunda parte, 

possam refletir sobre a correspondência de expectativas e a sua experiência atual (Cowan & 

Cowan, 2000). Ao longo da intervenção, propõe-se abordar: 

i. A relação do casal – como forma de iniciar um processo onde o casal é o cerne da 

questão, considera-se pertinente abordar a sua história, recordar os momentos que este 

vivenciou, compreender as narrativas e os significados que cada casal atribui à sua relação, 

apreendendo, ainda, a tomada de decisão para a parentalidade, que nem sempre é comum a 

ambos. No fundo, promover a satisfação com a relação, recordar que, antes de serem pais, 

são um casal, que o filho só existe porque estes também existem enquanto casal, algo 

destacado pelos participantes deste estudo (“Às vezes deixamo-nos para o lado e esquecemo-

nos de que temos uma vida como casal, e que ele só existe em função daquilo, porque senão 

não existia”, c3_f). Importa, assim, consciencializar os casais sobre a sua forma de ser e 

estar na relação, que engloba o eu, tu e nós, visando por um lado, a integração da identidade 

do casal enquanto díade e, por outro lado, a diferenciação do self.  

ii. A sexualidade do casal – como observado pelo discurso dos próprios participantes 

deste estudo, a sexualidade foi um dos campos mais afetado com o nascimento do primeiro 

filho, que se considera pertinente abordar nesta fase, visto que as transformações iniciam-se 

já na gravidez. Neste sentido, parece ser útil abordar as alterações do corpo, a necessidade de 

ajustamento do casal a esta fase, evidenciando novas formas de sexualidade, que alguns dos 

casais entrevistados foram capazes de adotar (“A sexualidade não é só ter relações…a nossa 

relação de carinho também aumentou. E a proximidade e tudo, eu acho que a gravidez foi 

ótima, e a sexualidade também é isso”, c6_f). 

iii. As expectativas sobre a parentalidade – reconhece-se ser incontornável abordar a 

parentalidade nestes grupos, já que configura o momento que os casais vivenciam, o 

momento que está na origem de todas as alterações que experienciam, acarretando dúvidas e 

receios (“Vinham muitas dúvidas, eu tinha muitas dúvidas…será que seria capaz de cuidar 

de outro ser humano?”, c1_f), que naturalmente influenciam o casal. Assim, é importante 

abordar a semelhança de representações face à parentalidade entre o casal, já que a 

investigação refere que estas são capazes de originar conflito dentro do mesmo (Lawrence et 
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al., 2007). Nesta investigação, foram várias as dificuldades que emergiram dos casais, fruto 

da parentalidade, como a privação do sono, a amamentação, a necessidade de deixar o filho 

com alguém para sair mas os simultâneos sentimentos de culpa, a falta de tempo individual, 

entre outros; neste sentido, é pertinente abordar cada um destes domínios, antecipando a 

acumulação de papéis e promovendo uma melhor gestão dos mesmos. 

iv. A comunicação e o conflito no casal – neste estudo verificou-se que, depois do 

nascimento do primeiro filho, os casais identificam o filho como o tema de conversa que 

ocupa mais espaço nas suas comunicações (“Ele é o foco principal”, c8_f), delegando a 

relação para segundo plano. É esta tendência que se sugere contrariar, alertando os casais 

para a importância da comunicação, da forma como esta também define a sua relação 

(Gameiro, 2007) e os aproxima, impondo-se a necessidade de criarem momentos de diálogo 

e expressão entre si. Da mesma forma, a investigação retrata a transição para a parentalidade 

como um momento de grande tensão entre os elementos do casal, capaz de despoletar 

rapidamente discussões entre os mesmos (Kluwer & Johnson, 2007), afigurando-se 

pertinente a antecipação destas dificuldades. Sugere-se, assim, a reflexão sobre estratégias de 

resolução de conflitos mais construtivas, que permitam um melhor entendimento do casal.  

v. O apoio recebido e a família de origem – a investigação reconhece a importância do 

apoio social (Dessen & Braz, 2000), bem como da primeira ajuda que, por norma, surge da 

família de origem de cada cônjuge. No presente estudo, ficou evidente a satisfação dos casais 

com a ajuda (“Tem sido uma ajuda excecional”, c4_m), contudo, emergiu a modificação das 

relações face à família do companheiro, algo que se considera pertinente abranger nestas 

intervenções. Assim, sugere-se, também, comportar as tradições das famílias de origem neste 

âmbito, refletindo sobre esses mesmos hábitos e projetando-os para as suas novas famílias. 

vi. O trabalho doméstico e a profissão – conciliar os diferentes papéis que o indivíduo 

acumula nesta transição afigura-se como um dos maiores desafios do casal. Ficou patente a 

menor quantidade de tempo disponível para o trabalho (“Começo a pensar mais nisso, de ter 

mais turnos ou não, em função dela, porque é tempo que estou a perder com a família“, 

c7_f), sendo necessário encontrar alternativas para cumprir os mesmos objetivos; da mesma 

forma, a divisão do trabalho doméstico tende a configurar-se mais tradicional (Glade et al., 

2005). Importa, pois, envolver ambos os cônjuges nas tarefas domésticas, de forma a que as 

tarefas de cuidado do filho não recaiam apenas na mulher, já que o maior envolvimento e 

apoio mútuo entre o casal na parentalidade acarretam também maior satisfação para o 

mesmo (Sullivan & Davila, 2010). 
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Ao longo de toda a intervenção deve ser promovida a coesão entre o grupo, já que poder 

partilhar dúvidas e experiências com casais que experimentam a mesma transição apresenta-

se como um dos pontos fortes da intervenção grupal, capaz de tranquilizar e “normalizar” as 

vivências dos casais (Cowan & Cowan, 2000; Glade et al., 2005). No mesmo sentido, não 

deve ser negligenciado aquilo que a parentalidade pode trazer de bom, e que também foi 

percetível nesta investigação, compreendendo-se a satisfação que decorre do nascimento de 

um filho, o sentimento de união que, não raras vezes, vigora no casal, bem como o 

crescimento e realização pessoal em cada indivíduo. Sobretudo, na lógica de projeto de 

intervenção (Menezes, 2010), salienta-se a necessidade de dar espaço aos casais para abordar 

as suas reais necessidades, compreendendo-se que estes pontos representam apenas 

sugestões de reflexões, que podem e devem ser iniciadas e adaptadas aos casais, tal como já 

acontecia nos grupos do casal Cowan (2000).  

Há já algum tempo que a literatura alerta para a importância de implementação de 

programas para promover a satisfação e bem-estar nos casais (Cowan & Cowan, 1995, 2000; 

Glade et al., 2005; Menezes & Lopes, 2007; Murta et al., 2012; Petch, Halford, Creedy & 

Gamble, 2012; Polomeno, 2013; Stanley, 2001). Renick, Blumberg e Markman (1992) 

salientavam que a abordagem mais comum para lidar com o stresse marital prendia-se com a 

psicoterapia (prevenção terciária), depois do casal ter evidenciado dificuldades significativas 

na sua relação, tendo como consequência efeitos negativos na mesma. Neste sentido, 

propunham a prevenção primária, assente na antecipação das dificuldades do casal e na 

prevenção, de forma a ajudar os casais com a sua relação (ibidem). É também nesta 

perspetiva que se sugere a realização de projetos de intervenção com casais na transição para 

a parentalidade, não só para aqueles que já antecipam dificuldades e que já as experienciam, 

mas sobretudo na lógica preventiva, de modo a contribuir para uma transição mais adaptativa 

para o casal. Nas suas intervenções, o casal Cowan alcançou efeitos positivos e significativos 

no casal a curto prazo (Cowan & Cowan, 2000), ainda que estes não perdurassem no tempo, 

visto que, ao fim de 6 anos de participação do grupo, as diferenças entre os casais 

participantes da intervenção e os não participantes já não se verificavam (ibidem). Estes 

resultados eram, de resto, expectados pelos autores, já que a finalidade principal dos grupos 

consistia na promoção de uma melhor adaptação do casal ao momento da transição para a 

parentalidade, reconhecendo que uma intervenção de poucos meses poderia não ter 

implicações a longo prazo; todavia, acredita-se que a realização destes projetos de 

intervenção na transição para a parentalidade, por todos os benefícios expostos, continua a 

justificar-se, auxiliando o casal na manutenção e promoção da sua relação conjugal. 
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CAPÍTULO IV. Considerações finais 

A transição para a parentalidade surge como um assunto amplamente retratado na 

literatura, algo apreendido com a presente investigação, contudo, destaca-se a nem sempre 

concordância dos estudos; de facto, a parentalidade é um processo intenso, em constante 

construção, que parece acarretar repercussões na relação conjugal (Cowan & Cowan, 2000; 

Hintz & Baginski, 2012; Murta, et al., 2011; Schulz et al., 2006), cuja configuração passa a 

assumir um novo enfoque dentro desta nova realidade (Magagnin et al., 2003). 

Simultaneamente, esta transição é definida como uma oportunidade para o casal crescer, ser 

mais capaz de solucionar os problemas da relação (Menezes, 2001), considerando-se que não 

parece ser a transição para a parentalidade em si que gera crise no casal, mas sim a vivência 

do mesmo antes do nascimento do primeiro filho (ibidem). Neste sentido, ao longo desta 

investigação, procurou-se atentar nas experiências únicas e singulares de cada casal 

entrevistado, com a principal finalidade de fazer deste acontecimento de vida, um dos mais 

importantes e positivos, interpretados como uma evolução natural de dois para três, 

satisfatória para o casal.  

Fruto das narrativas dos participantes deste estudo, encontraram-se vários resultados, 

destacando-se a presença do desejo de ser pai, na maioria dos casais, ao contrário da 

tendência nacional (Carrilho & Craveiro, 2013); parece ficar evidente a alteração do padrão 

corrente, em relação ao “tempo certo” para ter um filho, não se desvalorizando nunca a 

vontade de constituir uma família. Neste sentido, ficou patente a criação de expectativas por 

parte dos casais, acerca da parentalidade, vigorando o sentimento de que seriam capazes 

neste papel, onde a correspondência do que antecipavam à realidade parece ter sido, na 

maioria, ajustada, e não fonte de conflito entre o casal (Lawrence et al., 2007). A satisfação 

com o filho foi clara em todos os casais, não constituindo, mais uma vez, fonte de conflito 

entre a díade, evidenciando-se a ausência de desejo em retroceder no tempo, em voltar àquilo 

que o casal era antes do nascimento do filho. 

No que concerne ao conflito, verificou-se uma multiplicidade de experiências, 

salientando-se o acrescento de temas relativos à parentalidade como fonte de conflito, bem 

como a perspetiva de que o nascimento do primeiro filho parece acentuar o padrão da 

relação do casal, verificado antes deste acontecimento (Kluwer & Johnson, 2007). O mesmo 

parece ocorrer em relação à comunicação, onde ficou manifesto o acrescento do tema do 

filho nas conversas diárias do casal, bem como a dialética da comunicação, caracterizada por 

uma maior ou menor predisposição para o diálogo no casal.  
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O apoio provido por outros parece ser percecionado como importante pelos casais, ainda 

que não um fator fundamental para a decisão de ter um filho; o apoio informal que os casais 

apontam (Dunst & Trivette, 1990), e que parece corresponder às suas expectativas, associa-

se aos pais de ambos os cônjuges, bem como aos casais amigos, que vivenciam a mesma 

fase. Emerge, ainda, a alteração com a família de origem, sobretudo do companheiro, patente 

nos discursos das participantes, em que a delimitação das fronteiras do casal e da família 

parece ser tarefa difícil. A acumulação dos papéis parece ter sido, na maioria das vezes, 

antecipada, contudo, os casais reportam uma maior dificuldade do que esperavam, ainda 

assim, sendo capazes de se adaptar à mesma. O trabalho doméstico surge com uma 

configuração cada vez mais tradicional, depois do nascimento do primeiro filho (Baxter et 

al., 2008; Crohan, 1996; Hernandez, 2005), com especial acrescento das tarefas do filho para 

a mulher. O tempo para a profissão e a forma como esta é encarada parece ter sido alterada, 

sendo delegada para segundo plano, em prol da prioridade da família.  

No que diz respeito à sexualidade, este surge como um dos campos mais afetados com o 

nascimento do filho, ainda que curiosamente a qualidade da relação não pareça ser afetada, 

encontrando-se novas formas de vivenciar a sexualidade, capazes de ilustrar a capacidade de 

adaptação do casal (Olsson et al., 2010; Trice-Black, 2010). A mesma tendência vigora no 

que concerne à satisfação conjugal, já que apesar da menor quantidade de tempo para o 

casal, descrito pelos participantes, o prazer que retiram destes momentos não parece ter sido 

afetado. Neste sentido, surgem expectativas que incluem o nascimento de um segundo filho 

ou o investimento na relação conjugal. 

Produto destas narrativas desponta o apelo para a importância de projetos de 

intervenção, que auxiliem o casal a vivenciar a transição para a parentalidade, destacando-se 

dimensões como a relação do casal, a sexualidade, as expectativas sobre a parentalidade, a 

comunicação e o conflito, o apoio recebido e a família de origem, bem como o trabalho 

doméstico e a profissão. Salienta-se que estes projetos não têm como objetivo eliminar as 

dificuldades desta transição, mas sim ajudar os casais a lidar com as dificuldades emergentes 

de uma forma mais adaptativa, provendo recursos e competências para lidar de forma mais 

eficaz com os desafios (Cowan & Cowan, 2000).  

A pertinência do estudo parece, assim, assegurada, já que aceder à experiência de 8 

casais, maiores especialistas e conhecedores das suas vivências da transição para a 

parentalidade, fez emergir áreas influenciadas por este acontecimento de vida, que nem 

sempre são retratadas na literatura, configurando, deste modo, uma maior aproximação às 

reais necessidades dos casais. Por sua vez, acredita-se que a antecipação das dificuldades, 
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seja em intervenções grupais na transição para esta fase, seja na consulta individual, parece 

mais eficaz e pertinente para os casais, permitindo um maior ajuste marital, ao invés da 

adoção de uma lógica de remediação. Procurou-se, assim, alertar os diferentes profissionais 

de saúde, sobretudo no âmbito da Psicologia, para as diferentes experiências no âmbito da 

transição para a parentalidade, bem como as diferentes dimensões a ser exploradas. 

Salientam-se não só os contributos para a prática clínica e para a investigação, como 

aqueles que são extensíveis à investigadora e, espera-se, aos casais, já que este trabalho 

parece ter sido bastante gratificante para ambas as partes. Apesar de não ser objetivo direto, 

as entrevistas com os casais integraram momentos de reflexão sobre as suas relações, o que, 

no fundo, constitui intervenção, sendo que a maioria dos participantes verbalizava a 

satisfação com o momento, configurando-a como ponto de partida para abordar a relação 

com o companheiro; do mesmo modo, julga-se que o processo de entrevistas constituiu um 

momento de evolução e aprendizagem para a investigadora, não só na escuta ativa, mas 

também na capacidade crescente para refinar as questões, para alcançar os significados 

pertinentes para a investigação, fomentando o desafio e a reflexão do entrevistado. 

A presente investigação propunha-se, então, aceder à compreensão da transição para a 

parentalidade do casal, em diferentes dimensões da conjugalidade, bem como a delineação 

de algumas pistas gerais para futuros projetos de intervenção nesta área, objetivos que se 

acredita terem sido cumpridos. 

 

Limitações do estudo e sugestões para investigações posteriores 

Conclui-se, assim, esta investigação, relativa ao casal, na transição para a parentalidade, 

com a consciência clara de que nem todas as dimensões inerentes ao casal nesta fase foram 

abordadas, que muito ficou ainda por dizer e por refletir, conclusão que se torna necessária 

em qualquer estudo. Apresentam-se, assim, as principais limitações do presente estudo, que 

principiam pela questão da desejabilidade social; de facto, ao longo das entrevistas, acede-se 

aos significados e interpretações dos participantes e nunca aos fenómenos em si, pelo que 

aquilo que estes trazem pode estar enviesado por expectativas sociais, por aquilo que estes 

pensam que o investigador pretende ouvir. Num tema que acarreta dimensões muitas vezes 

constrangedoras para o casal (ex. sexualidade, conflito no casal), reconhece-se a 

possibilidade de alguns participantes não estarem, de todo, confortáveis no contexto da 

entrevista, acabando por descrever os fenómenos de outra forma, que não aquela que 

significam. Da mesma forma, a amostra por conveniência pode ser apontada como uma 

limitação, ainda que nunca se pretendesse generalizar os dados, mas apenas aceder à 
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experiência daqueles oito casais, destacando-se, também, a preocupação do investigador para 

não conhecer os participantes. Na amostra utilizada, verificaram-se características mais ou 

menos semelhantes entre os participantes, destacando-se, porém, a possibilidade de uma 

participante apresentar uma condição diferente, o possível diagnóstico de depressão pós-

parto. Esta questão foi amplamente refletida, já que, ao colocar o casal, poderia estar-se a 

“enviesar” os dados; contudo, decidiu-se integrar o casal na amostra, pelo mesmo motivo de 

não se pretender generalizar os resultados, e também porque se considera que retirar de 

forma consciente o casal da amostra poderia igualmente constituir um enviesamento da 

investigação, um ajuste dos casais à investigação e não o contrário. Por fim, apresenta-se 

como limitação o facto de a entrevista não conter questões relativas à implementação dos 

grupos, proporcionando a opinião dos participantes, principais interessados e conhecedores 

da transição para a parentalidade, sobre o tema. Infelizmente, esta questão não surgiu numa 

fase inicial da investigação, pelo que já não foi possível acrescentar nas últimas entrevistas. 

Para além da sugestão de contornar as limitações deste estudo em investigações 

posteriores, compreende-se a pertinência de abordar a transição para a parentalidade em 

casais mais velhos, percebendo-se se uma maturidade diferente é capaz de prover outro tipo 

de considerações e significados em cada uma das variáveis, nomeadamente na sexualidade 

ou no apoio da família; a mesma questão pode emergir tendo em conta a escolaridade do 

casal, bem como o nível socioeconómico, variáveis pouco consideradas no presente estudo e 

que podem provocar alterações na forma de vivenciar a parentalidade. Do mesmo modo, 

seria interessante compreender o impacto de outras variáveis, face ao nascimento do 

primeiro filho, como o domínio social ou as amizades do casal, também pouco exploradas na 

literatura. Por sua vez, considera-se que futuras investigações devem atentar numa menor 

quantidade de variáveis, a fim de poder explorar um pouco mais cada uma delas, algo que 

não foi, de todo, possível nesta investigação, por constrangimentos de espaço e tempo. Por 

fim, sugere-se alcançar a vivência destas dimensões da conjugalidade, com o nascimento de 

um segundo filho, algo que acarretará certamente experiências diferentes a vários níveis. 

 

Espera-se, deste modo, ter contribuído para a reflexão sobre as diversas formas de 

vivenciar a transição para a parentalidade no casal, com especial destaque para a necessidade 

de intervenções nesta área, que promovam um maior ajuste do casal. Da mesma forma, 

acredita-se ter respondido a algumas questões, levantando-se outras, num território tão 

complexo como as relações românticas, que justificam a necessidade de continuar a 

investigar na conjugalidade. 
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ANEXOS 

  

 



  

 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: _______________________ Sexo: F _____ M _____ 

Escolaridade: ______________________  Profissão/ocupação: _____________________ 

Relação: Casamento ______ União de facto: ______   Duração da relação: ______ 

Número de filhos: ________ Idade: _______      Filho planeado? ________________ 

Data da entrevista: ____________________________ 

ANEXO 1 – Guião da entrevista 
 

Dados demográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta entrevista está organizada em duas partes distintas. Num primeiro momento, vou 

pedir-lhe que reportemos ao período em que ainda não tinha filhos, procurando refletir um 

pouco acerca da sua relação enquanto casal, e também compreender algumas das suas 

opiniões antes de ter filhos.  

Numa segunda parte, vou pedir-lhe que reflita um pouco acerca da sua relação conjugal 

atual, após o nascimento do seu filho, como encara esta nova realidade, quer nos meses 

seguintes ao nascimento, quer no momento atual. 

 

Questões 

1. A nível individual, como surgiu a sua decisão de ter um filho? Era algo que pensava 

antes mesmo de ter um relacionamento? 

2. Antes da gravidez, enquanto casal, em que medida conversavam sobre a possibilidade 

de terem filhos? Era algo desejado?  

3. Antes da experiência da maternidade/paternidade, como achava que ia ser enquanto 

mãe/pai? (expectativas em relação a si) 

4. Em que medida considera que essas expectativas iam ao encontro das expectativas do 

seu companheiro(a)? (expectativas em relação ao companheiro(a) enquanto pai/mãe) 

a. Considera que a(o) (nome próprio) e o(a) seu(sua) companheiro(a) tinham ideias 

semelhantes em relação ao que é ser mãe/pai? 

5. Como imaginava que o seu filho ia ser? 

a. Costumava pensar no seu filho, por exemplo, a nível físico? E em termos de 

personalidade, imaginava como o seu filho poderia ser? Como era? 

6. Costumava refletir sobre a acumulação de papéis que o casal iria ter (mãe/pai e 

esposa/marido) com o nascimento de um filho? 



  

 

 

7. Como se caracterizavam as vossas conversas antes da gravidez? (tema; tom de voz; 

negociação; expressão de sentimentos) 

a. Sobre o que costumavam conversar?  

b. Sentia-se confortável para falar sobre qualquer assunto como seu companheiro(a)? 

c. Sentia-se confortável para falar sobre o que sentia no dia-a-dia? 

8. Como eram os vossos conflitos? (frequência; temas; intensidade) 

a. Com que frequência discutiam? 

b. Sobre o que costumavam discutir antes da gravidez? 

9. Como eram resolvidos esses conflitos? (estratégias) 

10. Como era feita a divisão das tarefas domésticas antes do vosso filho nascer? (divisão 

doméstica igualitária; divisão tradicional)  

a. Existiam tarefas destinadas à(ao) (nome próprio) e tarefas destinadas ao(à) (nome 

próprio)? 

11. Em relação ao trabalho, como vivenciava a sua profissão antes de ter um filho? 

(dedicação; tempo despendido; realização pessoal; estabelecer objetivos; sacrifícios) 

a. Quanto da sua vida era ocupado pelo trabalho? 

b. Sentia-se realizada(o) com o seu trabalho? 

c. Que objetivos tinha em relação ao seu trabalho antes do nascimento do seu filho? 

d. Como imaginava o seu percurso profissional antes da gravidez? 

12. Como caracteriza o tempo que passavam juntos, enquanto casal, antes da gravidez?  

a. Que atividades realizavam em conjunto? 

b. Como se sentia quando estava com o(a) seu(sua) companheiro(a)? 

13. Antes da gravidez, a questão da ajuda familiar, era algo pensado? Era determinante na 

decisão de ter um filho? 

14. Que ajudas esperava ter com o nascimento do seu filho? 

15. Como vivenciava a sexualidade antes do nascimento do vosso filho? (desejo; frequência; 

satisfação) 

a. Costumava sentir desejo pelo(a) seu(sua) companheiro(a)? 

b. Sentia-se satisfeita(o) com a vida sexual do casal antes da maternidade/paternidade? 

16. Em que medida considera que a sexualidade se alterou ao longo dos nove meses de 

gestação? 

17. Como caracterizava o relacionamento com o(a) seu(sua) companheiro(a) antes da 

maternidade/paternidade? 

a. Era uma relação mais ou menos feliz? Porquê? 

b. O que costumavam fazer em conjunto?  



  

 

 

c. Como se sentia quando estava com o(a) seu(sua) companheiro(a)? 

d. Sentia-se apoiada(o) pelo(a) seu(sua) companheiro(a)? 

 

De seguida, vou, então, pedir-lhe que se recorde deste período entre o nascimento do seu 

filho e o momento atual, de forma a refletirmos sobre estes aspetos já abordados, e 

compreendermos a evolução na sua relação.  

 

18. Atualmente, aquilo que imaginava que era ser mãe/pai vai ao encontro do que é na 

realidade? Porquê?  

19. Considera que o seu companheiro(a) enquanto pai/mãe corresponde àquilo que 

imaginara? 

20. Em relação ao seu filho, considera que as suas expectativas concretizaram-se? 

21. Como vivencia atualmente a junção do papel de mãe/pai e de esposa/marido? 

a. Experiencia dificuldades? Se sim, quais? 

b. Como foi vivida a transição para a parentalidade enquanto casal? 

22. Atualmente, em relação à maternidade/paternidade, considera que existem alguns 

aspetos que correram pior do que esperava? 

a. Se sim, como lida com eles? 

23. Existem aspetos da maternidade/paternidade que, por sua vez, correram melhor do que 

esperava? Quais? 

24. Existem diferenças na forma como o casal conversa atualmente? 

a. Em que medida considera que os assuntos abordados atualmente são diferentes da 

época em que ainda não eram pais? 

25. Em que medida considera que agora os conflitos são diferentes? Porquê? 

a. Sobre o que costumam discutir atualmente? 

26. Como são geridos atualmente os conflitos? (estratégias) 

27. Depois do nascimento do vosso filho, em que medida a divisão das tarefas domésticas 

sofreu alterações? 

a. Como é atualmente realizada a distribuição de tarefas em relação aos cuidados com a 

criança? 

28. Após a experiência da maternidade/paternidade, em que medida sente que existem 

diferenças na forma como vê e se dedica à sua profissão?  

a. Que espaço ocupa agora o trabalho na sua vida? 

b. Em que medida atribui a mesma importância ao trabalho, após o nascimento do seu 

filho? 



  

 

 

c. Como imagina atualmente o seu percurso profissional? 

29. Com todas as responsabilidades que a maternidade/paternidade exigem, em que medida 

conseguem ter tempo para vocês os dois, enquanto casal?  

a. Costumam ter tempo para os dois, sozinhos?  

b. Que atividades realizam em conjunto? 

30. Atualmente sente que existem diferenças na qualidade do tempo que passam juntos, 

quando comparado com o período antes do nascimento do vosso filho? Quais? 

31. Que ajudas tem na tarefa de cuidar do seu filho? (suporte social formal; suporte social 

informal) 

a. Tem a ajuda de familiares, amigos, médicos ou psicólogos? 

32. Atualmente, a ajuda que tem nos cuidados com o seu filho corresponde ao que 

imaginava? 

33. Nos primeiros meses após o parto, sentiu diferenças na forma como vivia a 

sexualidade? Quais? 

a. Em que medida considera haver diferenças no desejo, na frequência e na satisfação que 

sente com a sexualidade? 

b. Em que medida sente que as mudanças no seu corpo decorrentes da gravidez 

influenciaram a vossa sexualidade?/ Em que medida considera que as mudanças no 

corpo da sua companheira influenciaram a vossa sexualidade? 

34.  Como experiencia a sexualidade atualmente, passados já alguns meses? (desejo; 

frequência; satisfação; corpo da mulher) 

35.  No geral, considera que o nascimento de um filho diminui o desejo, a frequência das 

relações sexuais do casal e a própria satisfação sexual? Porquê? 

36. Como caracteriza o relacionamento atual com o seu companheiro(a)? (bem-estar; 

companheirismo; afeição; segurança; intimidade; apoio mútuo) 

a. Sentem-se mais ou menos felizes atualmente? 

b. Em que medida continua a gostar de passar tempo com o seu(sua) companheiro(a)? 

Partilham muitas coisas? Têm gostos em comum? 

c. Sente que o(a) seu(sua) companheiro(a) está presente em todos os momentos? 

d. Sente-se apoiada(o) pelo(a) seu(sua) companheiro(a)? Em que medida considera que 

também oferece o apoio necessário? 

e. O que sente pelo seu companheiro(a) alterou? 

f. Descobriu o seu companheiro(a) num outro papel. Como foi? Como se sentiu? 



  

 

 

37. Depois de refletir sobre muitos aspetos da maternidade/paternidade, quais são as 

grandes diferenças na relação com o seu companheiro(a), antes e depois do nascimento do 

vosso filho? 

38. Que expectativas tem para o vosso futuro? 

39. Existe mais alguma coisa que gostasse de referir que não tenha sido abordado nesta 

entrevista? 

 

Muito obrigada pela sua participação! 

 

 

 

 

  



  

 

 

ANEXO 2 – Declaração de Consentimento Informado 

 

 

 

Caro (a) Sr. (a). 

Está em curso uma investigação no domínio das relações conjugais, desenvolvida no 

âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto.  

Solicitamos a sua colaboração neste projeto, através da realização de uma entrevista, 

informando, desde já, que esta deverá ser gravada em áudio, para posterior tratamento de 

informação. Garantimos que a confidencialidade da sua identidade bem como da informação 

que nos disponibilizar está assegurada. 

Salientamos que a sua colaboração é muito importante para que o estudo possa desenrolar-

se, pelo que agradecemos a sua disponibilidade e participação. 

A orientadora 

__________________________ 

(Cidália Duarte) 

A investigadora, 

__________________________ 

(Isabel Monteiro) 

 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 
No âmbito do projeto de investigação sobre as relações conjugais, realizado por Isabel 

Monteiro, inserido no Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, sob a orientação da Professora Doutora Cidália 

Duarte, eu, ___________________________________________________, aceito participar de 

livre vontade no estudo e autorizo a utilização dos dados da entrevista para a investigação, com 

a garantia de que a confidencialidade estará assegurada. 

 

Assinatura           Data 

__________________________   ______________________
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