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COMENTAR10
FECU NDlDADE
E CO NTEXTOS SO C1A1S:

o

CASO DOS PA1SES NORD1COS

ANA NUNES DE ALMEIDA
(res)

No meu papel de comentadora, necessariamente discreto e cirurgico, gostaria de reter e sintetizar
muito brevemente as ideias que me parecem mais interessantes na aprescntac;:ao do nosso colega
Gunnar Andersson. 0 objcctivo e lanc;:ar a discussao entre os presentes.
Em primeiro lugar, sublinho as virtualidades de uma perspectiva comparativa de base cientifica.
Isto e, a importancia de abrir horizontes, de pensarmos
ma<;:ao credivel, criteriosa e consis[ente sobre

0

0

que se passa "ci dentro" a partir de infor

que se passa "Ia fora" - por exemplo relativamente

aos vizinhos europeus mais pr6ximos ou mais distantes. A investiga<;:ao cientifica faz-se hoje nurn
cenario internacional e a contextualiza<;:ao da situac;:ao portuguesa a partir de referentes extemos e urn
desafio enriq uecedor permanente.
Depois, sublinho

0

caracter tipico do processo sueco, considerado sem duvida um "caso de referen

cia" para quem estuda a dernografia e as politicas familiares europeias na segunda rnetade do seculo

xx.

Estamos perame urn caso pioneiro, em materia de transi<;:ao e dinamica demograficas, alias

quase oposto

a evoluc;:ao portuguesa: os suecos surgem como uns "forerurll1ers" no dominio da mo

demidade demogrifica, e em particular no que se refere aos cornportamentos de fecundidade; pelo
contrario, Portugal e nesta materia urn "latecomer" que entra bern mais tarde ern ritmo de mudan<;:a.
A curva da fecundidade tern uma evoluc;:ao sinuosa na Suecia, com um pico maximo em 1990, e dois
picos altistas nos anos de 1975 e 2005 - porem abaixo do necessario para substituir gerac;:6es, mas
ainda assim bem acima da media europeia (para nao falar da media portllguesa!). 0 que caracteriza
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a Suecia no mapa curopeu

c realmente

low rert1l1r:y . ~omparallvamente, em
a partir da decada de 70, situando-se

a fecllndidade entra em queda acelerada
11lveis baixissimos no contexto da Uniao

Nao houve nas t'dtimas decadas

vcrdadeiras dina micas de "retoma" ou de

atc

presente

, mas antes agravamento continuo do declinio.

Estamos perantc um caso pioneiro, tambem, em materia de politicas de igualdade de
sentido ou alcancc:
0

SCI'

mente llSO de lim olhar
que de visibilidade a dimensao sllbjectiv:l
as representayoes valores de homens e mulheres perante a fecundidade.

vida familiar. Contudo, e tal como em Portugal, parece ser mais

trabalho das mulheres fora de casa do que tra2er os homens para a esfera domestica,

0
que Gunnar Andersson aqui mostrou sabre
bem como essa situacao esra a DroQ.redir mas ainda

para 0
das
"fathers' uptake of
de

conrrario, tendem fortemenle a aproxtmar-se.
as
posi<;:ao social e condi<;:ao de vida deixassem de
urn impaeto
de
filhos. Eis

que encorajaram a participac;:ao das mlilheres-mae no mercado de

trabalho, e a participac;:ao dos pais
ficil favorecer

De

variaveis de caracterizayao
estruturador

0

universal.
de

construir um modelo sustcnt,lvd que combina
trabalho com altas taxas de fecundidade. Ha

A Suecia conseguiu
Mrtiri",,,'-6n clas mulheres
que gosrava de ver esclarecido, pOlS

pcrmiriria um

rnais

qual a nature2a desse trabalho feminino? Percebemos que ele so be de 1960 para
registar-se uma taxa de actividadc da ordcm dos 75(;'0. Mas constitui um trabalho
A tempo parcial? E, se

e

e-o em que medida? Por outro lado,

questao: estamos

falar de que niveis de remunera<;:ao, comparativamente aos homens?
.Em terceiro lugar,

c muito

coloear numa

interessante realyar-se uma eonstata<r30: apcsar de toda a

deste tipo, comprova-se

0

nnl1n,PIl,r",

impacro espedfico das

no com

portamento de fecundidade, nomeadamente na sua recupera<;:ao. Como se
menos 6bvio, aparentemente
as politicas familiares

menos directo. Ou seja, e ao contrario de 0p<r6es de outros paises,

0

nunca tiveram como designio explicito encorajar 0 aumento dos nasci

mentos, nunca beneficiaram cenos tipos da familia (as de desccndcncias numerosas, por exemplo)
em detrimento

sem filhos, de filho t'mico). Curiosamente,
,ucw_u~a',.a."

(um terna ll1uitO

mulher prossigam as suas

duos aut6nomos), 0 motor da mudanya e da i2ualdade social.

foi

contcmporaneas

Elmiliares

pronssionais como indivi
" individualistas"

(0 projecto de

e fa2endo portanto da

que homem

caminho

nas

E

e nao "fall1ilialistas" (estou obviamente a simplifiear
da fecundidade, e

obter a sua estabili2a<;:ao em niveis relativamente altos. Lembro al

guns exemplos de medidas referidas na intervenc;:ao de Gunnar Andersson:

fiscais baseados

numa "individual taxation", sistemas de seguranc;:a social baseados no individuo, sistemas de
das cri<Ul<;:as !()rtemente comparticipados pdo Estado.
6ltimo ponto. A recuperayao da fecundidade produz
do nosso orador. Talvez nao concorde com
"V'41141.WC..Hl.V

dade slIcca. No

0

termo "igllaldade social",

social", nas
falar de

de comportamentos de fecundidade entre grupos sociais na socie

rnulheres de niveis de instru<;:ao e idades diferentes, a residir em gran des

ou pequenos aglomerados, m ulheres suecas ou mulheres imigrantes a residir na Succi a registavam
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