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Introdução: O século XX foi palco de diversas descobertas científicas e profundas mudanças nas relações 
sociais. A sociedade passou por diversas transformações que modificaram o cerne da família, as relações 
de gênero e que implicaram diretamente no modo como as mães criam seus filhos. Investigando o tema 
das crianças nascidas fora do matrimônio, pode-se captar a profundidade e a amplitude das mudanças de 
percepção sobre elas, sobretudo, no campo do direito da família e das políticas públicas. Na Europa 
durante a segunda metade do século XX, o crescimento do número dos nascimentos fora do casamento 
formal foi uma das diversas mudanças características da Segunda Transição Demográfica. Os teóricos 
definem a Segunda Transição demográfica como um processo marcado pela diminuição das taxas de 
nupcialidade, aumento da coabitação, aumento das taxas de divórcio, aumento do número de 
nascimentos fora do casamento e declínio da fecundidade para níveis abaixo da reposição populacional 
(2,1 filhos por mulher) .  

 

 

Até o começo de 2012 foram encaminhadas um total de 1730 cartas, que culminaram em 2011 no 
agendamento de 34 audiências, das quais 19 foram frutíferas, uma foi infrutífera, e o restante não 
compareceu na data marcada da audiência. Em 2012, em uma das audiências realizadas J.L reconheceu a 
paternidade de F.. A mãe de F., T.G., teve quatro filhos com J.L, porém apenas o mais novo não tem o 
nome do pai na certidão de nascimento. Para T.G. o reconhecimento não aconteceu por: “(...) relaxo, a 
gente acabou se separando quando ele nasceu. Aí eu fui e registrei, mas ele sempre foi um pai bem 
presente. (...)”. Algumas pessoas também chegam ao Setor de Conciliação, principalmente o da Cidade 
Judiciária de Campinas, encaminhados pela Defensoria Pública em busca do reconhecimento paterno. Em 
2011, no Setor da Cidade Judiciária ocorreram 32 audiências que culminaram com 25 reconhecimentos. A 
grande maioria das pessoas que são atendidas na Cidade Judiciária mora em bairros distantes e tem 
poder aquisitivo bem baixo, pois só podem requisitar a defensoria pública famílias que tem renda 
individual mensal de até três salários mínimos. Os Setores de Conciliação são responsáveis por audiências 
extrajudiciais, em que o reconhecimento é espontâneo. A partir do momento em que a mãe tem dúvidas 
sobre a paternidade ou o suposto pai se recusa a reconhecer espontaneamente a paternidade da 
criança/adolescente, inicia-se o processo de investigação de paternidade. Nesse caso, normalmente os 
juízes de direito pedem a prova do teste de DNA. O principal órgão público que realiza o teste de DNA é o 
IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminalística) em São Paulo. Mesmo os pais que procuram o 
reconhecimento de paternidade gratuito em Campinas precisam se deslocar até a capital por conta 
própria para a realização do exame. Em caso de recusa da realização do teste ou ausência na data 
prevista, o homem pode ser considerado pai presumido, de acordo com a Lei Federal 12.004/09. Antes da 
implantação do “Programa Pai Presente” Campinas era uma das cidades que mantinha projetos pioneiros 
de incentivo ao reconhecimento de paternidade: a exemplo do “Paternidade Responsável”. Porém, esses 
projetos eram sazonais, ocorriam em forma de mutirões uma vez ao ano, normalmente em data próxima 
ao dia dos pais. Outra política pública recente que pretende incentivar o reconhecimento de paternidade 
espontâneo foi facilitada através do Provimento n° 16, que facilita a adição da filiação paterna à Certidão 
de Nascimento diretamente nos Cartórios de Registro Civis de pessoas naturais. Processo que dura no 
máximo cinco dias e custa aproximadamente R$ 92,40.  

Conclusões: A partir do final do século XX ganha força a noção de que crianças e adolescentes são agentes 
de direito. Esta noção se estabeleceu no Brasil com a promulgação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) em 1990. Antes da Constituição de 1988, a legislação não assegurava às crianças 
nascidas fora do casamento o direito de serem amparadas pelo genitor. O pai de uma criança era o 
marido da mãe, frisando que o território “natural” do nascimento era o casamento (THURLER, 2006). 
Enquanto isso na Suécia em 1977 a paternidade de crianças nascidas fora do casamento já era 
reconhecida e investigada com total apoio do Estado. Na Alemanha que vivia duas realidades muito 
distintas entre as na parte Ocidental e Oriental, reconheceu os direitos das crianças nascidas fora do 
casamento em 1969. No caso da França, a equiparação dos direitos dos filhos nascidos fora do casamento 
com aqueles dos filhos legítimos ocorreu em 1972. No caso do Brasil, que reconheceu esses direitos um 
pouco mais tarde se comparado aos países europeus, a evolução do Direito de Família tem seguido um 
movimento similar ao vivenciado na França, marcado por lentas mudanças em direção a construção da 
igualdade dos direitos entre homens e mulheres quanto à parentalidade.  

O papel da política em prol do reconhecimento 
de paternidade é mais que social, é político e 
econômico. Especificamente no caso brasileiro é 
difícil associar essas políticas de incentivo ao 
reconhecimento de paternidade a medidas de 
combate a pobreza (FONSECA, 2004). O nome do 
pai e da mãe no registro de nascimento também 
é dotado de um papel simbólico de completude 
da identidade e da cidadania. 
Entre os estudiosos ainda não há consenso se 
existe um começo de Segunda Transição 
Demográfica em curso no Brasil.  

De fato é difícil estabelecer o quanto certos fenômenos como os nascimentos fora do matrimônio se 
devem à intensificação de práticas tradicionais, ou de fato refletem novos padrões familiares. Quando 
analisamos os que procuram reconhecimento de paternidade tanto na bibliografia brasileira, como nas 
idas a campo, observamos padrões consistentes com as práticas tradicionais da população brasileira, 
obviamente por interessar mais a essa população o reconhecimento de paternidade.  
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Estudo comparado dos direitos e representações sociais sobre  
crianças nascidas fora do matrimônio no Brasil e na Europa durante o século XX 

Trajetórias de nascimentos extra-maritais na Europa, 1960-2000 (como porcentagem do total dos nascidos vivos) 

 Baixo para baixo (a) Baixo para alto Baixo para muito alto Alto para alto Alto para muito alto 

Bélgica Suécia 
Alemanha 
Oc.(RFA) 

Espanha França 
Reino 
Unido 

Rússia Portugal 
Ex 

Alemanha 
Or. (RDA) 

Suécia 

1960 2,1 3,8 6,7 2,3 6,1 8,0 13,1 9,5 11,6 11,3 

2000 11,6(b) 10,7 19,7 (c.) 16,3 41,7(c.) 39,5 28,0 22,2 49,9 55,3 

Fonte: Therborn (2006). Formatação própria. Notas: (a) – “Baixo” significa <10 em 1960 < 15 em 2000; “alto” significa > 10 em 1960 > 15 em 
2000; “muito alto” significa > 25 em 2000. (b) – 1990. (c.) – 1999. 

Esta tendência de crescimento da proporção de nascimentos fora do casamento formal em países 
europeus também é encontrada em países da América Latina, que sempre conviveram com altas taxas de 
coabitação e nascimentos fora do matrimônio. O Brasil também apresenta um crescimento importante da 
proporção de crianças nascidas de mães que não eram formalmente casadas no momento do parto: este 
percentual passou de 56,2% para 65,8% entre 2000 e 2009. Nem sempre crianças nascidas nestas 
condições são reconhecidas por seus pais biológicos. O não-reconhecimento ou deserção de paternidade 
no Brasil e na América Latina ficou associado a cultura patriarcal dessas sociedades, que se espelham em 
práticas antigas de pai/marido nas quais o homem é a autoridade e a figura do poder, guardião da 
moralidade e principal provedor da família (THURLER, 2006). Se antes a coabitação e a concepção fora do 
casamento eram atributos exclusivos das camadas populares, hoje esta realidade se espraiou para outros 
grupos sociais, inclusive os melhor posicionados na escala social. Portanto, as alterações no Direito de 
Família partem de uma demanda de uma sociedade cada vez mais heterogênea, que busca um maior 
equilíbrio nas relações de gênero. Dentro desse panorama o censo Escolar de 2009 identificou 3.853.972 
alunos menores de 18 anos das redes de ensino pública e privada para os quais não existe informação 
sobre a filiação paterna.  

 

 

Por isso, em 2010 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) através do 
Provimento n° 12 criou um projeto nacional intitulado “Pai Presente”. No 
Brasil, projetos como o “Pai Presente” fundamentam-se na promoção da 
igualdade entre homens e mulheres no exercício da paternidade e 
maternidade respectivamente. Neste trabalho nós focalizamos as novas 
políticas públicas de reconhecimento de paternidade, em particular o 
projeto “Pai Presente”.  

Buscamos conhecer a situação familiar que leva ao não reconhecimento de paternidade logo após o 
nascimento da criança. Empreende-se também uma comparação das políticas sobre esse tema no Brasil e 
na Europa. 
 

Metodologia: Na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas com: mães que procuram o 
reconhecimento de paternidade através do programa “Pai Presente”; agentes da lei que atuam como 
conciliadoras; responsáveis pelo Setor de Mediação e Conciliação e funcionários dos Cartórios de 
Registro. A partir desse ponto de vista, não nos concentramos no “deve ser” normativo das leis, mas 
construímos uma análise de como os direitos garantidos a todos os cidadãos através da Constituição são 
efetivamente implementados e concebidos (FONSECA e SCHUCH, 2009). Somada às entrevistas foi feita 
uma leitura crítica sobre o tema dos nascimentos fora do casamento e legislação correlata no Brasil, 
Europa e em menor medida Estados Unidos, visando construir um quadro comparativo.  
 

Resultados e Discussões: A pesquisa de campo se concentrou em lugares nos quais ocorre a execução do 
“Programa Pai Presente” em Campinas. Na cidade, um braço do Setor de Mediação e Conciliação da 
Cidade Judiciária, localizado na UNIP (Universidade Paulista campus Swift), ficou responsável pela 
execução do programa. O Setor ficou responsável por enviar cartas do programa às mães dos alunos sem 
registro de filiação paterna identificados pelo Censo Escolar de 2009. Essa iniciativa foi proporcionada 
pela parceria entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que por 
meio dessa carta convida primeiramente as mães, e que por extensão identificam e notificam os pais, 
para marcar uma audiência de conciliação que reconheça amigavelmente a paternidade dessa criança ou 
adolescente.  

  


