
Introdução 
O Censo Escolar é uma base de dados produzida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) desde 1995. Trata-se de um levantamento realizado anualmente e 
que cobre toda a população inserida no sistema educacional brasileiro, seja em escolas públicas ou 
particulares. O Censo Escolar permite traçar uma caracterização sociodemográfica básica e a 
distribuição no território tanto dos estudantes quanto dos estabelecimentos de ensino, além da 
progressão idade-série dos alunos. Entretanto, no presente estudo, nós utilizamos esta base de 
dados educacionais para um propósito distinto. O que buscamos é a caracterização de crianças e 
adolescentes que aparentemente não foram legalmente reconhecidas por seus pais. Dentre as 
informações coletadas pelo censo escolar está a filiação materna e paterna do estudante.  
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem utilizado esta base para identificar crianças que contam 
unicamente com a filiação materna e, a partir disto, tem trazido à luz a questão do não 
reconhecimento paterno. A partir dos dados do Censo Escolar de 2010, nosso objetivo neste estudo 
é comparar o perfil sociodemográfico dos estudantes menores de 18 anos com e sem filiação 
paterna.  
 

Metodologia 
Para este trabalho, selecionamos os estudantes menores de idade. Portanto, trabalhamos com os 
dados de 43.263.142 de estudantes menores de 18 anos. Trata-se da única fonte de cobertura 
nacional que permite traçar o perfil de crianças e adolescentes sem paternidade reconhecida.  
A partir disto, traçamos um perfil das crianças e adolescentes que  estão inseridos  no sistema 
educacional brasileiro.  
 
 

Tabela 1 - Brasil, 2010: Distribuição percentual das crianças e adolescentes (0-17 anos)  
segundo reconhecimento paterno e características sociodemográficas selecionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                        
 
 
                                         
 
 
 
                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fonte: INEP-Censo Escolar 2010. 

 
Após traçarmos o perfil dos estudantes, foram definidas as idades e as séries correspondentes dos 
alunos que cursam o sistema seriado, portanto foram excluídos os alunos menores de 6 anos que 
estudam em creches e não têm uma correspondência idade-série definida. Por exemplo, se um aluno 
estiver na primeira série, ele deverá completar 7 anos em algum momento do ano de referência do 
CENSO ESCOLAR 2010, caso contrário, ele está em atraso (Figura 1). 
 
Por fim, construiu-se um modelo de regressão logística, que nos permite estimar a probabilidade de 
ocorrência de um evento dado um conjunto de variáveis explicatórias. Foram gerados dois modelos 
de regressão logística. No primeiro modelo, a variável resposta filiação é explicada pelas variáveis 
preditoras: sexo, cor/raça, grande região de nascimento e tipo de escola (pública ou particular). Já no 
segundo modelo, a variável resposta é o atraso escolar e a variável preditora é a filiação (ter ou não 
ter o nome do pai).  
 
 

 
 
 
 

Sem nome do pai Com nome do pai Total 

Total absoluto 4 milhões 38 milhões 42 milhões 

Distribuição relativa 9,5 90,5 100 

        

Grande Região       

Norte 15,7 9,0 9,6 

Nordeste 35,1 29,8 30,3 

Sudeste 32,7 40,5 39,8 

Sul 9,9 13,7 13,4 

Centro-Oeste 6,5 7,0 6,9 

Total 100 100 100 

      

Sexo       

Masculino 50,8 50,9 50,9 

Feminino 49,2 49,1 49,1 

Total 100 100 100 

        

Cor       

Branca 18,5 28,5 27,6 

Preta 3,6 2,8 2,9 

Parda 33,0 28,1 28,6 

Amarela 0,4 0,5 0,5 

Indígena 0,4 0,4 0,4 

Não declarada 44,1 39,7 40,1 

Total 100 100 100 

        

Escola que frequenta       

Pública 91,5 83,9 84,6 

Privada 8,5 16,1 15,4 

Total 100 100 100 

        

Atraso escolar       

Sim 30,5 19,6 20,6 

Não 69,5 80,4 79,4 

Total 100 100 100 

 
 

O que o que o censo escolar 2010 tem a dizer sobre as crianças e 
adolescentes  sem o reconhecimento paterno?” 

 

Bolsista: Gustavo Pedroso de Lima Brusse 
(email : gustavo.brusse@gmail.com) 

Orientadora: Profa. Dra. Joice Melo Vieira (Departamento de Demografia – IFCH) 
Núcleo de Estudos de População (Nepo) 

Agência Financiadora: PIBIC - CNPq 
Palavras-chave: Família  –  Paternidade  –  Infância  –  Adolescência 

Variáveis Exp(B) Significância 

Somente Mãe 1,799 0,000 

Constante 0,244 0,000 

Figura 1- Brasil, 2010: Distribuição percentual de estudantes de 06-17 anos segundo atraso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: INEP-Censo Escolar 2010 

 

Discussão dos resultados obtidos 
Neste estudo, o que nos interessa é saber se há associações entre não ter o nome do pai registrado e 
determinadas características da criança ou adolescente. 

A partir dos modelos de regressão logística contruídos, analisamos se cada variável é significativa 
para o reconhecimento paterno e se o reconhecimento paterno mantém alguma relação com o 
atraso escolar do jovem ou não.  

 

Figura 2 - Razões de Chances (ODDs ratio) de ter apenas a filiação materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Razões de Chances (ODDs ratio) de estar em atraso escolar. 

 

 
 

 

 

O valor EXP(B) fornece a razão de chance de cada categoria. Na Figura 2, as crianças nascidas no Sul 
do Brasil têm o dobro de chance de serem reconhecidas pelo pai do que as crianças nascidas no 
Norte. As crianças brancas têm 45% de chance a mais de serem reconhecidas pelo pai se comparado 
às crianças não-brancas. As crianças que estudam em escola privada têm 89% de chance a mais de 
serem reconhecidas por seus pais do que as crianças que estudam em escolas públicas. Apenas as 
variáveis, sexo e cor não declarada não são significativas quando se trata do reconhecimento 
paterno.  Crianças sem o reconhecimento paterno tem maior chance de apresentar atraso escolar. 

 

Conclusão 
O reconhecimento paterno não depende apenas das variáveis existentes neste banco de dados 
(Censo Escolar), em geral, o reconhecimento de um filho pelo pai depende mais da qualidade da 
relação conjugal com a mãe deste filho, do que das características do filho como sexo, cor, tipo de 
escola, etc. São muitos os fatores que podem influenciar o não-reconhecimento paterno. Todas essas 
variáveis que se referem às características dos pais das crianças, não são captadas pelo questionário 
do Censo Escolar. Portanto, conclui-se que a metodologia adotada neste projeto está centrada nas 
crianças, de modo que o principal resultado foi encontrar as razões de chances e significância das 
variáveis escolhidas de modo a evidenciar associações  entre o não-reconhecimento paterno e 
determinadas populações. 
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  Odds ratios 

Grande Região (Sul)   

Norte 2,070*** 

Nordeste 1,452*** 

Sudeste  1,115*** 

Centro-Oeste 1,198*** 

Rede de Ensino (Privada)   

Rede Pública 1,890*** 

Cor (branca)   

Não-branca 1,458*** 

Sem declaração 1,454*** 

Sexo (Feminino)   

Masculino 0,992 

Idade 1,009*** 


