
 Como comemoramos neste final de semana o 
Dia dos Pais, inicio o presente artigo parafraseando o título 
do poema de Mário Quintana denominado “As mãos de 
meu pai”.  Nele, o nobre poeta sintetiza elementos que 
constituem simbolicamente a figura paterna, a partir da 
análise das mãos da mesma.

 E me permito compartilhar com vocês leitores 
a primeira parte deste belo poema: “As tuas mãos têm 
grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de 
manchas já cor de terra – como são belas as tuas mãos 
– pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram na 
nobre cólera dos justos...”. Quintana, ao tecer esta obra, 
homenageia e enaltece qualidades da paternidade que 
ultrapassam a temporalidade e as convenções sociais.  

 Isto porque o conceito de paternidade foi sendo 
alterado ao longo do tempo, reflexo das novas interações 
sociais e, posteriormente, normatizações. O conceito de 
paternidade deixou de estar apenas relacionado ao liame 
biológico entre pai e filho(a), como também ligado ao 
jurídico (adoção) e, finalmente, ao socioafetivo. 

 Desta forma, o vínculo biológico deixa de ser 
o elemento central para o estabelecimento da filiação. 
Assim, com base no princípio do melhor interesse da 
criança, no princípio da dignidade da pessoa humana e 
no princípio da paternidade responsável, a filiação passa a 
ter o vínculo socioafetivo, como mais um novo elemento 
a ser sopesado.   

 Tal mudança e evolução da legislação 
acompanha a nova composição familiar brasileira, a qual, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), inclui 
ligações por consanguinidade, dependência econômica 
e/ou residência em uma mesma casa e, também, grupos 
diferentes de pessoas que habitam o mesmo domicílio. 
Verifica-se que as famílias não estão mais estruturadas no 
formato pai, mãe e filhos. 

 A concepção de paternidade, na atualidade, 
passou a ser mais ampla e a considerar diferentes 
elementos, que não se resume à filiação biológica, 
conforme preconiza nossa Constituição Federal: a) 
todos os filhos são iguais, independentemente de 
sua origem (art. 227, § 6º); b) a adoção, como escolha 
afetiva e igualdade de direitos (art. 227, §§ 5º e 6º); c) a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma 
dignidade de família constitucionalmente protegida (art. 
226, § 4º); não é relevante a origem ou existência de outro 
pai (genitor); d) o direito à convivência familiar, e não a 
origem genética, constitui prioridade absoluta da criança 
e o do adolescente (art. 227, caput).  

 E, como Quintana, a todos que figuram nesta 
categoria da paternidade, agora, contemporaneamente 
diversa, não mais padronizada, mas que tiveram ou 
tenham as atividades das suas mãos constituídas como 
instrumentos para o trabalho, meios para o amor e 
mecanismos de proteção e defesa dos seus filhos e filhas, 
os nossos desejos de um feliz Dia dos Pais!
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