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Resumo  

O projeto propõe uma grande reportagem sobre filhos adotivos por jovens casais. 

Prevê que a imagem da adoção como atitude altruísta revela a desinformação 

sobre o tema; e que as novas famílias formadas sendo por jovens casais é 

criticada por quebrar padrões sociais. Além do estudo teórico e do contexto 

social e cultural sobre a problemática da adoção relacionada com famílias,  

pretende-se elaborar uma narrativa transmidiática, através de site e redes 

sociais para informar sobre o processo de adoção; ressaltar a visão de 

especialistas em relação ao tema; além de compartilhar histórias de adoção com 

relação de escolha, amor e gratidão.  

Palavras-chave: Jornalismo; Adoção; Adoção tardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The project proposes a major report about adopted children by young couples. It 

foresees that the image of adoption as an altruistic attitude reveals the 

misinformation about the theme; and that the new families formed being by young 

couples is criticized for breaking social standards. Besides the theoretical study 

and the social and cultural context about the problematic of adoption related to 

families, it intends to elaborate a transmedia narrative, through website and social 

networks to inform about the adoption process; highlight the vision of experts 

regarding the theme; besides sharing adoption stories with a relationship of 

choice, love and gratitude. 

Keywords: Journalism; Adoption; Late adoption
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1. Introdução  

Este projeto embasa a realização de uma grande reportagem 

transmidiática sobre o aumento de cadastros de casais na busca da adoção ou 

que já conseguiram adotar no Brasil.  

A adoção é praticada durante muitos anos, é um ato milenar. Um dos 

maiores livros do mundo, a Bíblia, relata no livro de Êxodo a história de Moisés. 

Um hebreu colocado em um cesto no Rio Nilo e é encontrado pela filha do Faraó, 

que o adota e o cria na corte egípcia. Do mesmo modo que a adoção acontece 

há muitos anos, ainda continua sendo um tabu, principalmente no Brasil.  

Há uma herança cultural que associa o ato de adoção com caridade, ou 

seja, adotar é cuidar de uma criança abandonada ou órfã. O ato é mais comum 

entre os casais estéreis, que adotam para construir uma família.  

No entanto, um casal fértil adotar é motivo de muita crítica e escândalo.  

A Lei da Adoção, criada em 2009, formalizou que qualquer pessoa que 

queira adotar precisa estar obrigatoriamente no Cadastro Nacional de Adoção – 

CNA. Segundo o STF, a Justiça tem se esforçado para acelerar os 

procedimentos, porém ainda não consegue evitar a prática da “adoção à 

brasileira” – adoção ilegal de algumas famílias para acolher crianças sem passar 

pelo processo. 

Atualmente a adoção faz parte da cultura social e a escolha para ser 

estudada e explorada neste trabalho partiu de uma motivação pessoal ligada à 

curiosidade de entender e desestruturar esse tabu.  

Em segundo plano, procurou-se compreender o novo crescimento de 

cadastros na CNA e o motivo de jovens casais terem a adoção como uma opção 

para construir família, mesmo sendo férteis. 

No jornalismo, a adoção ainda enfrenta muita falta de informação e a 

relação dos detalhes de seu processo. A Associação dos Magistrados 

Brasileiros, em 2008, apurou que 66% das pessoas interessadas recorreriam a 

hospitais ou abrigos para adotar uma criança. Mesmo com o aumento de 

informações nos últimos anos, ainda não são encontradas estatísticas sobre o 

avanço. Sendo assim, as informações sobre o assunto são necessárias para 

esclarecer a relevância da discussão sobre o tema, de modo geral, e a evolução 

de seus processos. 
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A informação é a matéria-prima da notícia, sendo assim, a celeridade dos 

avanços tecnológicos traz um novo resultado entre os modelos tradicionais e a 

internet: a inovação. De acordo com Carrera (2008), a notícia precisa ser um 

elemento “atualizado” e que, consequentemente, seja relevante ao público do 

veículo.  

Um levantamento feito por Renato Fonseca (2014) mostra que a maioria dos 

leitores são homens, casados, entre 36 e 45 anos. O aumento da relevância da 

internet gerou vantagens em ler notícias pela internet, mas as redes sociais, 

atualmente o maior meio de interação, fizeram com que os jovens utilizassem as 

plataformas mais práticas e atrativas para acessar diversos tipos de conteúdo, 

entres eles as notícias.  

A partir dessas considerações, a pergunta-problema para este projeto: é 

possível trazer informações em plataformas digitais e estimular o hábito da 

leitura?  

Os jornais impressos, as notícias são lidas quando o material chega ao 

leitor. Entretanto, na plataforma digital, é preciso apenas acessar as notícias 

gratuitamente ou por meio de assinaturas (FONSECA, 2014). Para que uma 

notícia seja uma fonte de busca de informação, hoje, o alcance é a melhor 

ferramenta e os sites são as melhores opções para publicar uma grande 

reportagem.  

A internet é o método que consegue unir diversos conteúdos e apresentar 

seus produtos nas mais variadas formas. Conforme Castells (2002), a rede de 

computadores conectados é um sistema que representa a convergência de 

várias mídias em uma única plataforma.  

O jornalismo é a forma eficaz de noticiar o público, podendo “revelar 

aspectos da realidade que os outros modos de conhecimento não são capazes 

de revelar” (MEDITSCH, 1998, p. 24) e exerce o papel de mediação com os 

acontecimentos, noticiabilizando a verdade e o interesse público.  

Quanto à escolha da peça, foram utilizadas obras que abordam o 

jornalismo digital e transmidiático e grande reportagem.  

Para este trabalho, foi estudado: “Gestão dos Jornais Brasileiros na 

Internet”, de Renato Fonseca, “Do impresso ao Digital”, escrito por Carla 

Miranda, “A Evolução no Sentido da Notícia”, por Fernanda Carrera, “Laços de 

ternura: pesquisas e histórias de adoção”, de Natalia Weber, “Adoção: 
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significados e possibilidades”, de Leila Paiva, “Cultura da Convergência”, de 

Henry Jenkins, “Convergência e Memória”, do Marcos Palacios, o artigo 

“Recriando a vida: o luto das mães e a experiência materna”, “O jornalismo 

Literário como gênero e conceito”, escrito por Felipe Pena e “A arte de entrevistar 

bem”, de Thaís Oyama, e outros livros e artigos que contribuíram o estudo, para 

trazer de forma acessível conteúdos singulares para as narrativas e ao mesmo 

tempo interligar o tema abordado, sem deixar de lado a investigação jornalística 

de total relevância para este trabalho.  

Para a realização da metodologia prática, estudei sobre grande 

reportagem e a diversidade de ferramentas que serão utilizadas para a 

transmídia, como vídeos, podcasts, sons e animações. As obras de Henry 

Jenkins e Renato Andrade foram estudadas para adicionar citações relevantes  

sobre o assunto. 

Contatei as entrevistas por meio de colegas em comum e contato por 

redes sociais como Natalia e Marcelo Garcia, pais de quatro adolescentes 

adotados, sendo os principais personagens da reportagem: Agatha e Jonathan 

Lima, jovem casal que está no processo da adoção e especialistas para compor 

os podcasts da transmídia.  

A composição da grande reportagem conta com lembranças, fotos, 

documentos, efeitos sonoros como forma de interação e uma forma de imergir 

os leitores, por meio do produto de comunicação. 
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2. Referencial Teórico  

2.1. A leitura e a hipermídia 

Uma matéria realizada pela BBC em 2019, mostra como os hábitos digitais 

estão “atrofiando” a habilidade de leitura e compressão. O fato das pessoas 

utilizarem as telas, ao invés do papel, pode estar dilapidando a capacidade de 

entender argumentos complexos. Para que isso não cresça é preciso entender 

como o circuito cerebral tem se desenvolvido no pós-internet.  

A habilidade de ler ainda precisa ser desenvolvida, Maryanne Wolf (2019) 

aponta que é inevitável que a leitura online não aconteça e com o 

desenvolvimento tecnológico algumas pessoas têm uma leitura sem distrações.  

A hipermídia é um novo lugar expandido na internet, uma nova ferramenta, 

dentro do espaço web, muito poderosa que possui funções interativas. Conforme 

Renato Fonseca (2014), essas interações de dados, textos, imagens e sons são 

as novas possibilidades oferecidas pelo ambiente web, mas o crescimento, disso 

não pode ocorrer de forma desorganizada.  

A convergência é um processo tecnológico, cultural e social em que o 

mercado da indústria cultural precisa suprir algo que seus espectadores 

desejam, transformando seu produto para se adaptar ao que a sociedade 

precisa. Jenkins (2014) ressalta que a consequência disso é a necessidade de 

emissores e receptores por conteúdo, pois a convergência envolve a 

transformação de produzir e consumir os meios de comunicação. 

2.2. Narrativa transmidiática  

O jornalismo online foi um caminho que McLuhan delineou no século 20 para 

o futuro, deixando o conselho que a comunicação teve o mérito de colocar a 

tecnologia no centro das mudanças para demonstrar, como a nossa memória, 

percepção e prioridades podem ser afetadas por ela. (DEL BIANCO, 2008). 

Conforme Henry Jenkins (2015), Sola Pool compreendeu que os meios de 

comunicação sofreriam o fenômeno da convergência, ou seja, as novas 

tecnologias midiáticas permitiriam que o mesmo conteúdo fluísse por canais 

distintos e assumiria formas diferentes, no ponto de recepção. 

Em sua obra “cultura da convergência”, Jenkins aborda que o jornalismo 

mudou com a chegada da internet e que as novas plataformas liberariam as 
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pessoas ao infinito midiático, visto que todo contexto social precisou ser mais 

dinâmico. Além do texto, é possível combinar diferentes mídias em plataformas 

diferentes, como áudios, animações, gráficos, vídeos, os quais trazem a 

inovação ao jornalismo. 

Polyana Ferrari (2010) afirma que a estrutura dada pelo hipertexto e 

hipermídia é um bloco de diferentes informações digitais interconectadas, seja 

por meio de links ou elos que podem moldar a rede, fazendo com que o leitor 

consiga traçar a própria leitura, navegando em diversas páginas na web. 

Essas interações de dados, textos, imagens e sons são as novas 

possibilidades oferecidas pelo ambiente web, aponta Fonseca (2014), e os 

jornalistas on-line têm a possibilidade de pensar em elementos diferentes para 

que não amontoem informações (FERRARI, 2010, p. 52).  

As ações transmídia têm o intuito de atingir a viralização ou o impacto das 

pessoas, ou mesmo por simples curiosidade. O sentido da transversalização é 

trazer à discussão o conceito de levar conteúdo em diversos meios e em diversas 

plataformas, sejam elas sociais, digitais e analógicas, mas que sejam ativas e 

presentes no dia a dia do público, tornando-se um fenômeno (BORGES, 2014, 

p.3). 

2.3. Jornalismo literário  

   Reportagem transmidiática e narrativa literária surgiram para uma nova 

construção textual.  

Pena (2006) afirma que houve um rompimento das características básicas do 

jornalismo contemporâneo – periodicidade e atualidade, pois ultrapassou os 

limites dos acontecimentos cotidianos, ampliando a visão da realidade por meio 

da contextualização da informação.  

Não é a forma mais popular e nem a mais constante, mas o gênero ocupa 

uma posição especial na cultura contemporânea, pois exige que um profissional 

tenha sensibilidade apurada, curiosidade para descobrir o que o outro pensa e 

criar relatos imersivos e envolventes (LIMA, 2010 apud MARTINEZ, 2017, p. 27). 

Do nariz de cera para o Novo Jornalismo, houve a maior repercussão 

midiática entre os anos 1960 e 1970, devido à compreensão de que os textos 

em consideração são narrativos (p.25). 
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No mundo da convergência das mídias, Jenkins (2015) afirma que toda 

história importante é contada e que o leitor é atraído pelas múltiplas plataformas. 

A realidade multifacetada dá fruto a infinitas relações: isso significa que um bom 

trabalho jornalístico influencia o imaginário em diferentes contextos históricos 

(PENA, 2006, p.8), pois o objetivo do jornalismo literário é causar a permanência, 

a fixação daquilo que foi lido.  

Essa linguagem tem a habilidade de tocar uma dimensão universal 

(BULHÕES, 2007 apud RITTER, 2011, p.5), e o jornalismo literário ultrapassou 

esses limites da redação, atraindo diversos talentos que geram expressões e 

informações (PENA, 2006, p. 13). 

2.4. Jornalismo online 

O jornalismo é o presente vivido. A memória entra no modo natural e produz 

um olhar crítico que constrói um retrato presente, desenvolvido pela atividade 

jornalística, assim como aponta Palacios (2010): 

“[...] um olhar mais atento e analítico às páginas de  uma única 
edição de um jornal revela que o trabalho de memória é uma 
recorrência na construção do retrato do presente, 
cotidianamente produzido pela atividade jornalística em nossas 
sociedades. ” (p. 42).  

 

Com as matérias que carregam as memórias gravadas (PALACIOS, 2010, 

p. 41) e com os componentes bem estabelecidos: pesquisa, pauta e apuração 

(OYAMA, 2012 p. 13), a Internet molda crescentemente as experiências de 

múltiplas formas do homem ver, ouvir e sentir o mundo por meio dos meios 

técnicos digitais.  

Todo mercado de notícias precisou inovar e se tornar mais dinâmico após 

a chegada da internet, afirma Jenkins (2015) e os pontos positivos do jornalismo 

on-line são: interatividade, hipertexto, hipermídia, alcance, personalização e 

instantaneidade (ANDRADE, 2014 p. 66-67). 

De acordo com Del Bianco (2008, p.5), a percepção é um contato único e 

que, por meio das mediações das redes, as novas experiências e percepções 

podem ser reproduzidas por esse único contato, que guardamos digitalmente. A 

internet, com seus valores e lógica comunicativa, notabiliza-se por se transformar 

numa das formas de conhecimento da realidade, para o jornalismo (p.7). 
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A hipermídia pode ser entendida como a ferramenta que desenvolve multi-

navegação, a qual aponta para um alto grau de interconexão, ou seja, essas 

informações são ajustadas por meio das ações do leitor (NEGROPONTE, 1995, 

p. 66 apud ANDRADE, 1995, p. 66)  
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3 Planejamento da Peça 

3.1  Além de uma opção 

Nos últimos dez anos a Lei da Adoção vem evoluindo de uma forma a facilitar 

para facilitar os processos que os pretendentes da adoção. De acordo com o 

CNA, o número de pessoas que querem adotar é maior do que a quantidade de 

crianças que nos abrigos. Acredita-se que o número que chega a ser sete vezes 

maior do que de cadastros disponíveis junto ao Judiciário. 

Segundo o site da CNA, a maioria dos pretendentes a adotar quer crianças 

de até três anos de idade. Cerca de 98% das crianças e adolescentes estão fora 

da faixa etária desejada e são crianças que enfrentam a realidade de um abrigo 

ou de um orfanato e que estão à espera de um recomeço. 

Pesquisas elaboradas por Weber (1998) ressaltam que a falta de informação 

do processo de adoção gera medo e incertezas nos pretendentes. Outros 

acreditam que a adoção é a última opção para casais estéreis, e que crianças 

adotadas são problemáticas (p.66-67). 

Na Constituição Federal Brasileira de 1998 constitui a família com pais e 

assegura a relação de uma criança ou adolescente: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL BRASILEIRA, 1988) 

 

Paiva (2004, p.14) explica que os vínculos entre pais e filhos são construídos 

de forma relacional, sejam filhos biológicos ou adotivos. Existem dados 

científicos que mostram que a família adotiva não é artificial, é tão legitima e 

verdadeira como qualquer outra (Weber, 1998, p. 114):  “O amor de uma família 

adotiva é construído da mesma forma que de uma família biológica; não é ter o 

mesmo sangue que vai garantir o amor nem o sucesso dessa relação”.  

Alguns estudos comprovam que os motivos que levam alguém a adotar, 

geralmente, são os mesmos que levam a ter filhos biológicos. O propósito é de 

dar e receber amor, ter um filho (Weber, 1998, p.91). Pais adotivos relatam que 
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a facilidade no relacionamento, vínculo parentesco e amor entre os filhos 

biológicos e adotivos é o mesmo. 

3.2  Definição de estilo e linguagem  

A narrativa não é linear e apresenta momentos em que as histórias se 

encaixam para o receptor absorver a experiência das histórias contadas. O 

objeto é reconstruir todas as experiências que as famílias viveram, tanto no 

processo de adoção e quando as crianças chegaram no lar. 

Baseada no livro de Henry Jenkins (2015), a narrativa é embasada no 

jornalismo online, para compor os produtos com as técnicas e variedades de 

plataformas que a transmídia oferece.  

As histórias contadas são contextualizadas para que o leitor entre na 

dimensão real vivida. A narrativa transmidiática fixa a leitura, por meio das 

multiplataformas. Saindo do jornalismo cotidiano e periódico, a literatura amplia 

o panorama por meio da contextualização da informação. 

As imagens, consideradas importantes para a linguagem, fotos e documentos 

que as famílias guardaram com carinho, assim, imergindo o leitor, como aponta 

Jenkins, no infinito midiático com diferentes histórias e narrativas. 

 Segundo Pena (2010), o jornalismo literário ganhou notoriedade em 

diversos formatos, incluindo as plataformas digitais. Outra peculiaridade da 

linguagem utilizada é tornar os textos atrativos e convidativos, podendo aplicar 

ferramentas que o meio digital oferece. 

A pesquisa de campo foi realizada (apêndice I) para identificar a faixa etária 

dos leitos mais interessados, sexo, qual o meio de leitura e se a reportagem Além 

de uma opção atraiu e prendeu a atenção dos mesmos: 74,5% das pessoas 

leram a reportagem de forma eficaz. 

3.3  Fontes  

Para a realização da grande reportagem, os jovens casais escolhidos 

passaram por todo o processo da adoção ou ainda estão na fila e esperam o 

telefone tocar.  

Agtha e Jonathan Lima decidiram adotar antes mesmo de se casarem. Com 

um ano da oficialização da união já procuraram o cartório para poder entrar no 

processo da adoção.  
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Natália e Marcelo Garcia adotaram quatro adolescentes, sendo dois irmãos 

biológicos e duas meninas nascidas no Piauí, sendo uma delas no modelo de 

adoção tardia. 

Especialistas foram convidados a conversarem sobre temas específicos no 

processo da adoção. A Assistente Social Karina Castro falou um pouco sobre a 

adaptação da criança no novo lar; a Conselheira Tutelar Rebecca Albano 

explicou os direitos em que o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente- 

protege a criança; o psicólogo Filipe Emerick compartilhou algumas formas de 

lidar com as dificuldades psicológicas da criança; a cegonha Gillaine Lima falou 

sobre o seu papel durante o processo da adoção; por fim, a advogada Lorena 

Lacerda sobre a adoção no Brasil.  

3.4 Formação de Equipe   

Em vista da pandemia da Covid-19 e do isolamento social necessário, a partir 

dela, as entrevistas foram realizadas por chamada de vídeo, com a ferramenta 

gravação de tela para captação o vídeo e o áudio. As entrevistas foram 

conduzidas por meio de perguntas formuladas nas pesquisas das fontes e um 

estudo prévio sobre adoção. 

O processo de elaboração da narrativa transmidiática, planejamento, 

pesquisa, escolha das fontes, decupagem não contaram com a ajuda de 

terceiros. 

Edição do site, diagramação, animações, gráficos são de própria autoria. A 

grande reportagem foi escrita exclusivamente por mim. Para edição do podcast 

tive o auxílio do Thiago Caetano.  

3.5  Layout do Site 

Elaborado na plataforma “Wix”, a grande reportagem online “Além de uma 

opção” usou uma forma dinâmica, com uma trilha de crianças brincando, para 

dar som ao site e apresentou um design criativo, com o objetivo de imergir o 

leitor ainda mais na reportagem.  

As entrevistas foram divididas entre capítulos e as imagens deram a 

composição para completar a história. No texto corrido, foram escritos detalhes 

que as entrevistas contaram, a experiência e contextualização das histórias. O 
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texto escrito tem 30 mil toques, para cumprir a indicação obrigatória da Norma 

para o Desenvolvimento do TCC da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Foram divididos em subcapítulos, para compreender melhor o 

desenvolvimento de cada etapa, sendo o processo da ação ou na adaptação da 

nova família.  

Na introdução do site, fala-se sobre o casal que ainda está no processo de 

habilitação no cadastro, e como os processos aconteceram durante a pandemia 

da Covid-19. O segundo subcapítulo aborda a história do casal Natália e Marcelo 

Garcia, que se conheceram via telefone e resolve se casar na primeira vez em 

que se vê.  

O terceiro e quarto subcapítulos contam sobre os processos das adoções 

entre seus três filhos, compondo fotos e gráficos para melhor compreensão do 

caso. O último capítulo narra a adoção tardia e relata a exceção que ganharam 

na justiça, sobre a lei dos 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado.  

Durante toda a reportagem, explicações dos especialistas fizeram a 

composição da narrativa, e por meio do hiperlink o leitor é levado para os 

podcasts que explicam temas específicos da reportagem.  

De modo geral, o layout visual será composto por lembranças das famílias, 

com animações e legendas para identificar os personagens. As cores utilizadas 

serão amarelo, rosa e azul, simbolizando os tempos difíceis que passaram pelos 

processos, e as cores vivas para realçar a família que construíram.   

3.6  Hiperlink  

Os podcasts foram criados para complementar a reportagem Além de uma 

opção. Com especialistas abordando temas específicos contribuindo com a 

reportagem, trazendo clareza e explicações sobre os assuntos abordados que 

envolvem as histórias dos casais. Durante a leitura da reportagem, os 

especialistas compõem a reportagem e foram colocados hiperlinks para os 

acessos dos podcasts. 

A transmídia direciona diretamente para um canal do Spotify, com seis 

podcasts e cinco especialistas em bate-papo descontraído. Sempre com a 

linguagem jornalística, clara e objetiva.  

O Instagram também compõe o trabalho com o intuito de atrair leitores e 

direcioná-los para a reportagem. A proposta foi de alcançar um maior número de 
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pessoas para lerem e se informarem sobre adoção e interagirem com perguntas 

com as posts. 

As artes dos posts do Instagram foram criadas para informar sobre 

determinado assunto e para a chamar o público a ouvir o podcast ou a 

reportagem, com os links na biografia da página, direcionando-os para as 

respectivas plataformas. 

3.7 Planejamento Editorial 

Devido a abordagem e toda a narrativa, o UOL TAB serviu de inspiração para 

a realização deste projeto. Feita por jornalistas, a plataforma publica reportagens 

de todos os temas e assuntos. 

Destaca-se por ser inovadora e tecnológica, pois une a transmidiação, a qual 

pode ser definida como o desenvolvimento de universos criados a partir de 

narrativas de múltiplas mídias, fazendo-as comportadas para a construção de 

um produto comunicacional (BORGES, 2014, p.1) 

A web se tornou um espaço que agrega conteúdo, tornando-se um ambiente 

de narrativas e memórias culturais. O UOL TAB narra histórias com dinâmicas e 

estratégias de imergir o leitor na história contada, e utiliza diversas plataformas 

midiáticas para compor a grande reportagem, além dos textos, áudios, 

animações, podcasts, vídeos e gráficos. 
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4. Considerações finais 

Realizei o projeto de conclusão de curso em menos de dois meses e foi um 

prazer conhecer as histórias e as realidades dos casais que querem construir suas 

famílias por meio da adoção. Com esta escolha, os meus passos foram certeiros e me 

deram a oportunidade de cumprir o meu papel como jornalista. 

Cheguei até a história da Natália e do Marcelo por meio do Conselho Tutelar 

de Hortolândia, e mesmo sendo uma das minhas primeiras reportagens, ficará 

guardada em um lugar especial do meu coração. 

O maior desafio foi narrar toda a trajetória e fazer com o que o leitor tivesse os 

mesmos sentimentos que tive durante a chamada de vídeo: compaixão e empatia. 

Com base na narrativa transmidiática realizada, conclui-se que a filiação é uma 

construção social e psíquica, que vai além dos laços genéticos. A adoção possibilita 

a formação de novas famílias, e que algumas vezes seria dificultada por problemas 

de saúde ou o patriarcado da sociedade brasileira.  

Para esse efeito, é importante noticiar histórias que predominam com finais 

felizes e relatos informativos para ajudar quem está em desenvolvimento do caso. Isso 

inclui a adaptação e a evolução relacional entre os pais e os filhos no novo lar. 

Em 2009, a Lei da Adoção formalizou que qualquer pessoa que queira adotar 

precisa estar obrigatoriamente no Cadastro Nacional de Adoção, CNA, e o 

esclarecimento das informações legislativas precisa chegar ao conhecimento do 

público, para a realização bem-sucedida dos processos.  

Muitos pretendentes entram na fila para adoção com expectativas que não são 

correspondidas no recorrer no processo, sejam elas pelo tempo, pelo perfil da criança 

esperada e até mesmo com o comprometimento relacional com o futuro filho. Se as 

informações fossem alcançadas, existiria mais eficácia nos processos. 

A adoção ainda é um tabu na sociedade brasileira e precisa ser um tema levado 

com um novo olhar sobre a filiação. É necessário um novo aprendizado e empatia 

para acolher e respeitar o direito das crianças. Tal mudança requer tempo, e é papel 

do jornalismo contribuir com apuração sensível e compassiva para contribuir com 

reportagens humanas. 

O jornalismo é humano, é contador de histórias bonitas e de superação. Visto 

que seja um assunto escasso na mídia brasileira, o jornalismo aborda a adoção de 

forma legislativa; e quando algum caso da “adoção à brasileira” tem notoriedade para 
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os sensacionalistas. A imprensa precisa ter a responsabilidade de informar sobre o 

processo, para que não haja alguma condição prejudicial em casos ou até mesmo 

crimes que envolvem crianças.  

A produção da grande reportagem “Além de uma opção” traz a abertura para 

os olhos, um colírio para tirar o que está embaçado daqueles que ainda precisam ver 

a adoção como um ato de afeto.  
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Apêndice I – Pesquisa de Campo 

 

 

 

Link do Google Forms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSbpM82oZi0-w1-KXoJbHdcY7RMAxclFqozujFVC9XJCgOhA/viewanalytics
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