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RESUMO 

 

 

Perante as inúmeras mudanças que estão ocorrendo na sociedade atualmente, abrangendo 

aspectos da economia, da política, da ordem social e ideológica, a família, como instituição 

social, vem enfrentando muitos desafios que comprometem a sua ação frente a essas novas 

exigências, especialmente no que diz respeito ao processo de adoção. Assim, os profissionais 

de relações públicas, podem ser de fundamental importância, visando promover a devida 

mediação referente à comunicação entre as casas de acolhimento e as famílias interessadas na 

adoção, facilitando significativamente esse processo. 

Respeitar as diferenças é essencial no decorrer dessa ação, bem como minimizar as duvidas e 

a falta de informações muito comuns na maioria dos processos de adoção.  

 

 

Palavras-chave: Relações Públicas; Terceiro setor; Comunicação; Adoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Given the numerous changes that are taking place in society today, covering aspects of 

economics, politics, social and ideological order, the family, as a social institution, has faced 

many challenges that compromise its action against these new demands, especially in 

concerns the adoption process. Thus, public relations professionals can be of fundamental 

importance, aiming to promote due mediation regarding communication between host houses 

and families interested in adoption, making this process significantly easier. 

Respecting differences is essential in the course of this action, as well as minimizing the 

doubts and lack of information that is very common in most adoption processes. 

 

Key-words: Public Relations; Third sector; Communication; Adoption. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A adoção é a única forma, garantida pela legislação brasileira, de uma pessoa assumir 

como filho uma criança ou adolescente que tenha nascido de outra pessoa, conforme afirma a 

Ordem dos Advogados do Brasil OAB (2015, p.12)  

Atualmente, o Brasil apresenta um significativo número de crianças vivendo em 

abrigos a espera de serem adotadas e poderem viver em um contexto familiar novamente. Ao 

mesmo tempo, existem muitas pessoas interessadas em adotar, mas que se depara com uma 

série de dificuldades e dúvidas sobre esse processo, o que faz com que muitas delas desistam 

por não saberem qual caminho seguir nessa situação.  

Nos dias de hoje, a adoção não é mais vista como o simples ato de dar filhos para 

aqueles que pelos diversos motivos não os pode conceber. Também não é mais aceito que a 

adoção seja entendida como um ato de caridade para uma criança desamparada, 

ou até mesmo, como forma de alivio para a solidão de pessoas sozinhas. “O objetivo da 

adoção é cumprir plenamente as reais necessidades da criança, proporcionando-lhes uma 

família, onde ela se sinta acolhida, protegida, segura e amada” (DINIZ, 2010, p. 18). 

Para amparar a criança que estão aguardando pelo processo de adoção, existem hoje as 

Instituições de acolhimento, como a “Casa Vó Benedita”, que tem como missão acolher 

crianças em situação de risco, abandono ou vitimas de maus tratos da região e desenvolver 

projetos sócio educativos e culturais voltados para a integração social, Instituição esta, que foi 

utilizada no estudo de caso do presente trabalho. 

Analisando o processo de adoção com o olhar de um profissional de relações públicas, 

foi possível compreender que o mesmo não se trata apenas de um processo jurídico 

burocrático, mas que dentro dele se fazem necessárias diversas outras percepções sobre 

comunicação. Assim, surgiu o interesse em explorar sobre como as Relações Públicas, 

poderia atuar dentro desse processo, se utilizando de suas diversas funções, destacadas 

por Kunsch (2003), como a função administrativa, a função estratégica, a função mediadora e 

a função política e assim, facilitar a comunicação entre as partes, o que harmonizaria os 

contatos sociais e contribuiria para o sucesso da adoção.   
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Visto isso, para o desenvolvimento desta pesquisa, surgiu o tema “A contribuição da 

comunicação e das Relações Públicas nos processos de adoção – Estudo de caso: A 

articulação da “Casa Vó Benedita” com as famílias interessadas na adoção”. Partindo dessa 

explanação, buscamos responder, com essa pesquisa: Como o trabalho das Relações Públicas 

pode contribuir para facilitar a comunicação entre as famílias interessadas em adotar e a casa 

abrigo “Vó Benedita”? 

Com base nessa questão, o presente trabalho possui como objetivos específicos, 

compreender a atuação das Relações Públicas com a questão social e o terceiro setor, 

identificar como ocorre o processo de adoção, desde os primórdios ate os dias atuais, e 

analisar as legislações vigentes sobre o tema em nosso país; entender como a “Casa vó 

Benedita” exerce sua função filantrópica para com a sociedade, como ela lida com os 

processos de adoção, se utiliza os métodos de comunicação adequados para se comunicar com 

seus diversos públicos, elencar as dificuldades encontradas pela visão dos profissionais da 

casa e das famílias que passaram por um processo de adoção junto a essa instituição e 

salientar a importância da comunicação e das relações públicas na mediação entre a casa 

abrigo e as famílias interessadas na adoção. 

Como metodologia, adotou-se em primeiro momento a pesquisa bibliográfica, por 

envolver busca de informações em livros por meio de leitura critica e da redação de resumos e 

paráfrases. Para a realização desta bibliografia, foi utilizada a pesquisa exploratória, entendida 

por Prodanov e Freitas, (2013, p.51-52) 

 

É quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade 

proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando 

sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo 

tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas 

bibliográficas e estudo de caso. 

 

 

 Junto com a pesquisa exploratória, usamos como base os ensinamentos de Yin (2001), 

para desenvolver um estudo de caso sobre a “Casa Vó Benedita”, combinando métodos de 

coleta de dados, tais como analise de documentos, entrevistas e questionários. De acordo com 

Yin, (2001, p.32), o estudo de caso “É uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e contexto não são claramente definidos”. 
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. 

 Para chegar a uma bibliografia satisfatória para o desenvolvimento desta pesquisa, foi 

necessário buscar referencias que abrangessem a questões abordadas no trabalho. O capitulo 

um, discorre um histórico sobre a atividade de relações públicas, destacando seus conceitos 

por diversos autores sendo alguns deles Andrade (2003) e Vieira (2002) que trouxeram uma 

grande colaboração ao mostrar os diversos enfoques da atuação profissional dessa área e suas 

respectivas funções citadas por Kunsh (2003), fazendo uma ligação com a cidadania e a 

sociedade atual, ressaltando a relevância da atividade junto com o terceiro setor e a questão 

social, foi utilizado os ensinamentos de Peruzzo (2004). 

Em seguida, o segundo capítulo Miranda (2000) apresenta juntamente com Rizzini 

(2004), Diniz (2010) e Gonçalves (2012), um panorama histórico conceituando a adoção e 

demonstrando suas mudanças ao longo da história, mencionando suas diversas modalidades. 

No terceiro capítulo, abordaremos o estudo de caso feito junto com a Casa Vó 

Benedita, ressaltando sua história e atuação nos dias de hoje. Pontuaremos nesse capitulo as 

entrevistas realizadas para nos possibilitar identificar as dificuldades que possam surgir no 

processo de adoção para uma possível ampliação da visão sobre a comunicação destacando a 

importância do profissional de Relações Públicas na mediação do mesmo tendo como base os 

conceitos de Kunsch (2003).  

Por fim no ultimo capitulo teremos as considerações finais, onde salientamos a 

importância da função mediadora da profissão de relações públicas no processo de adoção.  

Com a elaboração desse trabalho, novos entendimentos serão adquiridos sobre a 

profissão de relações públicas e demonstrando a sua relevância e contribuição para a 

comunicação no processo de adoção.  
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CAPÍTULO 1 - CARACTERIZANDO O TRABALHO DE RELAÇÕES 

PÚBLICAS 

 

 

1.1 Breve históricos das Relações Públicas 

 

 

 Segundo Freitas (2002) as Relações Públicas, como atividade profissional é 

considerada uma das áreas de atuação da Comunicação Social, tendo como base o 

estabelecimento da comunicação através de eficientes processos, buscando atingir da forma 

mais direta e simples possível o público específico que se tenha como foco.   

Vieira (2002) afirma que o principal desafio do trabalho do profissional da área das 

Relações Publicas é realizar a mediação nos relacionamentos, agindo de modo coerente frente 

os conflitos e as discussões, nas mais diversas áreas que elas podem acontecer, utilizando-se 

para isso dos processos comunicacionais, realizados através dos mais diversos meios, fazendo 

com que as informação e conhecimentos necessários cheguem ao público alvo. 

Seguindo os diversos conceitos de Relações Públicas disponíveis, notou-se uma 

dificuldade em estabelecer um conceito único sobre ela. Assim, elencamos os diversos 

conceitos encontrados em um quadro a seguir. 

Quadro 1 – Conceitos de Relações Públicas 

 

AUTORES DEFINIÇÕES 

 

 

Candido Teobaldo Andrade 

Entende-se por Relações Públicas o esforço 

deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta 

administração, para estabelecer e manter uma 

compreensão mútua entre uma organização, pública 

ou privada, e seu pessoal, assim como entre essa 

organização e todos os grupos aos quais está ligada, 

direta ou indiretamente" (ANDRADE, 1993, p. 41). 

 

 

 

Em síntese, as Relações Públicas, como área 

aplicada, se envolvem com o planejamento e a gestão 

da comunicação nas organizações. Avaliam os 

comportamentos institucionais e dos públicos, por 

meio de pesquisa de opinião pública e auditorias 

sociais e de imagem. Administram percepções e 

relacionamentos públicos. Para tanto exercem, 
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Margarida Kunsch basicamente, quatro funções - administrativa, 

estratégica, mediadora e política - e desenvolvem 

inúmeras atividades, por meio de técnicas e 

instrumentos específicos" (KUNSCH, 2009, p. 54 –

55). 

 

 

Roberto Porto Simões  

É o exercício da administração da função política 

organizacional, enfocado através do processo de 

comunicação da organização com seus públicos 

(SIMÕES, 1995, p. 42) 

 

 

 

James Grunig 

As relações públicas contribuem para a eficácia 

organizacional quando auxiliam na reconciliação dos 

objetivos da organização com as expectativas de seus 

públicos estratégicos. Essa contribuição tem valor 

monetário para a organização. As relações públicas 

contribuem para a eficácia ao construir 

relacionamentos de qualidade e de longo prazo com 

públicos estratégicos. As relações públicas muito 

possivelmente contribuem para a eficácia quando o 

executivo de relações públicas é membro da coalizão 

dominante, participa do estabelecimento dos 

objetivos da organização e auxilia na identificação 

dos públicos externos mais estratégicos. GRUNIG, 

FERRARI, FRANÇA (2011, p.41). 

 

 

 

Fábio França 

“As atividades de relações públicas se traduzem por 

influências discretas, não vendedoras, mas cujas 

consequências são valiosíssimas para o desejo de 

compra do consumidor. São atividades que dão 

suporte ao esforço da propaganda e de 

merchandising, conseguindo lhes uma dimensão 

maior. Relações Públicas desenvolvem certas 

atividades que, associando nomes e marcas de 

produtos conferem o prestígio da empresa ao produto 

e, atualmente, essa maneira de agir é indispensável 

para um moderno esforço de vendas” (GRUNIG, 

FERRARI, FRANÇA, 2011, p. 215). 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O trabalho na área das Relações Públicas é considerado, desde a sua criação em 1906, 

um ramo de atividade voltado para a área empresarial, já que a atuação dos profissionais dessa 

área ocorre principalmente dentro das organizações. Nos últimos anos, fala-se mais do que 

nunca em responsabilidade social das empresas, balanço social e programas de voluntariado, 

por conta disso tem ocorrido uma importante modificação em relação à visão tradicional do 

trabalho do profissional da área das relações públicas, sendo dada uma maior ênfase ao lado 

social da profissão, que passaram a utilizar a comunicação, base do trabalho das relações 

públicas, com a finalidade de prestação de serviços fundamentais para a sociedade, tal como 

nos casos do processo de adoção, tema central deste trabalho. 
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Andrade (2003, p. 36), mostra em sua obra que foi Ivy L. Lee considerado pioneiro no 

trabalho na área das Relações Públicas: 

 

No ano de 1906, Lee decidiu aceitar o desafio de ser o consultor pessoal de John 

Rockefeller, na época um grande empresário que de ordens para atirar em 

manifestantes, entre os quais estavam seus próprios funcionários. Utilizando das 

mais variadas técnicas de relacionamento com a opinião pública, como assessoria de 

imprensa e imagem, entrevistas, consultoria e divulgação, Lee transformou a 

imagem de seu patrão de forma inacreditável, transformando o homem odiado em 

herói. Surgia aí a atividade de Relações Públicas. 

 

 

Depois desse acontecimento, o meio empresarial passou a ter consciência de que a 

opinião pública é de suma importância e que precisa ser considerada e constantemente 

trabalhada para se atingir os objetivos esperados. Com isso atividade das Relações Públicas 

passou a se desenvolver e criar novos campos de atuação, chegando até sua conceituação 

atual.  

De acordo com Peruzzo (2004) tornou possível perceber, tendo como base esse breve 

histórico, que a profissão de Relações Públicas surgiu e tomou forma em conjunto com o 

crescimento da mentalidade capitalista. No mais, Peruzzo (2004, p. 33) afirma que:  

 

A atividade nasce em uma época de conflito de classes e se posiciona a favor do 

capital. Isso deu início ao processo de reconhecimento das Relações Públicas como 

uma atividade de organizações privadas e que busca sempre o lucro, não hesitando 

em adotar posturas antiéticas para o bem da organização. Isso mostra que a atividade 

de Relações Públicas, que realmente tem como uma de suas funções manter boas 

imagens sofre ela mesmo de uma crise de imagem como profissão. 

 

 

A atividade realizada pelo profissional da área das Relações Públicas deve ser pautada 

na honestidade, verdade e eficiência, tendo como campo de atuação não apenas as 

organizações privadas, mas também buscando constantemente estabelecer uma relação mais 

humana e sincera com a comunidade, através da sua função social.  

No trabalho realizado pelo profissional de Relações Públicas nas organizações 

privadas o objetivo principal é estabelecer, manter e melhorar a comunicação da organização 

com seu público alvo, através de trabalhos de planejamento, execução e avaliação de ações 

que devem ser dirigidas por uma politica definida e muito bem pensada para não causar 

impactos negativos e consequências desastrosas para a organização.  
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Ainda com base em Peruzzo (2004), na nova visão do trabalho das Relações Públicas, 

a sociedade em geral deve ser o foco central, buscando fazer com que cada grupo entenda sua 

comunicação de modo objetivo e eficiente.  

Para Peruzzo (2004), a tecnologia evoluiu significativamente a partir da Revolução 

Industrial, contribuindo especialmente aos meios de comunicação, auxiliando e capacitando 

ainda mais a interação social. Percebe-se que tais frutos são colhidos até os dias atuais, vez 

que a tecnologia encontra-se cada vez mais democrática e acessível para todas as classes 

sociais.  

 

 

1.2 A função das Relações Públicas 

 

 

De acordo com Peuzzo (2004) a atividade das Relações Públicas é uma subdivisão da 

área de Comunicação Social e tem como objetivo o estabelecimento de processos de 

comunicação eficientes buscando atingir o público a que se dirige com as ferramentas 

necessárias para que o entendimento seja feito de forma direta e simples. Contextualizando as 

funções das Relações Públicas, Kunsch (2003) destaca quatro funções indispensáveis da 

profissão, tendo ciências que as mesmas devem atuar juntas, sendo elas: a função 

administrativa, função estratégica, função mediadora e a função política.  

A função administrativa das relações públicas tem como objetivo proceder como um 

fator de integração entre as diversas partes de uma organização, realizando atividades de 

comunicação que busquem promover o diálogo e o entendimento, sendo fundamental para 

que a organização passe uma visão de eficiência e integração para seus públicos. Assim, a 

autora define que “como função administrativa, as relações públicas, por meio de suas 

atividades específicas, visam atingir toda a organização, fazendo as articulações necessárias 

para maior interação entre setores, grupos, subgrupos etc” (KUNSCH, 2003, p. 100). 

A função estratégica do trabalho das relações públicas dentro de uma organização está 

diretamente relacionada ao posicionamento desta diante da sociedade. Nesse mesmo contexto, 

Grunig (2003, p. 76) destaca que:  
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Muitas associações internacionais de pesquisa têm patrocinado seminários e 

publicações a respeito do tema, indicando que a maioria dessas discussões está 

focalizada nas ideias de que deve existir planejamento, administração por objetivos, 

avaliação e uma vinculação aos objetivos da organização.  

 

O mesmo autor constrói uma relação entre os estudos das relações públicas 

estratégicas com as pesquisas sobre administração estratégica, demonstrando toda sua 

importância para a organização bem como para seu meio de atuação.  

Na classificação das funções essenciais das relações públicas, Kunsch (2003, p. 

103), destaca que a importância do trabalho das relações públicas que buscam a excelência 

devem estar de acordo com a missão da organização: 

  

Numa perspectiva moderna, as relações públicas precisam demonstrar sua 

contribuição também como um valor econômico para as organizações. Isto é, suas 

atividades têm de apresentar resultados e ajudar as organizações a atingir seus 

objetivos, cumprir sua missão, desenvolver sua visão e cultivar seus valores, no que 

acreditam e o que cultivam bem como a definir uma identidade própria e como 

querem ser vistas no futuro. 

 

 

A autora ainda destaca que para que uma atuação estratégica das relações públicas seja 

eficiente é fundamental que os profissionais da área compreendam as necessidades e anseios 

do público alvo, buscando um equilíbrio entre os interesses e as ações que visem a todo o 

momento, o diálogo. É importante que o profissional faça uma assessoria com os dirigentes da 

organização, possibilitando assim a identificação de problemas e encontrando as 

oportunidades relacionadas com a comunicação e a imagem institucional. 

A função mediadora da área das relações públicas está diretamente ligada ao diálogo 

intermediado pelo profissional da área entre a organização e o público alvo. Nesse contexto, o 

diálogo deve ser entendido como a troca ou discussão de idéias, de opiniões, de conceitos, 

com vistas ao entendimento; a comunicação em si e não apenas no sentido único que possui o 

ato de informar. Kunsch (2003) esclarece que a essência das relações públicas é a promoção 

do diálogo, da comunicação de mão dupla, o estímulo ao entendimento mútuo entre 

organização e públicos e aponta esta característica como exercício de sua função mediadora. 

A função política das relações públicas está relacionada às relações de poder dentro 

das organizações, focando especialmente no que diz respeito à administração de conflitos. De 



9 
 

acordo com Simões (1995, p. 42), a definição da área das relações públicas envolve 

principalmente, a face política de sua atuação:  

 

Como ciência, Relações Públicas abarca o conhecimento científico que explica, 

prevê e controla o exercício de poder no sistema organização-públicos. Como 

atividade, Relações Públicas é o exercício da administração da função (subsistema) 

política organizacional, enfocado através do processo de comunicação da 

organização com seus públicos.  

 

 

Para Kunsch (2003, p. 111), a função política das relações públicas envolve desde a 

resolução de conflitos até o gerenciamento de crises, demonstrando sua importância como 

uma atividade responsável por realizar negociações, criar estratégias de comunicação e 

colocar em prática ações concretas que visem a solução de problemas entre organização e 

públicos.  

Grunig (2003, p.112) afirma que “um dos principais fatores para que o trabalho do 

profissional de relações públicas alcance a excelência está diretamente ligado a sua 

capacidade de gerenciar questões emergentes e realizar uma comunicação eficaz frente as 

crises.”  

No que se refere à importância das Relações Públicas enquanto questão social e 

organizacional, Fuchs, (2008, p. 68) descreve que: "A vida das organizações (e dos 

indivíduos) é feita de negociação e compromisso, possíveis graças à comunicação, isto é, ao 

tornar comum de interesses e objetivos a prosseguir, em colaboração e/ou competição". Para 

que o profissional de relações públicas exerça adequadamente suas funções é necessário ter 

como base uma filosofia de trabalho pautada pela ética e pela responsabilidade social.  

Enquanto questão social, o trabalho do profissional de relações públicas deve ser 

considerado como um aspecto fundamental da democracia, já que os profissionais precisam 

exercer em seu trabalho a liberdade de expressão, baseado em um comportamento 

moralmente aceitável, pois essa é uma função que visa promover o diálogo social, 

humanizando as relações, defendendo os direitos de liberdade e igualdade entre todos os 

cidadãos.  
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1.3 Relações Públicas e cidadania - Relação fundamental na sociedade atual 

 

  

Para Vieira (2002), todo tipo de comunicação deve ter como objetivo principal a 

transmissão de informações que visem à conscientização sobre determinado assunto. No 

campo das relações públicas, é necessário mudar a visão sobre a importância da comunicação 

conscientizadora, deixando de lado a manipulação e buscando a imparcialidade, visando à 

formação crítica dos cidadãos.  

Andrade (2003, p. 23) discute a relação da comunicação com a cidadania, e define:  

 

A cidadania pode ser vista como a qualidade de uma pessoa, que possui, em 

determinada comunidade política, o conjunto dos direitos civis e políticos. Cidadão 

é a pessoa que goza, no Estado onde é domiciliado dos direitos civis e políticos, 

sobretudo dos direitos de voto, e é responsável pelo desempenho de seus deveres na 

comunidade. 

 

 

Para Vieira (2002) a comunicação precisa ser entendida como uma difusora de 

informação, que deve sempre ter como objetivo despertar aspectos da cidadania nas pessoas, 

levando conhecimento á sociedade, principalmente no que se refere aos direitos conquistados 

dentro de um contexto democrático.  

As Relações Públicas, segundo Andrade (2003) devem agir constantemente buscando 

a interação que vise favorecer a ação e a busca pela cidadania. Andrade, (2003, p.25) entende 

que: 

 

Da mesma forma que a Propaganda se aliou ao Marketing, com seus objetivos 

mercadológicos, as Relações Públicas devem se aliar com a cidadania, focando mais 

o campo social do que o empresarial. Somente o processo de comunicação tem o 

poder de manifestar - através dos seus meios, da consciência sobre a estrutura social 

e da sensibilidade de diagnosticar ambientes para fazer a comunicação adequada - 

conceitos imprescindíveis para a sociedade e como representá-los na realidade.  

  

 

Vieira (2002) também destaca que o trabalho das Relações Públicas precisa respeitar a 

dimensão individual de cada pessoa e levar em consideração cada contexto de atuação, sendo 

este o principal desafio para a conquista de uma comunicação eficaz.  
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O profissional de Relações Públicas precisa ter consciência que ao se comunicar com 

um determinado grupo, cada pessoa que o integre, pode apresentar interesses particulares que 

se sobreponham aos coletivos. Nesse contexto, Vieira (2002, p. 74) observa que: 

 

A atividade de Relações Públicas deve estar sempre atenta, pois a sociedade atual 

sofre um processo de progressiva racionalização, no qual novos valores são criados 

e antigas mentalidades caem de forma muito dinâmica. Por isso, a necessidade de se 

estar sempre atualizado, informado e alerta em relação á essas mudanças, para que o 

trabalho seja realmente bem feito. 

  

 

A atuação das Relações Públicas que visa atuar na formação da cidadania deve possuir 

como objetivo a emancipação da sociedade, tanto em relação ao social, quanto ao ambiental, 

fato que é considerado por muitos autores utópico.  

Habermas (1981 apud VIEIRA, 2002, p. 76) apresenta uma crítica à comunicação 

desfigurada:  

 

Os meios utilizados na construção de uma comunicação humana não desfigurada 

poderiam constituir-se numa força racional capaz de levar o homem a se emancipar 

em dois planos: no nível das forças da natureza e no contexto das forças sociais, no 

âmbito individual e social. 

 

 

Uma das principais funções do trabalho do profissional deve ser a criação de formas 

de integração entre as pessoas e a realidade da sociedade. Essa relação deve sempre passar 

informações que sejam confiáveis, verdadeiras e que respeitem a diversidade dos integrantes 

do grupo, através de ações planejadas que visem construir um sólido conhecimento sobre os 

temas em foco.  

Desse modo, o desempenho de RP no âmbito da comunicação, deve servir como 

referência na construção do conhecimento, extremamente importante na construção da 

cidadania. Também possui sua função política, que deve atuar cobrando do Estado ações 

práticas, através de políticas públicas que atendam aos interesses da sociedade, principalmente 

se essa atuação acontecer dentro de instituições sociais.  

Nesse campo, é necessária uma importante mudança de mentalidade, já que todo o 

serviço prestado pelos profissionais da área da iniciativa privada e para setores dominantes 
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pode ser oferecido também para os grupos minoritários, para que esses tenham voz dentro da 

sociedade.  

Peruzzo (2004) afirma que, os princípios fundamentais para se atingir a cidadania 

dentro de uma sociedade democrática são a liberdade e a igualdade. Nesse mesmo aspecto, 

Peruzzo (2004, p.56-57) ainda afirma:  

 

Igualdade corresponde ao direito de isonomia, que pode ser tomada em múltiplas 

dimensões: igualdade perante a lei, igualdade de oportunidades, igualdade de acesso 

aos bens, aos meios de informação e comunicação, etc. Direito de isonomia 

significa, portanto, os mesmos direitos aos cidadãos. (...) Trazendo para a área da 

comunicação, significa: igualdade no acesso à informação, aos meios de 

comunicação, não apenas na condição de ouvinte, de receptor, mas também ao poder 

de comunicar.  

 

 

1.4 A relevância das Relações Públicas junto ao terceiro setor e a questão social 

 

 

Quando falamos em responsabilidade social das organizações, é importante ressaltar o 

trabalho que vem sendo realizado pelo terceiro setor e a importância das relações públicas 

nessa área, que atua como mediadora, facilitando a comunicação com o primeiro e o segundo 

setor. 

A sociedade civil atual é formada por três setores, sendo eles: O primeiro, o governo 

(poder público), o segundo, as empresas privadas e o terceiro, as associações e entidades sem 

fins lucrativos, entre elas as Organizações não governamentais (ONGs) e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP´s) - regulamentadas pela lei 9.790/99 - 

fundações, associações comunitárias, movimentos sociais, instituições filantrópicas, entre 

outras entidades, configuradas como “organizações privadas, não governamentais, sem fins 

lucrativos, autogovernadas, de associação voluntária” (ACOTTO; MANZUR, apud 

MONTAÑO, 2002, p.55).  

Para Fernandes (1997, p.27),  

 

Terceiro setor é composto por organizações sem fins lucrativos criadas e mantidas 

com ênfase na participação voluntaria, num âmbito não-governamental, dando 
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continuidade as práticas tradicionais de caridade, da filantropia e do mecenato e 

expandido o seu sentido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do 

conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

Cardoso (1997, p.9) complementa: 

 

Um espaço de participação de novos modos de pensar e agir sobre a realidade social. 

Rompe a dicotomia entre público e privado, dicotomia na qual público era sinônimo 

de estatal e privado de empresarial. Vê-se o surgimento de uma esfera pública não 

estatal e de iniciativas privadas com sentido público. 

 

Ele é mantido principalmente por incentivos do governo, através de repasse de verbas 

e por iniciativas privadas, que se preocupam com a questão social no país. 

Este setor vem ganhando cada vez mais espaço e se tornando importante dentro da 

sociedade civil brasileira. Para ter uma ideia da dimensão, uma pesquisa realizada pela 

FASFIL, 2010
1
, mostra que o número de instituições privadas sem fins lucrativos, existentes 

no país é de mais de 290 mil, e cerca de 12 milhões de pessoas envolvidas nessa área direta ou 

indiretamente. Um aumento significativo do terceiro setor, em curto espaço de tempo, o que 

gera um olhar mais profissional sobre a área. Como exemplo dessa importância, o Instituto 

Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), aferiu pela primeira vez, em 2007, a importância 

do terceiro setor na economia brasileira
2
. Os dados apurados pelo IBGE apontam o terceiro 

setor com participação oficial de 1,4% na formação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 

o que significava um montante de quase 32 bilhões de reais em 2007. Outro dado importante é 

a quantidade de pessoas que o setor empregava em 2002, cerca de 1,5 milhões. 

Apesar de vir se mostrando importante um dos desafios do terceiro setor é produzir 

mais pesquisas. Se repararmos nas datas dos dados acima, observamos que, apesar de serem 

importantes para termos uma noção do tamanho do setor, eles não representam a realidade 

atual, onde a consciência das pessoas com a questão social aumentou e numero de 

organizações deve ser bem maior. 

Quando se olha para as pessoas que trabalham nele, observamos que ele é composto, 

quase em sua totalidade, pessoas que trabalham e não são remuneradas por isso, a conhecida 

mão de obra voluntária, que atua de diversas formas realizando praticas de caridade, 

protegendo a natureza, promovendo o acesso ao atendimento médico, a educação, a eventos 

                                                           
1
 A pesquisa completa da FASFIL, 2010, pode ser encontrada no site www.ibge.gov.br. 

2
 Pesquisa completa disponível no site do IBGE, www.ibge.gov.br. 
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culturais e muitas outras atividade que visam melhorar a qualidade de vida da população. Um 

levantamento realizado pela Fundação Itaú Social e pelo Instituto Data Folha
3
, em 2014, sobre 

os Voluntários no Brasil, mostra que 72% dos brasileiros nunca participaram de atividades 

voluntárias. E quando olhamos para a parte dos jovens de 16 a 24 anos, os números são ainda 

menores, cerca de 80% deles nunca realizou um trabalho voluntário. 

Segundo Peruzzo (2007) já é comum dentro das organizações utilizar a expressão 

“Terceiro Setor”, mas quando olhamos para o mundo acadêmico há uma tendência de 

caracterizá-lo como um bloco homogêneo
4
, mas que há controvérsias sobre seus conceitos e 

sobre o sentido da necessidade deste setor para a sociedade. Não irá se aprofundar nesse 

assunto
5
, no presente trabalho, mas precisamos apenas salientar que as criticas sobre ele vem 

de dois focos principais: a) a diversidade de autores dentro do terceiro setor, com diferentes 

objetivos e linhas politico-ideológicas (empresas privadas, filantrópicas e movimentos 

populares); b) o real sentido do setor para a sociedade. Pode-se notar que o interesse de “fazer 

o bem” é visível, e o plano é minimizar a participação do Estado de Bem-estar social, como 

também, proteger os interesses de classe, contra as ações financeiras e de mercado por 

grandes corporações. 

Entretanto, é preciso falar que, se formos buscar na história, o Estado entrou no 

atendimento ao bem-estar porque o mercado capitalista se esquiva de pagar o valor necessário 

para aumentar a força de trabalho. 

Carlos Montaño (2002, p.23), a exemplo, sinaliza que: 

 

Retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de intervenção na “questão social” 

e de transferi-los para a esfera do “terceiro setor” não ocorre por motivos de 

eficiência (como se as ONGs fossem naturalmente mais eficientes que o Estado), 

nem apenas por razões financeiras: reduzir os custos necessários para sustentar esta 

função estatal. O motivo é fundamentalmente político-ideológico: retirar e esvaziar a 

dimensão de direto universal do cidadão quanto a politicas sociais (estatais) de 

qualidade; criar uma cultura de auto culpa pelas mazelas que afetam a população, e 

de auto-ajuda e ajuda mutua para seu enfrentamento; desonerar o capital de tais 

responsabilidades, criando, por um lado, uma imagem de transferência de 

responsabilidades e, por outro, a partir da precarização e focalização (não-

universalização) da ação social estatal e do “terceiro setor”, uma nova e abundante 

demanda lucrativa para o setor empresarial. 

 

                                                           
3
 Pesquisa completa disponível no site do Itaú Social www.itausocial.org.br. 

4
 Maria da Gloria Gohn (2000, p.6) diz que o terceiro setor é tratado por estudiosos como um “bloco homogêneo, 

sem contemplar suas diferenças, e acabam sendo induzidos ao erro, a simplificação e estigmatização, fazendo 

uma leitura reducionista de sua realidade”. 
5
 Para maiores esclarecimentos ver Montaño (2002). 
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Com base nos estudos sobre o terceiro setor, entendemos que o aparecimento da 

responsabilidade social nas organizações está indiretamente ligado a mudanças que ocorreram 

sobre a forma de aplicação de recursos e melhor aplicação dos mesmos, o tornando eficaz e 

minimizando as injustiças sociais. 

Assim, mesmo com a existência de contradições internas, o surgimento do terceiro 

setor, pode ser considerado um ganho para a cidadania, ampliando o exercício dos diretos e 

deveres, principalmente em um país como o Brasil, que ainda precisa desenvolver muito mais 

essas questões sociais. Mesmo que o terceiro setor vise um retorno de mercado, via as 

fundações ou institutos, todos os recursos aplicados pelas empresas que já possuem a 

preocupação com a responsabilidade social, ajudam a minimizar as dificuldades que a 

sociedade apresenta em relação a pobreza e a educação. Peruzzo, (2007) complementa que “se 

o recurso não vem por salários mais justos nem pela divisão de lucros com os funcionários, 

que venham indiretamente”.  

 

 

1.4.1 Estudo da comunicação no terceiro setor 

 

 

Quando falamos em comunicação com o terceiro setor, nos deparamos com diversos 

públicos e setores que atuam de acordo com seus interesses, e que não possuem o mesmo 

proceder no momento de repassar as informações e tomar iniciativas de comunicação. Então, 

dividimos a comunicação no terceiro setor em três modalidades, baseados nos conceito de 

Perruzo (2007). 

a) Comunicação do primeiro setor (poderes públicos) com o terceiro setor  

Nessa modalidade falaremos, brevemente, sobre a comunicação do poder publico, 

entendido pelo governo, parlamento e judiciário, com o terceiro setor. Anteriormente, a 

comunicação entre eles, em nosso país, era escassa e muito difícil, principalmente na época do 

regime militar, mas hoje o próprio governo entende que é de extrema importância essa 

abertura e passou a facilitar o processo com o discurso de transparência, revelando as 

iniciativas reais do governo para com o setor. Fornecendo varias informações via suas 
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assessorias e seus canais de televisão, e abrindo canais para ouvir a sociedade e facilitar a 

participação da população. Adotando a transparência, a democracia e uma metodologia que se 

baseia em princípios que conduzam a um desenvolvimento integral, que abranja todas as 

categorias e faixas de nossa sociedade e consiga atingir todos os públicos, o poder público 

entende que essas medidas são de total importância para nossa transformação social, e 

reduziriam os riscos que ocorrem em todas as relações com o Estado. 

b) Comunicação de empresas privadas (segundo setor) com o terceiro setor:  

Nesta modalidade falamos das relações entre as empresas privadas e o terceiro setor, 

que se da através dos institutos, fundações e organizações, criadas pelas empresas para cuidar 

da parte de responsabilidade social, gerando programas sociais desenvolvidos ou apoiados 

pelas empresas. Mas nem sempre essas empresas estão visando a preocupação com a nossa 

sociedade, muitas vezes elas estão dizendo que estão preocupadas com a questão social mas 

estão visando unicamente o lucro e o seu aumento de mercado disfarçado de programa social. 

Deparamo-nos assim com duas questões nessa comunicação: a vontade de realmente 

ajudar a sociedade e se preocupar com a construção da cidadania e o interesse mercadológico 

da empresa, disfarçado de questão social, como dissemos acima. Assim, a intensão esperada é 

que esses institutos e fundações se preocupem com a questão social, propriamente dita, 

trazendo propostas de inserção, que respeitem os diretos dos cidadãos e se baseiem no 

respeito a diversidade. E não visando unicamente o mercado, a disseminação de sua marca, 

ultrapassar seus concorrentes e gerar lucros.  

Peruzzo, (2007, p.6) complementa, 

 

Afinal, o processo de conscientização social tem sido crescente, enquanto a 

tolerância com as injustiças sociais diminui, o que amedronta o capital. É neste 

contexto que se instituem projetos ou programas de intervenção ou de apoio social 

com vistas à redução da pobreza, preservação do meio ambiente, melhoria da 

educação, da saúde e assim por diante. Trata-se de respeito às pessoas e às suas 

organizações enquanto instâncias autônomas e capazes de se auto-emanciparem se 

lhe forem asseguradas condições adequadas de crescimento intelectual e de 

participação ativa. 

 

c) Comunicação das ONGs, associações comunitárias, movimentos sociais e similares, 

entre si, e com a população. 

Nesse campo falamos da comunicação do terceiro setor, entre si, com a sociedade no 

geral e com os públicos que se beneficiam de suas ações. Englobando as organizações da 
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sociedade civil (OSCs), os institutos e fundações autônomos, as organizações não 

governamentais (ONGs), os movimentos sociais, instituições filantrópicas, etc. Todos esses 

movimentos e instituições estão preocupados em desenvolver atividades de promoção 

humana, como programas que ajudem a desenvolver a cidadania individual e coletiva em 

todas as suas dimensões (civil, politica e social). 

O foco principal das instituições que compõem o terceiro setor é em reduzir as 

desigualdades, visando remove-las ou minimiza-las, trazer melhores condições de vida para as 

pessoas, permitir o acesso a educação, diminuir a pobreza, preservar o meio ambiente, cuidar 

de crianças abandonadas, servir de passagem para crianças que esperam pela adoção, entre 

outros. 

 Abordaremos agora, os distintos públicos que existem dentro do terceiro setor. 

E nessa etapa que as relações públicas mais se destacam e são de extrema importância, 

pois é nesse tipo de comunicação, fazendo o papel de mediadores que os profissionais de RP 

atuam, visando os diversos públicos que as entidades pretendem atingir, facilitando a 

comunicação entre as partes em um caso de adoção, tema abordado nesse trabalho.  

A princípio, iremos separar os diversos públicos que as instituições almejam atingir, 

para chegarem a seus objetivos, sendo eles, com base no estudo de Peruzzo (2007): 

a) Mobilizar os segmentos beneficiados da ação; 

b) Efetivar as mudanças pretendidas; 

c) Tornar as organizações conhecidas e respeitadas pela integridade de suas ações e propostas; 

d) Angariar apoios e recursos financeiros; 

e) Tornar públicas as propostas fundantes da razão de ser da instituição e assim mudar a cultura 

e solidificar propostas transformadoras na sociedade; 

f) Instruir e motivar a ação de voluntários; 

g) Dirimir conflitos internos e externos; 

h) Prestar contas das atividades desenvolvidas e das conquistas obtidas, entre outros. 

 

Tendo separado os diferentes objetivos (públicos) que a comunicação pretende atingir, 

ainda é importante mencionar as formas que ela pode tomar dentro do terceiro setor, sendo 

elas a comunicação institucional, das próprias organizações para os públicos e a sociedade, e a 

comunicação mobilizadora, que se associa as atividades concretas de promover a cidadania. 

Com isso, essas organizações necessitam desenvolver seus próprios canais de comunicação 

institucional, como jornais, panfletos, site, entre outros e juntamente se preocupar com a parte 
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de divulgação de seus projetos, via áudios, vídeos, campanhas, etc, que se fazem necessários 

para estabelecer uma relação com seu publico beneficiário. 

Após termos separado os tipos e os públicos que as entidades anseiam se comunicar 

notamos que os fundamentos tradicionais relativos à públicos em relações publicas, 

juntamente com os fundamentos de marketing, utilizados pelo poder publico (primeiro setor) 

e pelas empresas do segundo setor, não podem ser transferidos diretamente ao terceiro setor. 

Pois, por se tratarem de objetivos e públicos diferentes, uma simples transferência de 

conceitos ou uma adaptação grosseira desses fundamentos, pode acarretar em uma 

comunicação não direcionada e errônea, e acabar por atrapalhar o processo de mudança 

social, não atingindo os objetivos de transformar a cultura politica do país. 

Todas essas referencias e classificações feitas acima, é apenas um norte para que 

possamos entender as necessidades do terceiro setor em relação a um melhor e mais eficaz 

método de comunicação e a necessidade de se ter uma mão-de-obra qualificada, como a de 

um profissional de RP. 

O trabalho do profissional das Relações Públicas que atue na questão social buscando 

a formação da cidadania é uma atividade que deve ter como foco o trabalho de comunicação e 

mediação de conflitos, através do desenvolvimento de "indivíduos conscientes, críticos, 

atuantes e transformadores é o ponto de partida para a mudança das relações sociais, 

transformando assim as organizações, a sociedade e consequentemente os danos ao planeta", 

conforme afirma Peruzzo (2004, p. 60).  

Ao atuar conforme a ótica social o profissional deve analisar e refletir, antes de cada 

ação, as consequências boas e ruins que essa ação acarretará para a sociedade em geral, 

buscando atender também os interesses de toda a sociedade como um todo. 

Andrade (2003) acredita que as organizações e os profissionais de Relações Públicas 

precisam buscar sempre ficarem atentos porque – numa perspectiva otimista – as relações 

sociais dos cidadãos com os governos e as organizações já estão em processo de mudança.  

Andrade (2003, p. 28) ainda afirma que essa nova visão social apresenta algumas 

características a serem destacadas e comentadas pela autora: 

- o predomínio da ação comunitária sobre a ação estatal e empresarial, buscando 

atender os interesses da sociedade como um todo e não apenas de um grupo privilegiado;  
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- as mudanças profundas nas relações do cidadão com o governo, onde o primeiro 

passe a ter consciência de seus reais direitos e cobre de seus governantes, ações que vivem 

atendê-los integralmente;  

- a substituição do predomínio dos interesses privados pela hegemonia do interesse 

social, beneficiando um grupo bem mais amplo de pessoas; 

- o surgimento de novas instituições sociais, visando atender as demandas e 

necessidades apresentadas pela sociedade;  

- a abertura de novos canais de reivindicação social, para que os governantes passem a 

ouvir, respeitar e atender as opiniões e interesses da sociedade;  

- a emergência de redes de solidariedade social, visando atender camadas atualmente 

desprovidas de atendimento e sem voz ativa na sociedade.  

Em seu trabalho, o profissional deve sempre utilizar no processo de comunicação uma 

linguagem adequada, simples e clara, para que seus objetivos sejam compreendidos e 

atingidos com eficiência. Desse modo, torna-se necessário que esse profissional esteja sempre 

atento às necessidades do grupo, buscando, desse modo, planejar e formular sua comunicação 

tendo como base uma linguagem correta e de fácil compreensão.  

Nesse sentido, o profissional de Relações Públicas deve sempre estar atento a 

comunicação que volta do grupo com o qual se está atuando, bem como a comunicação 

envolvendo os integrantes do grupo, considerando sempre as emoções e os sentimentos de 

todos os envolvidos.  

Sobre isso, Vieira (2002, p. 56) diz:  

 

(...) a linguagem é fala e por ela se faz a comunicação entre os homens, transmitem-

se conhecimentos, tendo a função de informação; impõe-se como influência psíquica 

de uns sobre os outros, tendo função de apelo; por ela se manifestam as paixões 

humanas. (...) ela forma um tecido de signos.  

 

A atuação do profissional de Relações Públicas em questões sociais auxilia a derrubar 

a antiga ideia de que a mesma é uma atividade voltada apenas para as organizações privadas. 

Ela visa encaixar seus conhecimentos buscando atender as necessidades de interesse social, 

especialmente dos grupos excluídos da sociedade, proporcionando a esses grupos 

oportunidades de se expressarem e terem suas reivindicações ouvidas pelos governantes.  
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Wendhausen (1994, p. 61) afirma que é urgente e necessário que as Relações Públicas 

comunitárias se tornem uma área de especialização profissional: 

 

Nossa proposta de Relações Públicas populares e/ou Comunitárias é encarada como 

uma especialização no ramo das Relações Públicas, levando a um exercício não 

alternativo, mas de caráter profissional, comprometido com o interesse público, 

embasado em abordagem holística, ou seja, percebendo o ser humano como um todo 

e, sobretudo, interdisciplinar. Não se trata de criar novas Relações Públicas mas sim 

de detalhar, especificar áreas de especialização, como na Medicina. 

 

Ainda de acordo com Wendhausen (1994, p. 64-66), o trabalho das Relações Públicas 

no âmbito da comunicação comunitária, apresenta várias funções, que serão apresentadas e 

comentadas a seguir:  

- função de assessoria, buscando ampliar o processo de comunicação comunitária 

através do estabelecimento de contatos; 

- função de planejamento, visando organizar e mobilizar a comunidade para os 

diversos programas e projetos criados;  

- função de avaliação, realizada através de balanços, cuja analise propicie a 

reordenação das metas a serem atingidas;  

- função de pesquisa/ação, que busca conhecer e agir no que diz respeito ao trabalho 

de mediação dos relacionamentos, valorizando os diálogos e integrando a comunidade através 

de um trabalho catalisador;  

- função de elaborar diagnósticos e prognósticos, buscando apresentar uma 

sintetização dos problemas, aspirações, expectativas e necessidades da comunidade; 

- função de desenvolvimento de lideranças, para que elas possam atuar de forma mais 

próxima e diretas com os grupos sociais em que se encontram inseridas.  

Nesse contexto, existem outras ações de suma importância que precisam ser realizadas 

pelo profissional de Relações Públicas conforme afirma Wendhausen (1994 p. 69-70): 

 

- valorizar a comunicação não verbal dos membros do grupo, observando expressões 

corporais, de tristeza, de alegria, que servem como um termômetro da aceitação ou 

negação das ações propostas;  

- utilizar a comunicação escrita, através de diversos instrumentos como jornais, 

revistas, panfletos, atas, convites, ofícios para expor o trabalho proposto ou que 

esteja sendo realizado; 
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- desenvolver rádios comunitárias, que atualmente é considerado como um dos 

principais projetos dentro da área de comunicação social comunitária;  

- planejar e organizar eventos que promovam a integração social da comunidade.  

 

Através de seu trabalho, o profissional de Relações Públicas deve criar em seu grupo 

de atuação a consciência do poder transformador que esse grupo possui, buscando mudar sua 

realidade através da realização de um trabalho organizado que propicia a criação de meios 

para esses sejam ouvidos pela sociedade.  

A proposta essencial desse trabalho comunitário deve valorizar a cooperação no lugar 

da competição, buscando descentralizar o poder e valorizar liberdade individual, através da 

criação de valores difundidos e aceitos pela sociedade. 
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CAPÍTULO 2 - CARACTERIZANDO A ADOÇÃO 

 

 

2.1 Conceitos de adoção 

 

 

A definição original da palavra adoção vem do latim adoptare, cujo significado 

envolve o ato de "escolher, perfilhar, dar o seu nome a, optar, juntar, desejar". 

Em linhas gerais, a adoção trata-se de um ato jurídico solene em que uma pessoa 

(comumente um casal) recebe no seio de sua família um terceiro gerado por outrem como 

filho. Tal ato garante ao adotado os mesmos direitos que filhos biológicos possuem, sem que 

haja qualquer distinção, conforme precisamente determina a Constituição Federal (CF) de 

1988 em seu artigo 227, §6º. 

Vale destacar que o processo de adoção deve ocorrer apenas nos casos em que forem 

esgotados todos os recursos para que a convivência com a família natural ou extensa seja 

mantida; rompendo-se todo e qualquer vínculo existente entre adotado e a família biológica 

no momento que se concretiza a adoção. Portanto a adoção trata-se de uma medida 

excepcional e irrevogável.  

Nas palavras de Pontes de Miranda: 

 

Adoção é o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação de 

paternidade e filiação... Trata-se, pois, de atribuição da condição de filho ao adotado, 

com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, com o desligamento de 

qualquer vínculo paternal, maternal e parental, salvo os impedimentos matrimoniais 

(Lei nº 8,069, de 13 de julho de 1990, art. 41, pr., Código Civil, art. 183, III e V).” 

(Tratado de direito privado – Campinas: Bookseller, 2000, p. 219) 

 

Ainda, na visão de Diniz (2011, p. 546):  

 

A adoção vem a ser o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, 

alguém estabelece, independente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou 

afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família, na condição de filho, 

pessoa que, geralmente, lhe é estranha.  
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Depreende-se dos conceitos acima expostos que o ato de adotar vai muito além do 

caráter jurídico que o reveste, é um ato humanitário, realizado a partir do despertar de 

sentimentos de generosidade e afeição. É um ato de amor, de cuidado ao próximo. É sobre 

proporcionar os meios materiais necessários para uma vida digna; ensinar valores e princípios. 

É sobre ser porto seguro de alguém que, inicialmente, lhe é estranho. 

"O objetivo da adoção é cumprir plenamente às reais necessidades da criança, 

proporcionando-lhe uma família, onde ela se sinta acolhida, protegida, segura e amada". 

(DINIZ, 2010, p. 18) 

Todavia nem sempre foi assim. Com absoluta certeza podemos dizer que os conceitos 

sobre adoção foram se modificando ao longo do tempo, acompanhando a evolução cultural de 

diversas sociedades. Como veremos no próximo capítulo; antigamente o instituto da adoção 

pautava-se na religião, isto porque aqueles que não conseguiam ter filhos e queriam evitar que 

a família se extinguisse, acabavam adotando crianças e tornando-as suas descendentes, assim 

davam continuidade aos seus ritos e oferendas. 

Ainda, a adoção passou a não ser mais vista como o simples ato de dar filhos para 

aqueles que por diversos motivos não os pode conceber. Também não é mais aceito que a 

adoção seja entendida como um ato de caridade para uma criança desamparada, ou até 

mesmo, como forma de alívio para a solidão de pessoas sozinhas. 

Foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, em observância a Constituição Federal, 

que desde a sua vigência em 1990 ampliou consideravelmente os direitos de crianças e 

adolescentes, respeitando o melhor interesse da criança, princípio este que rege todas as 

normas relativas aos menores de idade. Tanto a CF quanto o ECA (artigo 41, caput) 

reproduziram a igualdade de direitos e deveres dos filhos biológicos e adotivos, ou seja, não 

houve mais qualquer tipo de descriminação ou diferenciação do filho adotivo, sendo este 

equiparado ao legítimo.  

Importante saber também do papel da família e da sociedade em relação aos cuidados 

com as crianças e adolescentes. Vejamos, portanto o que foi ECA previu a este respeito:  

 

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 

família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 

familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.  

§ 1
o
  Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento 

familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) 

meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado 
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por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 

possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em 

quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  

§ 2
o
  A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 

institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada 

necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 

autoridade judiciária 

§ 3
o
  A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá 

preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída 

em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1
o
 do art. 

23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 

desta Lei.          

§ 4
o
  Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado 

de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 

de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização 

judicial.             

§ 5
o
  Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que 

estiver em acolhimento institucional.          

§ 6
o
  A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar.. 

 

A título de curiosidade, Vargas cita casos de adoção no mundo animado, como na 

estória do “Super-homem”, natural do Planeta Kripton, abandonado por seus pais biológicos e 

enviado a Terra para que fosse protegido, foi adotado por um casal de humanos e, ao 

descobrir seus superpoderes, passou a proteger a Terra dos perigos. Além de uma das mais 

famosas produções da Walt Disney, O Rei Leão, faz também a narrativa do leão Simba que, 

após a morte de seu pai Mufasa, é adotado pela dupla Timão (um rato do deserto) e Pumba 

(um porco selvagem), que cuidam do órfão, visando seu desenvolvimento.  

O próximo objetivo deste trabalho é expor minunciosamente como se deu a evolução 

do instituto da adoção na história do mundo, passando pelo período antes de Cristo até a 

entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.  

 

 

2.2 Contextos históricos: Adoção no mundo 

 

 

A princípio o instituto da adoção era revestido de cunho religioso, uma vez que o 

objetivo era garantir a continuidade dos cultos aos ancestrais, evitando assim a extinção da 

família. 
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Embora há muito já existisse a prática da adoção realizada pelos povos hindus, persas, 

egípcios, gregos, hebreus, romanos e, posteriormente, citada até mesmo na Bíblia com a 

adoção de Moisés, conhecido como “filho das águas” e adotado pela filha do faraó após ser 

abandonado em um cesto às margens do Rio Nilo, foi o Código de Hamurabi (1700 a. C) que 

trouxe pela primeira vez, de maneira expressa, o instituto e seus desdobramentos. 

No referido texto normativo ficou estipulado que apenas seria considerado como filho 

aquele que recebesse o nome da família adotiva e se lhe fosse ensinado o ofício do pai 

adotivo. Contudo, assim que a criança aprendesse tal ofício, não mais poderia retornar para 

sua família biológica e, caso o adotante viesse a ter filhos biológicos e decidisse abandonar o 

adotivo, seria obrigado a indenizá-lo com 1/3 de todos os seus bens a título de herança.  

Ressalta-se que além da história de Moisés, a Bíblia trás sobre a vida e a morte de 

Jesus Cristo, que para os católicos é ainda mais importante. Filho de Deus com Maria de 

Nazaré, Jesus Cristo foi adotado pelo carpinteiro José, que o amou e cuidou como se seu filho 

fosse.    

Ademais, Rizzini (2004) afirma que a sociedade hindu também apresentava em sua 

legislação o instituto da adoção. Já para os egípcios, persas, hebreus, gregos e romanos a 

adoção era considerada uma necessidade para as famílias que não possuíam um filho 

biológico, pois como o culto doméstico era considerado a base da organização familiar, 

somente através da adoção essas famílias não correriam o risco desses cultos se extinguirem.  

Neste ponto destaca-se que foi em Roma, através da Lei das XII Tábuas, que a adoção 

passou a ser mais usual, podendo se observar três espécies, a arrogatio, a adaptio e a adaptio 

per testamentum. A primeira diz respeito aos casos em que adotante e adotado deveriam ter 

pelo menos 18 anos de diferença, sendo que o adotante deveria ter no mínimo 60 anos de 

idade. Assim que se concretizasse a adoção, o adotado perderia qualquer patrimônio (se o 

tivesse) para a sua nova família. Na segunda hipótese o adotado deveria ser obrigatoriamente 

do gênero masculino, também com diferença mínima de 18 anos entre adotado e adotante, não 

podendo este ter outro filho, legítimo ou não. Por fim, a terceira hipótese se refere exatamente 

ao culto aos mortos, o qual já foi mencionado no presente trabalho, levando-se em conta o 

dever de sobrevivência do nome da família. 

Foi na Idade Média que a prática da adoção diminuiu consideravelmente sob 

influência da Igreja Católica, a qual pregava que apenas os filhos biológicos mereciam 

carregar o nome da família.  
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Todavia, com o início da Idade Moderna, o direito francês inovou a respeito do 

instituto da adoção, regulamentando-o e trazendo novos fundamentos através do Código 

Napoleônico. Segundo Vargas (1998, p. 54), como Napoleão Bonaparte não possuía filhos e 

tinha o desejo de adotar um sobrinho que o sucedesse no Império, determinou que fosse feito 

o primeiro código moderno. Neste ficou estipulado que o adotante deveria ter idade superior a 

50 anos, porém a adoção continuaria sendo apenas aos maiores de idade (assim os menores de 

idade ainda não eram passiveis de serem adotados).  

Já no Brasil a adoção foi introduzida através das Ordenações Filipinas, não havendo 

um ordenamento específico para tal, devendo- se fazer uma mistura nas normas existentes 

para que fosse possível a adoção. Na opinião de Gonçalves (2012, p. 379). : 

 

No Brasil, o direito pré-codificado, embora não tivesse sistematizado o instituto da 

adoção, fazia-lhe, no entanto, especialmente as Ordenações Filipinas, numerosas 

referências, permitindo, assim, a sua utilização. A falta de regulamentação obrigava, 

porém os juízes a suprir a lacuna com o direito romano, interpretado e modificado 

pelo uso moderno. 

 

Observe-se que, principalmente durante os primeiros séculos da colonização no Brasil, 

o abandono de crianças concebidas fora do casamento por moças brancas e solteiras 

pertencentes a famílias de classe média alta era bastante comum. Fonseca (1995, p. 62) afirma 

que essas crianças eram abandonadas em calçadas, florestas, terrenos baldios e praias, 

caracterizando o que é chamado de abandono selvagem.  

Para controlar essa situação a Igreja Católica criou a chamada Roda dos Expostos, 

onde as crianças ali depositadas eram acolhidas pelas Santas Casas de Misericórdia, 

garantindo o sigilo para as mães biológicas, cujas famílias não aceitavam a situação. Apesar 

de sua boa intenção, a Roda dos Expostos deu inicio a institucionalização do abandono no 

Brasil. 

Todavia o advento do Decreto nº 181 de 1890, o qual introduziu o casamento civil no 

ordenamento jurídico brasileiro, resultou na criação do capítulo sobre Direito de Família no 

Código Civil de 1916, que passou a tratar da adoção do artigo 368 ao 378, trazendo os 

requisitos necessários e seus efeitos. Para aqueles que tivessem mais de 50 anos, sem filhos de 

qualquer natureza (legítimo ou não) e com uma diferença mínima de 18 anos entre ambos, 

poderiam adotar. Ressalte-se que havia a possibilidade de se dissolver a adoção no caso de 
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acordo entre as partes ou se o adotado cometesse algum tipo de ingratidão contra o adotante. 

É visível que o Código Civil de 1917 reproduziu as ideias do Código Napoleônico. 

No mais, a adoção se fazia através de escritura pública, como se fosse um negócio e, 

mesmo consumada, o adotado permanecia atrelado a sua família biológica, coberto de 

obrigações perante eles, tendo inclusive o direito de receber herança, sendo transferido apenas 

o pátrio poder aos adotantes.  

Não havia, portanto qualquer vínculo entre a família adotiva e o adotado, não tendo 

estes os mesmos direitos que um filho biológico, além do fato que apenas os interesses do 

adotante eram observados.  

Contudo a Lei nº 3.133/57 trouxe algumas alterações legislativas e facilitou o processo 

de adoção. Agora a idade do adotante passava a ser de no mínimo 30 anos e a diferença de 

idade entre adotante e adotando diminuiu para 16 anos. A proibição de filhos pré-existentes na 

família adotiva foi suprimida, devendo-se apenas comprovar a estabilidade conjugal de no 

mínimo 5 anos.  

A maior mudança recaiu sobre a possibilidade de o adotado receber o nome da família 

adotante, podendo escolher entre o dos pais biológicos e os adotivos. Esta mudança trouxe 

significado tão importante, pois, perante a sociedade, o filho adotivo passou a ser visto 

também como legítimo.    

Outro avanço se deu em 1965 com a Lei nº 4.655 que passou a permitir que crianças 

de até sete anos, destituídas do poder familiar do pai fossem adotadas. O estágio de 

convivência entre o menor e os pais adotivos deveria se dar por pelo menos três anos, antes 

que se concretizasse a adoção. 

Mais de 10 anos depois, em 1979, foi criado o segundo Código de Menores, passando 

a prever três espécies de adoção. A adoção simples, que abarcava crianças que estavam em 

situação irregular; a adoção plena, que era concedida ao adotado o status de filho legítimo; e a 

adoção do Código Civil, que abrangia pessoas de qualquer idade.  

Leciona Gonçalves (2012, p. 380). a respeito da adoção simples e plena: 

 

Enquanto a primeira dava origem a um parentesco civil somente entre adotante e 

adotado sem desvincular o último da sua família de sangue, era revogável pela 

vontade das partes e não extinguia os direitos e deveres resultantes do parentesco 

natural, como foi dito, a adoção plena, ao contrário, possibilitava que o adotado 

ingressasse na família do adotante como se fosse filho de sangue, modificando-se o 
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seu assento de nascimento para esse fim, de modo a apagar o anterior parentesco 

com a família natural.  

 

Apenas a título de curiosidade, o Código de Menores de 1979 entrou em vigor em um 

período de ditadura militar. Imagina-se desde já, portanto, que as normas ali previstas 

refletiam o autoritarismo dos ditadores militares, e assim o era. Havia a chamada doutrina da 

situação irregular, a qual deliberava sobre a “assistência, proteção e vigilância” dos menores 

de 18 anos que se encontravam em situação irregular. Considerava-se em situação irregular 

aquele que:  

 

Art. 2º (...) I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

responsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária; 

VI - autor de infração penal. 

 

Assim, as crianças e adolescentes não eram considerados como sujeitos e direitos, mas 

sim objetos de tutela e intervenção do Estado. Segundo Hamad (2002, p.65) 

  

A fundação de instituições-abrigo de níveis federal e estadual como a FUNABEM e 

a FEBEM, tornaram ainda mais degradante a situação das crianças e adolescentes 

abandonados que, uma vez institucionalizados, passaram por processos de 

subjetivação extremamente comprometedores. A subjetivação ocorre quando há uma 

ruptura do indivíduo com a sua história não só transgeracional, mas também com a 

história humana.  

 

Contudo, a passos lentos o legislador brasileiro começou a olhar com mais empatia aos 

adotados e adotandos, em especial as crianças, situação está que acabou por se intensificar 
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ainda mais com a vinda da Constituição Federal de 1988, passando a vigorar a doutrina da 

proteção integral. 

Diz o caput do artigo 227 da Constituição Federal “in verbis”: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, 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. 

  

No mais, é importante deixar claro que a Constituição Federal de 1988 ratificou em 

seu artigo 84, inciso XXI a Declaração dos Direitos da Criança, acolhida pela Assembleia das 

Nações Unidas em 1959, a qual veio em substituição da Declaração de Genebra de 1924, 

reproduzindo parte de seu texto. Tal declaração coloca a criança como prioridade absoluta, 

sendo dever não só da família como da sociedade fornecer condições necessárias para um 

desenvolvimento saudável, seja ele físico, mental, social, espiritual ou moral, sem que haja 

qualquer tipo de discriminação e/ou distinção, seja ela por motivo de raça, cor, gênero, língua, 

nacionalidade, religião, opinião política, origem social ou qualquer outra condição sua ou de 

sua família. Desde antes do nascimento lhe é assegurado o direito a saúde, sendo obrigação de 

o Estado proporcionar ao bebe e a mãe cuidados essenciais, como o pré-natal, bem como 

tratamentos nos casos de deficiências físicas ou mentais. Além da saúde, é direito da criança 

receber educação gratuita em condições de igual oportunidade, para que se torne membro útil 

da sociedade. É direito de a criança crescer em ambiente harmonioso, de afeto, recebendo 

ampla proteção contra qualquer forma de negligencia, crueldade e exploração. Em quaisquer 

circunstâncias, será a primeira a receber socorro. No caso de ser violado algum dos direitos, é 

papel do Estado fornecer políticas públicas para amparar essa criança. 

Tais diretrizes foram adotadas pelo ECA (Lei nº 8.069/90) que veio em substituição ao 

Código de Menores e passou a disciplinar o instituto da adoção. Com a sua entrada em vigor, 

o Estado, através do judiciário, passou a ter efetiva participação no ato da adoção, conforme 

bem elucida Venosa (2011. p, 278): 

 

... na adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente não se pode considerar 

somente a existência de simples bilateralidade na manifestação de vontade, porque o 

Estado participa necessária e ativamente do ato, exigindo-se uma sentença judicial, 

tal como faz também o Código Civil de 2002. Sem está, não haverá adoção. A 

adoção moderna, da qual nossa legislação não foge à regra, é direcionada 

primordialmente para os menores de 18 anos, não estando mais circunscrita a mero 

ajuste de vontades, mas subordinada à inafastável intervenção do Estado.  
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Além disso, ficou determinado no novo ordenamento jurídico brasileiro que a adoção 

na modalidade plena somente alcançaria os menores de 18 anos, afastando o caráter contratual 

pré-existente e integrando o menor de maneira absoluta à família adotiva, rompendo-se todos 

os vínculos com a família biológica, exceto no que diz respeito aos impedimentos 

matrimoniais.  

Também cabe a nós esclarecemos que a adoção do maior de 18 anos é regulada pelo 

Código Civil de 2002; o qual inclusive prevê em seu texto a competência do ECA para o 

processo e julgamento dos casos de adoção do menor de idade. Vejamos o texto da lei: 

 

Art. 1.618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.                      

Art. 1.619.  A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos dependerá da assistência 

efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as 

regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente”.                      

 

A redação acima foi dada pela Lei nº 12.010, mais conhecida como Lei Nacional da 

Adoção, a qual entrou em vigor em 2009 e revogou todos os artigos do capítulo referente a 

adoção, permanecendo apenas os supramencionados, os quais também tiveram sua redação 

alterada.  

No mais, a Lei Nacional de Adoção, norma utilizada atualmente, institui um regimento 

único para a adoção onde o propósito basilar é a unidade familiar, tema que será abordado 

mais profundamente no próximo capítulo. 

 

 

2.3 Adoções no Brasil 

 

 

Atualmente a adoção no Brasil é disciplinada pela Lei nº 12.010 de 2009, que altera o 

assunto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e revoga alguns dispositivos do 

Código Civil (CC) e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  
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Dentre os artigos revogados do Código Civil estão os de 1.620 a 1.629, sendo 

conferida uma nova redação aos artigos 1.618, 1.619 e 1.734 do mesmo diploma legal. 

Ademais, no quesito investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, a Lei 

Nacional da Adoção acrescentou dois parágrafos à Lei nº 8.560 de 1992 que trata do assunto. 

No capítulo anterior já deu para se ter uma ideia de como se tratava o instituto da 

adoção, tanto em um contexto histórico como no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a 

próxima função deste trabalho esclarecer como se lida atualmente com o tema; suas 

particularidades, procedimentos, efeitos e afins. 

Quando falamos de adoção, a primeira coisa que deve vir em nossa mente é que se 

trata de medida de caráter excepcional, sendo direito da criança e do adolescente serem 

criados por sua família biológica, englobando aqui tanto a família natural quanto a extensa. 

Assim, só ocorrerá a adoção quando todos os recursos para manutenção da família biológica 

estiveram esgotados por completo, em conformidade com o artigo 39 do ECA.  

Entende-se por família extensa ou ampliada aquela unidade familiar que vai além de 

pai e mãe, ou seja, os familiares próximos com quem à criança ou o adolescente convivem e 

nutre afinidade e afetividade.   

Sempre que pensamos no instituto da adoção é normal correlacionarmos com o 

abandono de crianças, contudo não é mais este o cenário atual, pelo menos não 

predominantemente. É comum em novelas de época e em filmes, estórias de moças solteiras 

que ficaram grávidas e para não manchar a reputação da família, abandonam seus filhos em 

orfanatos e conventos, mantendo assim sua honra e a chance de um bom casamento. Não raro 

também nos deparamos com notícias (reais) em jornais locais sobre mães que abandonam 

seus filhos recém-nascidos em lixeiras. Todavia os motivos que levam a crianças e 

adolescentes irem parar em abrigos atualmente vão muito além. A ausência de programas 

sociais que orientem as mulheres sobre planejamento familiar e sobre o uso de métodos 

anticonceptivos; falta de auxílio moral, afetivo e econômico; falta de estrutura familiar, uso 

abusivo de álcool e drogas; prostituição e falta de moradia são algum dos motivos mais 

recorrentes que levam à adoção. Hamad (2002, p. 68) afirma que a situação dessas crianças é 

composta por "maus tratos, abandono, brutalidade, violência, fome, abuso sexual, exploração 

no trabalho, privação de lazer, perambulação por ruas e praças, extermínio, mortalidade 

precoce". 

 Já Wald (2010. p, 20) esclarece que:  
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Quanto mais perversa a distribuição da riqueza em um país, maior o número de 

famílias desestruturadas e de crianças entregues a sua própria sorte. Quanto maior a 

redução dos níveis de emprego, maiores também as taxas de pobreza e indigência. A 

melhor distribuição da renda, aliada à implementação de políticas sociais básicas 

visando proteger e orientar as famílias excluídas do processo de desenvolvimento, 

onde se concentram as crianças adotáveis, irá permitir que elas próprias cuidem 

melhor de seus filhos, prevenindo o abandono e a institucionalização. 

 

Nestes casos é necessária uma intervenção do Estado através de políticas públicas de 

apoio e promoção social que auxiliem aquela família a sair da situação de vulnerabilidade em 

que se encontram. Observa-se que quando se há notícia de que alguma criança está em 

situação de risco, situação esta exposta pela própria família, se for imprescindível, o juiz 

competente decretará a suspensão do poder familiar dos genitores e colocará a criança em um 

abrigo institucional, a fim de que os pais, em conjunto com uma equipe Inter profissional ou 

multidisciplinar, trabalhem suas fraquezas e se reestabeleçam para retomar a guarda do(s) 

filho(s). Caso tal reabilitação se mostre infrutífera, conforme prevê artigo 1º, §2º da Lei 

Nacional de Adoção, a criança será colocada em família substituta na forma de adoção, tutela 

ou guarda por decisão judicial devidamente fundamentada.    

Note-se que as crianças e/ou adolescentes que estejam inseridos em programas de 

acolhimento familiar ou institucional
6
 deverão ter seus casos reavaliados a cada seis meses, 

conforme prevê o artigo 19 do ECA. O mesmo artigo trás ainda que a permanência das 

crianças e/ou adolescentes inseridos nestes programas não poderão ultrapassar o período de 

dois anos, salvo comprovada real necessidade.  

Até o momento já discorremos de uma maneira geral sobre como o instituto da adoção 

é tratado no sistema jurídico brasileiro, contudo devemos responder algumas perguntas 

extremamente importantes, como: Quem pode ser adotado? Quem pode adotar? Quais os 

efeitos jurídicos que revestem a adoção?  

Sendo assim, conforme dispõe a Lei Nacional de Adoção, poderão ser adotadas 

crianças, adolescentes e jovens (maiores de idade) desde que assistidas pelo Poder Judiciário, 

ou seja, por meio de um procedimento judicial obrigatório (art. 227, §5º da Constituição 

Federal).  

                                                           
6
 Entende-se por instituição de acolhimento a Fundação Casa, hipótese em que o menor praticou ato infracional 

equiparado a algum crime previsto no Código Penal.  
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Quando nos referimos a crianças e adolescentes, a competência será do juiz de direito 

da Vara da Infância e Juventude, todavia quando se tratar de maior de idade a competência 

será do juiz de direito da Vara de Família, salvo uma exceção. O artigo 148, inciso III do ECA 

prevê como competência da Vara da Infância e Juventude julgar processo de adoção nos casos 

de maiores de 18 anos que já estavam sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Como mencionado, qualquer pessoa pode ser adotada, contudo a diferença mínima de 

idade entre adotante e adotado deverá ser de 16 anos (art. 42, §3º do ECA). Ao contrário do 

que previa o Código Civil de 1916, a preexistência de filho biológico ou adotivo não 

representa impedimento à adoção de outra pessoa, não sendo necessária nenhuma justificativa 

para uma nova adoção, bastando livre vontade, amor e desejo de cuidado.  

O consentimento de ambos os pais ou do representante legal é imprescindível para que 

seja realizada a adoção do menor de idade, dispensando tal consentimento no caso dos 

mesmos serem desconhecidos ou tiverem sido destituídos do poder familiar (art. 45 do ECA). 

A recusa de qualquer um destes impede a adoção por um terceiro. Porém, as crianças acima 

de 12 anos, deverão concordar pessoalmente com a adoção em audiência designada 

exclusivamente para sua oitiva, na qual contará com a presença do Ilmo. representante do 

Ministério Público. No mais, o consentimento dado pelos pais, pelo representante legal, pelo 

maior de 12 anos ou pelo maior de idade pode ser retirado até a data de publicação da 

sentença, tornando-se irrevogável após isso. 

A Lei Nacional de Adoção trás também a necessidade de se manter unidos os irmãos 

sujeitos a adoção, exceto se houver alguma situação que justifique medida diversa, evitando 

em qualquer caso o rompimento definitivo dos laços fraternais (art. 28, §4º).  

Também em sentido contrário ao disposto no Código Civil de 1916, o nosso 

ordenamento jurídico atual não prevê a possibilidade de adoção do nascituro, nem sequer 

mencionando a respeito no texto legal (seja no Código Civil, seja no ECA, seja na Lei 

Nacional de Adoção). O mestre Carlos Roberto Gonçalves faz menção em seu livro do ponto 

de vista de Antônio Chagas sobre o assunto, passagem está que consideramos de suma 

importância reproduzir. Para ele há “contrassenso do ponto de vista humano e do ponto de 

vista legal. Do humano, porque a ninguém deveria ser facultado adotar uma criatura que ainda 

não nasceu, que não se sabe se vai ou não nascer com vida, qual seu sexo, seu aspecto, sua 
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viabilidade, sua saúde, etc. Do ponto de vista jurídico, porque a dependência em que fica essa 

adoção, de um acontecimento futuro e incerto...”
7
   

Além de saber quem pode ser adotado, mais importante ainda é saber quem pode 

adotar. O art. 42 do ECA trás algumas condições, porém, em linhas gerais, preenchem os 

requisitos todas aquelas pessoas maiores de 18 anos, plenamente capazes, independentemente 

do estado civil, nacionalidade e sexo, que tenham condições morais e materiais para exercer 

com responsabilidade o papel de pai e/ou mãe. 

Quando falamos a respeito da capacidade do adotante é óbvio que aqueles que são 

absoluta ou relativamente incapazes não podem adotar, vez que não tem discernimento para 

tal, não conseguindo fornecer um ambiente propício e de desenvolvimento saudável ao 

menor. 

Existem aqui alguns pontos que devem ser detalhadamente explicados. A adoção trata-

se de ato pessoal do adotante, podendo ser feito de maneira individual ou conjunta. Quando 

uma única pessoa figura como adotante a modalidade é denominada de adoção unilateral (art. 

41 do ECA). Situação bastante comum a do cônjuge ou companheiro que adota o filho pré-

existente de seu (a) parceiro (a). Observa-se que nada muda na relação entre pai/mãe e filho, 

não havendo rompimento do vínculo com os familiares ou até mesmo a perda do poder 

familiar. Contudo a adoção apenas será possível se no registro de nascimento do adotado não 

constar o nome de ambos os pais e, havendo, o pai registrado consentir ou não detiver mais do 

poder familiar. Atente-se ao fato que, a adoção realizada por pessoa solteira será denominada 

de família monoparental.    

Já no caso da adoção conjunta, a lei exige que os adotantes sejam casados ou 

mantenham união estável, comprovando assim a estabilidade da família (§2º do art. 42). É 

possível também a adoção conjunta pelos divorciados, pelos judicialmente separados e pelos 

ex-companheiros caso ambos concordem com a guarda e com o regime de visitas; devendo o 

estágio de convivência com a criança ou adolescente ter se iniciado na constância da 

sociedade conjugal, isto porque a norma tenta imitar a natureza da relação. Mas há também a 

possibilidade de um dos cônjuges ou companheiros adotarem separadamente, sendo 

necessária apenas a concordância do consorte.  

                                                           
7
 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil esquematizado, volume 3: 2. Ed. – São Paulo, Saraiva, 2015. 
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A modalidade de adoção post mortem também será possível de acordo com o ECA 

(§6º do art.42). Quando o adotante vier a morrer no curso do processo, no entanto tiver 

deixado sua inequívoca manifestação de vontade, deverá o juiz deferir o pedido de adoção. 

Os tutores e curadores também poderão adotar seus tutelados e curatelados desde que 

já tenham prestado contas de sua administração, a fim de que os interesses dos pupilos e dos 

filhos do interditado sejam protegidos.  

Ainda em tempo, existe também a possibilidade de se adotar um filho havido fora do 

casamento, ou seja, fruto de uma relação extramatrimonial; apesar disso, nada impede que o 

filho se negue a adoção e requeira o reconhecimento judicial de paternidade.  

Por uma questão cultural da tribo, as crianças indígenas acabam também sendo 

abandonadas pelos seus genitores, contudo, nestes casos, a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) é quem ficará incumbida de intermediar a adoção.  

Como nem tudo são flores, o ECA trás também algumas proibições e uma delas se 

refere há impossibilidade da adoção por parte dos ascendentes e irmãos do adotando, assim 

como também não é possível a adoção de um cônjuge por outro ou a adoção de ambos os 

cônjuges por um terceiro. Observe-se que nenhuma dessas relações é compatível com a 

natureza da adoção, por exemplo, como o marido poderia ser ao mesmo tempo pai de sua 

esposa? Contudo, no que tange aos avós, poderão estes configurar como guardião do menor. 

Frise-se que, com exceção dos avós e irmãos, inexiste qualquer tipo de impedimento para 

adoção por outros parentes, sejam eles colaterais de terceiro graus, sejam por afinidade. 

Outro ponto importante da adoção diz respeito aos efeitos que ela produz. Observe-se 

que será a partir do trânsito em julgado da sentença que os efeitos da adoção começam a se 

produzir, exceto na adoção post mortem, hipótese em que os efeitos da sentença retroagiram 

até a data do óbito. Frise-se que ela também é irrevogável, conforme estabelece o artigo 39, 

§1º da Lei Nacional da Adoção.  

Pois bem, os efeitos que passaremos a abordar agora podem ser de ordem pessoal e 

patrimonial. Os de ordem pessoal dizem respeito ao parentesco, ao poder familiar e ao nome.  

Como já esclarecemos, a adoção atribui condição de filho ao adotado, formando um 

vínculo entre as partes, transferindo-se o poder familiar dos pais biológicos aos adotantes. Se 

há uma equiparação de direito, por óbvio o adotado carregará o nome do adotante; inclusive, 

será na própria sentença de adoção que o juiz determinara que seja expedida uma nova 

certidão de nascimento, podendo está ser feita no Cartório de Registro Civil do município em 
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que residem os adotantes, constando seus nomes como pais e, se for o caso, o novo prenome 

do adotado. Não poderá constar nesta nova certidão de nascimento qualquer informação sobre 

a origem da adoção, vedação dada pelo artigo 47, §7º do ECA. 

Quando há a requisição de mudança de prenome por parte do adotante, está deverá ser 

formulada desde a petição inicial, ficando mais fácil quando tratar-se de adoção de nascituro. 

Contudo, na hipótese de criança ou adolescente será obrigatória à oitiva do mesmo, 

respeitando sempre o seu grau de compreensão sobre o assunto em questão e a sua vontade. 

Já os efeitos de ordem patrimonial dizem respeito aos alimentos e aos direitos 

sucessórios. Como a adoção busca imitar a natureza, por uma fictio iuris, o filho adotivo vai 

concorrer em iguais condições com o filho biológico no que diz respeito à herança. Note-se 

que o direito sucessório é reciproco, envolvendo também a sucessão dos avós e dos colaterais 

até o quarto grau. Também recaem sobre adotante e adotado as hipóteses de deserdação e de 

exclusão da sucessão por indignidade previstas nos artigos 1.962, 1.963 e 1.814 do Código 

Civil.   

Os alimentos também são devidos entre adotante, adotado e vice-versa, haja vista a 

relação de parentesco que se cria. O direito brasileiro estabelece que é obrigação dos pais 

prestarem alimentos aos filhos até a maioridade ou até que consigam se auto sustentar; assim 

como os filhos, quando capazes economicamente, prestaram assistência aos pais caso 

necessitem.      

Antes de passarmos a falar sobre os tipos de adoção existentes, é importante comentar 

sobre alguns pontos que a Lei Nacional da Adoção trouxe e revolucionou o ordenamento 

jurídico brasileiro, além de todos os outros dispositivos que mencionados ao longo deste 

trabalho. Foi criado um cadastro nacional cujo objetivo é encontrar crianças e adolescentes de 

todo o território nacional em condições de serem adotadas. Tal cadastro é de responsabilidade 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e vem ajudando cada vez mais a unir aqueles que 

desejam ser adotados e aqueles que almejam adotar. Também ficou estabelecido o prazo 

limite de dois anos para que crianças e adolescentes permaneçam em abrigos (e também 

instituições de acolhimento), podendo ser este prazo prorrogado se houver necessidade. O 

objetivo da medida é evitar, entre outros fatores, a ocorrência da adoção tardia, que falaremos 

um pouco mais no próximo capítulo. 
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2.3.1 Modalidades de adoção 

 

 

Em nosso país existem diversos tipos de adoção, as quais inclusive, fomos discorrendo 

ao longo do trabalho, como por exemplo, a adoção monoparental, a ação unilateral, a adoção 

de criança indígena, a adoção post mortem, a adoção conjunta (que é a mais comum)... 

Contudo deixamos algumas propositalmente de fora para que fossem abordadas de maneira 

mais ampla.  

Disto isto, temos a tão conhecida e usual adoção “simulada” ou “à brasileira”. Está se 

dá quando um casal registra o filho de outrem como se fosse seu, tudo em comum acordo com 

a mãe biológica. Como o próprio nome diz, nada mais é que a simulação da realidade; o pai 

adotivo registra o nascituro como se fosse biológico. Acontece que tal prática é, em tese, 

crime de falsidade ideológica, todavia o próprio Código Penal prevê que o juiz deixe de 

aplicar a pena ao casal, visto que a intenção é de dar um lar repleto de amor e carinho a 

criança e não com o objetivo de tomar o filho de alguém. O Código Civil seguiu o mesmo 

entendimento, não decretando o cancelamento do registro civil nestes casos. Podemos 

verificar a posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) através do julgamento do HC: 

385507/PR HABEAS CORPUS 2017/0007772-9. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. 

Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 27/02/2018. Data de Publicação: 

DJ 02/03/2018
8
: 

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DE MENOR. APARENTE ADOÇÃO À BRASILEIRA E 

INDÍCIOS DE BURLA AO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. 

PRETENSOS ADOTANTES QUE REUNEM AS QUALIDADES NECESSÁRIAS 

PARA O EXERCÍCIO DA GUARDA PROVISÓRIA. VÍNCULO 

SOCIOAFETIVO PRESUMÍVEL NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES 

FAMILIARES DESENVOLVIDAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DO MENOR. 

1- O propósito do habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de 

acolhimento institucional da menor diante do reconhecimento, pelos graus de 

jurisdição ordinários, de que houve tentativa de burlar o cadastro nacional de 

adoção. 

2- Conquanto a adoção à brasileira evidentemente não se revista de legalidade, a 

regra segundo a qual a adoção deve ser realizada em observância do cadastro 

                                                           
8
 HC: 385507/PR HABEAS CORPUS 2017/0007772-9. Disponível em: < 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=ADO%C7%C3O+%C0+BRASIL

EIRA&b=ACOR&p=false&l=10&i=21>. Acessado em: 15/11/2018.  

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=ADO%C7%C3O+%C0+BRASILEIRA&b=ACOR&p=false&l=10&i=21
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=ADO%C7%C3O+%C0+BRASILEIRA&b=ACOR&p=false&l=10&i=21


38 
 

nacional de adotantes deve ser sopesada com o princípio do melhor interesse do 

menor, admitindo-se em razão deste cânone, ainda que excepcionalmente, a 

concessão da guarda provisória a quem não respeita a regra de adoção. 

3- Hipótese em que o casal de pretensos adotantes havia se submetido, em passado 

recente, às avaliações e formalidades necessárias para integrar o cadastro nacional 

de adotantes, estando apto a receber e despender os cuidados necessários a menor e 

convicto da escolha pela adoção. 

4- O convívio da menor com os pretensos adotantes por um significativo lapso 

temporal induz, em princípio, a provável existência de vínculo socioafetivo que deve 

ser amparado juridicamente, sem prejuízo da formação de convencimento em 

sentido contrário após regular e exauriente cognição. 

5- Ordem concedida. 

 

Tem-se também a chamada adoção tardia, que está diretamente relacionada à adoção 

de crianças já “grandes”, que para alguns autores são crianças acima de dois anos e para 

outros autores se referem a crianças entre cinco e seis anos, bem como à adoção de 

adolescentes.  

Grande parte das pessoas que estão interessadas em adotar desejam nascituros, pois 

acreditam que não haverá lembranças da família biológica e do contexto social em que 

viviam, o que não deixa de ser uma verdade. Contudo é importante lembrar que existem 

traumas que, mesmo os nascituros, carregam para o resto da vida em virtude de condutas 

praticadas pela mãe durante a gestação; o consumo de drogas é um exemplo.  Este 

pensamento faz com que as crianças tidas como “mais velhas” permaneçam muito mais tempo 

nos abrigos, chegando inclusive a completar a maior idade sem serem adotadas.  

Em contra partida, a implementação de programas de incentivo à adoção tardia veem 

influenciando diversas pessoas, fazendo com que elas ampliem suas buscas e passem a adotar 

aquelas crianças que fogem do perfil mais procurado. Temos como exemplo o aplicativo 

desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que tem por objetivo 

estimular a adoção tardia. Neste aplicativo é possível ver fotos, depoimentos pessoais, 

desenhos, cartas de crianças e adolescente que estão à espera de um lar, aproximando-os 

assim dos pretendentes a adoção. 

Outro aplicativo semelhante é o A.DOT, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do 

Paraná (TJPR) e lançado no dia 25/05/2018, considerado o Dia Nacional da Adoção. Nele 

constam todas as crianças e adolescentes inseridas no Cadastro Nacional de Adoção (CNA) 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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Uma modalidade de adoção que ainda causa polemica é a homoafetiva. Embora não 

haja legislação específica, o julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132 pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) em 2011 foi considerada um marco, pois trouxe a possibilidade de ser 

reconhecida a união estável entre um casal homossexual. Se há reconhecimento de união 

estável, há entidade familiar; se está caracterizada a entidade familiar, há possibilidade de 

adoção.  

Aquelas pessoas de mesmo sexo, casadas ou em regime de união estável estão ligadas 

por um vínculo e devem ter seus direitos quanto entidade familiar assegurados pelo Estado, 

assim como é feito com os casais heterossexuais, em observância aos princípios da dignidade 

da pessoa humana e da igualdade, introduzidos pela Constituição Federal de 1988. 

Embora muitas pessoas considerem que a adoção por casais homossexuais possa ser 

prejudicial a crianças e adolescentes, podendo inclusive influencia-las quanto sua opção 

sexual, além de possíveis sequelas psicológicas e problemas de inserção social decorrentes de 

chacotas de colegas e vizinhos, para a Profa. Maria Berenice Dias tais afirmações são 

infundadas. Nas palavras dela: 

 

Essas preocupações, no entanto, são afastadas com segurança por quem se debruça 

no estudo das famílias homoafetivas com prole. As evidências trazidas pelas 

pesquisas não permitem vislumbrar a possibilidade de ocorrência de distúrbios ou 

desvios de conduta pelo fato de alguém ter dois pais ou duas mães. Não foram 

constatados quaisquer efeitos danosos ao normal desenvolvimento ou à estabilidade 

emocional decorrentes do convívio de crianças com pais do mesmo sexo. Também 

não há registro de dano sequer potencial ou risco ao sadio estabelecimento dos 

vínculos afetivos. Igualmente nada comprova que a falta do modelo heterossexual 

acarreta perda de referenciais a tornar confusa a identidade de gênero. Diante de tais 

resultados, não há como prevalecer o mito de que a homossexualidade dos genitores 

gere patologias nos filhos
9
. 

 

Por fim, mas não menos importante temos a adoção internacional que é disciplinada 

pelos artigos 51 ao 52-D do ECA, bem como pelos princípios do Decreto nº3.087/99, o qual 

promulga a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de 

Adoção Internacional, concluída em Haia, em 29 de maio de 1993, observando-se os 

procedimentos previstos nos artigos 165 a 170 da mesma lei (artigo 52 do ECA).  

De acordo com o ECA, estará caracterizada a adoção internacional quando a pessoa ou 

casal postulante for residente ou domiciliado fora do Brasil; contudo a Lei de Introdução às 

                                                           
9
 Adoção homoafetiva. Maria Berenice Dias. Disponível em: < http://www.mariaberenice.com.br/uploads/6_-

_ado%E7%E3o_homoafetiva.pdf>. Acessado em: 18/11/2018 
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Normas do Direito Brasileiro também prevê a possibilidade do estrangeiro radicado no Brasil 

figurar como adotante, concorrendo inclusive, em iguais condições aos nacionais.  

Ainda, artigo 51, §1º, 3inciso II do ECA trás a excepcionalidade da medida, prevendo 

que apenas será possível a adoção internacional quando estiverem esgotadas todas as 

possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira; ou 

quando ficar demonstrado que tal adoção acarretará em maiores vantagens ao adotado do que 

se fosse adotado por brasileiros. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu seu parecer no 

REsp 96.406-SP, que teve como relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, em que diz: 

 

A adoção por estrangeiros é medida excepcional que, além dos cuidados próprios 

que merece, deve ser deferida somente depois de esgotados os meios para a adoção 

por brasileiros. Existindo no Estado de São Paulo o Cadastro Central de Adotantes, 

impõem-se ao Juiz consulta-lo antes de deferis a adoção internacional. 

   

Aqueles que desejam adotar devem apresentar a documentação necessária para as 

Autoridades Centrais do país, competentes para intervirem em tais situações e, sendo 

favoráveis, emitiram um relatório para a Autoridade Central Estadual, com cópia a 

Autoridade Central Federal Brasileira informando que os postulantes estão aptos à adoção. 

Ainda, o estágio de convivência é obrigatório, tanto para as crianças quanto para os 

adolescentes, devendo se dar por no mínimo 30 dias. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO – CASA VÓ BENEDITA 

 

 

Este capítulo foi criado com o propósito de expor os dados obtidos após estudo de 

caso para analisar como o trabalho das Relações Públicas pode contribuir significativamente 

para facilitar a comunicação entre o judiciário, às famílias interessadas na adoção e a Casa Vó 

Benedita.  

Dentre as varias maneiras de se realizar a pesquisa, optamos por adotar a pesquisa 

exploratória, que se trata de uma metodologia de levantamento bibliográfico sobre um 

determinado assunto.  

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do 

tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou 

descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de 

pesquisas bibliográficas e estudo de caso. (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 51-

52) 

 

 Junto com a pesquisa exploratória, usamos como base os ensinamentos de Yin (2001), 

para desenvolver um estudo de caso, combinando métodos de coleta de dados, tais como 

analise de documentos, entrevistas e questionários. De acordo com Yin, (2001, p.32), o estudo 

de caso: “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e contexto não são claramente definidos”. 

Ele delineia três condições básicas sobre estratégias de pesquisa: o tipo de questão de 

pesquisa, o controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais, e o foco no 

contemporâneo ao invés de fenômenos históricos. E assim, argumenta que o estudo de caso é 

a estratégia preferida quando o objetivo é responder questões de “como” e “por que”. (YIN, 

2001). 

Com o objetivo de compreender como as Relações Públicas auxiliam e facilitam a 

comunicação entre as partes interessadas no processo de adoção foi realizada uma visita
10

 

técnica a Casa Vó Benedita, instituição estudada neste trabalho, que é responsável por abrigar 

as crianças e adolescentes que aguardam pela adoção. 

                                                           
10

 Em 9 de outubro de 2018, a autora do presente trabalho visitou a Casa Vó Benedita, localizada em Santos, e 

acompanhou os processos de um dia de trabalho dos funcionários em geral. 
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Em sua visita, esta pesquisadora, procurou levantar dados suficientes para aprofundar 

seu conhecimento sobre a instituição, sobre os procedimentos aplicados na Casa, quando 

chega um novo pedido de adoção, todas as exigências e particularidades exigidas pelo poder 

judiciário, os caminhos que interligam as partes interessadas, o efeito que o pedido causa na 

própria instituição e o trabalho da assistente social e do psicólogo para mediar todo o 

processo. 

Além de toda a parte de pesquisa, para completar o quesito coleta de dados, e entender 

melhor o papel das Relações Públicas no processo de adoção entre todas as partes, a 

pesquisadora, realizou entrevistas em profundidade, que são definidas por Duarte (2006, p. 

62) como a “técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca por informações, 

percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada”. Para a realização, foram utilizadas as técnicas da entrevista semi-aberta, 

baseadas em uma matriz e um roteiro de questões-guia que procura atingir todas as 

informações necessárias para a pesquisa. As questões foram aplicadas junto a assistente social 

Roberta Paulino
11

 e ao psicólogo, Eduardo Salles
12

, que após as pesquisas e entendimento dos 

tramites dentro da instituição, foram considerados os principais e indispensáveis profissionais 

envolvidos. Nenhum processo de adoção que chega a Casa Vó Benedita tem sua conclusão 

sem passar pelas mãos dos citados. 

Para complementar o estudo de caso, foram analisados todos os meios de comunicação 

utilizados por eles que, no caso, por se tratar de uma Instituição Filantrópica privada sem fins 

lucrativos, não dispõem de recursos suficientes para investir na criação de materiais 

institucionais, utilizando apenas as mídias digitais, como facebook
13

 e site
14

. 

Todo o material pesquisado, juntamente com os documentos, entrevistas e análise das 

mídias sociais que foram disponibilizados para a pesquisadora, durante a visita, serviram para 

esclarecer todo o caminho percorrido pelo processo de adoção, desde o momento que ele 

chega até a Casa Vó Benedita, passa pelos profissionais responsáveis, ate retornar ao poder 

judiciário. 

Vale mencionar também, toda a atenção dos funcionários da instituição Casa Vó 

Benedita ao receber a pesquisadora, salientando a colaboração da diretora Elisabete Rovai de 
                                                           
11

 A entrevista com a assistente social, Roberta Paulino, ocorreu pessoalmente no dia da visita técnica, em 9 de 

outubro de 2018. 
12

 A entrevista com o psicólogo, Eduardo Salles, ocorreu pessoalmente em 9 de outubro de 2018. No escritório 

da Casa Vó Benedita. 
13

 Facebook.com/casavobenedita 
14

 Casavobenedita.org.br 
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França, que proporcionou acesso a todas as informações importantes e necessárias para que 

este estudo de caso pudesse ser realizado com sucesso.  

 

 

3.1 Casa Vó Benedita 

 

 

3.1.1 História 

 

 

A Casa Vó Benedita (CVB), surgiu com o empenho e o bom coração de Benedita, 

uma senhora que era conhecida no bairro que vivia, por acolher crianças pobres, vitimas de 

maus tratos e abandono familiar, que eram deixadas em sua porta, situada à Rua Bittencurt, 

171, Centro – Santos. 

Benedita de Oliveira, carinhosamente conhecida por Vó Benedita, fundou o abrigo, 

não oficialmente, em meados de 1976. E a partir disso começou a se dedicar inteiramente a 

criação de todas as crianças que eram encaminhadas para ela. Nessa época ela contava com a 

colaboração de voluntários, entre eles o médico Dr. Jose Carlos de Azevedo e Maria Odila de 

Oliveira, filha adotiva de Benedita. E sobrevivia de doações de vizinhos e pessoas que 

acreditavam na causa. 

Em, 17 de setembro de 1984, vó Benedita veio a falecer. E tinha sob sua 

responsabilidade no abrigo, cerca de 19 menores de idade, com várias faixas etárias e alguns 

chegaram até ela com poucos meses de vida. 

Com sua morte o grupo de colaboradores que a ajudava, liderados pelo Dr. Jose Carlos 

de Azevedo e Maria Odila de Oliveira, decidem dar continuidade ao trabalho de Benedita. 

Após alguns anos, os mesmos, fundam oficialmente a entidade “Casa Vó Benedita” em 6 de 

setembro de 1986, com a finalidade de socorrer a infância em estado de abandono, orfandade, 

maus tratos e situações de risco. As crianças permanecem na entidade até que sejam adotadas 

ou retornem ao lar de origem. Sempre por meio de determinação judicial. 
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 Anos depois, Maria Odila, uma das principais fundadoras, deixa a entidade por 

motivos particulares, o que faz com que os outros diretores assumam a casa e decidam pela 

contratação de mais funcionários para suprir as necessidades de todos os abrigados. 

 Com o passar do tempo, o imóvel que era alugado e antigo, começa a apresentar riscos 

em sua infra-estrutura, por conta disso e os diversos problemas financeiros, que não davam 

condições para reformas, a instituição é desativada e as crianças encaminhadas a outras 

entidades. 

 Em 20 de outubro de 1994, a entidade “Casa Vó Benedita”, retoma sua atividade, 

agora situada na Rua Carlos Caldeira, 675 – Jardim Santa Maria – Santos – SP. E se mantem 

com o auxilio da prefeitura de Santos e de doações voluntarias. 

 Após a Lei nº 1599 de 19/06/97, ela é declarada de Utilidade Publica, como uma 

Instituição Filantrópica privada sem fins lucrativos e assim segue ate os dias de hoje. 

 

 

3.1.2 Funcionamento atual e projetos sociais 

 

 

Atualmente, a casa funciona 24 horas, sete dias por semana, prestando assistência às 

crianças abrigadas, com 32 funcionários, divididos em turnos (manhã/tarde/noite), conta com 

três unidades, sendo elas: 

Unidade 1: Rua Carlos Caldeira, 675 – Jardim Santa Maria – Santos – SP 
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Fonte: Site Casa Vó Bendita – www.casavobenedita.org.br 

Unidade 2: Rua Uruguai, 11 – Vila Nova – Santos – SP 

 

Fonte: Site G1 – www.g1.globo.com/santoseregiao 

 

Unidade 3: Av Conselheiro Nébias, 126 – Centro – Santos – SP. 

http://www.g1.globo.com/santoseregiao
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Fonte: Imagem feita pela autora 

 Além dos funcionários citados acima, a instituição conta com alguns funcionários 

terceirizados, que atuam na captação de recursos entre eles telefonistas e motoboys que são 

encarregados de buscar as doações na casa da pessoa colaboradora. 
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 Toda a equipe técnica da Casa vó Benedita trabalha para cumprir a determinação do 

Paragrafo Único do Artigo 101 do ECA
15

 (Estatuto da Criança e do adolescente), ou seja, 

tornar o abrigo um local de passagem para as crianças acolhidas. Para que isso aconteça são 

realizadas visitas continuas as famílias de origem e extensa das crianças, visando o retorno da 

mesma ao lar ou a decisão definitiva de que a criança esta apta a ser adotada por outra família. 

Todo esse processo é acompanhado por profissionais que elaboram um relatório mensal sobre 

a situação a fim de agilizar os processos judiciais de cada criança abrigada. 

Atualmente, a casa possui cerca de 16 abrigados sendo eles meninos e meninas. Todas 

as crianças recebem assistência à saúde e educação disponibilizadas pela Prefeitura Municipal 

de Santos e contam com a ajuda de outros voluntários da área quando necessário. A 

alimentação é controlada por nutricionistas que atuam diretamente com a casa, elaborando 

cardápios saudáveis e em algumas situações específicos para as crianças que necessitam de 

dietas especiais. Além disso, os acolhidos realizam atividades esportivas na instituição e fora 

dela e participam de eventos culturais e sociais, como visitas monitoradas a pontos turísticos 

da cidade. 

O abrigo fornece diversos projetos aos abrigados e as crianças da comunidade, sendo 

um deles “Capacitar para crescer” que englobam as crianças na faixa etária de 14 – 18 anos 

com o intuito de agregar conhecimento e capacitação profissional. As aulas são focadas na 

aplicação de vocabulário, interpretação de texto, produção de textos em gerais, orientações de 

educação para o trabalho como, ética, postura no ambiente de trabalho, cidadania e saúde, 

técnicas de atendimento ao cliente, organização de escritório e técnicas básicas em 

informática.  

A Casa atua em parceria com a comunidade, por conta disso, foi criado o projeto 

“Reconstruindo a Família” que fornece atendimento noturno as crianças, enquanto suas mães 

estudam ou trabalham. Esse projeto foi criado através de uma conversa com a população do 

bairro, onde a sede da instituição se encontra, e foi identificado que a região é de alta 

vulnerabilidade social e econômica, onde a grande maioria da população vive em cortiços, 

com condições de trabalho desfavoráveis e a maioria das mães é a provedora única da família 

e não pode voltar a estudar e se qualificar para conseguir um emprego melhor por não 

poderem deixar seus filhos sozinhos e desprotegidos. Assim foi criado este projeto onde as 

                                                           
15

 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente disponível na integra no site do governo. < 

www.planalto.gov.br> – acessado em 03/11/18 

http://www.planalto.gov.br/
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crianças ficam na instituição das 18h as 23:30h, realizando diversas atividades, como: 

recreação, aulas de informática, auxilio nos trabalhos e tarefas escolares, aulas de musica, 

instruções com higiene, entre outras. Recebem também alimentação e condições de descanso, 

ate suas mães voltarem das escolas ou universidades. Propiciando assim, condições dessas 

mães se qualificarem e conseguirem condições mais dignas de trabalho e sustento para suas 

famílias. 

Outro projeto realizado pela Casa Vó Benedita é o Núcleo musical, que atende 

crianças e adolescente de 9 a 17 anos, propiciando formação na modalidade choro e MPB. 

Utilizam a metodologia de formação de conjunto, onde os alunos aprendem a tocar em um 

grupo junto com outros instrumentos, promovendo assim a facilidade de trabalho em grupo 

que pode ser muito importante para esses adolescentes em sua carreira profissional. Segundo 

informações da Instituição esse tipo de projeto gera resultados como o aumento da 

autoestima, melhora no rendimento escolar e a promoção de capacidade das crianças quando 

se sentem seguras para se apresentar em público, pois o projeto conta com apresentações em 

eventos da região. 

Esses são alguns dos projetos sociais que a Casa Vó Benedita mantem, mas além deles 

são realizados outros que contribuem significativamente para o desenvolvimento da nossa 

sociedade.
16

. 

A instituição conta com a colaboração de vários voluntários, pois segundo o site da 

instituição, acreditam que “Uma das maiores necessidades de nossas crianças é a de 

voluntários dispostos a suprir suas lacunas emocionais. Os colaboradores dizem que a 

principal doação é o amor e o afeto. Para que nossas crianças recebam o melhor atendimento, 

necessitamos de “mãos e corações”, contamos com o trabalho voluntário e com a comunidade 

que nos ajuda nos momentos difíceis.” 
17

. 

 Os voluntários, como dito acima, são de extrema importância para a casa de 

acolhimento, que disponibiliza em seu site um cadastro e instruções de como se tornar um 

voluntário do abrigo.  

 Outra parte importante que deve ser falada sobre a situação atual da instituição é a 

captação de recursos, promovida por eles via tele marketing, onde funcionários terceirizados 

entram em contato com a população solicitando ajuda em dinheiro ou doações físicas, como 

                                                           
16

 Maiores informações sobre os projetos e como participar no site < www.casavobenedita.org.br.> 
17

 Informação tirada do site da instituição  < www.casavobenedita.org.br > acesso em 02 de novembro de 2018.  

http://www.casavobenedita.org.br/
http://www.casavobenedita.org.br/
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leite, produtos de higiene, alimentos, entre outros. Que são retirados pelos motoboys ou pelo 

veiculo da instituição Outra fonte de captação é realização de eventos beneficentes como 

chás, almoços, jantares, bazares e a participação em eventos da prefeitura da cidade, como a 

barraca de comida no inverno quente
18

, que todo o lucro obtido com as vendas é revertido 

para a instituição. 

 Sendo assim, segundos as pesquisas e informações que foram levantadas durante a 

visita, a instituição vem conseguindo levar a diante sua missão e conseguir se destacar pela 

qualidade de suas realizações, mesmo com as dificuldades de falta de recursos o objetivo 

principal de acolher e dar melhores condições para os abrigados e a sociedade no geral vem 

sendo alcançados com sucesso, tornando a instituição cada vez mais conhecida e respeitada na 

sua região. 

 

 

3.2 Dificuldades de comunicação no processo de adoção 

 

 

 Após termos caracterizado o funcionamento da Instituição Filantrópica privada Casa 

Vó Benedita, com base em todo o levantamento de dados que foi realizado durante a visita 

técnica à Casa e nas entrevistas em profundidade realizadas com os funcionários e com as 

famílias adotantes, prosseguiremos para uma análise geral sobre a comunicação, em todo o 

processo de adoção. E ainda, a observação do funcionamento da casa principalmente no 

quesito da comunicação durante a visita da autora ao local. O levantamento de dados se 

baseou em pesquisas bibliográficas, análise do material disponível no abrigo, e em uma 

entrevista semiaberta, com um roteiro e questões guia, abrangendo todo conteúdo de interesse 

deste estudo de caso, disponível por completa no APENDICE A, realizada com a assistente 

social, Roberta Paulino e com o psicólogo da unidade, Eduardo Salles. 

O ponto principal desse estudo é entender onde as Relações Públicas podem auxiliar e 

facilitar todo o tramite da adoção, no que se refere à comunicação entre todas as partes do 

processo. E perante as informações levantadas confirmamos que sim, ela é de extrema 

                                                           
18

 Inverno quente é um evento beneficente realizado pela prefeitura da cidade de Santos, durante o mês de julho 

onde um espaço é reservado e estruturado para promover entretenimento e diversão para os habitantes da cidade, 

maiores informações no site da prefeitura de Santos, www.santos.sp.gov.br. 
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importância para resolver as dificuldades que aparecem no processo. Tema esse que 

abordaremos no capítulo a seguir, após apresentarmos, de forma elaborada, a análise e 

elencarmos as dificuldades que identificamos. 

Baseado na entrevista realizada com os técnicos da Casa Vó Benedita, notou-se que a 

comunicação aparece no processo de adoção desde o primeiro momento onde a Casa é 

notificada pela vara da infância e juventude de que existe uma família que esta apta para a 

adoção de uma criança da instituição. Assim, se inicia a comunicação entre o judiciário e a 

Casa, que agenda uma visita entre adotante e adotado e notifica o fórum. 

Após abordarmos a palavra comunicação nesse processo, foi possível perceber que 

existem diversas questões para serem repensadas a partir de uma visão de Relações Públicas. 

Partimos do ponto, que os técnicos do abrigo entram em contato com público distinto, sendo 

eles a família de origem do adotado e a suposta família adotiva. 

Quando lidam com uma adoção de crianças de 0 – 5 anos, podemos notar que o 

contato com a possível família é quase mínimo, pois é muito difícil existir uma rejeição ou 

uma dificuldade de relacionamento entre as partes, adotante e adotado, conforme exemplifica 

Eduardo (psicólogo da casa), “podemos imaginar a situação: Eu e minha mulher queremos 

adotar um bebê de 4 meses, vou até a casa de acolhimento para a primeira visita, onde 

conheço o bebê disponível para mim, é quase impossível eu e minha esposa não nos 

afeiçoarmos a um bebê pequenininho, fofinho e indefeso e não decidimos naquele primeiro 

momento em dizer sim eu quero esse bebê para mim.”. Então, nesse tipo de adoção, segundo 

os profissionais entrevistados, o papel deles, se torna quase dispensável, pois a função 

mediadora que eles exerceriam de acompanhar as partes e identificar se houve empatia de 

ambas, de criar um vínculo entre eles e descobrir se há interesse da criança em fazer parte da 

família interessada, que está sob sua responsabilidade, não existe, por se tratar de um bebê. Já 

em uma adoção tardia, essa função dos profissionais, se torna indispensável, pois o adotado 

“já possui o seu caráter formado e seus desejos a flor da pele, cabe a nós criar um vinculo 

entre as partes”, aponta Eduardo. Visto isso, se não for muito bem explicado para o adotante 

como o processo desse tipo de adoção se dá, pode transparecer para o mesmo um descaso 

perante o caso em questão, o que pode prejudicar a imagem da instituição como um todo. 

Entendemos que na adoção de 0 a 5 anos, o papel da Casa de acolhimento é menor e menos 

trabalhoso, pois essa adoção comumente se da de forma simples e rápida e o contato do 

adotante é maior com o judiciário, para resolver as questões burocráticas do que com o abrigo.  



51 
 

 Diferente dessa situação, na adoção tardia foi possível constatar que a comunicação 

entre casa de acolhimento e a família interessada na adoção é bem mais intensa e sólida. Ela 

se inicia com uma primeira visita, marcada e acompanhada pelos profissionais citados, para 

ambas as parte se conhecerem. Começa aqui a função mediadora dos mesmos em fazer com 

que, adotante e adotado, se comuniquem e possam começar a criar uma empatia, e assim é 

iniciada toda a parte de pesquisa realizada pelos profissionais para notar se houve uma 

conexão e se ambos se mostraram dispostos a continuar com o processo. Após esse primeiro 

contato e a manifestação da família em ter gostado da criança e querer continuar os tramites, 

são agendadas outras visitas, também acompanhadas pela assistente social e o psicólogo, com 

o fim de criar um vinculo e facilitar a comunicação dos envolvidos. Nessa fase é importante 

os especialistas identificarem o tipo de público que estão lidando e encontrarem a melhor 

maneira de estabelecer a comunicação, a fim de tornar o processo em uma adoção positiva. 

Uma das dificuldades se dá pelo fato dos técnicos da casa ter que identificar os públicos em 

questão, por se ter hoje no país públicos distintos interessados em adotar, Roberta (assistente 

social da casa) complementa “nós temos que lidar com diversos tipos de famílias adotantes, 

podendo ser homo afetivas, casais que não conseguem engravidar, casais que já possuem um 

filho, mas desejam a adoção de outro, casais que perderam seus filhos e desejam substituí-lo 

ou simplesmente com pessoas solteiras que buscam completar sua vida com uma adoção”. 

Assim, foi identificado uma dificuldade em encontrar a melhor forma de aborda-los a fim de 

estabelecer uma mediação entre as partes e deixando claro que a instituição deseja contribuir 

de forma positiva para o final feliz. Após essas etapas de visitas contínuas e busca pelo 

vínculo, se a adoção for positiva, entra-se em uma outra fase, onde os profissionais 

acompanham o dia-a-dia dessas famílias, de longe, mas dando o respaldo necessário para que 

a convivência seja sadia e a família entenda que um vinculo maior não ocorre de imediato, a 

criança ou adolescente pode se sentir deslocado no âmbito familiar e onde é iniciada uma 

assistência dos profissionais, necessária para que a criança se familiarize com a nova família. 

Outra dificuldade que os especialistas apontam nessa fase do processo é a ansiedade por conta 

da família adotante em que o adotado passe a ter um afeto de filho com os pais adotivos, 

Eduardo (psicólogo) sinaliza “Precisamos sempre fazer uma mediação com a família que 

muitas vezes acha que nos primeiros contatos a criança já vai passar a chamar de mãe. É 

necessário deixar claro que muitas vezes a criança não está preparada para ter uma nova 

figura familiar e cabe a nós demonstrar que tudo deve ser plantando com calma para não gerar 

uma frustração que pode atrapalhar todo o andamento”. 
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Quando falamos das visitas assistidas citadas acima, percebemos uma falha de 

comunicação entre a casa de acolhimento e o judiciário quanto ao repasse para o fórum sobre 

o andamento do processo, muitas vezes o contato é informal via telefone, dando    assim, 

margem para um possível erro futuro por falta de registro de atividades. 

Partindo para a parte de comunicação institucional é necessário que os profissionais 

que atuam no abrigo tenham ciência que por trás de todas as suas ações reflete um espelho 

com o nome “Casa Vó Benedita”, instituição essa que vive de doações. Assim sendo, 

qualquer falha na comunicação pode passar uma má impressão da casa ao publico, sendo ele, 

adotantes, voluntários ou possíveis doadores. Entendemos que é necessário um maior preparo 

dos funcionários, em relação à comunicação e de sua função mediadora, para lidar com o 

publico no geral e que a falta de materiais atrapalha nessa preparação. 

Como mencionado acima outro ponto importante de falha na comunicação 

identificado durante a visita foi à falta de material institucional e materiais sobre a adoção no 

geral que poderiam facilitar o entendimento do publico e o preparo dos funcionários e 

voluntários. Em contrapartida a casa possui redes sociais para um melhor contato com seus 

públicos, tendo em vista que as publicações não possuem um padrão e a sua maioria são 

apenas o compartilhamento de publicações da pagina pessoal da própria diretora da casa. 

 Foi perguntado se eventualmente aparecem pessoas no abrigo questionando sobre o 

processo de adoção e como a casa se reporta perante essa pergunta, de forma objetiva a 

assistente social Roberta responde “A gente direciona a pessoa a ir ate o fórum, não é de 

responsabilidade da casa de fornecer essas informações” à resposta deve ser levada em 

questão pelo fato que a pessoa que fez a pergunta espera uma assistência da casa, talvez com a 

existência de um material sobre o assunto e a forma de passar a informação à pessoa 

interessada for mais elaborada, explicando os passos a se seguir para atingir o objetivo, 

minimizaria a impressão do próximo sobre um possível descaso da instituição o que poderia 

acarretar futuros problemas. Como já foi mencionado acima, é necessário deixar claro que a 

instituição tem um nome a zelar e sobrevive de doações. 

Após termos concluído a análise do processo de adoção, suas formas de comunicação 

e dificuldades encontradas na visão da Instituição, passaremos agora para as dificuldades 

perante a visão dos adotantes, conforme a entrevista realizada com duas famílias, que 

passaram por esse processo junto a “Casa Vó Benedita”, a primeira realizando uma adoção de 

um bebê de 2 meses e a segunda realizando uma adoção tardia. Entrevistas completas no 

APENDICE B E C, respectivamente, ao final do trabalho. 
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Nossa primeira entrevistada, foi Cristina Bartolotto Sergio
19

, 49 anos, solteira, que 

realizou a adoção de um bebê com dois meses de vida.  

Cristina foi questionada sobre diversos temas envolvendo seu processo de adoção e 

levantou questões interessantes. Começamos questionando sobre como se deu a vontade de 

realizar uma adoção e a mesma afirmou “senti que faltava algo na minha vida, meu pai e 

minha mãe não aspiram cuidados especiais, e pensando no futuro vi que ficaria sozinha 

naquela casa enorme e decidi que ao invés de procurar um parceiro e ter um filho gerado por 

mim, o fato de adotar uma criança me completaria muito mais”. Dito isso perguntamos como 

foi à escolha do perfil da criança a ser adotada, ela afirmou que por questões de facilidade 

optou por uma criança de 3 a 5 anos, sua única exigência era que a criança fosse sadia.  Esse 

fato nos intrigou, pois como dissemos ela adotou um bebê de 2 meses, e questionamos o 

porque de ela ter mudado o perfil. A adotante explicou que quando recebeu uma ligação da 

assistente social do fórum falando sobre uma possível criança para ela, foi explicado que 

mesmo não sendo na faixa de idade que havia escolhido eles gostariam que ela a conhecesse. 

E assim, foi marcada uma visita na casa onde o bebê se encontrava para esse primeiro contato, 

visita essa que se deu no dia seguinte da ligação.  

No dia marcado, ela se dirigiu a Casa Vó Benedita, acompanhada de um parente 

próximo e conheceu o bebê em questão, contou que foi uma visita conturbada por ser o dia da 

visita das crianças ao medico. Cristina relatou que não foi recepcionada por nenhum 

profissional especializado da instituição, apenas apresentou para a recepcionista, seus 

documentos pessoais e o oficio do juiz dizendo que ela poderia conhecer um possível adotado. 

Nesse momento, reparou que a mesma já estava ciente da sua visita e chamou um voluntario 

para acompanha-la. A primeira dificuldade encontrada pela adotante ao ver a criança foi notar 

que as informações que lhe foram passadas pelo fórum em relação a descrições físicas e 

outras não coincidiam com o que ela estava vendo e com o que as voluntárias da instituição 

que a acompanhavam falaram. Nota-se ai uma falha de comunicação entre o fórum e a casa e 

entre o fórum e a adotante.  

Contou também, que chegou a ir com as crianças no Pronto socorro, onde eles 

passariam pela consulta, mas se deparou com uma situação difícil por serem muitas e o local 

estar muito cheio, e não ter uma estrutura diferenciada para o atendimento das crianças. Após 

a consulta retornou para sua residência.  
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 Entrevista realizada em 17 de outubro de 2018, em Santos-SP, disponível na integra no apêndice B. 
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Passou-se o feriado e final de semana, recebeu uma ligação marcando um possível 

segundo encontro, justamente em função dos problemas de comunicação encontrados no 

primeiro. Na mesma semana foi marcada uma segunda visita, onde Cristina acompanharia 

uma consulta com uma pediatra voluntaria, para se assegurar que a criança era sadia e tirar 

algumas duvidas. Conta também que em nenhum momento dessas visitas teve contato com os 

profissionais, como assistente social ou psicólogo da Instituição, na verdade nem sabia que a 

mesma contava com esses profissionais. Vemos ai uma falha de comunicação entre as partes, 

mas como citado acima pelos próprios profissionais, que pela visão deles e da instituição que 

representam por se tratar de um bebê a função mediadora deles não se faz necessária. Questão 

essa que precisa ser analisada há fundo, porque para a adotante não foi uma experiência 

positiva, pois sentiu um descaso da instituição. Observamos então que, se Cristina tivesse sido 

orientada sobre o fato de que, por estar adotando um bebê que ainda não responde por sí, esse 

contato com os especialistas da instituição não se faria necessário, pois para continuar com o 

processo bastaria o interesse por parte da mesma, sem necessidade de uma análise ou 

interferências dos mesmos, talvez sua primeira impressão fosse melhor. 

 A entrevistada aponta que sua visita a pediatra foi de extrema importância, para 

esclarecer alguns pontos divergentes, como as informações sobre a descrição e a saúde da 

criança não baterem, como fazer na ausência do leite materno, como conduzir a chegada da 

criança em sua casa entre outras coisas e complementa “fiz um intensivo de 9 meses em 1 

hora, sendo que a comunicação da pediatra foi de grande importância naquele momento: 

Calma, um dia de cada vez”. Nesse ponto, tirando as questões técnicas, que foram pontuadas 

pela adotante, entende-se que se faria necessário uma melhor comunicação dos profissionais 

da instituição com a mesma, para sanar essas pequenas duvidas comuns em uma família que é 

pega no susto com uma mensagem “Encontrei seu filho/a partir de amanhã ele estará na sua 

casa”. Fala que, esse susto e o desespero que bate por não saber como agir após pegar o bebê 

no abrigo, poderiam ser amenizados se fosse atendida pelos profissionais, que certamente 

explicariam, e dariam um norte de como proceder de agora em diante. 

Passado o susto, e tendo decidido ficar com a criança, a entrevistada, notificou o 

fórum de sua decisão e os tramites prosseguiram, assinou uns papeis de posse e guarda 

provisória, que foram encaminhados ao juiz. No mesmo dia comprou um enxoval básico para 

as primeiras necessidades do bebê e recebeu a autorização do juiz para ir busca-la na Casa Vó 

Benedita. E assim o fez. 
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Para concluímos essa entrevista, perguntamos se a comunicação com a Casa ainda 

existia, depois de ter levado o bebê para sua casa. Cristina, concluiu, que “Com a casa de 

acolhimento não tenho mais contato; porém durante os seis primeiros meses, o processo prevê 

reuniões bimestrais onde com assistente social e psicóloga do fórum para acompanhar a 

evolução do entrosamento da Família”. Assim, como nosso interesse é entender a 

comunicação com a casa de acolhimento e a adotante, entendemos que nesse tipo de adoção a 

comunicação entre essas parte se encerra com a retirada do adotado do abrigo. 

Passaremos agora para a entrevista com a segunda família
20

. Realizada com Elaine 

Cunha, 48 anos, casada, que passou por um processo de adoção tardia. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio da entrevista anterior, realizamos diversas 

perguntas pré-selecionadas, com o intuito de ter um outro ponto de vista da comunicação 

adotante/abrigo, em um outro tipo de adoção conhecido por adoção tardia Caracterizada 

anteriormente, .como uma adoção de crianças acima de 5 anos. 

Para começarmos a entrevista, perguntamos como surgiu o interesse na adoção. A 

entrevistada pontuou, que por motivos pessoais não conseguiu gerar um filho biológico e 

optou pela adoção. Após iniciar o processo junto ao fórum, precisou escolher o perfil da 

criança a ser adotada e por estar morando apenas com o marido e não ter um respaldo familiar 

próximo, pois sua família mora no interior, decidiu pela adoção de uma criança mais velha. 

Questionamos se a mesma já conhecia a Casa onde estava a criança, ela informou que 

sim, por já ter colaborado com as sacolinhas de natal
21

 entregues as crianças do abrigo no 

final do ano. 

Diferente da primeira entrevista, o primeiro contato entre adotante e Casa de 

acolhimento, contou com o respaldo da equipe técnica da instituição. Elaine, conta que logo 

de início foi questionada “se estava tudo bem e que a minha futura suposta filha estava 

ansiosa me esperando”. Esse momento foi muito especial segundo a entrevistada. Seguindo-se 

com o primeiro contato, toda conversa entre as partes contou com o auxilio dos especialistas, 

que prestavam atenção a todo o comportamento dos interessados.  

Conforme mencionado na primeira entrevista com os profissionais da instituição, é 

neste tipo de adoção que se faz necessária uma ampla atuação dos mesmos, agindo como 

mediadores e tentando estabelecer uma melhor comunicação entre os envolvidos. 
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 Entrevista realizada em 19 de outubro de 2018, em Santos-SP, disponível na integra no apêndice C. 
21

 Sacolinhas de natal, é uma ação realizada pela casa de acolhimento , com o intuito de presentear as crianças 

abrigadas, com roupas, sapatos, produtos de higiene e brinquedos, nas festas de final de ano. 
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Elaine, conta também, que nesse primeiro momento surgiu um medo em relação à 

rejeição por parte da criança. Explica “por sermos do interior nosso jeito é diferente, e 

acredito que isso poderia ter assustado a menina”, mas ao fim da visita contando para o 

psicólogo sobre esse medo, foi orientada para ter calma que o primeiro contato nem sempre é 

por completo positivo, e que ao longo da adaptação esse comportamento poderia mudar. 

 Como nesse tipo de processo é necessário lidar com o período de adaptação diversas 

visitas foram realizadas, almejando a construção de um vinculo e um afeto maior entre 

adotante e adotado. Elaine, conta que esse período de visitas assistidas frequentes durou uma 

media de 3 a 4 meses.  

 Como mencionado na entrevista anterior, notamos que o mesmo erro de comunicação 

entre casa de acolhimento/fórum e fórum/adotante foi sinalizado pela entrevistada, no sentido 

das características da adotada, e por alguns minutos imaginou que teria havido uma troca de 

crianças. 

 Após, todo o processo de adaptação, partimos para o momento de conclusão da 

compatibilidade entre a família e o adotado, sinalização essa que diferente do processo 

anterior é sinalizada ao fórum pelos profissionais da casa vó Benedita, após concluir todo o 

processo de pesquisa e analise dos comportamentos. Quando o profissional entende que a 

criança já criou um vinculo com a família, se sente feliz em vê-los, entre outras 

características, é chegada a hora de entregar a criança à família e acompanhar de longe o 

caminhar dessa ligação. Dando todo o respaldo necessário para o sucesso da adoção. 

 Como falamos acima, nesse tipo de processo existe uma comunicação após a saída da 

criança do abrigo, diferente da adoção de bebês onde esse acompanhamento posterior é de 

responsabilidade do judiciário. Na adoção tardia, os profissionais da casa vó Benedita, tem 

papel fundamental, pois a criança já tem seu caráter formado e suas próprias vontades, e para 

tudo correr de forma positiva cabe a eles (profissionais do abrigo), mediar a construção do 

relacionamento. Elaine, completa “se não fosse os profissionais da casa, mediando nossos 

encontros de primeiro momento eu não saberia como lidar com a criança fora do abrigo. Uma 

parte importante é que eles auxiliam quando nos contam sobre os jeitos e costumes da 

criança”. Um ponto negativo que a entrevistada levantou foi que a falta de feedback
22

 por 

parte da instituição, que  incomoda, pois não conseguem saber como esta o processo de 

adaptação, notaram uma morosidade nesse quesito.  
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 Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou 

acontecimento. 
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Nesse tipo de processo, a comunicação entre adotante e casa de acolhimento acaba 

somente após o juiz determinar a guarda definitiva da família. 

Após todo o levantamento que foi realizado com a entrevistada notamos que a função 

mediadora, aparece com ênfase em todo o decorrer do processo de adoção tardia. Sendo ela 

responsável pela eficácia da comunicação e da relação de vinculo necessária entre adotante e 

adotada, o que ocasionará o sucesso do processo.   

 Assim, depois de exemplificarmos, como a comunicação é fundamental para a 

interação nesse processo, e entendermos como funciona o processo de comunicação dentro da 

adoção, em suas diferentes faixas etárias, e em todos os seus estágios. Além de apontarmos 

suas dificuldades, sob pontos de vista diferentes, com historias reais, passaremos a descrever 

sobre a importância das Relações Públicas, no próximo capitulo. 

 

 

 3.3 A importância da comunicação e das Relações Públicas na articulação entre as 

famílias interessadas na adoção e a Casa Vó Benedita 

 

 

 É importante iniciar este capitulo, com o significado da palavra Comunicação, para 

posteriormente finalizar o que realmente importa e significa Comunicação, sobretudo em 

temas complexos como Adoção. 

Comunicação segundo Marques de melo (1997, p.14), “Comunicar significa tornar comum, 

estabelecer comunhão, participar da comunidade, através de intercambio de informações.” 

O processo adotivo no Brasil é um desafio de enormes dimensões, proporcional ao 

território Nacional. Conforme mencionado em capítulos anteriores, e de acordo com o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
23

, existem cerca de 5.500 crianças para a adoção e em 

torno de 40 mil famílias na lista de espera do Cadastro Nacional de Adoção (CNA). Desta 

forma, perguntamos: se o número de famílias dispostas a acolher uma criança é maior que o 

número de crianças para adoção, por que o processo de adoção desde seu início até seu 

término na íntegra é moroso e prejudicial a todas as partes envolvidas, sobretudo incidindo no 
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 Dados completos disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça, www.cnj.jus.br. 
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crescimento da criança e consequentemente maior dificuldade para fechar o ciclo: Eu quero // 

Nós temos. 

Enfim, o tema adoção é bastante comentado e discutido, e sofreu muitas alterações nos 

últimos anos, sendo necessário que a legislação acompanhe os fatos sociais ocorridos com o 

advento da (re)criação do conceito Família. 

Sem sombra de dúvidas, num pais com proporções continentais, com uma condição 

socioeconômica estagnada, a Comunicação foi, é, e será parte essencial, levando em 

consideração que por um lado temos a morosidade na transição de processos de Destituição 

do Poder Familiar, e por outro lado, famílias que procuram uma criança para adotar.  

Porém salientamos que para uma efetiva Comunicação, além do significado descrito 

na premissa deste capitulo, e além da viabilidade de sistemas que avaliam e apontam como 

montar um único quebra cabeça composto com peças de jogos distintos, é preciso desenvolver 

em todas as partes do processo, e sobretudo nas pessoas que atuam como facilitadores deste 

encontro, um melhor entendimento da palavra Comunicação, exaltando a importância da 

comunicação organizacional, primordial para toda e qualquer corporação pública e privada 

formada por profissionais heterogêneos que trabalham para todo o público alvo que visam 

objetivos comuns e estabelecidos. 

No judiciário todos possuem formação profissional de nível superior; muitos com 

mestrados e demais títulos, porém a arte de comunicar não é só um advento de graduação, 

adquirido em cadeiras de instituições educativas, mas um conhecimento incorporado ao longo 

de uma jornada de vida, tendo como essência a capacidade psicológica para sentir o que 

sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, mais comumente 

chamada de empatia.  

Ao falar da palavra empatia, conseguimos fazer uma ligação direta com o terceiro 

setor, pelo fato das características citadas acima serem muitas vezes encontradas nos 

profissionais, voluntários, doadores e ate mesmo nos beneficiários que atuam nessa área que é 

composta por fundações, associações comunitárias, movimentos sociais, instituições 

filantrópicas, entre outras entidades como já foi citado no capítulo anterior.  

Pegando como base a Casa Vó Benedita instituição filantrópica, privada e sem fins 

lucrativos analisada nessa pesquisa, que possui como missão; acolher crianças em situações 

de risco, abandono ou vitimas de maus tratos na região e desenvolver projetos 

socioeducativos e culturais voltados para a integração social, podemos identificar que a visão 
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dos profissionais que atuam nessa casa deve de fato ser ampla, tendo em vista que eles lidam 

no seu dia-a-dia com diversos públicos diferentes. As relações públicas se faz importante 

nessa situação por permitir transmitir através de seus diversos meios, uma clareza quando se 

trata de públicos, identificando a melhor forma de aborda-los. Segundo Kunsch (2003, p.147), 

  

As relações públicas possuem por si mesmas um caráter social, que jamais pode ser 

deixado de lado. Dai a obrigação a elas reservada de contribuir para que as 

organizações norteiem uma dinâmica pela temática humana. Faz-se mister que as 

ações sejam conduzidas por um planejamento adequado e coerente com as 

características, o ambiente social, as necessidades, a realidade propriamente dita 

dessas organizações. E, sobretudo, que se considerem e cultivem os valores 

humanos, tendo as pessoas como centro de referencias e não perdendo a perspectiva 

do “mundo vivido” na complexa sociedade em que estamos vivendo. 

 

Levando em consideração que o modelo de comunicação permanece o mesmo (um 

emissor, um meio, uma mensagem, um receptor) não podemos dizer o mesmo das formas de 

realizar com sucesso o processo de comunicação. É ai que aparece a importância do 

profissional de relações públicas e suas devidas ações, comunicar se parece fácil, olhando por 

cima da situação, porem a visão de RP nos possibilita enxergar além do que se vê, tendo como 

base o estudo de caso realizado nesse trabalho, muitas pessoas consideram o processo de 

adoção apenas algo burocrático e repleto de regras e esquece-se de pensar nos elementos que 

andam em conjunto com o processo.  

Com base no estudo e em todo o entendimento sobre Comunicação, elencaremos alguns 

pontos principais identificados nas entrevistas, de como a atuação do profissional de RP se faz 

importante e ajudaria a resolver os problemas de comunicação encontrados. 

 Ao comentar acima sobre a importância do preparo dos profissionais, funcionários e 

voluntários, que compõe a instituição e por termos entendido na entrevista que a casa não 

possui nenhum tipo de material, seja institucional ou sobre a adoção em si. Entendemos que 

seria por ai o começo do trabalho dos profissionais de RP, em desenvolver um material 

institucional e explicando todo o processo de adoção, de forma resumida, mas que desse aos 

interessados um norte de onde ir, como começar e o que fazer durante o processo de adoção. 

Esse material também serviria como base para um treinamento de preparo de pessoal, 

importante para capacitar os funcionários e voluntários, a fim de proporcionar um maior 

entendimento do assunto e saber orientar as pessoas que procuram a casa, situação 

identificada quando perguntado aos profissionais se eventualmente aparecem pessoas no 

abrigo querendo adotar uma criança e respondido pela a assistente social Roberta “A gente 
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direciona a pessoa a ir ate o fórum, não é de responsabilidade da casa de fornecer essas 

informações.”, entendemos que ai pode ocorrer uma falha de comunicação, a ser entendida 

pelo questionador como uma falta de interesse da instituição em orientar melhor sobre como 

proceder. Se o funcionário que estiver atendendo essa suposta pessoa, estiver orientado sobre 

os tramites e ao invés de dizer simplesmente para o interessado procurar o fórum, conversar 

com o mesmo explicando como funciona e auxiliando nos próximos passos, com certeza a 

pessoa sairia satisfeita e se sentindo acolhida, passando assim uma ótima impressão da 

instituição, que poderia resultar em futuras doações ou a vontade de realizar um trabalho 

voluntario. 

Quanto mais conhecimento for proporcionado melhor será a comunicação com os 

públicos que a entidade atinge e lida. É importante, que os profissionais de RP, consigam 

transmitir para o quadro de funcionários, a real importância deles na comunicação com os 

públicos da entidade, desde os adotantes que muitas vezes estão perdidos em algumas 

questões e com o publico em geral que procura a casa, pois uma falha de comunicação deles 

pode ocasionar uma má impressão da instituição. É necessário entender que por traz deles esta 

o nome da “Casa Vó Benedita”, que necessita de doações para sobreviver. 

 Focando agora na parte de comunicação entre as partes do processo de adoção, 

identificamos algumas dificuldades, mencionadas pelos entrevistados, como a comunicação 

fórum/Instituição e fórum/adotantes, apresentadas pelas duas adotantes entrevistadas, que 

informaram que as características das crianças a serem adotadas, não batiam com o que as 

mesmas testemunharam na primeira visita. Ponto esse que entendemos ser uma falha na 

descrição do adotante, resolvido de maneira simples se o relatório enviado pela instituição 

para o fórum fosse mais elaborado, formal e com um registo de atividades devidamente 

documentado, essa falha seria sanada. Os próprios profissionais da “Casa Vó Benedita” em 

uma parte de sua entrevista reclamam dessa comunicação fórum/Instituição ser informal 

“precisamos criar um registro de atividade, pois muitas vezes o contato com o judiciário é 

informal (via telefone) sem nenhum registro documental e isso pode prejudicar o andamento 

do processo.”. 

 Ao falarmos do processo de adoção em si, em todas as suas fases, é notória a 

importância do profissional de relações públicas exercendo a função mediadora, facilitando a 

comunicação das partes e criando vínculos entre as mesmas, sem essa mediação, 

principalmente no caso da adoção tardia, não seria possível o êxito do processo. Vale lembrar 

que, baseado em Kunsch (2003), a função mediadora da área das relações públicas está 
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diretamente ligada ao diálogo intermediado pelo profissional da área entre a organização e o 

público alvo. 

 Conforme comentamos nos capítulos anteriores, quando falamos em atuação das 

Relações Públicas no terceiro setor, não podemos simplesmente transferir os conceitos 

utilizados nos outros setores, pois a atuação nesse setor deve levar em conta questões como os 

diferentes públicos e objetivos, o fato de estarmos lidando com instituições sem fins 

lucrativos, e o fator social que essas entidades defendem. 

 Sendo assim, é necessário adaptarmos o conceito de função mediadora entre as partes 

no processo de adoção. Ela aparece desde o início com a mediação das visitas entre adotantes 

e adotados, até sua conclusão, com o respaldo as famílias, facilitando a inserção do adotante 

naquele novo núcleo familiar, e assim garantindo o sucesso do processo de adoção. 

 De acordo com as entrevistas realizadas, notamos algumas falhas no exercício dessa 

função, a primeira delas foi apontada pelos profissionais da “Casa Vó Benedita”, como a da 

dificuldade de conseguir lidar com os diferentes públicos que se apresentam para a adoção, 

podendo ser, segundo a assistente social Roberta, famílias “homo afetivas, casais que não 

conseguem engravidar, casais que já possuem um filho, mas desejam a adoção de outro, 

casais que perderam seus filhos e desejam substitui-lo ou simplesmente com pessoas solteiras 

que buscam completar sua vida com uma adoção.”. É importante que eles consigam distinguir 

os diversos públicos, entendendo como eles se comportam e se comunicam, facilitando assim 

o entendimento entre adotante e adotado, com o fim de criar um vinculo entre eles e garantir o 

sucesso da adoção.  

 Outro ponto importante que verificamos, apareceu durante a entrevista com a adotante 

Cristina, que informou não saber da existência dos profissionais (assistente social e psicólogo) 

na instituição. Após essa constatação tentamos entender o que aconteceu neste caso. Cristina 

contou que ao chegar no abrigo para a primeira visita a adotada, foi recebida pela 

recepcionista que chamou um voluntario para acompanha-la. Notamos aqui uma falha, pois o 

ideal seria ela ser acompanhada durante a visita por esses profissionais. Conversando com os 

mesmos, eles apontam que por virtude da adoção que a entrevistada estava realizando ser de 

um bebê de dois meses, que ainda não tem um caráter formado e não demonstra suas 

vontades, seria dispensada a função mediadora deles. Ponto que a autora do trabalho, após 

todas as suas pesquisas, diverge dos profissionais. Entendemos que seria importante sim um 

acompanhamento dos especialistas no primeiro momento, a fim de orientar a futura mãe de 

como lidar com um bebê.  Além desse primeiro contato, Cristina, comenta que sentiu falta 
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de uma orientação básica, de o que fazer quando o bebê fosse para sua casa, ela conta que 

essa orientação veio de uma conversa com a pediatra voluntária que acompanhava a adotada. 

Assim, pontuamos a necessidade de uma maior mediação dos profissionais da instituição no 

caso da adoção de bebês, amenizando e orientando a futura mãe, que não foi preparada 

naturalmente, como ocorre nas gestações, para a chegada de um bebê. 

Já, Elaine, entrevistada que realizou uma adoção tardia, junto a “Casa Vó Benedita”, 

aponta que no seu caso, a mediação dos profissionais da instituição foi de suma importância, 

ela afirma “se não fosse os profissionais da casa, mediando nossos encontros de primeiro 

momento, eu não saberia como lidar com a criança fora do abrigo.”. No caso de Elaine, essa 

mediação foi realizada desde o primeiro momento ao chegar no abrigo e ser recepcionada pela 

assistente social, que logo a acalmou perante a situação. Conta que o primeiro contato foi 

construído pelos profissionais, conduzindo toda a conversa, entre adotante e adotada. Outra 

parte que a entrevistada apontou como importante foi a assistência que foi proporcionada pelo 

psicólogo ao final da primeira visita onde a adotante estava com medo de ter assustado a 

menina com seus costumes por ser do interior, conta que o mesmo orientou que no decorrer 

do processo de adaptação esse comportamento da criança poderia mudar. 

A mediação dos profissionais nesse tipo de adoção ocorre durante todas as visitas 

realizadas entre as partes interessadas, tendo em vista que é necessária a criação de um 

vinculo entre eles e analise do comportamento de ambos, até o diagnostico de compatibilidade 

entre as partes onde a criança passa a morar com a família, e ser acompanhada de longe pelos 

profissionais. Nessa etapa a função dos especialistas é minimizar ansiedades do tipo, “quando 

ela vai me chamar de mãe”, por parte da família e ajudar na inserção da criança em seu novo 

núcleo familiar. Levando essa situação de forma cautelosa, evitando uma possível frustração 

de alguma das partes, o que poderia atrapalhar o sucesso do processo. 

Conclui Elaine, que sua experiência com a “Casa Vó Benedita”, foi positiva e 

gratificante e que os profissionais contribuíram e realizaram com excelência suas funções.  

Sobre essa função mediadora dos profissionais da instituição, efetivamente, durante o 

processo de adoção, facilitando a adaptação de ambas as partes, Pereira (2012) analisa que o 

modo como a transição entre a Instituição e a família adotiva é realizada pode influenciar o 

sucesso da integração da criança ao seu novo lar. E Lima (2006) complementa que é de suma 

importância que tanto a criança quanto os adotantes sejam adequadamente preparados para o 

processo de adoção. 
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Dito isso, concluímos que o profissional de relações públicas, pode contribuir de 

forma eficaz para mediar todo o processo de adoção, seja ele, de adoção tardia ou de bebês, 

adaptando seus conhecimentos teóricos e exercendo na pratica todas as suas funções, com 

ênfase a de mediação, parte importante e essencial em todo o processo de adoção. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho se desenvolveu com o intuito de entender como a comunicação e 

as Relações Públicas podem auxiliar em um processo de adoção, em todos os seus estágios e 

particularidades, facilitando a comunicação entre a casa de acolhimento, que nesta pesquisa é 

representada pela “Casa Vó Benedita” e as famílias que estão em processo de adoção. 

Utilizamos como base principal deste Estudo de Caso, uma definição de Kunsch 

(2003, p.145), 

Exatamente no trabalho de parceria entre o público e o privado é que a área de 

Relações Públicas poderá fazer, via terceiro setor, as estratégias, os instrumentos, os 

meios e as linguagens das ações comunicativas com os mais diferentes grupos 

envolvidos, a opinião pública e a sociedade como um todo. 

 

 

 Dito isso, entendemos que a função mediadora das Relações Públicas é de extrema 

importância para a comunicação com o terceiro setor, que está em grande crescimento, nos 

últimos anos, em nosso país. E se torna cada dia mais importante para nossa sociedade.  

 É necessário que as instituições que compõem o terceiro setor, identifiquem e 

classifiquem seus diversos públicos, de modo que possa estabelecer relacionamentos e 

entender suas necessidades. Pois nota-se que mesmo com o crescimento do setor a atuação 

dos profissionais de relações públicas atuando nessa área é pequena e direcionada, em sua 

maioria, no objetivo de conseguir parceiros, doações e voluntários para as organizações. 

Sendo que sua atuação dentro desse setor pode ser muito mais abrangente e eficaz, e facilitar 

grandemente o desenvolver das instituições, o alcance dos objetivos, a conquista de novos 

públicos, a conclusão de alguns processos e a conscientização da população sobre a 

importância da questão social em nosso país. 

 Para melhor entender sobre como tudo isso pode acontecer, em um primeiro momento, 

apresentamos conceitos e relatos históricos sobre Relações Públicas, elencando suas funções e 

sua importância na construção da cidadania e junto ao terceiro setor, estudando a 

comunicação dentro do mesmo. Em seguida, abordamos os conceitos e contexto histórico da 

adoção, explicamos sobre a adoção no Brasil e suas diversas modalidades. 
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 E ainda, com o fim de unir e exemplificar esses dois temas acima, apresentamos um 

estudo de caso, sobre a Entidade filantrópica privada sem fins lucrativos “Casa Vó Benedita”, 

que compõe o terceiro setor, com a missão de acolher crianças em situações de risco, 

abandono ou vitimas de maus tratos na região da baixada santista, escolhida pela autora, do 

presente trabalho, por se tratar de uma instituição que serve como passagem para crianças e 

adolescente que estão aptos para a adoção. 

 Com a pesquisa exploratória realizada e com as entrevistas com os profissionais da 

instituição, assistente social e psicólogo, que atuam mediando o processo de adoção junto a 

casa de acolhimento e as entrevistas com duas famílias que passaram pelo processo, na busca 

por seus filhos via adoção. Constatou-se que mesmo o processo obtendo sucesso, se algumas 

falhas encontradas fossem identificadas anteriormente, e solucionadas de forma eficaz, o 

entendimento e a adaptação das partes envolvidas seria mais rápido e claro, o que diminuiria 

alguns conflitos e a morosidade do processo. 

 Nos primeiros pontos analisados já conseguimos identificar que a falta de um trabalho 

de comunicação institucional e a falta de preparo e conhecimento dos funcionários e 

voluntários da instituição, atrapalham não apenas o processo de adoção em si, mas também se 

refletem em alguns objetivos da organização, como a arrecadação de doações e voluntários. E 

entendemos que se melhorada a capacitação dos funcionários e voluntários, em relação ao 

tema adoção e a importância de uma boa comunicação dentro dele, com a criação de materiais 

sobre a entidade e seus principais objetivos e sobre como proceder em um processo de 

adoção, facilitaria a comunicação entre entidade/ futuros adotantes e entidade/possíveis 

doadores e voluntários. 

 Outro ponto que é importante salientar, é a melhora na comunicação com os adotantes 

nos dois tipos de adoção mencionados no estudo. Pois assim algumas dificuldades 

apresentadas pelas adotantes, durante suas entrevistas, seriam sanadas e o caminhar do 

processo seria mais tranquilo e eficaz. Fazendo com que as famílias se sentissem respaldas 

por completo pela casa de acolhimento. 

 Assim, após identificarmos os principais pontos que necessitam de uma melhor 

condução da comunicação no processo de adoção, podemos concluir que a função das 

Relações Públicas dentro do processo é extremamente importante nas mediações realizadas 

pelos profissionais (assistente social e psicólogo), a fim de facilitar a comunicação e o 

entendimento das partes para o êxito do processo. 
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 É interessante considerar, por fim, que são inúmeras as possibilidades dessas 

mediações, do profissional de relações públicas, não somente atuando dentro do processo de 

adoção, mas também visando os interesses das organizações, em atingir os outros públicos 

(primeiro e segundo setor), que a mesma necessita para prosseguir com suas atividades e 

assim, contribuir com a ascensão do terceiro setor, que se encontra em constante 

desenvolvimento em nosso país. 

 Extenuadas as explanações acerca desse contexto, consideramos que a pesquisa 

apresenta relevância pela possibilidade de alcançar os objetivos pré-estabelecidos neste 

trabalho, contribuindo para a área acadêmica e profissional, visto que não foi encontrado 

nenhum estudo relacionado à comunicação na área de adoção. Assim, a mesma estaria 

enriquecendo e ampliando o conhecimento para solucionar questões sociais, especialmente no 

que se refere aos tramites ligados ao processo de adoção no Brasil. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Entrevista com os profissionais da Casa Vó Benedita 

APÊNDICE B – Entrevista com a adotante do processo de adoção de bebe 

APENDICE C – Entrevista com a adotante do processo de adoção tardia 
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APENDICE A - Questionário aplicado com a assistente social e o psicólogo da Casa Vó 

Benedita 

Assistente Social: Roberta Salles 

Psicólogo: Eduardo Paulino 

  

1 – Como o abrigo fica sabendo do interesse do adotante em uma criança da casa?  

 

É enviado um ofício do juiz da vara e da infância sinalizando o interesse de 

uma família que se encontra apta à adoção.  

 

2 - Qual é o tramite na parte da comunicação dentro desse processo?  

 

A comunicação por parte do abrigo é estabelecida desde chegada da criança na casa de 

acolhimento até o final de sua trajetória. As crianças que chegam até a Casa Vó Benedita, 

antes de entrarem no cadastro da adoção, passam por um estudo realizado por nós, técnicos do 

abrigo junto com  a família de origem (mãe biológica e pai biológico) e a família extensa 

(avós paternos e maternos, tios entre outros) para fazer com que a criança retorne para o meio 

onde nasceu, ou seja, iniciamos desde o primeiro momento um contato direto com a família.  

Já ocorreram situações que o diálogo com a família de origem não estava sendo feito 

com sucesso, o entendimento da parte foi totalmente adverso do que nós estávamos 

esperando, em razão disso, acarretaram diversos problemas desnecessários ao decorrer do 

processo. Ao nos deparar com essa dificuldade, realizamos uma reunião com a diretora da 

casa a “Tia Beth” pôs acreditamos que pelo fato dela lidar diariamente com os diversos 

públicos da organização ela poderia nos auxiliares a como se portar perante a família que 

estava em questão. Quando não conseguimos sucesso nessa etapa é daí que partimos para o 

terceiro campo de trabalho, que é a busca pela família alternativa, no caso a adoção.  

A comunicação com a o adotante varia conforme o processo, quando se trata de uma 

adoção de uma criança de 0 – 5 anos, o contato é muitas vezes mínimo. Quando o mesmo 

recebe a solicitação do judiciário para vir até casa de acolhimento com o intuito de conhecer a 

criança, nós (psicólogo e assistente social) não acompanhamos essa visita e o adotante acaba 

tendo contato com o funcionário que estiver de turno no dia, isso muitas vezes já acarretaram 

alguns problemas para nós. Acreditamos que essa adoção de crianças mais novas, é uma 

questão “bem menos burocrática”, pois cerca de 90% dos casos acontece uma afeição no 
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primeiro momento Eduardo (psicólogo da casa) exemplifica “podemos imaginar a situação: 

Eu e minha mulher queremos adotar um bebê de 4 meses, vou até a casa de acolhimento para 

a primeira visita, onde conheço o bebê disponível para mim, é quase impossível eu e minha 

esposa não nos afeiçoarmos a um bebê pequenininho, fofinho e indefeso e não decidimos 

naquele primeiro momento em dizer sim eu quero esse bebê para mim. e basta o 

adotante ir até a vara da infância e registrar o interesse sob a criança. Depois desse caminho 

percorrido, o contato é bem vago.  

Já na adoção tardia, nós somos responsáveis por construir uma afeição do adotante 

com o adotado. Nós lidamos com o físico da criança, ele já responde por si, pois o adotado já 

tem o seu caráter formado e seus desejos a flor da pele, cabe a nós criar um vinculo entre as 

partes. Existiram casos que apareceu um casal interessado em adotar um menino de 15 anos 

porem ele não tinha vontade de sair do abrigo e gostaria de voltar para sua família de origem, 

nesse caso, cabe a nós estabelecer toda uma conversa explicando toda a situação para tentar 

fazer com que o adotado  entenda os seus benefícios. Já com o adotante a nossa comunicação 

é bem maior, nós acompanhamos de perto todo o processo, precisamos deixar claro que tudo 

gira em torno de uma criança que já possui o seu caráter formado. É necessário que nós 

tenhamos ciências que podemos lidar com diversos tipos de famílias adotantes, podendo ser 

casais homo afetivos, casais que não conseguem engravidar, casais que já possuem um filho, 

mas desejam a adoção de outro, casais que perderam seus filhos e desejam substituí-lo ou 

simplesmente com pessoas solteiras que buscam completar sua vida com uma adoção A 

comunicação é bem direta e continuamos, nós marcamos visitas 

de adaptação da família adotante com o adotado uma vez por semana, e quando percebemos 

que a relação está caminhando bem, partimos para o ponto que marcamos as saídas aos finais 

de semana. Todo esse processo é registrado por nós através de relatórios elaborados toda 

semana. Até que a adoção chegue ao seu estágio final e até mesmo depois dela nós 

estabelecemos um vínculo com a família pois precisamos saber como está o clima entre 

ambas as partes.  Nós devemos estar atento sempre a como nos portar perante os diversos 

casos que nós atendemos, pois imagina se ocorre uma situação em que os adotantes contestam 

com o juiz da vara  alegando que o fato daquele determinado processo de adoção tardia não 

estar caminhando de forma rápida foi por descaso de nós da casa, sendo que o problema 

maior  pode estar  girando em torno  do adotado que estava com dificuldades de adaptação.  

A ansiedade é um fator de muita importância dentro desse processo pois nós 

precisamos sempre fazer uma mediação com a família que muitas vezes acha que nos 
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primeiros contatos a criança já vai passar a chamar de mãe. É necessário deixar claro que 

muitas vezes a criança não está preparada para ter uma nova figura familiar e cabe a nós 

demonstrar que tudo deve ser plantando com calma para não gerar uma frustração que pode 

atrapalhar todo o andamento.  

Temos que pensar a todo o momento que estamos trabalhando dentro de uma casa 

de acolhimento e nunca podemos esquecer que fora o processo de adoção, gira todo um nome 

da instituição. Se o nosso trabalho for feito de forma vaga não iremos atrapalhar apenas a 

adoção em si, mas acabamos prejudicando o nome da casa perante os diversos públicos.  

 

3 – Existem pessoas que vão ate a casa perguntando sobre o processo de adoção? Como 

vocês respondem? 

A gente direciona a pessoa a ir ate o fórum, não é de responsabilidade da casa de 

fornecer essas informações.  

 

4 – Existe algum sigilo judicial dentro da Casa Vó Benedita em relação aos processos de 

adoção?  

 

O sigilo judicial existe, nós comunicamos a dona da instituição sobre o processo e 

podemos apenas revelar para os funcionários que aquela 

determinada criança já está participando de uma adoção.  

 

5 – O abrigo destina quem será o responsável ao decorrer do caso?  

 

Todos os casos que chegam até o abrigo, são de responsabilidade nossa, portanto os 

dois devem trabalhar em conjunto a todo o momento. Cabe a nós criar um planejamento de 

todas as etapas que serão percorridas ao longo da adoção. Um ponto que levantamos 

diariamente é que precisamos criar um registro de atividades para não cometer erros 

desnecessários.  

 

6 – É disponibilizado algum material institucional sobre a adoção? Quem fornece?  

 

Não, não possuímos material em relação a adoção, todo esse conteúdo fica sob 

responsabilidade dos técnicos do fórum. 
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7 – Como é a ordem de escolhas das crianças?  

 

Não somos nós que escolhemos, a ordem parte relacionado ao casal e 

as exigências que eles tiveram em relação a crianças de sua preferência.  

 

8 – Como o abrigo entende que a criança sinaliza que está disposta a ser adotada no caso 

da adoção tardia?  

 

O processo de adoção é uma análise diária, nós estamos a todo momento observando a 

criança e todos os seus gestos. Quando conversamos com eles em relação ao seu processo, 

é muito difícil de acontecer situações em que a criança fale “quero ser adotado”, na maioria 

das vezes, as frases são “acho que estou gostando”, “talvez role” ou “já vejo eles como meus 

pais” e partindo daí entendemos que talvez o processo esteja chegando ao seu estágio final.  

 

9 - Após as saídas que são realizadas, vocês entram em contato com a família para ter 

um feedback do que ocorreu?   

 

 Sim, conversamos antes e depois, achamos valido ter essa informação para 

saber até como conversar com ambas as partes em uma próxima situação.  A única coisa que 

acontece é que muitas vezes essa conversa após a saída não ocorre de meditado, porém, nunca 

deixa de acontecer. Precisamos sempre fazer uma mediação com a família que muitas vezes 

acha que nos primeiros contatos a criança já vai passar a chamar de “mãe”.  É necessário 

deixar claro que muitas vezes a criança não está preparada para ter uma nova figura familiar e 

cabe a nós demonstrar que tudo deve ser plantando com calma para não gerar uma frustração 

que pode atrapalhar todo o andamento.  É necessário também estabelecer um diálogo continuo 

com a criança que pode se sentir deslocada no âmbito familiar.  

 Nós precisamos deixar claro para o adotante que nós e a casa estamos ali para 

contribuir a todo momento para que adoção seja positiva.   

  

10 – As famílias costumam perguntar para vocês qual a história das crianças?  

 

Isso varia de caso para caso, mas quando nos perguntam, não achamos benéfico 

contar, apenas explicamos que eles tiveram uma violação de direitos, não tiveram 
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uma adaptação legal com sua família de origem e por conta disso vieram para a casa de 

acolhimento.  

 

11 – Vocês acreditam que o processo de adoção possui falhas?   

 

Sim, muitas, tudo é muito burocrático e também 

vária de município para município as vezes o entendimento das partes não são tão 

claros, acreditamos que falta um RH para gerencia todo processo de adoção. Nós trabalhamos 

interligados com as redes, seja ela da saúde ou da educação, quando não temos 

uma conclusão dessas partes todo fica um pouco mais complicado porque não teve todo o 

acompanhamento que deveria ter feito desde o começo.  

 

12 – O judiciário contribui de forma eficiente?     

 

Eles exercem o papel da forma que dá, a demanda é muito grande e na maioria das 

vezes esse é o momento que mais prejudica todo o processo pelo fato de não possuir 

funcionários suficientes para dar atenção para todos os casos, situações que poderiam levar 

média de um mês para serem resolvidas, levam de quatro a cinco. Porem existem as falhas de 

diversos pontos, seja pessoal como institucional.  

 

13 – O judiciário e o abrigo acompanham o processo até o final?  

 

Sim, nós da casa de acolhimento acompanhamos até um pouco mais que o judiciário, 

pois é comum manter um contato com todos os envolvidos até por meio de rede social depois 

que o processo em si a foi encerrado.  

  

14 – Existe um profissional responsável pelos canais de comunicação (facebook, 

site etc) dentro da Casa Vó Benedita?   

 

Antigamente tinha um rapaz que era voluntário e cuidava de toda essa parte, mas 

atualmente não tem nenhuma pessoa específica. Quem mais pública nas redes sociais é a 

própria diretora da casa que até em muitas vezes faz apenas o repost de publicações que 

postou na sua rede social pessoal. As publicações não possuem nenhum padrão para serem 

postados e o conteúdo parte de decisão da própria diretora.    
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APENDICE B - Questionário aplicado com a adotante do processo de adoção de bebê 

 

Nome: Cristina Bartolloto Sergio 

Profissão: Empresária 

Idade: 49 anos  

Entrevista realizada em 17 de Outubro de 2018 

 

1 - Como se deu sua vontade de realizar uma adoção? 

 

Por ter dedicado minha vida ao trabalho, não me preocupei em constituir uma família 

típica brasileira, sempre morei com meus pais, hoje idosos e com duas tias idosas também que 

necessitavam de cuidados, me preocupei muito com elas e passei a sustentar a casa e cuidar 

dos meus. Após a morte dessas minhas duas tias, senti que faltava algo na minha vida, meu 

pai e minha mãe não aspiram cuidados especiais, e pensando no futuro vi que ficaria sozinha 

naquela casa enorme e decidi que ao invés de procurar um parceiro e ter um filho gerado por 

mim, o fato de adotar uma criança me completaria muito mais. Comuniquei a minha família 

meu interesse na adoção e fui atrás de como fazer para me candidatar. 

 

2 - Como você escolheu o perfil da criança que gostaria de adotar? 

 

Pensei sobre o fato de querer ser mãe, mas não ter a necessidade de gerar um bebê, 

minha vida é muito agitada, trabalho muito e uma gestação poderia me atrapalhar, sem contar 

com a idade que me encontrava. Escolhi então adotar uma criança um pouquinho maior que 

um bebê, pois seria mais fácil de cuidar pro não necessitar de cuidados maiores como o de um 

bebê. Indiquei que gostaria de uma criança, de 3 a 5 anos, não especifiquei cor, raça, os tipos 

de cabelos só pediram que fosse uma criança sadia. 

 

3 - Como se deu seu processo de adoção após o cadastro ? 

 

Eles realizam uma pesquisa sobre minha vida, e informam se estou apta a adoção. 

Após isso entro em um cadastro de pessoas disponíveis e assim que entra uma criança com o 
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perfil que eu escolhi eles avisariam. Esperei esse processo todo por 5 anos, ate o dia que 

recebi uma ligação da assistente social do fórum informando que tinha entrado uma criança 

para a adoção que não era exatamente do perfil que eu havia escolhido mas que ela gostaria 

que conhece-se. Na mesma hora informei que tinha interesse em conhecer e foi marcada uma 

visita a Casa Vó Benedita, instituição que a criança se encontrava. Fui visita-la nesse primeiro 

contato esta tudo muito complicado na casa pois as crianças iriam ao medico, cheguei a ir 

junto pra acompanhar e mesmo com as dificuldades encontradas eu me interessei pela criança, 

voltei para casa e sinalizei a assistente do fórum sobre meu interesse, foi marcada uma nova 

visita na mesma semana, onde eu acompanharia a criança ao pediatra, onde pude ter um 

contato maior com ela e esclarecer minhas duvidas, assim decidi que ficaria com ela. A partir 

dai continuou-se o processo junto ao fórum e em alguns dias o juiz já liberou que eu fosse ao 

abrigo busca-la. Somos assistidos por um período após isso, para que se constatado que a 

criança foi bem recebida pelos familiares, que eu consigo sustenta-la, que ela esta bem e feliz 

junto a sua nova família, eu possa ter a guarda definitiva dela. 

 

4 - Como você soube da Casa da Vó Benedita? 

 

Tinha conhecimento da desta entidade em função das ações sociais promovidas pela 

Prefeitura, TV´s regionais ou arrecadações da sociedade local. No início do processo de 

adoção, recebi uma cartilha contendo algumas instituições que abrigam crianças, porém por 

decisão pessoal não realizei nenhuma visita. 

 

5 - Como você foi encaminhada para Casa do Vó Benedita? 

 

Após receber a ligação do judiciário, agendei um encontro com assistente social, que 

após algumas informações sobre a criança indicou o local que deveria encontrá-la. Também 

comentou sobre uma pessoa a ser procurada no local. 

 

6 - Você foi acompanhada por uma pessoa do judiciário no abrigo? 

 

Não fui acompanhada por ninguém do judiciário ao abrigo, apenas um parente 

próximo. 
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7 - Chegando na Vó Benedita, como você se apresentou? 

Juntamente com meus documentos pessoais, levei um documento com autorização do 

juiz para entrar no abrigo e conhecer a criança que estaria dentro dos padrões pré estabelecido 

no processo de adoção. Percebi que a secretaria/ recepcionista sabia da minha visita. 

 

8 - Como foi seu primeiro contato com a criança no abrigo? 

 

Certamente foi estranho, primeiro porque a descrição física e as informações que 

recebi da criança (possível adotada) não conferia com as informações que as voluntarias 

estavam compartilhando comigo. Segundo porque um grupo de crianças seria levado ao P.S 

para passar por consultas médias e neste caso, a criança (possível adotada) também seria 

levada para consulta. Acompanhei o grupo e encontramos algumas dificuldades no 

atendimento em função da quantidade de pessoas a serem atendidas no local, bem como a 

falta de uma estrutura diferenciada para o atendimento das crianças da Vo Benedita. 

Posterior a esta consulta, retornei para minha casa e a criança retornou para o abrigo. 

Levando em consideração que o dia seguinte era feriado, e depois fim de semana, recebi 

ligação da assistente social na segunda-feira comunicando a possibilidade de um segundo 

encontro, no dia da consulta com a pediatra. Este encontro ocorreu na mesma semana. 

 

9 - Por que a necessidade deste segundo encontro? 

 

Justamente em função de problemas de comunicação que tivemos no primeiro 

encontro. 

 

10 - Como foi o encontro na pediatra? 

Foi mito bom. Acompanhei a consulta e depois pude conversar somente com a 

pediatra e esclarecer todas as dúvidas. 

 

11 – Quais duvidas você tinha que não foram solucionadas nas comunicações anteriores? 

Por que as informações do Fórum não eram as mesmas informações da casa de 

acolhimento. Qual informação seria a correta? Uns exames que já estavam marcados, porém 

não tinha conhecimento do motivo da solicitação dos exames? Como conduzir a chegada da 
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criança na minha casa? Enfim, fiz um intensivo de 9 meses em 1 hora, sendo que a 

comunicação da pediatra foi de grande importância naquele momento. 

  

12- Como você comunicou sua decisão para o abrigo? 

 

Não comuniquei diretamente a Casa da Vó Benedita, na saída da pediatra liguei para o 

Fórum e comuniquei o interesse pela criança. Questionei próximos passos e seguimos o 

processo. 

 

13 - Quais foram os próximos passos? 

Retornei ao Fórum, assinei alguns documentos de posse e guarda. Estes documentos 

foram encaminhados ao juiz e em paralelo montei um enxoval básico para receber e manter 

uma criança. No mesmo dia recebi autorização e responsabilidade pela posse e guarda da 

criança e retornei ao abrigo para levar a criança para minha casa. 

 

14- Você recebeu alguma orientação no abrigo? 

Recebi informação apenas referente a levar uma mamadeira utilizada pela criança, 

para evitar rejeição. Orientaram quanto ao horário da mamadeira e tipo de leite, e fizeram a 

delicadeza de um banho rápido, e colocar um vestidinho que foi doação de uma sacolinha de 

Natal. Foi uma comunicação de mãe para mãe, apesar de não saber se as voluntarias são mães, 

não teve nenhuma orientação técnica dos profissionais do abrigo. 

 

15 -Como foi a retirada da criança do abrigo? 

Maravilhoso; porém difícil. Maravilhoso porque uma comunicação não verbal se 

estabeleceu e pude ler através dos olhos: 

“- Hei, que legal que você conseguiu voltar hoje, estou feliz por termos nos 

encontrados (adoção é um encontro de almas), estou ansiosa para conhecer minha casa”. 

Difícil porque ao passar pelas crianças que ali ficaram, precisei entender a expectativa 

de aguardar uma família e principalmente ter serenidade para ouvir os questionamentos e 

responder da melhor forma. Algumas crianças simplesmente ficaram olhando e intimamente 

se perguntando por que não eu? Recordo até hoje uma criança que ficou no portão olhando 

nossa partida. 

Vale mencionar que penso como deveria ser a comunicação com as crianças que 

permanecem no abrigo, enquanto outras são adotadas. 
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16 - A comunicação com a casa de acolhimento ou Fórum ainda existe? 

Com a casa de acolhimento não tenho mais contato; porém durante os seis primeiros 

meses, o processo prevê reuniões bimestrais onde com assistente social e psicóloga para 

acompanhar a evolução do entrosamento da Família.  
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APENDICE C – Questionário aplicado com a adotante do processo de adoção tardia 

 

Nome: Elaine da Cunha  

Idade: 48 anos     

Profissão:  Corretora de imóveis  

Entrevista realizada em 19 de Outubro de 2018   

 

1 – Como surgiu seu interesse na adoção?   

 

Sempre tive vontade de ter um filho, porem devido a um problema ginecológico nunca 

consegui engravidar o tempo foi passando e quando me deparei já estava com 40 anos de 

idade, foi aí que em comum acordo com o meu esposo entramos na fila da adoção. Meu 

processo durou por volta de uns três anos.  

 

2 – Como se deu seu interesse pela adoção tardia?   

 

Foi difícil definir essa questão, comecei a colocar na balança que a vinda de um bebê 

acarretaria diversas outras questões. Moro somente eu e meu marido na cidade, 

minha família inteira fica em Sacramento – MG não poderia contar com o auxílio deles na 

criação com a criança e naquele momento eu não me via mãe de um bebê. Foi partindo desse 

pensamento que optamos pela adoção tardia. Em contrapartida muitas pessoas nos 

questionavam referente a uma criança mais velha que já viria para o nosso convívio com 

um caráter formado. Para essas pessoas eu e meu esposo apenas respondíamos, nós vamos 

aprender com ele (a) e ele com a gente. Vai ser feita a vontade de Deus.  

 

3 - Como você soube da Casa da Vó Benedita?  

 

Tinha ciência da casa por causa das sacolinhas de natal que são feitar no final do ano 

para as crianças.   Já ajudei em alguns anos. Porem quando entrei no processo comecei a 

consultar na internet e achei o site e a página no facebook, 

 

4 - Como você foi o primeiro contato com a   Casa do Vô Benedita?  
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Tive contato com a casa quando fui comunicada pela assistente social do fórum que 

teria uma visita para conhecer a criança, chegando lá fui abordada pela assistente social da 

casa que de imediato começou a me perguntar se estava tudo bem se eu estava tranquila 

naquela situação e que a minha possível futura filha já estava ansiosa me esperando. Posso 

afirmar com todas as palavras que foi o momento mais emocionante da minha vida, eu olhava 

aquela menina de 10 anos me olhando receosa e eu não sabia nem como me portar. Toda a 

nossa primeira conversa os funcionários da casa que foram construindo, eles me perguntavam 

questões básicas mostravam o que ela gostava de fazer pediu para ela me contar como que 

tinha sido o dia dela entre outras questões. Posso dizer que no final da nossa conversa me deu 

um pouco de medo dela não ter gostado de nós por sermos do interior, nosso jeito é diferente 

e acredito que isso poderia ter assustado a menina., sendo bem sincera eu fiquei 

até desanimada. Porem no final da visita compartilhando essa “frustração” com o psicólogo, o 

mesmo me informou que o primeiro contato nem sempre é por completo positivo e que ao 

longo do processo de adaptação esse comportamento poderá mudar.  Fui informada pela 

assistente social da casa que eles entrariam em contato comigo para me dar uma posição 

conforme aquela entrevista e sinalizariam um próximo passo. Se passaram uns quatro dias 

mais ou menos e aí me ligaram da Vó Benedita solicitando a minha ida novamente na casa 

para passar alguns momentos com a criança.   

 

5- Você foi acompanhada por uma pessoa do judiciário no abrigo?  

 

Não, fui apenas eu e meu esposo. 

.   

6- Por que a necessidade deste segundo encontro?  

 

Fui informada pelo psicólogo da casa que por se tratar de uma adoção tardia, 

precisamos criar um vínculo entre nós (adotante/adotado). Esse processo de adaptação durou 

em média uns 3 a 4 meses, com o passar do tempo estávamos realizando até saídas aos finais 

de semana.  

 

7– Quais duvidas você teve que não foram solucionadas nas comunicações anteriores? 
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Eu percebi que algumas informações em relação às características da criança não 

estavam batendo junto com a realidade que eu tive no primeiro encontro no abrigo. Deixando-

me em questionamento até uma troca de crianças.  

 

8 – Quando e como foi notificado a você que a adoção positiva?  

 

Após todo o processo de adaptação foi sinalizado pelo abrigo que havia 

compatibilidade entre minha família e a suposta adotada. E eles encaminharam a conclusão ao 

judiciário para prosseguir com os tramites.  

 

9– Como se deu o final do processo de adaptação?  

 

O processo de adaptação só chegou ao final quando os funcionários do abrigo 

identificaram que a menina já estava aceitando “nós” como uma família. Segundo eles, 

é possível perceber através dos comentários que ela fez depois das visitas. 

 

10– Você ainda teve contato com a o abrigo depois da saída da criança da casa?   

 

Sim, eles fizeram algumas ligações para saber se tudo estava ocorrendo bem, mas de 

um modo bem informal.  

 

11 – Você acredita que a comunicação que foi estabelecida entre vocês (adotantes) e a 

casa de acolhimento contribuiu de forma positiva para a sua ligação com a criança?  

 

Sim, se não fosse os profissionais da casa mediando nossos encontros de primeiro 

momento eu não saberia como lidar com a criança fora do abrigo. Uma parte importante de 

citar é que eles auxiliam bastante quando contam do jeito da criança, seus costumes e manias 

isso nos ajuda a melhorar o nosso relacionamento. Acredito que por nos tratarmos de um casal 

que veio do interior, possuímos costumes um pouco adversos da cidade grande e isso poderia 

assustar a menina. Lembro-me claramente de quando o psicólogo contou que na cidade onde 

mora minha família possui cavalos andando pela rua a resposta dela foi “cavalo na rua? Como 

assim? Na rua não passam os carros?”. Apenas uma única questão que acredito que 

seja importante apontar foi a falta de feedback que eles informaram que fariam após as visitas. 
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Essa demora nos deixa apreensiva, mesmo tendo encontros contínuos com a criança a gente 

não poderia perguntar diretamente para ela o que estava achando de nós, isso poderia assusta-

la.  

  

 


