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“BEBÉ, DE OITO A DEZ 
MESES! INSCREVA-SE AQUI”

Estávamos em 2010 e os “Brads” tentavam adoptar uma criança há já um ano, seguindo todas as for-
malidades. Até que lançaram um anúncio no Facebook. Seis horas depois tinham uma resposta. Hoje 
têm os brinquedos de Kyler espalhados na sala. Cada vez há mais pessoas a seguir este método. O pro-
cesso online está a obrigar a repensar a adopção. TARA BAHRAMPOUR

N
uma noite, Sesa Juliana, grávida de 

cinco meses e sem nenhuma cer-

teza sobre o seu futuro, passava 

os olhos pelo Facebook quando 

tropeçou num pequeno anún-

cio. Na fotografi a viam-se dois 

homens sorridentes e lia-se o se-

guinte: “Casal gay carinhoso da 

área de Washington DC procura 

adopção aberta de uma criança. 

Se deseja para o seu bebé uma casa onde reina 

a felicidade, contacte-nos!”

Estava-se em 2010 e os dois homens, Brad 

Letson e Brad Benton, de Silver Spring, no 

Maryland, já tentavam adoptar uma criança 

há quase um ano. Tinham aberto o processo 

de adopção e cumprido as formalidades e re-

quisitos necessários junto de um centro local, 

fi zeram um site na Internet para exporem as 

suas intenções, mas, como muitos outros ca-

sais que tentam adoptar, já tinham percebido 

que é um processo que pode levar anos. 

Foi então que viram num programa de te-

levisão o testemunho de um casal que usou 

o Facebook para procurar uma criança para 

adopção e decidiram-se a tentá-lo também, 

pondo um anúncio que, na linguagem de Fa-

cebook, só podia ser lido por amigos e ami-

gos de amigos. Para sua grande surpresa, a 

resposta chegou-lhes seis horas depois. “Os 

Brads”, como são conhecidos entre os mais 

próximos, acharam que era bom de mais pa-

ra ser verdade. “Sentimo-nos excitados, mas 

também confusos”, diz Benton, que tem 41 

anos. “E procurámos manter alguma sensa-

tez.” Mas vários meses de trocas de emails e 

de conversas por Skype com Juliana serviram 

para se conhecerem melhor e em Outubro 

de 2010 assistiam ao parto do seu próprio 

fi lho, Kyler.

Numa destas noites, a criança de olhos 

brilhantes, agora com dois anos, brincava à 

bola com Benton na escada do duplex onde 

vivem. “Até há pouco tempo a adopção era 

um processo em que bem podíamos esperar 

sentados”, diz Letson, também com 41 anos. 

Ele próprio está sentado à mesa e ao lado, em 

pequenos vasos junto à janela, cresce man-

jericão e hortelã-pimenta; no chão vê-se um 

carro de bombeiros de brincar. “De facto, 

temos mesmo de ser proactivos... Por isso 

resolvemos perceber se conseguíamos chegar 

a algum lado por nossa iniciativa.”

A Internet e as redes sociais infi ltraram-se 

em quase todos os momentos das nossas vi-

das e agora servem também como instrumen-

to para quem procura, ou oferece, crianças 

para adopção. Não há estatísticas que nos 

assegurem o número de adopções já conse-

guidas através de contactos online. O que se 

sabe é que um processo de adopção pode ser 

moroso — sobretudo para casais do mesmo 

sexo, para os quais as hipóteses têm vindo 

a diminuir a nível internacional. E torna-se 

muito tentador a possibilidade de acelerar o 

processo online.  

“É uma tendência que tem vindo a ganhar 

cada vez mais peso e não me parece que vá 

Sentimo-nos excitados, mas também confusos”, 
diz Benton. Meses de trocas de emails com Juliana 
serviram para se conhecerem melhor e em Outubro 
de 2010 assistiam ao parto do seu próprio filho
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parar no futuro: aliás, está a acelerar-se, a mu-

dar as famílias, a mudar a noção de adopção.” 

Quem o diz é Adam Pertman, director execu-

tivo do Evan B. Donaldson Adoption Institute 

[centro de investigação e aconselhamento 

sobre as melhores práticas na adopção], em 

Nova Iorque, que recentemente tornou públi-

co um relatório sobre os efeitos da Internet na 

condução dos processos de adopção.

Mas é algo que pode também abrir muitas 

portas para questões e problemas que não 

são equacionados à partida.

“As pessoas estão a formar família de um 

modo tanto mais acelerado quanto efi caz, 

mas isso está também a ameaçar a ética da 

prática de adopção tal como a conhecemos”, 

diz ainda Pertman. 

“É algo que não é monitorizado, nem le-

gislado. Não sabemos o que as pessoas an-

dam a fazer. Nos centros de adopção, o pro-

cesso pode levar dois ou três anos, mas são 

facultadas consultas de acompanhamento 

aos candidatos a pais, bem como à mãe que 

irá doar o seu fi lho; há aqui uma pedagogia. 

Depois, chegamos ao online e vemos coisas 

como: “Bebé! De oito a dez meses! Inscreva-

se aqui!” 

Há casos em que a história é boa de mais 

para ser verdade. Os centros de adopção têm 

vindo a alertar quem os procura para os es-

tratagemas que podem encontrar pela frente 

— desde pessoas que respondem sucessiva-

mente aos anúncios dos candidatos a pais, a 

mulheres que alegam estar grávidas e exigem 
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pagamentos para acompanhar uma gestação 

que pode muito bem ser mentira.

Este tipo de situações, contudo, não são 

o bastante para demover as esperanças dos 

candidatos, que continuam a anunciar na 

Craiglist [um site de anúncios], no Facebook 

e noutros sites. Apresentam-se de uma forma 

simpática, afi rmam a sua disponibilidade pa-

ra pagar as despesas associadas à gravidez, 

criam sites onde abrem o coração sobre a 

vontade de serem pais e nos quais mostram 

fotografi as das suas casas, da vizinhança, dos 

amigos.

Mas até isso não é sinónimo de um resulta-

do rápido. Desde fi nais do Verão passado que 

Eddie Suarez, 39 anos, e Mehl Penrose, 45, 

amigos dos “Brads” e a viver em Columbia, 

esperam por um bebé depois de se terem ins-

crito num centro local. Inspirados no caso de 

sucesso dos amigos “Brads”, também eles co-

meçaram uma campanha online em Dezem-

bro, divulgando a mensagem via Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest e YouTube, sempre 

com hiperligações ao seu próprio site.

Até agora, não houve mulheres a respon-

derem-lhes de uma forma consistente, mas 

Suarez e Penrose dizem que só o facto de es-

tarem a colocar anúncios e a movimentar sites 

sobre o tema pode servir de alerta à sociedade 

para a questão das adopções por casais do 

mesmo sexo.

“Queremos servir de modelo — isto já está a 

acontecer, aqui e agora”, diz Suarez. “Todas 

estas plataformas da Internet fazem com que 

milhões nos vejam e nos sigam. E nunca se 

sabe quem pode conhecer alguém que esteja 

a planear adoptar.”

Tanto Suarez-Penrose como os “Brads” — 

que procuram agora adoptar um segundo 

fi lho, mas recorrendo a métodos mais tradi-

cionais — reencaminham as mulheres grávi-

das para os centros de adopção, porque só 

estes podem fi ltrar possíveis fraudes.

“A adopção já é, por si, algo de muito pesso-

al e íntimo. E exige que conheçamos pessoas 

de carne osso e não apenas de uma forma vir-

tual”, assegura Janice Goldwater, fundadora 

e directora da Adoptions Together, com sede 

em Calverton e um dos centros de adopção 

que também chegaram a dar assistência aos 

“Brads”.

Goldwater compara esta nova onda onli-

ne aos anos 1980, quando muitos casais que 

procuravam adoptar pagavam a publicidade 

para esse efeito em jornais locais. Mas ela 

acrescenta que, à medida que os americanos 

se mostram mais fl exíveis com a hipótese de 

adopções feitas de uma forma mais livre, a 

presença do acompanhamento especializado 

por centros de adopção é crucial, sobretudo 

numa fase em que a Internet retira privaci-

dade a este tipo de situações.

“Temos casos de pessoas adoptadas que 

acabam por se encontrar com as suas famílias 

biológicas através do Facebook sem o terem 

planeado”, justifi ca. “Vemos pré-adolescentes 

com 13 e 14 anos a terem, de repente, pedidos 

de amizade das suas mães biológicas.”

Os “Brads” estão livres de perigo no que 

respeita a este tipo de surpresa, uma vez que 

continuam em contacto com Juliana, que vive 

no Norte do estado de Nova Iorque. Contac-

tada por telefone, Juliana diz que se sente 

confortável com o facto de o seu fi lho ter si-

do adoptado por um casal gay. “Para nós, 

mulheres, não está no nosso código natural 

sentir que alguma vez vamos ser substituí-

das. Não pensamos que poderá aparecer uma 

nova namorada, não pensamos que poderá 

aparecer uma outra mãe”, diz. Apesar de os 

“Brads” terem total custódia sobre Kyler, é a 

ela a quem chamam “mãe” e a quem visitam 

regularmente. 

“Os pais gays são os melhores pais”, diz ela. 

“São eles que dão coisas como máquinas de 

gelados quando fazemos anos.”

Em Silver Spring, entretanto, chegou a hora 

de contar uma história para adormecer. Ky-

ler escolheu um livro que se chama “Daddy, 

Do You Love Me?” (Pai, Amas-me?) e é Letson 

quem lho lê e à sua amiga, uma cobra de plás-

tico. Kyler sobe à vez para as costas de Letson 

e de Benton e fi nge que eles são cavalinhos, 

gritando: “Andem rapazes!” Depois, encon-

tra um besouro e insiste em levá-lo de volta 

para o jardim. “Vai voltar para casa, para o 

pai e a mãe dele”, diz Leston, enquanto Ky-

ler deposita o bicho no relvado — para logo a 

seguir emendar: “Ou volta para casa do pai e 

do outro pai dele.”

a Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post


