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RESUMO
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é parte elementar da revolução
tecnológica sem precedentes que caracteriza a “sociedade em rede” (Castells) e que vem
acompanhada de transformações sociais, culturais e econômicas em diversos níveis. Ao
mesmo tempo em que apresenta inegáveis benefícios, como a comunicação sem fronteiras,
a revolução tecnológica nos coloca desafios também globais. Dentre esses, se encontra a
violência sexual contra crianças e adolescentes, multifacetada, global e interconectada.
Com o uso da TIC cada vez mais disseminado dentre as crianças e adolescentes
brasileiras, os riscos de aliciamento e abuso sexual on-line, agrupados na pesquisa na
categoria de violência sexual mediada pela TIC, atingem a todas; porém, crianças e
adolescentes pertencentes às classes sociais mais baixas são as mais vulneráveis. Aos
riscos reais somam-se a sensação de insegurança e o clamor por punição evocado por
grande parte da sociedade e estimulado pela mídia. Sob a denominação de luta contra a
“pedofilia na internet” prevalecem no Brasil, medidas de ordem punitiva, como criação de
novos tipos penais e aumento de penas. A dinâmica da violência sexual mediada pela TIC,
porém, indica o papel essencial que as vítimas desempenham para o sucesso do
aliciamento ou do abuso on-line; no entanto, as políticas nacionais de inclusão digital não
têm sido acompanhadas pelos necessários investimentos em estratégias de prevenção
vitimal. A presente pesquisa, portanto, sistematiza, de forma interdisciplinar, elementos
que possam subsidiar estratégias de prevenção vitimal de violência sexual contra crianças
e adolescentes mediada pela TIC. Parte de uma perspectiva dos direitos humanos de
crianças e adolescentes (com foco nos direitos à participação e ao desenvolvimento)
conectada a uma vitimologia que, integrada à criminologia, política criminal e dogmática
jurídico-penal (Baratta, Anyiar de Castro), situa-se no paradigma das inter(relações)
sociais (Pires) e considera crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, mas também
se preocupa com as percepções sociais a respeito do “crime” e do “criminoso”, razão pela
qual é também realizado um estudo das modalidades de violência sexual e de sua atual
conformação na lei penal brasileira, com foco na violência sexual mediada pela TIC. A
proposta integradora dos elementos estudados parte de um modelo de prevenção
multissetorial baseado na ecologia social, com foco no empoderamento de crianças e
adolescentes para, em nível de prevenção primária, estimular a adoção de atitudes de
prevenção e de auto-cuidado, e, em nível comunitário e social, informar estratégias de
prevenção integradas e medidas de prevenção secundária e terciária.

PALAVRAS-CHAVE
Criança e adolescente; violência sexual; tecnologia da informação e comunicação;
prevenção vitimal; vitimologia; direito da criança e do adolescente.
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ABSTRACT
The Information and Communication Technology (ICT) is an elementary part of
the unprecedented technological revolution that characterizes the "network society"
(Castells) and that is accompanied by social, cultural and economic changes at various
levels. At the same time it has undeniable benefits, such as communication without
borders, the technological revolution also poses global challenges. Among these lies the
multifaceted, global and interconnected sexual violence against children and adolescents.
With the increasingly widespread use of ICT among Brazilian children and adolescents,
the risks of the sexual abuse and grooming online (grouped here within the category of
sexual violence mediated by ICT), affect all, but children and adolescents belonging to
lower social classes are the most vulnerable. The real risks are increased by feelings of
insecurity and the urge for punishment evoked by much of society and encouraged by the
media. In the name of fighting against "pedophilia on the Internet", punitive measures are
prevalent in Brazil, such as the creation of new crimes and increase of criminal penalties.
Whyle the dynamics of the sexual violence mediated by ICT points to the essential role
that victims play in the success of deception or abuse online, national policies of digital
inclusion have not been accompanied by adequate investments in strategies of victimal
prevention. This research, therefore, systematizes interdisciplinary elements that may
support strategies of victimal prevention of sexual violence against children and
adolescents mediated by ICT. The perspective adopted is the one of children’s rights as
human rights (focusing on the rights to participation and development) connected to a
victimology (Baratta, Anyiar de Castro) that is integrated with criminology, criminal
policy and criminal law, within the paradigm of social inter(relations) (Pires). The
proposal, therefore, considers children and adolescents as subjects of rights, but also
concerns the social perceptions about the "crime" and "criminal", reason why a study of
the forms of sexual violence and its current conformation in the Brazilian criminal law is
also carried out, focused in sexual violence mediated by ICT. A review of national and
international victimological qualitative and quantitative surveys is included. These
elements are integrated based on a multisectoral prevention model (social ecology),
focusing on the empowerment of children and adolescents, at the level of primary
prevention, to encourage the adoption of prevention attitudes and self-care, and, at
community and social levels, to inform prevention strategies and integrated measures of
secondary and tertiary prevention.

KEY-WORDS: Children; sexual violence; Information and Communication Technology;
victimal prevention; victimology; child’s rights.
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INTRODUÇÃO
Em agosto de 2010, um popular site brasileiro publicou o seguinte artigo (do qual
destaco um trecho) em sua página sobre tecnologia:
“Logo depois do lançamento do iPad, enquanto adultos
comentavam extasiados o fato de a Apple ter criado um tablet com
tela sensível ao toque, uma garotinha de dois anos e meio fez
sucesso no Youtube pela naturalidade com que interagia com o
novo gadget (o objeto de desejo/2010 entre os fãs de tecnologia).
A menina do vídeo e aquele seu sobrinho de seis anos que já usa o
Messenger são exemplos de como a tecnologia conquista seus
usuários cada vez mais cedo – apesar de, muitas vezes, as crianças
não estarem preparadas para os riscos que ela traz. Ou seja: os
pequenos podem aprender a usar computadores e gadgets
sozinhos, mas eles ainda precisam de (muita) orientação sobre
como utilizar essas ferramentas da forma correta.”1

Se em 2010, quando foi publicada a reportagem, a cena acima descrita causava
espanto, crianças como a garotinha de dois anos de idade que interage com um
equipamento por meio de uma tela sensível ao toque, hoje, já não podem mais ser
consideradas exceção2.
Chamados de nativos digitais3, à primeira vista, essas parecem ser as crianças e os
adolescentes nos quais se foca a presente pesquisa. De fato, como indica a própria
reportagem, os pais e educadores dessas crianças e adolescentes têm demonstrado
preocupação com a segurança de seus filhos ao utilizar a tecnologia, especialmente
quando se trata de protegê-los da ameaça dos “pedófilos”. A mídia também comparece,
engrossando o coro contra a “pedofilia” 4 , pedindo punições mais severas e divulgando

1

IKEDA, Ana. Autodidatas da tecnologia, crianças ignoram bê-á-bá da segurança online. UOL Tecnologia.
02/08/2010. Disponível em http://tecnologia.uol.com.br/seguranca/ultimas-noticias/2010/08/02/autodidatasda-tecnologia-criancas-ignoram-be-a-ba-da-seguranca-online.jhtm, consulta em 04/10/2011.
2
Aliás, até mesmo animais (por exemplo, um gato) já foram filmados interagindo com tablets, estimulados
por programas especialmente criados para atrair sua atenção.
3
Crianças e adolescentes que têm acesso à tecnologia desde bebês. Para explicação mais detalhada do termo,
confira o Capítulo 1.
4
O uso dos termos “pedófilo” e “pedofilia” entre aspas é proposital. Uma breve discussão a respeito desses e
de outros termos, e de sua utilização estigmatizante será feita no Capítulo 2.
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com interesse e estardalhaço o desbaratamento de organizações internacionais de produção
e distribuição de pornografia infantil, contribuindo para a criação de um clima de tensão
social a respeito da questão.
Não se pode dizer que o medo de ter seu filho aliciado por meio de chats, redes
sociais e outras Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) não seja justificável e
não corresponda a uma realidade. O aliciamento de crianças e adolescentes on-line e o
abuso sexual on-line são reais. Ao mesmo tempo, também é certo que o temor transmitido
pela mídia cria uma sensação de insegurança que, em geral, não corresponde ao tamanho
do risco5.
O que as pesquisas indicam, porém, é que, por uma série de razões, o risco de
aliciamento e abuso sexual on-line parece6 ser menor justamente para os nativos digitais;
ironicamente, são estas as crianças e adolescentes representados na reportagem referida e
em muitas outras.
De fato, como se verá ao longo deste trabalho, o uso da tecnologia já está
disseminado dentre as crianças e adolescentes brasileiras. E uma parcela considerável – e
cada vez maior - dessas crianças e adolescentes é de classes sociais baixas. Essas crianças
usam a tecnologia com pouca informação a respeito dos riscos que apresenta e a respeito
de como preveni-los, como reagir diante de uma situação que lhes cause desconforto ou
medo, ou a quem pedir ajuda. Esses fatores, entre outros, aumentam sua vulnerabilidade.
Independente da classe social, todos estes meninos e meninas7 nasceram em uma
sociedade globalizada e informatizada, chamada pelo sociólogo Manuel CASTELLS de
sociedade em rede 8 . A sociedade em rede se desenvolve junto com o rápido
desenvolvimento da TIC, e a internet é a tecnologia que representa esta sociedade de

5

Para uma breve contextualização a respeito da questão do medo do crime e do risco, cf Capítulo 5.
Ainda não há estatísticas a respeito; as pesquisas consultadas, referidas ao longo deste trabalho,
demonstram que pais de nativos digitais também são usuários de tecnologia e, portanto, sabem orientar
melhor os seus filhos quanto ao uso seguro.
7
Os termos “menino(s)” e “menina(s)” são usados, ao longo deste trabalho, para identificar crianças e
adolescentes, respectivamente, dos sexos masculino e feminino. Não houve preocupação em tematizar
questões de gênero e de orientação sexual na presente tese, já que essas temáticas ampliariam os limites do
objeto. Quanto à definição de criança e adolescente, adota-se aqui a contida no artigo 2º do ECA:
“Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
8
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura, vol. 1 (A Sociedade em rede).
14ª reimpressão. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
6
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maneira mais emblemática. A internet, rede de redes, derruba fronteiras e permite, entre
outras coisas, conexões nunca antes imagináveis e comunicações em tempo real em
qualquer ponto do mundo com pessoas conhecidas ou desconhecidas.
Ao mesmo tempo em que, imersas nesse mundo, aprendem a utilizar
computadores, celulares e outros aparelhos de informação e comunicação cada vez mais
cedo, usufruindo dos benefícios da TIC, crianças e adolescentes da chamada geração
digital expõem-se aos riscos desse uso precoce contínuo, que incluem desde problemas
oftalmológicos devidos à falta de estímulo ao nervo óptico para enxergar de longe (miopia
induzida pelo excesso do uso do computador) até problemas de depressão e isolamento
social.
Porém, enquanto os mencionados riscos do uso contínuo tendem a atingir
primordialmente a parcela mais conectada desses jovens usuários, são as crianças mais
pobres e menos conectadas que estão mais expostas aos riscos que aqui definimos como
violência sexual mediada pela TIC, que inclui o aliciamento para fins de abuso,
exploração sexual e tráfico internacional de seres humanos e o abuso sexual on-line.9
Por sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que, em geral, os torna
mais vulneráveis que os adultos, crianças e adolescentes podem não ser capazes de
identificar esses riscos ao utilizar a tecnologia ou, identificando-os, podem subestimar a
sua intensidade ou superestimar a própria capacidade de evitar possíveis consequências de
comportamentos de risco.
No caso especial dos adolescentes, devem ser consideradas, ainda, as naturais
experimentações que fazem parte do desenvolvimento saudável da sexualidade, que ganha
força a partir da puberdade10.
Além dessas peculiaridades, crianças e adolescentes de classes sociais mais baixas
vivenciam outros elementos complicadores, que os tornam ainda mais vulneráveis, como a
falta de orientação dos pais e educadores e a falta de informação e acesso sobre a quem
recorrer caso algo aconteça.

9

Para o conceito de violência sexual mediada pela TIC adotado neste trabalho, cf Capítulo 2.
Cf, a respeito, Capítulo 4.
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Ao risco real soma-se a sensação de insegurança e o clamor por punição evocado
por grande parte da sociedade e estimulado pela mídia. Alguns setores do Estado (com
destaque para o poder legislativo) e movimentos da sociedade civil captam esses temores e
fazem da “luta contra a pedofilia na internet” a sua bandeira 11.
De fato, a proteção de crianças e adolescentes contra a exploração sexual é
unânime entre movimentos sociais: não há quem não se choque e sensibilize diante da
violação de uma criança ou de um bebê ou de cenas de crianças circulando entre clientes
de hotéis ou bares “especializados em turismo sexual”.
O que se verifica, porém, no Brasil, em termos de políticas públicas (inclusive
política criminal) para o enfrentamento da delicada questão da violência sexual mediada
pela TIC é a prevalência de um movimento que Maria Lúcia KARAM denominou de
esquerda punitiva12, que predomina entre as entidades de defesa de direitos da criança,
combinado com um fortíssimo movimento de Lei e Ordem, em constante expansão, que
tem como representantes de peso Deputados e Senadores que não hesitam em defender, ao
mesmo tempo, duas bandeiras (que, apenas aparentemente, são) completamente
contraditórias: a proteção de crianças e adolescentes contra a “pedofilia na internet” e a
redução da maioridade penal.
Se o governo brasileiro tem investido, nos últimos anos, em políticas nacionais de
inclusão digital 13, elas não têm sido acompanhadas pelos necessários investimentos em

11

Cf., a respeito, Capítulo 5.
KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio de
Janeiro, v. 1, n. 1, p.79-92, 1996.
13
Faço referência, por exemplo, ao programa UCA (Um Computador por Aluno), que “tem como objetivo
ser um projeto Educacional utilizando tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia produtiva
comercial no Brasil”. Segundo o site oficial do Programa, “em Janeiro de 2010 o consórcio
CCE/DIGIBRAS/METASYS foi dado como vencedor do pregão nº 107/2008 para o fornecimento de
150.000 laptops educacionais a aproximadamente 300 escolas públicas já selecionadas nos estados e
municípios. Cada escola receberá os laptops para alunos e professores, infraestrutura para acesso à internet,
capacitação de gestores e professores no uso da tecnologia. Seis municípios serão atendidos como UCA
Total,
onde
todas
as
escolas
serão
atendidas
pelo
projeto.”
(fonte:
http://www.uca.gov.br/institucional/projeto.jsp, consulta em 15.03.2012). Ainda a título de exemplo, foi
lançado em 2008 o Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE), que tem como objetivo “conectar todas as
escolas públicas urbanas à internet, rede mundial de computadores, por meio de tecnologias que propiciem
qualidade, velocidade e serviços para incrementar o ensino público no País”, sendo que (...) “as operadoras
autorizadas trocam a obrigação de instalarem postos de serviços telefônicos (PST) nos municípios pela
instalação de infraestrutura de rede para suporte a conexão à internet em alta velocidade em todos os
municípios brasileiros e conexão de todas as escolas públicas urbanas com manutenção dos serviços sem
ônus até o ano de 2025”. (Fonte: Portal do MEC, Secretaria de Educação à Distância, disponível em
12
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políticas/programas/projetos/ações de prevenção, com o intuito de educar crianças e
adolescentes para práticas seguras de uso da tecnologia.
As ações até agora tomadas em nível de política têm sido tão somente a realização
de investigações, como a CPI da Pedofilia do Senado e a edição, apressada e sem o amplo
e necessário debate público, de legislação penal repressora. Não há critérios mínimos
claramente estabelecidos para o desenvolvimento de estratégias de prevenção de violência
sexual mediada pela TIC e os programas/projetos/ações desenvolvidos desde o Plano
Nacional de 2002 até o momento constituem-se em ações isoladas, desencadeadas
principalmente por organizações não governamentais, que não têm uniformidade quanto a
premissas e objetivos, em muitos casos contribuindo para o reforço de uma ideologia do
medo do crime, ao invés de promover o uso seguro da tecnologia e incentivar a criação de
redes de solidariedade aproveitando as próprias tecnologias e as redes sociais.
Apesar desse movimento, as características do que aqui se está chamando de
violência sexual contra crianças e adolescentes mediada pela TIC, deixam clara a
necessidade de uma política de prevenção primordialmente focada na vítima (melhor
dizendo, nas vítimas potenciais), também denominada prevenção vitimal.
A dinâmica das condutas de violência sexual mediada pela TIC indica o papel
essencial que as vítimas desempenham para que o autor tenha sucesso em seu objetivo de
aliciar ou abusar sexualmente da criança ou adolescente do outro lado da tela.
É necessário, portanto, desviar o tradicional foco de estudos de prevenção – do
“criminoso”, “delinquente”, “pedófilo” - para a criança ou o adolescente que se encontra
em situação de vulnerabilidade.
A

partir

de

uma

perspectiva

de

prevenção

vitimal,

estratégias

(políticas/programas/projetos/ações) de enfrentamento da violência sexual mediada pela
TIC devem se basear em princípios e diretrizes interdisciplinares, notadamente dos direitos
humanos de crianças e adolescentes e da vitimologia de caráter humanista e integrada às
demais ciências criminais, com o objetivo de promover a participação ativa e solidária de
crianças e adolescentes na identificação de riscos e na busca de soluções. Esses critérios

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=823&id=15808&option=com_content&view=article,
15.03.2012).

consulta
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devem considerar a realidade em que estão inseridas crianças, adolescentes, suas famílias,
escola e sociedade hoje, os usos que crianças fazem da tecnologia, os riscos e benefícios
que apresentam.
As características da sociedade em que hoje vivemos, marcada pela expansão
rápida da tecnologia, que vem acompanhada de novas formas de sociabilidade, pelo
declínio do patriarcalismo e novos modos de organização familiar, economia global,
capitalismo informacional, tampouco podem ser excluídas da equação.
A abordagem interdisciplinar se faz necessária pela própria característica da
temática, que requer apreciações que partam do mundo da criança, do adolescente e de
seus direitos, abrangendo, ainda, os atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e
do Adolescente (SGD) responsáveis pelo cuidado desses sujeitos em desenvolvimento (a
escola, a família e a comunidade), e que considerem, também, os efeitos que estratégias de
prevenção exercem sobre as percepções sociais a respeito do “crime” e do “criminoso”.
Cabem, ainda, alguns esclarecimentos para melhor delimitar os contornos da
pesquisa.
Não se encontrará, aqui, uma apresentação de “histórico” sobre a temática central
ou sobre seus subtemas, como é tradicional nas teses e dissertações produzidas na área do
Direito. A uma, porque se trata, em parte, de tema atualíssimo (a história da internet e
demais tecnologias hoje abrigadas na expressão “tecnologia da informação e
comunicação” – TIC - não tem mais que 50 anos; o mesmo não se pode dizer da violência
sexual contra crianças e adolescentes, que sempre existiu, embora antes não tivesse nome
e nem merecesse tanto destaque); a duas, porque muitos outros pesquisadores já
apresentaram a história da violência sexual contra crianças ou a história do nascimento da
internet e da era da informação de modo aprofundado, razão pela qual são referenciados
neste trabalho. Assim, eventual digressão histórica é feita quando necessária para a
contextualização ou discussão do tema em questão.
É preciso, ainda, salientar que o foco desta pesquisa não é a política criminal de
prevenção de delitos relacionada ao autor de crime, entendida tanto como política de
conscientização da população, intervenção precoce junto a grupos considerados de risco
ou intervenções a posteriori (identificadas com as teorias da pena e, em última instância,
9

com a própria função do Direito Penal). Por esta razão, não se faz um exame aprofundado
dos delitos, de seus autores identificados ou potenciais, das motivações ou causas do
delito, da política de penas etc, seja sob a perspectiva dogmática, seja sob a perspectiva
criminológica ou político-criminal.
Apesar de realizado no âmbito de um programa de pós-graduação em Direito, este
trabalho também não se propõe a examinar os crimes do ponto de vista vitimodogmático.
Assim, não são discutidas a fundo categorias como bem-jurídico penal, e tampouco são
examinadas a fundo as opções valorativas consubstanciadas na lei. Também não é objetivo
deste trabalho apresentar propostas de construção ou interpretação legislativa,
características da dogmática.
Não se ignora que as Ciências Criminais constituem um todo que, apesar de
composto de partes distintas e com escopos e metodologias bastante específicos, deve ser
pensado, formulado e executado de modo integrado. Porém, abordar em profundidade
todos estes aspectos requereria uma dedicação e aquisição de saberes que não são
realizáveis no âmbito de um trabalho individual e limitado no tempo, como é o caso da
presente tese. Mais ainda porque outro ramo do saber jurídico, que é o Direito da Criança
e do Adolescente, vem acrescentado às bases teóricas utilizadas neste trabalho.
Assim, aspectos que se relacionam com o tema do trabalho, mas que não são
diretamente pertinentes a ele, como discussões a respeito da criminalização ou não de
determinadas condutas, ou mesmo debates aprofundados a respeito da consequência da
participação da vítima na formulação das figuras típicas ou na sua aplicação aos casos
concretos, não são realizados neste trabalho, por não constituírem seu objeto principal.
Espera-se que as questões suscitadas possam despertar outras reflexões, mais
aprofundadas, sobre cada uma dessas temáticas específicas; além disso, almeja-se que os
elementos desenvolvidos sejam, também, úteis aos profissionais do Sistema de Garantias
de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD), em todos os níveis, que enfrentam,
cotidianamente, as angústias sobre como encaminhar as questões delicadas que dizem
respeito à proteção de crianças e adolescentes, subsidiando a criação de estratégias para o
enfrentamento da violência sexual mediada pela TIC.
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Para os fins deste trabalho, por Tecnologia da Comunicação e Informação (TIC)
entende-se a “expressão geral que inclui qualquer aparelho de comunicação ou sua
utilização, abrangendo rádio, televisão, telefones celulares, computadores, equipamentos
(hardware) e programas (software) de rede e sistemas de satélite, bem como os diversos
serviços e aplicações nos quais são utilizados, como videoconferências, bate-papo on-line,
educação à distância etc”14.
O enfoque vitimológico, apesar de apresentado ao final, perpassa todo o trabalho;
buscou-se construir a pesquisa, preferencialmente, a partir de outras pesquisas que tenham
foco na criança/adolescente e/ou que tenham buscado ouvir as vozes de crianças e
adolescentes a respeito de suas próprias realidades.
A pesquisa é apresentada em três partes. Na Parte I, organizada em dois capítulos,
apresenta-se um quadro breve da sociedade pós-moderna, caracterizada a partir dos
estudos do sociólogo Manuel CASTELLS, com foco, especialmente, nas transformações
geradas pela revolução da TIC, nas novas formas de sociabilidade atreladas ao uso da TIC
e na relação entre violência contra crianças e adolescentes e as transformações econômicas
na sociedade em rede. Apresentam-se os desafios e oportunidades que as novas TIC
trazem para a vida de crianças, e a interação de suas condições de vida off-line com a sua
vivência on-line. Valores, usos e costumes de crianças e adolescentes, semelhanças e
diferenças entre classes e realidades sociais diferentes são enfocados, dentro das
limitações a que se restringe este trabalho. É feita, ainda, uma revisão de pesquisas com
dados qualitativos e quantitativos a respeito dos usos da TIC por crianças e adolescentes
no Brasil.
Ainda na Parte I, Capítulo 2, são sistematizados, de forma interdisciplinar,
conceitos-chave para a compreensão das múltiplas e integradas facetas do que se entender
por violência sexual contra crianças e adolescentes e, mais especificamente, do que se
entende aqui por violência sexual mediada pela TIC, delimitando-se mais o foco do
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A definição ora utilizada pretende ser de rápida compreensão; não se ignora, porém, que a expressão TIC
se relaciona a um novo paradigma tecnológico e, portanto, contém em si mais que meras exemplificações de
tipos de tecnologias. Para uma elaboração um pouco mais detalhada a respeito, cf Capítulo 1.
CURRIE, Vanessa. Série de Manuais do Círculo dos Direitos da CPP: Planejamento Reflexivo para
Mudança Social. Tradução: Viviane Fontoura; Coordenação e Revisão Técnica da edição brasileira: Maria
Emilia Accioli Nobre Bretan. Victoria/BC: International Institute for Child Rights and Development, 2011.
(no prelo); p.154.
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trabalho. Os conceitos de violência, abuso e exploração sexual e as definições de autores
de violência sexual são estudados a partir da perspectiva jurídica (nacional e internacional,
com apoio, especialmente nos estudos de MACHADO), à qual são incorporados aportes
de outros saberes (ciências sociais e psicologia) para a sua compreensão. A violência
sexual mediada pela TIC é caracterizada não somente a partir do enfoque jurídico-penal (e
de seu tratamento no direito brasileiro), mas também inclui dados de pesquisas de
vitimização feitas com crianças e adolescentes, e uma descrição da dinâmica do
aliciamento e abuso sexual on-line entre o adulto e a criança/adolescente.
Na Parte II, o foco passa para os direitos de crianças e adolescentes, dentro da
perspectiva dos Direitos Humanos. O Capítulo 3 concentra-se no estudo do direito à
participação, ainda negligenciado no Brasil tanto no campo teórico quanto na prática.
Parte-se dos documentos internacionais de direitos e, posteriormente, investiga-se a
interpretação que a ele tem sido dada na doutrina jurídica nacional. Além disso,
examinam-se a concepção como protagonismo juvenil (COSTA) e identificam-se práticas
exitosas de participação de crianças e adolescentes no Brasil.
Um estudo interdisciplinar do direito ao desenvolvimento é realizado no Capítulo
4, a partir de documentos nacionais e internacionais, tanto do ponto de vista jurídico
quanto

a partir dos aportes teóricos da psicanálise (FREUD e WINNICOTT,

especialmente) e da psicologia do desenvolvimento (PIAGET, LA TAILLE). A estreita
conexão entre o desenvolvimento e a participação é apresentada, sendo que os estudos são
diferenciados em criança e adolescentes.
Na Parte III, é realizado um estudo a respeito da perspectiva vitimológica que,
integrada com os Direitos Humanos, com a Criminologia, a Política Criminal e a
Dogmática, adote uma visão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e rompa
com os estereótipos comumente atribuídos não só a estes sujeitos, mas também ao
“pedófilo” (aqui chamado de ator envolvido na (com a) violência sexual contra crianças e
adolescentes). Identifico a visão a respeito de crianças e adolescentes ligada às doutrinas
tutelares de menores, ainda hoje presente no discurso jurídico-penal e, até recentemente,
também na literatura vitimológica e no meio social, que se reflete nas medidas políticocriminais prevalentemente repressoras que têm sido adotadas para o enfrentamento da
violência sexual mediada pela TIC. Promovo um diálogo entre a Criminologia e
12

Vitimologia críticas de BARATTA e ANYIAR DE CASTRO e o paradigma das (inter-)
relações sociais proposto por PIRES, a partir da interpretação de SÁ, advogando por uma
perspectiva vitimológica integradora.
Apresenta-se a seguir um modelo de intervenção que se considera adequado para a
elaboração de estratégias de prevenção vitimal, ligado à psicologia do desenvolvimento,
identificando suas principais características e a sua pertinência com a questão da
prevenção da violência sexual mediada pela TIC. Identifica-se também uma lacuna,
propondo-se a inserção consciente de uma reflexão a respeito do medo do crime, no
sentido de aproximar a proposta interventiva do paradigma vitimo-criminológico
identificado

anteriormente; ao final, apresentam-se sucintamente os três níveis de

prevenção vitimal (primária, secundária e terciária).
Na Conclusão, busca-se a integração entre as três partes do trabalho,
sistematizando-os de modo a indicar os elementos que, na presente proposta, devem ser
contemplados na elaboração de estratégias de prevenção vitimal de violência sexual
contra crianças e adolescentes mediada pela TIC.

(i) Objeto e objetivo da pesquisa
Objeto: prevenção vitimal da violência sexual contra crianças e adolescentes mediada
pela Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).
Objetivo: identificar elementos teórico-práticos interdisciplinares que possam subsidiar
estratégias (políticas/programas/projetos/medidas) de prevenção vitimal da violência
sexual contra crianças e adolescentes mediada pela Tecnologia de Informação e
Comunicação

(ii) Justificativa
Em novembro de 2008, entre os dias 25 e 28, realizou-se no Rio de Janeiro o III
Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
com a participação maciça de governos, organizações intergovernamentais, organizações
13

não-governamentais, instituições de direitos humanos, ouvidores, setor privado,
operadores do direito, líderes religiosos, parlamentares, pesquisadores e acadêmicos,
sociedade civil e crianças e adolescentes.
Como parte do Tema 1 - Formas de Exploração Sexual Comercial e Seus Novos
Cenários foram realizadas as seguintes oficinas específicas no eixo pornografia infanto
juvenil na internet15, com a participação de crianças e adolescentes16:

Interação no âmbito virtual e seu impacto na proteção
de crianças e adolescentes;

Vulnerabilidade, resiliência e respostas terapêuticas em
relação à vitimização no âmbito virtual;

Análise e coleta de dados relativos ao abuso sexual
dentro e fora da internet;

Identificação das vítimas e apoio;

Prevenção e educação para a auto-proteção da criança
e do adolescente [destaquei]

Dentre outras recomendações realizadas por este grupo de trabalho 17, a autoproteção
de crianças e adolescentes aparece em destaque, merecendo a seguinte recomendação (in
verbis):
“É fundamental a implementação de programas de
sensibilização para educar as crianças e pais sobre os riscos
potenciais associados ao uso de novas tecnologias. O estímulo

15

Cada painel teve suas discussões pautadas em eixos estratégicos. Para o tema 1 - Formas de Exploração
Sexual Comercial e Seus Novos Cenários, os eixos apontados foram:
• tráfico interno e internacional;
• pornografia infanto-juvenil na internet;
• exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo;
• exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de prostituição. (Anais do III Congresso Mundial
de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do III Congresso Mundial de
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Rio de Janeiro, 2008. Disponível em
http://portal.mj.gov.br/sedh/Anais-IIICM.pdf, download em 20/12/2012; p. 16.)
16
Anais do III Congresso... p. 17.
17
Constam, ainda, deste Grupo de Trabalho, recomendações a respeito da necessidade de avanços
legislativos (complicado por conta do desenvolvimento contínuo da tecnologia); aprimoramento da
cooperação entre países; ferramentas eficazes para a coleta e análise de informações de abuso sexual online,
criação de unidades nacionais especializadas para investigação, assim como para o atendimento de vítimas e
serviços de assistência aos infratores; treinamento de agentes da Lei; necessidade de maior informação ao
público em sites e redes sociais a respeito dos riscos ou criação de sistema de bloqueio de informações;
necessidade de melhoria dos filtros de material pornográfico na Internet e de prioridade no desenvolvimento
e implementação de safelines e hotlines e procedimentos de denúncias seguras e simples; proibição de
criação, distribuição e visualização de imagens e materiais relacionados a abusos contra crianças em todos os
países; treinamento e advocacy. O escopo da maior parte dessas recomendações, todavia, foge do objeto
desta pesquisa, razão pela qual não serão objeto de análise. Anais do III Congresso Mundial... p. 50-51.
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à utilização segura das novas tecnologias e comportamentos de
auto-proteção deve ser introduzido em todos os currículos nas
escolas, juntamente com uma formação adequada dos
professores”18.

A participação de crianças e adolescentes também mereceu destaque durante o
Congresso, tendo sido, aliás, um de seus diferenciais. Dentre as recomendações do grupo
que trabalhou sobre esta temática se encontram a necessidade de “promoção da
participação significativa e ética das crianças” e da importância da promoção “da
institucionalização da sua participação a partir de uma abordagem baseada em direitos”; a
necessidade de estabelecimento, pelos governos, de “estratégias claras sobre a forma como
pretendem promover o direito das crianças à participação, incluindo o fornecimento de
informações e de estruturas protetivas para crianças, o envolvimento de crianças no
processo de decisão (como na formulação de políticas, mas também no desenvolvimento
de programas de reabilitação para sobreviventes de exploração sexual)”; com o “uso de
ferramentas específicas que permitam e promovam a participação autônoma das crianças e
adolescentes na construção de políticas públicas” 19.
A Declaração do Rio de Janeiro para Prevenir e Eliminar a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes

20

, documento resultante do Congresso, deixa clara, no

Preâmbulo, a preocupação com a temática: “Expressamos preocupação com a
continuidade dos elevados níveis de exploração sexual de crianças e adolescentes em
Estados de todas as regiões, com o aumento de determinadas formas de exploração sexual
de crianças e adolescentes, em particular por meio do abuso da Internet e de tecnologias
novas e em desenvolvimento, e como resultado da crescente mobilidade de violadores em
viagens e no turismo”. [destaquei]
Outra preocupação apresentada no Preâmbulo da Declaração é com a falta de
informação baseada em conhecimentos atualizados e na “riqueza das experiências de
campo nas áreas da prevenção e proteção de crianças, cumprimento da lei e apoio a
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Anais do III Congresso... p. 53.
Idem, p.54 55.
20
Idem, anexo III, p. 65.
19
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vitima”, assim como com a “insuficiência de trocas proativas de experiências e de lições
aprendidas” (item 22).
A Declaração recomenda ainda a realização de pesquisas a respeito de “(...) novas
manifestações de exploração sexual, incluindo mudanças de modalidades, atores,
mecanismos e locais utilizados; (...) a natureza e o impacto da interação social virtual
entre crianças e seu potencial para prevenir a exploração sexual de crianças e
adolescentes e a proteção destes em contextos culturais e sociais diversos (...)”.
[destaquei]
Desde a elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-Juvenil, em 2002, o foco da política nacional de enfrentamento tem sido o
atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Diversas
medidas têm sido tomadas neste sentido, dentre outras, medidas de atendimento, como a
oitiva humanizada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual (chamada de
“depoimento especial” ou “depoimento sem dano”) e a implementação do Disque
Denúncia (Disque 100) e de recepção de denúncias on-line pela Polícia Federal
(http://denuncia.pf.gov.br/).
Programas preventivos também têm sido desenvolvidos, como a divulgação de
informações de proteção por meio de cartilhas, gibis e outros meios, publicados on-line e
em papel, para diversos públicos-alvo. Cursos, capacitações e oficinas têm sido
desenvolvidos por Organizações Não Governamentais (ONGs) nacionais e internacionais
como Safernet, Childhood Brasil e IICRD.
No processo de revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-Juvenil deixou-se claro que há uma carência de um debate aprofundado para
definir conceitos e métodos que orientem o trabalho de prevenção à violência sexual, com
ênfase no “empoderamento de crianças e adolescentes, para que possam conhecer,
defender e exercer de forma segura e protegida a sua sexualidade”, sendo um desafio
“vencer a visão adultocêntrica” 21.
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O processo de revisão do Plano Nacional: Relatório de Acompanhamento 2007-2008. Brasília, 2008; p.
11.
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A revisão do Plano incorporou, ainda, a previsão de outras medidas para o
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes facilitada pela
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Há, portanto, ao menos por parte dos
atores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), uma intenção de estabelecer uma
política coerente para o enfrentamento da questão.
Por outro lado, o punitivismo ainda tem seu espaço garantido, o que pode ser
observado por um rápido exame do relatório final da CPI da Pedofilia 22: a maior parte das
recomendações consiste em medidas punitivas ou de investigação e persecução penal que
vão de incremento de penas e condições mais duras de cumprimento de penas para
“pedófilos”23 à sugestão de maior aparelhamento de polícias.
A demanda para providências de medidas repressivas é mundial. Tratados e
Acordos assinados nos últimos dez anos têm clamado aos signatários que estabeleçam leis
e regras (de caráter penal, civil e administrativo) para a prevenção e repressão da
pornografia infantil. Alguns desses documentos são o Protocolo Facultativo à Convenção
sobre os Direitos da Criança referente à Venda de Crianças, à Prostituição infantil e à
Pornografia Infantil, das Nações Unidas (ratificado por 129 Estados, em 15 de novembro
de 2008) a Convenção n° 182, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada
em 1999, a Declaração e Agenda para Ação de Estocolmo (The Stockholm Agenda for
Action against Commercial Sexual Exploitation of Children, 1996) e o Compromisso de
Yokohama (Yokohama Global Commitment), sem falar nos documentos e recomendações
produzidos pelo Conselho da Europa, como a Convenção sobre Cibercrime (Convention
on Cybercrime) de Budapeste, também conhecida como Convenção de Budapeste (em
vigor a partir de 2004) e as Diretrizes para Cooperação entre Provedores de Internet e
Agentes da Lei contra o Cybercrime (Guidelines for the Cooperation between Law
Enforcement and Internet Services Providers Against Cybercrime), adotadas em 2008 pelo
Conselho da Europa.

22

BRASIL. SENADO FEDERAL. CPI da Pedofilia na Internet. Relatório final. Brasília, Senado Federal,
2010. Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85380&tp=1. Download
em 17/12/2010.
23
Este e outros termos utilizados para se referir a autores de violência sexual contra crianças e adolescentes
foram objeto de análise no Capítulo 2, supra.
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Por exemplo, a Declaração do Rio de Janeiro para Prevenir e Eliminar a
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, já mencionada, recomenda a “adoção de
medidas legislativas por mais Estados para fortalecer a proteção de crianças contra a
exploração sexual, de acordo com obrigações internacionais, incluindo a promulgação de
provisões legais para proteção de crianças vítimas de exploração sexual durante os
processos de investigação criminal e julgamento de possíveis violadores, levando em
consideração as Diretrizes das Nações Unidas sobre Justiça em Assuntos que Envolvam
Crianças Vítimas e Testemunhas de Crimes 24”.
Dentre as observações e recomendações oriundas dos Grupos de Trabalho, a
respeito da proteção de crianças e adolescentes no espaço cibernético 25 , constam
recomendações a respeito da necessidade de avanços legislativos (complicado por conta
do desenvolvimento contínuo da tecnologia); aprimoramento da cooperação entre países;
ferramentas eficazes para a coleta e análise de informações de abuso sexual on-line;
criação de unidades nacionais especializadas para o atendimento de vítimas e serviços de
assistência aos infratores; treinamento de agentes da Lei; necessidade de maior informação
ao público em sites e redes sociais a respeito dos riscos ou criação de sistema de bloqueio
de informações etc.
Em meio às demandas por repressão, todavia, há demanda clara por prevenção,
como aponta o Grupo de Trabalho supra citado, com relação à temática Autoproteção de
crianças e adolescentes: há a necessidade de “implementação de programas de
sensibilização para educar as crianças e pais sobre os riscos potenciais associados ao uso
de novas tecnologias. O estímulo à utilização segura das novas tecnologias e
comportamentos de autoproteção deve ser introduzido em todos os currículos nas escolas,
juntamente com uma formação adequada dos professores”
A literatura estrangeira 26 pesquisada também indica a necessidade da adoção de
estratégias de prevenção com foco nas vítimas e também em seus familiares.

24

Anais do III Congresso... Anexo III, p. 66
Idem, p. 25.
26
Cf, a respeito, SANZ MULAS, Nieves. Pornografia en internet. Revista Penal, Barcelona, n. 23, p.181202, jan. 2009; revisões bibliográficas densas realizadas apontam para a necessidade de mais estudos ligados
à prevenção: CHOO, Kim-Kwang Raymond. Online child grooming: a literature review on the misuse of
social networking sites for grooming children for sexual offences. Australian Institute of Criminology, 2009.
25
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“Iniciativas de educação amplas e focadas, que envolvem tanto as meninas quanto
suas famílias nas localidades onde as meninas podem acessar seu mundo virtual, seriam
um primeiro passo bastante positivo. Tais oportunidades de aprendizado poderiam
desmistificar um pouco do mundo on-line para os pais, e ao mesmo tempo fornecer
informações-chave para as meninas, abrindo um canal de comunicação bem-vindo entre as
meninas e seus pais, que pode ser acessado sem medo de rejeição ou repreensão”.27
Como se vê, a relevância da temática é inegável e há uma demanda social e dos
formuladores de políticas públicas pelos estudos e pesquisas a respeito. A produção
brasileira, todavia, ainda é incipiente, em especial nas ciências criminais, conforme se
comprovou durante as pesquisas realizadas ao longo da presente pesquisa.
Nota-se a necessidade não só do fomento de medidas preventivas, num país cuja
tradição é a política punitiva e repressora que, sabe-se, pouco faz no sentido de evitar a
vitimização, atuando somente quando o mal já foi causado, mas também da sistematização
de elementos teóricos para subsidiar o desenvolvimento de estratégias de prevenção.
É neste cenário que a presente pesquisa se justifica, pretendendo-se contribuir para
a constituição de um corpo de saberes a respeito da violência sexual contra crianças e
adolescentes mediada pela TIC, propondo uma visão integrada da prevenção vitimal e do
direito da criança e do adolescente.
Espera-se, ainda, que os elementos pesquisados possam subsidiar a elaboração de
estratégias concretas de prevenção vitimal para o enfrentamento da violência sexual
mediada pela TIC, de modo a contribuir para uma efetiva maior proteção de crianças e
adolescentes face a esses desafios.

Disponível em http://aic.gov.au/crime_types/cybercrime/prevention.aspx; Youth Safety on a Living Internet:
Report of the Online Safety and Technology Working Group. 2010, p. 66. Disponível em:
http://www.ntia.doc.gov/reports/2010/OSTWG_Final_Report_060410.pdf; Enhancing Child Safety &
Online Technologies: Final Report of the Internet Safety Technical Task Force to the Multi-State Working
Group on Social Networking of State Attorneys General of the United States,” the Berkman Center for
Internet & Society at Harvard University, December 31, 2008.
27
PLAN INTERNATIONAL. Because I Am A Girl: the State of the World’s Girls 2010. Digital and Urban
Frontiers: Girls in a Changing Landscape. London: Plan International, 2010, (tradutor nd), disponível em
http://www.plan.org.br/publicacoes/download/adolescentes_brasileiras_mundo_digital.pdf; p. 133.

19

(iii) Método
Para realizar os objetivos do presente trabalho, foi realizada revisão de literatura
nacional e internacional a respeito dos seguintes temas: crimes sexuais contra criança e
adolescente praticados por meio da tecnologia (pornografia infantil, abuso sexual on-line,
aliciamento on-line entre outros); criminologia (especialmente a questão da figura do
“pedófilo” e todo o estigma que o cerca); política criminal; prevenção criminal
(especialmente prevenção vitimal); delitos sexuais e delitos cibernéticos; vitimologia (com
foco nas vítimas de crimes sexuais e nas vítimas criança e adolescente); direitos humanos
da criança e do adolescente na ordem internacional e interna – Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, Constituição Federal de 88 e Estatuto da Criança e do
Adolescente; psicologia do desenvolvimento; psicanálise e ciências sociais.
A pesquisa foi realizada tanto presencialmente quanto on-line, em bibliotecas de
universidades nacionais localizadas na cidade de São Paulo (como USP e PUC) e
internacionais, quando o acervo se encontrava disponível on-line, bibliotecas
especializadas (como a do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim). Além
disso, material foi coletado em sites confiáveis na internet, como bancos de dados de
trabalhos acadêmicos (como Scielo), sites de organismos internacionais – ONU, UNICEF
etc – e sites específicos de institutos brasileiros e estrangeiros. Algumas obras de
referência também foram adquiridas ou já eram parte de meu acervo.
Não há muita produção científica nacional a respeito da temática principal deste
trabalho, em especial em publicações especializadas em direito penal e criminologia. Na
pesquisa realizada no Brasil, foram localizados alguns materiais sobre bullying e
cyberbullying, além de artigos sobre a vitimização de crianças e adolescentes no caso de
crimes sexuais. Apesar da identificação, com relativa facilidade, de material a respeito de
prevenção de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e de prevenção
criminal, escasso material científico foi localizado a respeito da prevenção da violência
on-line e sobre prevenção vitimal. Em geral, os trabalhos acadêmicos em ciências
criminais que foram localizados a respeito da violência sexual na internet abordam
somente a “pedofilia”, os “pedófilos” e a discussão a respeito da responsabilização de
abusadores e de pessoas físicas que mantêm ou trocam conteúdo de pornografia
infantojuvenil na rede mundial de computadores.
20

Foram identificadas, também, monografias de jovens graduandos, o que parece
indicar que o tema está despertando o interesse de jovens - pouco mais velhos do que as
crianças e adolescentes sujeitos deste estudo. São trabalhos recentes, defendidos entre
2008 e 2011, o que indica que esta é uma preocupação crescente dos jovens pesquisadores,
que conhecem o problema de perto e querem refletir sobre ele.
Com relativa facilidade encontra-se literatura técnica a respeito do tema violência
sexual e TIC (muitas vezes inserido dentro de tema mais amplos, como dicas gerais de
navegação segura, que vão além dos riscos da violência sexual) sob a forma de cartilhas,
guias ou relatórios de projetos/programas. Vale dizer que, se alguns desses materiais
expressam clichês e lugares comuns, reforçando a ideologia punitivista da lei e da ordem
que costuma cercar a temática da violência sexual, é preciso salientar que uma parte não
desprezível dos acadêmicos que estudam as questões da infância e juventude no Brasil
compõem, direta ou indiretamente, o corpo técnico, consultivo ou diretivo de órgãos de
formulação de políticas públicas para a infância e juventude, como o Conanda, e de
organizações não governamentais de relevância na mesma área, como o Unicef. Isso
explica, em parte, o fato de que as fontes de consulta do presente trabalho se constituem,
em grande parte, de publicações dessas organizações governamentais ou não
governamentais, documentos estes que, ao mesmo tempo em que são facilmente acessíveis
para o público leigo (não acadêmico), constituem-se em material confiável para consulta,
já que desenvolvidos pelos mesmos profissionais que têm realizado pesquisa acadêmica a
respeito, como, por exemplo, é o caso de Benedito Rodrigues DOS SANTOS, consultor
do Unicef, professor da Universidade Católica de Brasília e respeitado pesquisador da
área, com doutorado e pós-doutorados em reconhecidas universidades estadunidenses,
como Universidade Johns Hopkins e Universidade da Califórnia em Los Angeles.
Em outros países, especialmente nos anglo-saxões, como Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá e Austrália já há produção científica bem mais intensa, seja sobre a
temática específica da violência sexual mediada pela TIC, seja sobre temas mais amplos,
como a relação das crianças e adolescentes com a tecnologia. Um exemplo é o projeto
interdisciplinar de pesquisa da Universidade de Harvard, denominado Digital Natives
(Nativos Digitais) (http://cyber.law.harvard.edu/research/youthandmedia/digitalnatives),
em colaboração com a Universidade de St Gallen, na Suíça, que pesquisa as práticas dos
adolescentes no mundo digital e as intersecções dessas práticas com a educação e a lei. O
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projeto é composto por advogados, etnógrafos, sociólogos, especialistas em mídia,
educadores e psicólogos especializados na interação humanos-computadores. O projeto
busca “nutrir e proteger as possibilidades criativas, educacionais e revolucionárias das
interações dos jovens no espaço digital e, ao mesmo tempo, responder às sérias
preocupações que acompanham a vivência on-line”.
O Instituto Australiano de Criminologia (Australian Institute of Criminology)
também disponibiliza por meio de seu website (www.aic.gov.au) uma série de artigos
produzidos por diversas instituições ao redor do mundo, razão pela qual foram coletados
materiais ali; especialmente, foi utilizado um extenso e detalhado documento de revisão de
literatura internacional a respeito do aliciamento on-line.
A produção acadêmica desses países é acompanhada por uma clara preocupação
com a prevenção - tanto por parte de instituições do terceiro setor dedicadas à questão
(como o inglês The Child Exploitation and On-line Protection Centre – CEOP http://ceop.police.uk/), quanto pelo governo (em nível nacional e regional – União
Europeia); esta preocupação se reflete em campanhas e materiais educativos e
informativos para diversos públicos-alvo, inclusive (e principalmente) adolescentes.
O tema estudado demandava a perspectiva interdisciplinar, necessária para,
integrando saberes, oferecer uma vista panorâmica capaz de indicar caminhos para a ação.
Adotada esta perspectiva, o que se propõe é a articulação das complexas apreciações
teóricas relativas aos subtemas em que se divide o objeto principal, buscando-se “cobrir”
os principais aspectos do problema.
Para estruturar a pesquisa, teórica, foi utilizado método dedutivo. Buscou-se a
identificação de categorias de análise amplas que, posteriormente, são divididas em
categorias pormenorizadas e abordadas de forma interdisciplinar. A interdisciplinaridade é
a tônica, de modo que se buscou extrair, do material pesquisado, categorias que
permitissem o diálogo entre saberes diversos.
O trabalho foi desenvolvido integralmente no Brasil sem o custeio de agências de
fomento ou disponibilidade de tempo exclusivamente dedicado à pesquisa.
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CONCLUSÕES 28
A violência sexual contra crianças e adolescentes mediada pela TIC (aliciamento
e abuso sexual on-line) apresenta-se como um problema conectado com outras questões da
sociedade em rede.
Pesquisas realizadas com crianças e adolescentes a respeito dos usos que fazem da
TIC demonstram que o uso da tecnologia vem se disseminando entre crianças de todas as
classes sociais. O uso da TIC por crianças se inicia mesmo antes da alfabetização (em
especial ênfase no uso de jogos), e o uso da internet, por volta dos 07 anos, junto com o
momento de alfabetização; nativos digitais têm sido introduzidos à tecnologia, porém,
desde os primeiros meses de vida.
A internet e os celulares já são TICs sem as quais muitas pessoas não conseguem
imaginar suas vidas. Estas tecnologias já foram incorporadas ao cotidiano de milhares de
pessoas, adultos, crianças e adolescentes. A virtualidade tornou-se uma dimensão
essencial da nossa realidade.
Estas crianças e adolescentes nasceram e vivem na sociedade em rede, em meio a
uma revolução tecnológica caracterizada por uma série de transformações sociais,
econômicas e culturais que ocorreram a partir da década de 1970, e que vêm ocorrendo
numa velocidade jamais experimentada antes pelo homem e se expandindo globalmente.
Dentro deste contexto, crianças e adolescentes vivenciam as intensas mudanças
que as caracterizam como sujeitos em desenvolvimento. Estas mudanças são caracterizadas
pela medicina, psicanálise, psicologia do desenvolvimento, sociologia, antropologia e
outras

ciências/saberes

como

extremamente

complexas

e

interconectadas:

desenvolvimento neurológico, psicológico, cognitivo, social, todos estes aspectos são
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O texto conclusivo é apresentado em forma de ensaio. Busquei, com isso, uma forma de integrar os
elementos desenvolvidos ao longo do trabalho de forma mais livre, menos presa a categorias, com a intenção
de enfatizar o quanto as temáticas desenvolvidas se entrelaçam e dialogam dialeticamente. Para maior
clareza, contudo, palavras-chave que podem ser identificadas com as categorias desenvolvidas em cada
capítulo são apresentadas em itálico.
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interdependentes. A lesão (física ou psicológica) a algum desses aspectos pode, portanto,
provocar danos de curto, médio ou longo prazo (atuais ou potenciais).
Crescer e adolescer na sociedade em rede, portanto, significa vivenciar os
aspectos do desenvolvimento em meio à TIC. As redes sociais, comunicadores e outros
locais on-line representam novos locus de socialização para crianças e adolescentes.
Interagindo na web 2.0, eles criam suas comunidades pessoais, produzem e compartilham
conteúdo e experimentam novas formas de relação com a mídia tradicional.
Crescer e adolescer na sociedade em rede significa aprender a dominar os códigos
de comunicação ao mesmo tempo em que se desenvolvem os sensos de identidade,
privacidade e intimidade, e ao mesmo tempo em que se aprendem regras morais de
respeito e autorrespeito e em que se descobre a sexualidade e se desenvolvem habilidades
de socialização. A cultura da TIC abre as portas para uma exposição da intimidade para os
quais nem todos estão preparados – muitas vezes, nem mesmo os adultos. A cultura da
vaidade, disseminada socialmente e estimulada pela mídia, tem como principais
protagonistas crianças e, principalmente, adolescentes.
Se a sociabilidade se dá por meio de comunidades interpessoais (cada indivíduo
tem a sua rede) quanto mais exposição, mais sucesso na rede. Crianças e adolescentes, por
estarem em desenvolvimento, podem subestimar ou não ter clareza a respeito dessas
características da rede, expondo informações, dados pessoais e até mesmo (mais
especialmente no caso dos adolescentes), o próprio corpo. A dificuldade de gerenciar a
exposição na rede, porém, pode ter resultados imprevistos devido às características de
“persistência”, “buscabilidade”, “replicabilidade” e “audiências invisíveis” da TIC.
Aliadas a algumas tendências que se costuma observar na adolescência, como a
necessidade de afirmação, a busca de grupos (“tribos urbanas”), a descoberta da
sexualidade, a busca pelo novo e a contestação do status quo, as características da rede
podem levar a resultados e práticas que gerem conflitos como o sexting e o cyberbullying.
Se, na maior parte dos casos, esses conflitos não têm relevância jurídico-penal,
podendo ser resolvidos fora do Sistema de Justiça formal, e, se resolvidos adequadamente
(ou seja, não causarem danos significativos), serão parte do processo natural de
desenvolvimento de crianças e adolescentes.
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Por outro lado podem causar impactos significativos na vida (e no
desenvolvimento) dos envolvidos, especialmente se a criança/adolescente sofrer
humilhações e violências on-line, potencializadas pela persistência e replicabilidade da
rede.
As características da rede e da sociabilidade na sociedade em rede, porém, podem
abrir as portas para situações de risco mais sérias, que têm sido consideradas como dignas
de atenção jurídico-penal, com potencial de danos graves ao desenvolvimento de crianças
e adolescentes, aqui caracterizadas como violência sexual mediada pela TIC
(compreendendo o aliciamento e abuso sexual on-line).
A violência sexual mediada pela TIC é parte de um fenômeno mais amplo, que é a
violência sexual contra crianças e adolescentes, gênero que engloba espécies abuso sexual
(intra e extra familiar) e a exploração sexual (que por sua divide-se em quatro
modalidades: pornografia infantil, turismo sexual, tráfico para fins sexuais e prostituição).
A violência sexual “deturpa as relações socioafetivas e culturais entre adultos e
crianças/adolescentes (...); confunde, nas crianças e adolescentes violentados, os papéis
dos adultos, (...) o que implica a perda de legitimidade e de autoridade do adulto e de seus
papéis e funções sociais; (iii) inverte a natureza das relações adulto/criança e adolescente
definidas socialmente, tornando-as desumanas em lugar de humanas; desprotetoras em
lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas; individualistas e narcisistas em lugar
de solidárias: dominadoras em lugar de democráticas; dependentes em lugar de
libertadoras; perversas em lugar de amorosas; desestruturadoras em lugar de
socializadoras".
A violência sexual transforma crianças e adolescentes em objetos, ferindo não
somente a sua liberdade sexual atual ou futura (no caso de adolescentes), mas,
principalmente, violando o seu direito ao desenvolvimento saudável, que inclui o
desenvolvimento sexual, mas não se limita a ele (já que, como visto, o desenvolvimento de
crianças e adolescentes é um processo complexo e integrado), e violando, também, por
exemplo, o direito à personalidade (ligado ao desenvolvimento).
A violência sexual, além disso, não precisa ser praticada mediante violência real
para se caracterizar como violência, sendo certo que a violência sexual mediada pela TIC,
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ainda que prescinda de contato físico, pode provocar danos significativos ao
desenvolvimento de crianças e adolescentes, merecendo atenção jurídico-penal.
A violência sexual mediada pela TIC (aliciamento e abuso on-line) se liga a uma
série de outras facetas da violência sexual, como o tráfico para fins de exploração sexual, a
pornografia infantil (produção e distribuição), o abuso sexual, a exploração sexual
comercial e o turismo sexual.
A dinâmica do aliciamento e do abuso on-line deixam claro que há a necessidade
de “cooperação” da vítima desde o início para que haja sucesso no abuso ou no
aliciamento. A exposição de dados pessoais na rede e a navegação sem supervisão por
responsáveis/educadores pode abrir as portas para a abordagem de um adulto.
A curiosidade de crianças e adolescentes e as características das novas formas de
sociabilidade, portanto, pintam o quadro onde pode se desenrolar uma situação favorável
ao abuso/aliciamento on-line.
A natural vulnerabilidade que caracteriza o estado de ser criança/ser adolescente se
agrava, em muitos casos, pela vulnerabilidade das condições pessoais, sociais,
econômicas e culturais de crianças e adolescentes, especialmente daqueles pertencentes
às classes sociais mais baixas.
Enquanto os pais de nativos digitais parecem ser capazes de acompanhar mais de
perto as atividades de seus filhos na interação com a TIC, utilizando-se de ferramentas
como bloqueadores de sites inadequados, além de serem digitalmente letrados, crianças e
adolescentes pobres usam as TIC em lanhouses com precária infraestrutura e sem qualquer
orientação.
Muitas dessas crianças residem em locais extremamente violentos, sendo que as
lanhouses ali localizadas, ao mesmo tempo em que representam locais de socialização
centrais em suas vidas, dada a pouca oferta de lazer que é característica das regiões pobres
no Brasil, representam também locais onde crianças e adolescentes tornam-se
particularmente vulneráveis.
No Brasil (e no mundo), grande parte das respostas que têm sido dadas à violência
sexual mediada pela TIC concentram-se, principalmente, na responsabilização de
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ofensores, incentivadas pelos discursos unânimes que unem setores alinhados ao
movimento de lei e ordem e à chamada “esquerda punitiva”. A luta contra a pedofilia é
uma bandeira que não tem partido e mobiliza todos os setores sociais.
Essas respostas reafirmam os estereótipos do crime e do criminoso, igualando
todos os atores envolvidos na (com a ) violência sexual contra crianças e adolescentes
sob a alcunha de “pedófilos”, o que não só alimenta o “medo do crime” e as respostas
irracionais, como dificulta, inclusive, a adoção de respostas eficazes para os eventuais
autores de violência sexual que procurem ajuda médico-psicológica.
Enquanto isso, as características da violência sexual mediada pela TIC demandam,
claramente, e urgentemente, respostas preventivas para seu enfrentamento. Mais que isso,
demandam estratégias focadas nas vítimas potenciais, chamadas de prevenção vitimal.
Para que a prevenção vitimal seja eficaz, porém, precisa partir da realidade de
crianças e adolescentes, já que se relacionam com a TIC de modo diferente dos adultos e
vivem momentos de vida também diferentes.
Pensar estratégias de prevenção vitimal focadas em crianças e adolescentes não
significa, porém, depositar integralmente em suas mãos a responsabilidade sobre a própria
proteção, desresponsabilizando adultos de seu papel. O papel dos adultos no
desenvolvimento infanto-adolescente é de extrema importância.
Ao mesmo tempo, ignorar o potencial que crianças e adolescentes têm de
participar de modo consciente e responsável é desconsiderar seu status de sujeitos de
direitos. Ademais, a centralidade da TIC nas vidas de crianças e adolescentes, e sua
condição de sujeitos em desenvolvimento demanda estratégias que sejam adequadas a cada
uma das etapas e às suas demais condições de vida (pessoais, econômicas, culturais e
sociais).
O modelo da ecologia social dos direitos da criança e do adolescente pode ser
uma ferramenta adequada para esta aproximação de prevenção, já que permite identificar
todos os atores envolvidos no desenvolvimento da criança e do adolescente, e engajá-los
na identificação de fatores de risco e fatores de proteção.
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O modelo é adequado à realidade brasileira e seu Sistema de Garantia de Direitos.
Porém, peca por deixar de lado as problematizações a respeito do crime e do criminoso.
No trabalho de prevenção vitimal primária, porém, esta questão não pode ser deixada de
lado, sob o risco de estar-se patrocinando uma estratégia que desumaniza um dos lados
participantes da questão.
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