
450 anos de Câmara Vila Leopoldina

Vídeo expôs parte
do problema no RS

Na SP Imperial, Coroa e
Câmara de lados opostos

Moradores reclamam
de minicracolândia

● A jovem de 14 anos que teve a
intimidade exposta na internet
está arrependida. Embora tenha,
de comum acordo, ido à casa do
adolescente de 16 anos e se des-
pido na frente da webcam, só
agora ela começa a ter noção de
como teve a vida prejudicada.

Ainda em período de férias –
ela frequenta a 7ª série –, a meni-
na pensa em trocar de colégio. A
mãe, uma dona de casa que pe-
diu para não ser identificada, pre-
tende mudar de Estado. “Na rua

onde moro está tudo tranquilo.
Os amigos dela até dão risada do
ocorrido. Mas ela está frequen-
tando o psicólogo e não quer
mais voltar ao colégio”, contou.

Já a mãe do rapaz afirmou que
estava em casa no momento da
transmissão, mas nunca imagi-
nou que os jovens estariam se
exibindo online. “Achei que eles
tivessem acessando só o MSN e
o Orkut.”

Um dia após o escândalo, o
jovem gravou outro vídeo, publi-
cado no YouTube. Nele, comenta
a repercussão negativa que teve
a transmissão. “Eu não forcei ela
a nada. Ela sabia que estava sen-
do exposta e eu também sabia. E
a gente é de menor (sic).” / L.A.

Irene Ravache vive uma perua
tipicamente paulistana na novela ‘Passione’
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Na manhã de segunda-feira,
quando acessou sua conta do
Twitter, o delegado Emerson
Wendt se deparou com uma en-
xurrada de denúncias. As mensa-
gens alertavam sobre o ato de
dois adolescentes de classe mé-
dia, que se exibiram ao vivo na
noite anterior em cenas de sexo
para mais de 26 mil pessoas, por
meio da Twitcam.

Há pouco mais de um mês à
frente da recém-criada Delega-
cia de Crimes Informáticos do
Departamento de Investigações
Criminais do Rio Grande do Sul,
Wendt se deparou com o primei-
ro caso do tipo no Estado. A equi-
pe fez uma busca em sites de rela-
cionamento, blogs e fóruns e che-
gou à identidade do menino, que
foi confirmada pelo banco de da-
dos estadual.

Os adolescentes foram ouvi-
dos e o inquérito segue com o
Departamento Estadual da
Criança e do Adolescente (De-
ca). Ao mesmo tempo, Wendt
busca identificar os responsá-
veis por divulgar os vídeos na in-
ternet e já chegou a pelo menos
três pessoas que publicaram o ví-
deo para download. Se algum for
maior de 18 anos, ficará configu-
rado crime de pedofilia.

Na sexta-feira, Wendt rece-
beu uma lista com dez sites inter-
nacionais que disponibilizavam
o vídeo – alguns já retirados do
ar. Nesta semana, o delegado de-
ve pedir auxílio à Policia Federal
para contatar os administrado-
res das páginas.

Depois de concluído, o inqué-
rito será remetido ao Ministério
Público. O rapaz de 16 anos e a
menina de 14 podem ser enqua-
drados no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), que proí-
be a produção e divulgação de ce-
nas de sexo explícito com meno-
res de 18 anos, e cuja punição po-
de ser a liberdade assistida ou a
prestação de serviços comunitá-
rios. “O grande mote dessa situa-
ção é o aprendizado que fica em
relação à superexposição na in-
ternet”, disse Wendt.

Pág. C8

estadão.com.br

ALEXANDRE VIVAN
DELEGADO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
"Recebemos várias denúncias
sobre sites e blogs, mas nunca
comparado ao que aconteceu
com esses jovens (no Rio Grande
do Sul). Foram os próprios que
divulgaram imagens de si"

ALEXANDRE
SPIZZIRRI
PROMOTOR DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE
"A internet é um instrumento
muito potente que pode ser
usado tanto para o bem quanto
para o mal"

Jovem pensa em
mudar de colégio e
a mãe, de Estado

Autoexibição de adolescentes na web
ganha audiência e desafia autoridades
Pais em geral desconhecem prática; nesta semana, caso foi parar na polícia e chamou a atenção do País, mas é apenas um entre centenas

COMPORTAMENTO. Perigo virtual

Delegado de crimes
informáticos recebeu
denúncias pelo Twitter e
investiga divulgação de
imagens pornográficas

● Em alerta

● O que é o Twitcam
Trata-se de um software integra-
do ao microblog Twitter, no qual
os usuários podem acompanhar
o número de pessoas que assis-
tem à transmissão e os comentá-
rios feitos na rede.

Hospedagem de sites no exterior dificulta combate, na pág. C3 }
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Eduardo Reina
Rodrigo Burgarelli

É noite de segunda-feira, 25 de
julho. Sentada na frente da we-
bcam, uma adolescente lê em
voz alta a quantidade de pes-
soas que assistem ao vivo à
transmissão: “989, 994,
1.004!” Ela mostra um sorriso
meio nervoso e adverte: “Só
vou deixar ela fazer se ficar aci-
ma de mil.” O número se esta-
biliza e, de repente, uma outra
menina – também de traços in-
fantis – aparece seminua num
canto da tela, mostrando os
seios e a calcinha enquanto
dança funk em poses sensuais.

A cena registrada na última
quarta-feira não é caso isolado
no universo dos adolescentes
brasileiros. A moda de se exibir

em câmeras na internet vem
crescendo entre os jovens. Gran-
de parte dos pais não sabe disso.
Todas as noites é possível encon-
trar dezenas de câmeras transmi-
tindo ao vivo cenas de adolescen-
tes que, sem serem forçadas ou
ganhar algo por isso, mostram o
corpo em troca de audiência.

O programa utilizado para as
transmissões é o Twitcam. Com
ele, a interação ocorre em tempo
real – e não são raras as coações
de conotação sexual, mesmo
quando os jovens do vídeo afir-
mam ter menos de 14 anos.

Entre as práticas mais comuns
há a promessa de tirar uma parte
da roupa quando os espectado-
res ultrapassarem um certo nú-
mero. Há até comunidades no
Orkut que listam os endereços
eletrônicos de transmissões dos

adolescentes e incitam outros vi-
sitantes a acessarem os links pa-
ra aumentar a audiência. Os mes-
mos grupos chegam a divulgar
regras básicas para os voyeurs –
como, por exemplo, não cons-
tranger as meninas para não as-
sustá-las ou xingar quem está ti-
rando a roupa muito devagar.

Na semana passada, um caso
desse tipo teve repercussão na-
cional, mas é apenas a ponta do
iceberg. Dois adolescentes gaú-

chos foram apreendidos após se
masturbarem diante da câmera
do computador. Os pais, que não
sabiam de nada, ficaram boquia-
bertos. Os jovens estão sujeitos
a cumprir medida socioeducati-
va. O Ministério Público Federal
prometeu ir atrás de todos que
baixaram as imagens.

Novidade. A situação é tão no-
va que as próprias autoridades
não sabem como combatê-la. O
MPF agiu no caso do Rio Grande
do Sul por causa da repercussão,
mas, alertado pelo Estado sobre
a dimensão do problema, o pró-
prio órgão reconheceu que não
fazia ideia de que essa prática de
autoexibição fosse tão comum.

Para o delegado Marcelo Bór-
sio, do Grupo Especial de Com-
bate aos Crimes de Ódio e à Por-

nografia Infantil na Internet da
Polícia Federal, a ação das autori-
dades pode esbarrar na falta de
definição do Estatuto da Crian-
ça e Adolescente (ECA) em rela-
ção aos crimes cibernéticos. “Os
sites são responsáveis pelos con-
teúdos transmitidos e devem ser
acionados. Há brechas na lei que
permitem que os espectadores
visualizem as cenas sem serem
responsabilizados”, afirmou.

Essa situação preocupa os
pais. “É difícil controlar os filhos
na internet. Mas no nosso tem-
po a gente fazia coisas que nos-
sos pais nem imaginavam. As me-
ninas ficam no quarto delas na
internet e não sabemos o que es-
tá acontecendo”, diz o professor
universitário Herom Vargas, pai
de duas adolescentes, uma de 15
e outra de 12 anos.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 ago. 2010, Metrópole, p. C1.




