
Autoexibição
online começou
nos EUA

1.Acompanhamento. Os
pais precisam saber o
que seus filhos fazem
na internet. É preciso

ensinar noções de privacidade e
a importância disso, alertar so-
bre comportamento de risco e
como se proteger. Conhecer as
amizades virtuais dos filhos é
tão importante quanto saber
quem são os amigos de verdade.
Visitar o perfil de seus filhos
nas mídias sociais também é
recomendável, assim como dei-
xar o computador em áreas cole-
tivas da casa, como a sala.

2.Sem limites. Todos
os vídeos, mensagens
e fotos postados na
internet podem ser

repassados adiante – e o usuá-
rio perder o controle sobre isso.
Oriente a nunca publicar nada
com conteúdo sexual.

3.Confiança. Os pais
devem deixar espaço
aberto para que os
filhos tirem suas dúvi-

das sobre comportamento se-
xual em vez de se expor na inter-
net. Também é aconselhável
procurar apoio na escola e en-
tre os professores.

4.Futuro. Tudo o que
se faz online tem con-
sequências fora da
internet e é para sem-

pre. Futuros chefes, amigos,
marido, mulher e filhos pode-
rão acessar as imagens.

5.Resistência. Pais de-
vem sempre alertar
os filhos para que não
cedam à pressão de

amigos e namorado (a) para
produzir imagens sensuais, por
mais apaixonados que estejam.
As fotos e vídeos podem virar
instrumento de vingança no
futuro numa possível interrup-
ção do namoro.

6.Amizade virtual.
Quantas pessoas que
constam na lista de
amigos nas páginas

de seus filhos realmente são
amigos? Repare que a maioria é
gente estranha que apenas foi
adicionada à lista.

7 Para sempre. É im-
possível apagar uma
imagem ou um vídeo
quando eles come-

çam a circular na internet. Tor-
nam-se eternos.

Cristiano Nabuco de Abreu, psi-
cólogo que atende viciados em
internet no Instituto de Psiquia-
tria do Hospital das Clínicas de
São Paulo, observa que os pro-
blemas na relação entre jovens
e internet não se limitam a famí-
lias desestruturadas.

● Que tipo de jovem trata ques-

tões sexuais na internet e é ca-
paz de fazer strip-tease na frente
da câmera?
Em geral, são jovens que se per-
dem na internet. Alguns advêm
de famílias desestruturadas.
Mas muitos têm pais que permi-
tem acesso ilimitado ao compu-
tador e desconhecem o que
acontece online.

● Os pais têm algum tipo de cul-
pa sobre esse tipo de conduta?
Os pais não têm a menor noção
do que está acontecendo na in-
ternet. A internet é como a rua.
Só que os pais relaxam o contro-
le em casa porque essa seria

uma opção mais saudável do
que o filho ou filha ficar na rua
bebendo, por exemplo. Mas des-
conhecem o que acontece quan-
do os filhos ficam até de madru-
gada na frente do computador,
trancados no quarto.

● Tirar a roupa em troca de au-
diência pode constituir algum
tipo de doença?
A jovem, ao ser adulada na in-
ternet para tirar a roupa, fica
com o ego inflado. Aí começa o
grande drama. Cada vez mais
ela vai depender desse recurso
como uma forma de reforço à
autoestima.

● Esse tipo de ação acontece às
pessoas muito ligadas à internet.
O que acontecerá com essa gera-
ção digital?
Essa geração criada em ambien-

te circundado pela mídia digital
ainda vai pagar um preço muito
alto por tudo isso, que eu não
sei qual será. Não sei onde tudo
vai parar.

Cristiano de Abreu,
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PRESTE ATENÇÃO...

Hospedagem de
sites no exterior
dificulta combate
Procuradoria já instaurou procedimentos para averiguar como
lidar com a situação e a PF informou que vai acionar a Interpol

‘A jovem, ao ser
adulada na internet
para tirar a roupa, fica
com o ego inflado e
pode virar dependente’

É uma questão de educação – e não de
repressão. Grande parte dos pais
costuma entrar em pânico quando
o tema “sexo” surge entre seus fi-

lhos – e a primeira reação quase sempre é de
espanto e censura. O sentimento de proteção
próprio da paternidade ganha contornos dis-
torcidos e o adolescente se incomoda.

Em tempos digitais, essa preocupação au-
menta de forma exponencial. Não bastasse o
sexo ser onipresente na cultura de massa que
vivemos, a natureza da internet torna tudo
acessível para quem quer ver e ser visto.

É o caso dos adolescentes que se expõem
via Twitcam: achando que estão apenas brin-
cando com desconhecidos virtuais, não per-
cebem que estão produzindo pornografia. E
não apenas para os que assistem ao vivo. Uma
das regras não-ditas da internet é bem sim-
ples: uma vez que algo (texto, vídeo, áudio,
foto) cai na rede, já era. O meio digital permi-
te a reprodução infinita de tudo. Não se “en-
tra” em um site, e, sim, copia-se o conteúdo
deste para o computador de quem o acessou.

No exterior, há donos de sites de sexo explí-
cito que contratam hackers para buscar fotos
picantes – e não apenas de adolescentes. Bas-
ta um casal filmar uma noite mais empolgada
para que se torne alvo em potencial. O merca-
do de pornografia com amadores – conscien-
tes ou não de sua exposição – é tão grande
quanto o que conta com profissionais.

Por isso, o cuidado com os rastros eletrôni-
cos deve ser de todos. Não quer que fotos de
nu apareçam na internet? Não as tire. Mas
com os filhos, isso não é tão trivial. Primeiro,
porque há a natural rejeição dos adolescentes
aos conselhos dos pais. E, também, pelo fato
de eles não pensarem nas consequências.

Por isso, vale conversar, mais do que proi-
bir. A repressão pode fazer com que filhos
reajam de forma impensada, apenas pelo fato
de terem sido censurados. Deve-se explicar
que a intimidade na era digital tornou-se um
conceito tão maleável quanto o de privacida-
de. E que basta ligar uma câmera ou publicar
uma foto para exibir tudo para todo o mundo.
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● Tempo real
Como as transmissões nem sem-
pre vão parar em sites de armaze-
namento de vídeos, a PF acredita
que o controle do conteúdo do
Twitcam deve ser reforçado pelo
próprio programa.

Embora seja recente no Brasil, a
tendência de adolescentes apare-
cerem nus ou seminus nos
meios eletrônicos começou nos
Estados Unidos há alguns anos.
Lá, o fenômeno se concentra nas
mensagens fotográficas de celu-
lar e, por isso, é chamado de “sex-
ting” – uma variação da palavra
“texting”, que significa enviar
um torpedo. O problema saiu de
controle e, nos últimos meses,
vários Estados americanos tive-
ram de reformular suas leis de
crimes cibernéticos, pois os ado-
lescentes eram incriminados
por pornografia infantil na maio-
ria das vezes. / E. R. e R. B.

Servidores hospedados no exte-
rior, espectadores anônimos,
transmissão em tempo real e
adolescentes exibicionistas. Es-
ses fatores constituem um gran-
de problema para o Ministério
Público Federal e para a Polícia
Federal (PF), que prometem es-
tudar a melhor maneira de coi-
bir a pornografia infantil no Twi-
tcam. A Procuradoria já instau-
rou procedimento para averi-
guar como lidar com a situação
e a PF afirmou que analisará a
denúncia e acionará a Interpol
para contatar as autoridades no
país onde o site está hospedado.

Coordenador do Grupo de
Combate a Crimes Cibernéti-
cos do Ministério Público Fede-
ral (MPF), o procurador Adíl-
son Paulo Prudente do Amaral
Filho afirma que a novidade do
fenômeno do autoexibicionis-
mo nas webcams vai inaugurar
uma linha de ação no órgão. “Pe-
lo menos para mim é uma situa-
ção nova. A partir da notícia de
que isso existe, temos de come-
çar a trabalhar e pensar como
agir nesse caso. É uma coisa
bem séria.”

Um dos maiores problemas
apontados por ele é a hospeda-
gem do site no exterior, que
complicaria qualquer tipo de
compromisso com as autorida-
des brasileiras. Outra dificulda-
de que o MPF enfrentará é em
relação aos espectadores. O ór-
gão entende que, de acordo com
o Estatuto da Criança e Adoles-
cente (ECA), só comete crime
quem publica os links nas comu-
nidades do Orkut ou grava os
vídeos e os armazena em servi-
dores ou no próprio computa-
dor. Na avaliação da Procurado-
ria, será difícil enquadrar crimi-
nalmente os voyeurs que ape-
nas assistem às transmissões.

Indefinição. Essa posição, no
entanto, não é consensual. O de-
legado Marcelo Bórsio, da Polí-
cia Federal, acredita que os visi-
tantes podem ser responsabili-
zados criminalmente, pois con-
tribuem para atingir a audiência
combinada nas promessas de ti-
rar uma peça de roupa ou fazer
algum ato obsceno. “Se alguém
entra com a intenção de coagir o
adolescente a se despir ou inci-
ta outros a acessarem o vídeo
por esse motivo, pode ser enqua-
drado como aliciador”, explica.

Outro fator conflitante para
os especialistas é a própria defi-
nição de pornografia infantil.
Bórsio acredita que vídeos que
mostram adolescentes exibin-

do seios ou nádegas não podem
ser considerados objetos de cri-
me, uma vez que o ECA tipifica
apenas cenas de sexo explícito
ou a exibição de órgãos genitais
de crianças ou adolescentes “pa-
ra fins primordialmente se-
xuais”.

Já Ariel de Castro Alves, do
Conselho Nacional dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente
(Conanda), diz que a situação
pode ser resolvida com a aplica-
ção do Código Penal. “Ele prevê
o ato obsceno e o jovem pode
responder ao tirar a roupa e ex-

por ao público pela internet.”
As penas para o adulto que in-
fringir o ECA variam de 3 a 6
anos de reclusão. Já o jovem po-
derá cumprir medidas socioedu-
cativas e passar por análise psi-
cológica. “Até o Conselho Tute-
lar pode tomar as medidas ne-

cessárias, se considerar que o
adolescente está em situação de
risco”, diz Alves.

Comportamento. Se a questão
legal divide opiniões, especialis-
tas em comportamento são unâ-
nimes em atribuir o autoexibi-
cionismo a características típi-
cas dos adolescentes. De acor-
do com a psicóloga Ana Cássia
Maturano, uma das principais
particularidades de jovens nes-
sa faixa de idade é a sensação de
onipotência. “Eles pensam que
podem controlar tudo. Mas
caiu na rede, já era. Há uma falsa
impressão de que estão protegi-
dos. Fica a ideia de que é tudo
virtual, mas é real”, explica.

Pesquisa da SaferNet Brasil –

organização não-governamen-
tal que defende e promove os
direitos humanos na web –, fei-
ta com crianças e adolescentes
entre 5 e 18 anos em todo Brasil,
mostra que 12,11% já publica-
ram fotos suas íntimas na inter-
net, ou as enviaram por e-mail,
MSN ou site de relacionamen-
to. “Creio que tirar a roupa na
frente da câmera tem muito a
ver com o culto à celebridade,
com a vontade de ser conhecido
rapidamente. Mas o jovem não
pensa no que isso vai provocar
no seu futuro”, diz o diretor da
SaferNet, Rodrigo Nejm.

O Google, proprietário do si-
te de relacionamentos Orkut, in-
formou não fazer nenhum tipo
de controle prévio de conteúdo
e casos que desrespeitem nor-
mas de uso são passíveis de de-
núncia, podendo ser removidos
automaticamente ou a pedido
da Justiça. Procurada desde
quinta-feira, a Livestream – em-
presa responsável pelo Twit-
cam – não retornou os contatos
da reportagem. / EDUARDO REINA e

RODRIGO BURGARELLI

COMPORTAMENTO. Perigo virtual

Sem roupa. As imagens das adolescentes
nesta página são da semana passada

‘Muitos têm pais que permitem
acesso ilimitado ao computador’

Educar é a melhor
forma de proteger
o adolescente

Onipotência. Para especialistas, adolescentes não pensam nas consequências ao se exibir

Internet.
Para Abreu,
a rede
mundial é
como a rua,
onde os pais
não têm a
menor noção
do que
acontece

psicólogo do Hospital das Clínicas
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