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Torna-se cada mais comum entre adolescentes a troca de mensagens de textos picantes e 
imagens sensuais, o chamado sexting.  
 
Especialistas advertem para perigo de devassar a intimidade A servidora pública Silvana*, 47 
anos, começou a desconfiar do comportamento da filha Patrícia*, 14, quando a menina passou 
a ir mal no colégio. 
 
“Ela queria ficar todos os dias na escola depois da aula e contava mentiras para justificar essa 
permanência”, lembra Silvana. A mãe, então, decidiu conferir o histórico de conversas da 
garota no Messenger. Acabou descobrindo que Patrícia havia experimentado drogas. “Ela 
também estava se comunicando com um menino que não valia nada. Em algumas conversas, 
ele pedia para ela levantar a blusa e mostrar os seios na webcam”, conta a mãe de Patrícia. 
Silvana teve uma séria conversa com a filha e, desde então, monitora o que a menina faz na 
internet. “Pelas respostas, acredito que ela não tenha mostrado nada ao menino, mas se eu 
não tivesse pego, não sei o que poderia acontecer”, diz a servidora. 
 
A preocupação de Silvana é compartilhada por boa parte dos pais de adolescentes. Nas últimas 
semanas, notícias revelaram casos do chamado sexting entre brasileiros na faixa dos 12 aos 
18 anos. A expressão — uma soma das palavras inglesas sex (sexo) e texting (envio de 
mensagens) — traduz a troca de imagens e textos sensuais por adolescentes através da web, 
em salas de batepapo, sites de relacionamento e comunicadores instantâneos. 
 
Rodrigo Nejm, diretor de prevenção da organização não governamental SaferNet, especializada 
em segurança na rede, afirma que o sexting não é recente, porém hoje há mais facilidade para 
praticá-lo. “Antes, para mandar uma foto sensual a alguém, era preciso ir até uma loja e pagar 
pela revelação. Isso sem falar que a imagem passaria por mãos desconhecidas nesse 
processo”, comenta Rodrigo. Com a popularização da web, essa etapa foi praticamente 
eliminada. 
 
“Hoje, há também uma imensa valorização do corpo, programas de TV de grande audiência 
que ressaltam o quanto é bacana mostrar sua intimidade”, diz o especialista. “Essa 
superexposição é um prato cheio para a garotada que busca autoafirmação”, completa. 
 
O psicólogo Alexandre Pill, do Núcleo de Pesquisa da Psicologia em Informática (NPPI) da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), lembra que a maioria das pessoas não 
têm noção do alcance da web. “A internet amplifica a perda de controle. Você pode até tirar a 
roupa sem mostrar o rosto, mas pode ser reconhecido por alguma marca de nascença, pelos 
móveis do quarto”, exemplifica o especialista. Outro problema, destaca, é que o material que 
vai parar na rede pode ser copiado por administradores de sites de pornografia. O destino das 
fotos e vídeos é tão incerto que pode, até mesmo, prejudicar o futuro dos jovens. 
 
 “Na web, qualquer ação se eterniza, não fica restrita àquele momento”, aponta o diretor de 
prevenção da SaferNet. Rodrigo Nejm lembra que, para entrar em carreiras públicas, há uma 
investigação da vida pregressa do candidato. E empresas privadas usam redes sociais para 
conhecer o perfil de futuros empregados. “Imagina o que se pode pensar de alguém que 
divulga sua intimidade na web. Se essa pessoa faz isso com o próprio corpo, talvez não tenha 
cuidado nenhum com informações da empresa”. Menos comum, mais ainda assim merecedor 
de atenção, é o risco de isso desencadear algum tipo de violência. 
 
PRECAUÇÕES.  
 
Como, então, garantir que os adolescentes evitem a superexposição? A receita é velha, dizem 
especialistas: se aproximar dos filhos. “A internet acaba sendo o grande desafio dos pais, 
porque os jovens, certamente, dominam essa ferramenta e podem arranjar inúmeras maneiras 
de burlar o controle da família”, diz o psicólogo Alexandre Pill. Nesse caso, o melhor a se fazer 
é tentar entender o que acontece na vida do adolescente. A professora Gisela Carneiro, 33 



anos, adota o diálogo na relação com o filho Ariel, 12 anos. “Sempre converso com ele, oriento 
a ter contato somente com amigos conhecidos. 
 
Procuro observar o histórico da navegação, mas não tenho certeza se ele acessa apenas 
aquilo”, reconhece a mãe. Ariel não se incomoda com o cuidado da mãe, mas reclama quando 
ela tenta saber o conteúdo de todas as suas mensagens. Mesmo com a obediência de Ariel, 
Gisela reclama que é muito complicado entender os recursos utilizados pelo menino. 
 
“Sei que ele não vai sair por aí se expondo, mas há muitas influências externas e, nessa idade, 
eles tendem a fazer exatamente o contrário do que a gente fala”, diz a professora. 
 
Para evitar que o sexting ocorra, outra dica dos psicólogos é conversar abertamente sobre 
sexualidade. “Os jovens usam a rede para paquerar. O sexting dá uma apimentada nisso”, 
afirma 
 
Rodrigo Nejm, da SaferNet 
 
* Nomes fictícios a pedidos das entrevistadas 
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