Pedofilia na internet: youtuber
cria projeto que ensina a como
proteger crianças e adolescentes
contra perigos espalhados no
mundo digital
Desde 2017 a operação “Luz na Infância” desenvolvida pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública em parceria das polícias civis brasileiras tem
registrado um aumento no número de mandatos e prisões relacionados aos
casos de pedofilia na internet caracterizados como crimes de pornografia
infantil e de exploração sexual.
Realizada em fases, essa operação já conta com mais de 1.100 mandados de
busca e apreensão dos suspeitos de praticar pedofilia na internet, sendo que
cerca de 546 pessoas tiveram a sua prisão realizada como forma de combate
a esse tipo de crime.
A operação se baseia nas informações obtidas na internet pela equipe
do Laboratório de Inteligência Cibernética da Secretaria de Operações
Integradas do Ministério da Justiça que visa identificar casos em que o
suspeito armazena, compartilha e produz material de pornografia infantil,
além de praticar o ato ao contatar e encontrar a vítima.
Esse tipo de operação demonstra a necessidade dos pais e responsáveis
começaram a observar a maneira como os seus filhos usufruem da internet,
pois existem casos em que a pedofilia na internet toma proporções muito
além da tela do dispositivo, como por exemplo, o contato do pedófilo com a
criança e adolescente na intenção de obter um material de cunho sexual e até
mesmo cometer o crime de estupro de vulnerável.
Da pedofilia na internet ao crime de estupro de vulnerável
Existem diferenças entre os termos pedofilia na internet, crime virtual e

abuso sexual, mas em muitos casos eles podem estar relacionados,
principalmente ao considerar os crimes em que o pedófilo inicia a sua busca
na internet por conteúdo sexual infantil e chega até a potencial vítima na
intenção de conhecê-la e praticar o estupro. A palestra é parte do projeto de
prevenção e conscientização dos pais, professores e jovens contra a Pedofilia
na internet, afirma o youtuber, afirma o palestrante e youtuber Wesley
Alves que tem realizado nas escolas públicas do sul de Minas Gerais
projetos como o Quebrando o Silêncio.
Que visa desenvolver a prevenção contra a violência e o abuso entre os
jovens e adolescentes. A palestra é parte do processo de prevenção e
conscientização da responsabilidade dos pais e intendentes em proteger os
jovens e adolescentes.
Na palestra contra o abuso infantil o objetivo é compartilhar informações que
educam, ensinam e servem como prevenção aos atos que envolvem abuso
infantojuvenil. Inclusive, elas podem ser desenvolvidas em escolas, praças
públicas, hospitais e outros locais que permitem levar esse tipo de
informação para mais pessoas em especial as crianças e jovens contra a
pedofilia na internet.
Segundo os dados compartilhados pelo DECA – Departamento Estadual da
Criança e do Adolescente cerca de 84% dos pedófilos que acessam conteúdo
sexual infantojuvenil podem praticar o estupro de vulnerável caso tenham
essa oportunidade.
Geralmente o processo se inicia nas redes sociais cuja o potencial abusador
entra em contato com a criança ou adolescente na intenção de obter fotos e
vídeos com cunho sexual e após conquistar a sua confiança a convence de
fazer um encontro presencial que consequentemente vai servir como ocasião
ideal para cometer o estupro.
As ações que podem evitar a pedofilia infantil e o abuso sexual
Diante dos casos de pedofilia na internet que levam ao crime virtual e
possivelmente ao estupro contra vulnerável às autoridades indicam a
necessidade de os pais observarem de perto a maneira como as crianças e

adolescentes usam a internet.
Ativar o controle parental, por exemplo, é uma medida importante que
permite aos pais controlarem os conteúdos que os filhos acessam. Além disso,
existe a possibilidade de verificar as configurações de privacidade de redes
sociais para que as crianças e adolescentes não fiquem expostos a qualquer
usuário da internet, apenas conhecidos.
Porém, a melhor opção para evitar esses casos é a conscientização. É
importante que as crianças e adolescentes estejam cientes dos perigos que
existem na internet e no mundo físico. E a participação em palestras
educativas com esse tipo de temática é uma medida importante, pois além
de conscientizar podem ajudar a criança ou adolescente a evitar esse tipo de
violência. E procurar ajuda das autoridades por se manterem atentos às
pessoas que se aproximam delas tanto na internet como no mundo físico.
As palestras de prevenção contra pedofilia na internet
Há 10 anos no mercado de palestras motivacionais o paulista Wesley
Alves viaja todo o Brasil para compartilhar conhecimento, motivação e
principalmente mudanças.
As suas palestras podem ter temáticas diferentes inclusive sobre depressão,
crime virtual e abuso sexual que têm como objetivo conscientizar as crianças,
adolescentes e os familiares a respeito das violências que acometem a
sociedade em geral. Em 2018 foram mais de 184.524 casos de violência
sexual contra jovens e adolescentes, e por esta razão não podemos
permanecer indiferentes.
Mais informações sobre os projetos e ações contra a pedofilia na internet,
acesse os sites:
Palestra para Professores
Laboratório de Inteligência Cibernética do MJSP
Polícia civil
Quebrando o Silêncio
A pedofilia na internet é um assunto sério que pode motivar outros crimes

contra as crianças e adolescentes, nesse caso, quanto mais informação e
conscientização forem divulgadas, menores as chances desses crimes
continuam acontecendo.
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