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INTRODUÇÃO 

 

A Internet é um meio eficaz e rápido de compartilhar informações, especialmente em redes 

sociais de relacionamento. Esses espaços, porém, podem servir à manifestação e divulgação de 

idéias de tom discriminatório. São os chamados discursos de ódio, que promovem a 

discriminação racial, social ou ideológica. A situação se agrava quando é verificada a efetiva 

participação do público infanto-juvenil nas redes sociais. Esse público tem livre acesso a 

discursos que são prejudiciais a sua formação e que podem incitá-lo à violência e à 

discriminação, bem como fazê-lo vítima delas. Daí surge a necessidade de o Estado e a 

sociedade intervirem na questão, através de normas protetivas ou iniciativas educacionais, a fim 

de garantirem a segurança deste grupo vulnerável, resguardando, ao mesmo tempo, a liberdade 

de expressão dos usuários da Internet, tema que é objeto de estudo do projeto ao qual se liga esse 

trabalho.  

 

OBJETIVO 

 

Este trabalho tem como escopo constatar se existem e quais são as iniciativas do poder público e 

de organizações não-governamentais (ONGs) que visam à proteção da criança e do adolescente 

frente a discursos de ódio no ambiente virtual. Como iniciativa entende-se não apenas legislação, 

mas também acordos firmados e propostas educacionais que promovam um uso seguro da 

Internet. Busca-se, assim, confeccionar um panorama de como o problema dos conteúdos 

prejudiciais online tem sido enfrentado pelas entidades do Brasil, de forma a contribuir para a 

discussão de tema contemporâneo tão pouco abordado pela academia brasileira. 



 

METODOLOGIA 

 

O trabalho utiliza método monográfico, selecionando como população de estudo crianças e 

adolescentes que interagem nas redes sociais. A partir dessa delimitação, foram empregadas 

técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica confere respaldo 

conceitual a discurso de ódio e proteção a criança e adolescente. Já a pesquisa documental 

possibilita verificar quais instrumentos têm sido utilizados para tratar a questão. Para sua 

execução, efetua-se busca na legislação brasileira, não apenas vigente, como também em 

projetos de lei, Termos de Cooperação firmados entre o Ministério Público e ONGs, ou Termos 

de Ajustamento de Conduta e iniciativas educativas oriundas destas últimas. 

 

RESULTADOS 

 

A pesquisa, ainda em andamento, alcançou os seguintes resultados parciais: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente surge como legislação norteadora das iniciativas concernentes à 

proteção de jovens na Internet; ONGs e o Comitê para Democratização da Informática têm 

propagado cartilhas educacionais, ensinando como proteger-se dos perigos virtuais, com apelo 

aos públicos mais vulneráveis; existe um significativo número de Termos de Cooperação entre 

Ministérios Públicos Estaduais e ONGs, que explicitam a preocupação com os discursos 

prejudiciais; bem como Termos de Ajustamento de Conduta entre Ministério Público, ONGs e 

provedores de serviços online, voltados para a prevenção e supressão de conteúdos ilícitos, o que 

mostra outra tentativa do Estado em parceria com entidades não-governamentais para tornar o 

mundo virtual mais seguro; por fim, o projeto de lei do Marco Civil da Internet apresenta como 

fundamentos do uso da Internet a cidadania, os direitos humanos e a diversidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto ainda está sendo desenvolvido, mas já é possível perceber que a presença significativa 

de parcerias entre organizações não-governamentais e Ministério Público é evidência da nascente 

preocupação dessas entidades quanto à exposição de jovens a discursos prejudiciais, o que levou-



as ao enfrentamento da questão de forma preventivo-educativa. Percebem-se também iniciativas 

ou ações do Estado com relação à matéria, dada a existência de Projetos de Lei que tocam o 

assunto, com destaque ao Marco Civil da Internet, que, embora não busque diretamente a 

proteção do público infanto-juvenil no ambiente virtual, apresenta o respeito aos direitos 

humanos e à pluralidade como fundamento dos usos da Internet no Brasil. Unidas essas 

iniciativas ao pilar da proteção ao público infanto-juvenil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é possível perceber que o Brasil começa a caminhar rumo a uma Internet mais 

segura para os jovens.  
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