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Em pleno despontar da sociedade informacional, a Internet surge como importante difusora das 
mais variadas categorias de informações, entre elas, os discursos incitadores de práticas 
discriminatórias, os discursos de ódio. Dada a significativa presença de crianças e 
adolescentes no ciberespaço, em especial nas redes de relacionamento online, revela-se 
preocupante que esse grupo esteja exposto a tais conteúdos. Sua vulnerabilidade frente ao 
discurso de ódio é constatada pelo fato de o público infanto-juvenil encontrar-se em fase de 
desenvolvimento, ainda não possuindo plena capacidade crítica para discernir o teor desse tipo 
de conteúdo. A partir disso, o presente trabalho visa a identificar os direitos fundamentais 
expostos e as formas legais de proteção aos jovens participantes de redes virtuais, inserindo-
se no âmbito de projeto sobre o tema. Para a sua realização utilizou-se o método monográfico, 
somado à revisão bibliográfica e pesquisa documental, com ênfase na legislação sobre o tema. 
A pesquisa, ainda em andamento, alcançou os seguintes resultados parciais: a exposição de 
crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais fere o direito de dignidade da pessoa 
humana, pilar da Constituição Federal, e seus correlatos, os direitos ao respeito, à identidade, 
ao pleno desenvolvimento e à autonomia; é notável o silêncio do legislador brasileiro quanto à 
aplicabilidade direta de medidas protetivas ao público infanto-juvenil, tendo previsto o direito e 
sua necessidade de amparo, mas não os meios para efetivá-lo; também, persiste a lacuna de 
leis relativas ao resguardo de direitos fundamentais na Internet. Conclui-se que existem normas 
norteadoras quanto à proteção da criança e do adolescente, como a Constituição e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, não havendo, porém, normatização específica concernente à 
exposição a conteúdos prejudiciais online. Daí constata-se a necessidade de, para o deslinde 
do caso concreto, efetuar-se uma interpretação neoconstitucional entre a legislação geral 
vigente e os usos da Internet. 


