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Resumo 

 

 O grooming sexual de menores online é tido na literatura como o processo através 

do qual um indivíduo, adulto ou menor mais velho, cria oportunidades para perpetrar 

condutas abusivas de natureza sexual com um menor, recorrendo às plataformas de 

comunicação virtual disponibilizadas pela evolução das novas tecnologias. Este aliciamento 

e preparação do menor para a relação sexualizada passa pelo estabelecimento de uma 

interação com a vítima e criação de uma relação de confiança, que permita a futura 

sexualização da conversa e a não revelação do abuso por parte da criança. A linguagem 

utilizada pelo ofensor constitui-se como um elemento fundamental no desenvolvimento 

dessa relação e no sucesso da interação.  

 O presente estudo possui uma natureza exploratória e o seu objetivo central assenta 

na compreensão do papel da linguagem no processo de aliciamento sexual de menores no 

meio digital e das influências que essa exerce sobre a interação ofensor-vítima. Assim sendo, 

optou-se por uma metodologia qualitativa, recorrendo à realização de entrevistas 

semiestruturadas a seis participantes, um ofensor sexual de menores em contexto online, do 

sexo masculino, e cinco elementos do sexo feminino que foram vítimas de aliciamento 

online enquanto menores, bem como à análise documental de dois diálogos reais de natureza 

sexual ocorridos em plataformas de comunicação virtual entre dois adultos e uma menor. As 

entrevistas efetuadas foram integralmente transcritas e as informações nelas contidas, assim 

como os diálogos, foram sujeitos a uma análise de conteúdo de tipo semântico e discursivo, 

resultando na elaboração de uma grelha de análise categorial.  

 Os resultados obtidos permitiram constatar que o processo do grooming online é 

dinâmico, variando nas suas especificações consoante cada ofensor e os seus objetivos 

individuais. Neste sentido, surgiu a identificação de dois padrões de interação distintos: uma 

abordagem direta dos conteúdos sexuais, com intensidade contínua ou crescente, e uma 

abordagem mais gradual, marcada pelo desenvolvimento de uma relação mais profunda com 

o menor e a sexualização cautelosa da interação. Foram observadas diferenças significativas 

entre elas a nível de estratégias e linguagem utilizadas, mas também algumas semelhanças, 

informações que serão retratadas de forma aprofundada neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Aliciamento sexual; Grooming online; Ofensores; Menores; Linguagem. 
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Abstract 

 

 Online child sexual grooming is considered in the literature as the process by which 

an individual, an adult or an older children, creates the opportunity to perpetrate abusive acts 

of a sexual nature with a minor, by using the online communication platforms made available 

by the evolution of new technologies. The grooming process involves the establishment of 

an interaction with the victim, oriented towards the creation of a trusting relationship, which 

allows the future sexualization of the conversation and the udisclosure of the abuse by the 

child. The language used by the offender is a central component in the development of this 

relationship and for the success of interaction.  

 The present study has an exploratory nature and its central objective is to understand 

the role of language in the process of child sexual grooming in the digital environment and 

the influences it has on offender-victim interaction. Therefore, a qualitative methodology 

was chosen, with semi-structured interviews made to six participants, one male child sexual 

offender in an online context, and five female subjects who were victims of online grooming 

while minors, as well as documentary analysis of two real dialogues with a sexual nature 

that took place on virtual communication platforms between two adults and a minor. The 

interviews were fully transcribed and the information provided, as well as the dialogues, 

were submitted to a semantic and discursive type of content analysis, resulting in the 

elaboration of a categorical analysis chart.  

 The results obtained showed that the online grooming process is dynamic, varying in 

its specifications according to each offender and their individual objectives. In this way, two 

distinct patterns of interaction were identified: a direct approach to sexual content, with 

continuous or increasing intensity, and a more gradual approach marked by the development 

of a deeper relationship with the young person and the cautious sexualization of the 

interaction. Significant differences were were observed between them in terms of strategies 

and language used, but also some similarities, information that will be portrayed in depth in 

this work. 

 

Keywords: Sexual Grooming; Online Grooming; Offenders; Minors; Language. 
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Résumé 

 

 Dans la littérature, la sollicitation sexuelle d'enfants en ligne, ou grooming en ligne, 

est considérée comme le processus par lequel un individu, adulte ou enfant plus âgé, crée 

l'opportunité de commettre des abus de nature sexuelle avec un mineur, en utilisant les 

plateformes de communication rendues disponibles par l'évolution des nouvelles 

technologies. Cette act implique l'établissement d'une interaction avec la victime, basée sur 

la création d'une relation de confiance, qui permet la sexualisation de la conversation et la 

non-divulgation de l'abus par l'enfant. Le langage utilisé par le délinquant représente une 

contribution importante au développement de cette relation et au succès de l'interaction.  

 La présente étude a un caractère exploratoire et son objectif central est basé sur la 

compréhension du rôle du langage dans le processus de préparation sexuelle des mineurs 

dans l'environnement virtuel et les influences qu'il exerce sur l'interaction entre le délinquant 

et la victime. Une méthodologie qualitative a donc été choisie, utilisant des entretiens semi-

structurés avec six participants, un délinquant sexuel d’enfants dans un contexte en ligne et 

cinq femmes victimes de grooming sexuelle en ligne alors qu'ils étaient encore mineurs, ainsi 

qu'une analyse documentaire de deux dialogues réels de nature sexuelle qui ont eu lieu sur 

des plateformes de communication virtuelles entre deux adultes et un mineur. Les entretiens 

ont été entièrement transcrits et les informations qu'ils contiennent, ainsi que les dialogues, 

ont fait l'objet d'une analyse de contenu de type sémantique et discursif, qui a abouti à 

l'élaboration d'une grille d'analyse catégorielle.  

 Les résultats obtenus ont montré que le processus de grooming en ligne est 

dynamique, ses spécifications variant en fonction de chaque délinquant et de ses objectifs 

individuels. De cette manière, deux modèles d'interaction distincts ont été identifiés, une 

approche directe du contenu sexuel, avec une intensité continue ou croissante, et une 

approche plus progressive marquée par le développement d'une relation plus profonde avec 

le jeune et la sexualisation prudente de l'interaction. Des différences significatives entre eux 

en termes de stratégies et de langage utilisé ayant été observés, mais aussi quelques 

similitudes, informations qui seront décrites en profondeur dans ce travail.  

 

Mots-clés: Sollicitation sexuelle; Grooming en ligne; Délinquants; Mineurs; Langage.  
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 Introdução  

 

 O abuso sexual infantil não é um tema novo. Fenómeno amplamente verificado na 

sociedade, o reconhecimento da sua existência e o interesse académico por ele, contudo, 

apenas foram desenvolvidos nas últimas décadas, nomeadamente a partir do final dos anos 

70 (Finkelhor, 1999; Haugaard, 2000).  

 Não se esgotando no contacto sexual físico, o abuso sexual de menores assenta no 

aproveitamento de estatutos diferenciais de poder ou de confiança para a perpetração de atos 

de natureza sexual sobre uma criança, por parte de um indivíduo adulto (ou com um nível 

de maturação significativamente maior, se ainda menor), constituindo uma conduta 

criminosa (WHO, 1999). No que ao contexto nacional diz respeito, esta tipologia de crime 

encontra-se legislada no Código Penal português, no quadro dos “crimes contra a liberdade 

e a auto-determinação sexual”, como mais à frente será explanado.  

 O abuso sexual de crianças pode ocorrer numa grande diversidade de contextos, e 

sob uma multiplicidade de formas. Uma dessas formas é o grooming sexual (WHO, 2003). 

Dada a natureza complexa e multifacetada do processo a que se refere, o termo grooming 

sexual não encontra ainda uma definição única e consensual na literatura (Gillespie, 2004). 

Talvez advinda desta particularidade, denota-se também a ausência de uma tradução literal 

consensual do termo para a língua portuguesa. Nesse sentido, no estudo que aqui se apresenta 

referir-nos-emos ao grooming como sinónimo de aliciamento, que nos aponta para o ato de 

atrair, de seduzir alguém para determinada situação. De facto, apontado como um processo 

segundo o qual um indivíduo executa a preparação de um menor, dos adultos significativos 

e do meio social envolvente com vista à criação das condições necessárias para a perpetração 

do abuso, o grooming sexual é pautado pela manipulação psicológica e criação de relações 

de confiança com a criança (Craven, Brown, & Gilchrist, 2006).  

 Indiscutivelmente, o advento das novas tecnologias veio facilitar a concretização 

deste tipo de condutas abusivas sobre crianças e jovens, camada da população amplamente 

ligada à rede (UNICEF, 2017). Ao permitir o estabelecimento de numerosos contactos nas 

diversas plataformas de comunicação disponíveis e constituir um espaço anónimo e livre das 

restrições sociais que imperam nas interações pessoais (Davidson et al., 2011; Suler, 2004), 

a Internet funciona atualmente como um meio privilegiado para a ocorrência do aliciamento 

sexual de menores, verificando-se o surgimento de uma nova vertente do fenómeno, o 

grooming sexual online (O’Connell, 2003). A interação online estabelecida poder-se-á 

esgotar em si mesma, ocorrendo o abuso exclusivamente na esfera virtual, ou trespassar para 
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a realidade com a ocorrência de encontros presenciais e a execução do abuso sexual físico, 

dependendo das motivações do agressor (Briggs, Simon, & Simonsen, 2010). Também dos 

objetivos do ofensor depende o tipo de abordagem do menor e o tipo de estratégias e 

linguagem aplicados (Kloess, Hamilton-Giachritsis, & Beech, 2017).   

 Por configurar um tipo de comunicação distinto do ocorrido face-a-face, a linguagem 

utilizada pelo ofensor no decorrer da interação virtual com o menor tem especial 

importância. Constituindo uma ferramenta orientada para a ação (Coyle, 2007), o tipo de 

linguagem, bem como as palavras e técnicas empregues, visam a obtenção de fins específicos 

do perpetrador e produzem efeitos diversos no que concerne ao menor, adquirindo um papel 

fundamental no processo de aliciamento devido às influências que sobre ele exerce (Kloess 

et al., 2017; Olson, Daggs, Ellevold, & Rogers, 2007).  

 Embora ainda reduzida, a incidência da investigação acerca do fenómeno do 

aliciamento sexual de menores online tem vindo a aumentar na última década. No contexto 

nacional, a escassez de estudos é ainda mais evidente, concentrando-se os trabalhos 

existentes apenas nos últimos 5 anos (Barbosa, 2018; Branca, Grangeia, & Cruz, 2016; Jesus, 

2018; Lemos, 2019; Marinho, 2019). Tal como se verifica na literatura internacional, os 

estudos centram-se essencialmente sobre as dinâmicas gerais do processo de grooming e as 

características dos seus intervenientes (Webster et al., 2012). O papel da linguagem no seio 

do fenómeno é, portanto, uma temática muito pouco explorada em profundidade (Black, 

Wollis, Woodworth, & Hancock, 2015).  

 É neste sentido que surge a presente investigação, centrada nos mecanismos 

linguísticos utilizados pelo indivíduo no desenvolvimento do processo de grooming sexual 

infantil em contexto virtual e nos efeitos que estes têm na criança e na relação. A estrutura 

deste trabalho divide-se em três partes. Num primeiro segmento, o Enquadramento Teórico-

Conceptual, definir-se-ão conceitos e teorias fundamentais à compreensão do abuso sexual 

de menores e, especificamente, do fenómeno do grooming, em contexto presencial e virtual, 

enquadrando-os no contexto legislativo português e revendo a literatura mais proeminente 

sobre a temática. Especial atenção será dada ao papel da linguagem nas diferentes 

abordagens usadas no aliciamento online, numa fase mais final desta secção. Segue-se o 

Estudo Empírico, segmento no qual se explicitarão os objetivos do estudo e a metodologia 

segundo a qual foram operacionalizados e investigados, contando ainda com a descrição e 

discussão dos resultados obtidos, enquadrados com as evidências existentes. Por fim surgem 

as Conclusões, onde se procederá a uma síntese e análise das principais contribuições do 

estudo e das suas limitações, sendo apresentadas propostas para investigação futura.     
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Enquadramento Teórico-Conceptual 

 

1. Abuso Sexual de Menores 

 O abuso sexual de menores surge recorrentemente como um problema da sociedade 

atual. No entanto, a preocupação com este fenómeno pode ser considerada relativamente 

recente, tendo registado um aumento a partir do final da década de 1970, derivado da 

multiplicação da incidência de casos reportados de crianças abusadas sexualmente, bem 

como do número de estudos acerca desta temática (Finkelhor, 1999; Haugaard, 2000; 

Putnam, 2003).  

 Parte integrante daquele que é o abrangente espetro do mau trato ou abuso infantil, 

Finkelhor (1999) caraterizava o abuso sexual de crianças como o contacto sexual com um 

menor que poderia ocorrer sob três circunstâncias: a existência de uma elevada diferença 

entre o nível de maturação ou a idade dos elementos envolvidos, a existência de uma posição 

de autoridade ou o papel de cuidador de um dos elementos face à criança, e/ou o uso de 

violência ou manipulação para agir contra a vontade do menor. Uma vez que a criança não 

tem o poder de compreender e consentir o seu envolvimento em atividades sexuais, poder-

se-á considerar, assim, que a perpetração de atos de natureza sexual com uma criança por 

parte de um adulto ou de um menor mais velho, cuja idade ou nível de desenvolvimento lhe 

conferem uma posição de responsabilidade, confiança ou poder sobre o menor, com vista à 

gratificação e satisfação sexual do ofensor e que constituem uma violação das leis e normas 

morais da sociedade, corresponderá a uma situação de abuso (WHO, 1999).   

 O leque das atividades abrangidas pelo fenómeno do abuso sexual infantil é largo, e 

abarca não apenas o contacto sexual físico e direto com a criança, como é o caso da relação 

sexual ou da sua tentativa, do toque sexualizado, da masturbação da ou com a criança, entre 

outros, e também o contacto físico indireto (através da roupa), a exposição da criança a atos 

sexuais exibicionistas ou a conteúdos pornográficos e a exploração do menor no mercado da 

prostituição ou da pornografia infantil (Finkelhor, 1999; Putnam, 2003; WHO, 2003). O 

abuso sexual de menores e esta sua variedade de formas são levados em conta pelo quadro 

jurídico português, estando esta tipologia de crime registada no Capítulo V do Código Penal, 

na Secção II referente aos crimes contra a auto-determinação sexual, em conformidade com 

o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março. Nesta secção são considerados o abuso sexual de 

crianças menores de 14 anos e o abuso sexual de menores dependentes, entre os 14 e 18 
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anos, no Artigo 171.º, Artigo 172.º respetivamente, punindo-se não apenas a realização de 

atos sexuais de relevo e o seu incitamento, como também a importunação sexual, sob a forma 

de exibicionismo ou propostas sexuais, a atuação sobre o menor com recurso a comunicação 

de natureza sexual e meios pornográficos, e o aliciamento do menor para assistir a atividade 

sexual, abusiva ou não. O Artigo 173.º considera igualmente os atos sexuais com 

adolescentes, entre os 14 e os 16 anos. São ainda considerados o recurso à prostituição de 

menores, nomeadamente a prática de atividade sexual com menores entre os 14 e os 18 anos 

a troco de algum tipo de pagamento por parte de um adulto, no Artigo 174.º, e o lenocínio 

de menores, isto é, o aliciamento de menores para a prostituição infantil ou a facilitação da 

sua execução, no Artigo 175.º. A pornografia de menores é também abarcada pelo Artigo 

176.º, onde se pune não só o aliciamento e utilização de menores para fins pornográficos, 

bem como a produção, distribuição ou a detenção de materiais desta natureza. A tentativa de 

incorrer em qualquer dos atos mencionados nos artigos previamente descritos é punível. 

Importa ainda enfatizar que os atos sexuais abusivos efetuados sobre menores que consistam 

no coito oral, vaginal ou anal, ou na introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos 

incorrem em penas maiores (Código Penal Português).  

 Além da diversidade de atividades, verifica-se ainda uma pluralidade de contextos 

em que o abuso sexual pode ser perpetrado, podendo este ocorrer no meio extrafamiliar, por 

parte de desconhecidos ou de figuras confiáveis da comunidade em que a criança se insere, 

ou no seio intrafamiliar, por parte das figuras parentais ou familiares próximos (Finkelhor, 

1999; WHO, 2003).   

 Fenómeno de natureza complexa, o abuso sexual de menores apresenta 

características distintas de outros tipos de abuso sexual, como a maior incidência de 

ofensores conhecidos da vítima, a utilização preferencial de métodos de manipulação e 

coerção, e não tanto da violência física, e a possibilidade de incorrer numa situação de abuso 

continuado, podendo a criança ver-se envolvida numa relação cada vez mais sexualizada ao 

longo do tempo com o seu perpetrador. A este processo de abuso sexual surge associado o 

conceito de grooming sexual (WHO, 2003).  

 1.1.  Grooming sexual de menores  

 De acordo com a definição proposta por Craven e colegas (2006), o grooming sexual 

consiste no processo de preparação de um menor, das figuras adultas significativas e do meio 

envolvente, realizado por um ofensor, com a finalidade de criar a oportunidade de perpetrar 

posteriormente atos abusivos de cariz sexual com esse menor. Nesse sentido, as autoras 
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identificam três tipos de grooming decorrentes do processo de aliciamento sexual de 

menores, sendo eles o grooming pessoal, o grooming do meio e das figuras significativas, e 

o grooming do menor.   

 O grooming pessoal diz respeito ao processo de preparação de si mesmo levado a 

cabo pelo ofensor, através da justificação ou negação do caráter desviante do seu próprio 

comportamento no decurso do aliciamento dos menores, contribuindo dessa forma para a 

efetivação do abuso. Este processo manifesta-se através de distorções cognitivas, 

provenientes de teorias implícitas erróneas acerca de si mesmo, dos menores e do mundo, e 

que acabam por sustentar a sua perceção acerca da atividade sexual com crianças (Craven et 

al., 2006; De Santisteban, Alcázar-Córcoles, & Gámez-Guadix, 2018; Ward & Keenan, 

1999). Segundo Ward e Keenan (1999), estas teorias implícitas consistem em representações 

dos desejos e crenças que o agressor atribui às suas vítimas. Os autores identificaram 

algumas das teorias implícitas mais comuns dos ofensores sexuais de menores, sendo um 

exemplo a perceção das crianças como objetos sexuais, isto é, capazes de se envolver 

voluntariamente na atividade sexual e dela obter prazer. A conceção da criança como um ser 

sexual, dotado de desejos, necessidades e comportamentos sexuais tal como um adulto, 

influencia a interpretação do ofensor sobre as atitudes e intenções da criança, passando 

comportamentos tipicamente infantis, como a demonstração de carinho ou o sentar no colo, 

a ser vistos como comportamentos sexualizados e provocadores, o que acaba por legitimar 

o abuso. Além disso, verifica-se usualmente uma perceção adulterada das consequências do 

abuso e a minimização do dano causado à vítima, muito devido à natureza sexual da 

experiência, tida como normal na vivência humana. Também a perceção do mundo como 

um lugar perigoso, associada a comportamentos abusivos e de rejeição das demais pessoas, 

contribui para o envolvimento do ofensor com os menores. Estes podem ser vistos como 

seres menos rejeitantes, mais dispostos a oferecer amor e cuidado e, como tal, merecedores 

de maior confiança, ou, de forma contrastante, como possuidores de más intenções, 

constituindo assim uma ameaça para o ofensor e ficando sujeitos a uma retribuição negativa 

por parte deste. Por outro lado, as crenças desajustadas do agressor podem-se focar 

essencialmente em si mesmo, como é exemplo um sentimento de superioridade em relação 

ao menor e, consequentemente, do direito de ver as suas necessidades colmatadas por este. 

Verifica-se ainda uma noção de incontrolabilidade do abusador associada ao seu próprio 

comportamento, que assume a impossibilidade de suprimir os seus desejos sexuais a não ser 

através da sua expressão, despindo-se assim de responsabilidade pessoal pelos seus atos 

(Ward & Keenan, 1999). As justificações encontradas pelo ofensor para o seu 
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comportamento desviante assentam, portanto, numa panóplia de perceções desajustadas da 

realidade, desde a noção de benefício para a criança a nível emocional, sexual ou mesmo 

educacional, até à desvalorização das suas necessidades e desejos pessoais (De Santisteban 

et al., 2018; Ward & Keenan, 1999).  

 Por sua vez, o grooming do meio e das figuras significativas diz respeito ao processo 

que favorece o acesso à vítima, representando assim uma tentativa de integração nos diversos 

contextos de vida da criança, desde a vida familiar ao círculo social, bem como a criação de 

relações de confiança com os adultos que a rodeiam, nomeadamente com aqueles mais 

significativos e que por ela são responsáveis, como são exemplo os pais ou os professores. 

Uma vez estabelecida esta posição de confiança, o acesso ao menor, e consequentemente o 

abuso, ficam facilitados (Craven et al., 2006). Torna-se, assim, necessário compreender 

como esta integração no meio da criança se pode processar de forma eficaz. As evidências 

apontam para a existência de determinados fatores que permitem que as verdadeiras 

intenções do ofensor passem despercebidas, entre eles o facto de, na maioria dos casos, este 

aparentar ser uma pessoa totalmente normal. De facto, os agressores sexuais de crianças não 

apresentam, por norma, caraterísticas específicas e distintivas que permitam a sua 

identificação como tal, podendo apresentar boas capacidades cognitivas e sociais. Isto 

permite-lhes a inserção na comunidade do menor, onde poderão, inclusivamente, ocupar 

lugares de relevo social aos quais estão associados sentimentos de segurança e confiança. A 

aceitação do ofensor enquanto membro da comunidade contribui para uma diminuição das 

defesas dos cuidadores da criança, uma tendência que pode explicar a prevalência do abuso 

de menores no seio intrafamiliar e intrainstitucional (Craven et al., 2006; McAlinden, 2006; 

Salter, 2003).  

 Surge, por fim, a forma primária, e mais reconhecida, do processo de aliciamento – 

o grooming do menor. Como já referido, este processo passa pela preparação da criança para 

a efetivação do abuso. Nesse sentido, escolhida a potencial criança a vitimizar e criadas as 

oportunidades de aproximação à mesma, o ofensor procede ao estabelecimento do contacto 

e, através de um conjunto de técnicas e estratégias pautadas pela manipulação, vai criando 

uma relação de confiança com o menor, de forma a garantir o seu pleno envolvimento, bem 

como a manutenção da natureza sigilosa das suas interações (Craven et al., 2006; 

McAlinden, 2006; Olson et al., 2007).   

 Dada a sua complexidade e a variabilidade que se verifica de ofensor para ofensor, 

observa-se que o aliciamento de menores, embora possa ocorrer de forma breve, se 

apresenta, usualmente, como um processo bem planeado e efetivado no decurso de um 
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período de tempo longo, pelo que a identificação e compreensão dos diferentes tipos de 

grooming empregues pelos perpetradores contribui para uma mais plena compreensão do 

fenómeno (Craven et al., 2006; McAlinden, 2006).   

 A prática deste método de sedução prevê a existência de uma prévia motivação para 

o abuso sexual por parte do ofensor. Esta motivação é explicada por Finkelhor (1984) como 

sendo consequência de uma congruência entre as necessidades emocionais do ofensor e a 

capacidade de satisfação das mesmas percecionada nos menores, uma excitação sexual 

desviante e um bloqueio causado pela insatisfação das necessidades sexuais do ofensor por 

parte de adultos. No contexto do seu Modelo das Pré-Condições (Finkelhor, 1984), às quais 

é possível traçar uma correspondência com os três tipos de grooming identificados 

previamente por Craven e colegas (2006), a motivação para o abuso é considerada pelo autor 

como uma das quatro condições prévias necessárias para a ocorrência de uma ofensa sexual, 

juntando-se a esta a capacidade do ofensor de superar as inibições internas – ambas 

caraterísticas do grooming pessoal, a sobreposição às inibições externas – em paralelismo 

com o grooming do meio e das figuras significativas, e a transposição das resistências da 

criança – representando assim o grooming do menor (Finkelhor, 1984; Whittle, Hamilton-

Giachritsis, Beech, & Collings, 2013). Este surge então como um modelo adequado ao nível 

da etiologia das motivações para o abuso e que atenta no processo de grooming, associado à 

transposição das resistências do menor, como sendo inerente ao fenómeno do abuso sexual 

infantil (Craven et al., 2006).  

 

2.  Internet – a revolução da comunicação e o grooming online 

 O estabelecimento e manutenção do contacto entre as pessoas nunca foi tão facilitado 

como atualmente. De facto, o advento da Internet e das novas tecnologias veio disponibilizar 

inúmeros meios de comunicação, desde os serviços de troca de mensagens, cada vez mais 

complexos, às múltiplas plataformas de comunicação online e redes sociais, revolucionando 

o modo como interagimos socialmente com os outros (Whittle et al., 2013). A camada jovem 

da população é aquela que mais uso faz da internet, sendo que, segundo dados da UNICEF 

(2017), 71% dos jovens de todo o mundo, entre os 15 e os 24 anos, se encontram ligados à 

Internet, contrastando com os 48% da população total. Estima-se ainda que um em cada três 

usuários da rede online sejam jovens com idades inferiores a 18 anos. No que se refere ao 

contexto português, uma pesquisa realizada com 1974 jovens entre os 9 e os 17 anos mostrou 

um acesso diário à Internet generalizado, com cerca de 9 em cada 10 menores a fazê-lo 
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através do smartphone e 41% com recurso ao computador (Ponte & Batista, 2019).  

 Embora a utilização da Internet e a facilidade de comunicação acarrete diversas 

vantagens, verifica-se que os riscos inerentes à atividade online também não são raros, 

havendo uma crescente preocupação por parte da comunidade relativamente aos crimes 

contra crianças e jovens cometidos através do recurso à Internet (Mitchell, Jones, Finkelhor, 

& Wolak, 2011). As evidências indicam que as caraterísticas particulares das plataformas de 

comunicação online, onde reina o anonimato e a rápida fluidez do contacto, influenciam o 

modo como os indivíduos se comportam na Internet, podendo incorrer em modos de ação 

imprevisíveis e adotar identidades e comportamentos distintos daqueles que demonstram nas 

interações offline (Suler, 2004; Whittle et al., 2013). Ao analisar o comportamento online, é 

possível observar-se uma maior abertura para o diálogo e uma maior liberdade relativa aos 

temas abordados e linguagem utilizada nas interações virtuais, comparativamente ao que se 

esperaria daquele indivíduo numa interação face-a-face, verificando-se assim uma atenuação 

das barreiras da comunicação.  

Este fenómeno foi identificado como um Efeito de Desinibição Online, sendo 

caracterizado por Suler (2004) como resultado da interação de pelo menos seis fatores 

explicativos: (1) anonimato dissociativo, associado à dificuldade de identificar um indivíduo 

com base apenas numa conta criada em qualquer plataforma online, especialmente quando 

atendemos à facilidade com que é possível adotar uma identidade falsa na Internet, o que 

contribuiu largamente para a dissociação entre identidade real e identidade virtual, 

originando um sentimento de desresponsabilização sobre as suas ações online; (2) 

invisibilidade física e consequente impessoalidade da interação, que desinibe o 

comportamento e encoraja o indivíduo a incorrer em ações que, de outro modo, não seriam 

realizadas; (3) assincronia, remetendo-nos para a inexistência de feedback imediato na 

comunicação virtual, podendo dar origem a uma maior sensação de segurança e a uma mais 

rápida e direta abordagem de temas íntimos e pessoais e ao desvio das normas sociais; (4) 

introjeções solipsísticas, isto é, a noção de incorporação da pessoa com quem se fala na sua 

própria mente, atribuindo-lhe uma voz e uma imagem, o que poderá criar a sensação de estar 

a falar consigo mesmo e, consequentemente, a diminuição das barreiras pessoais de 

comunicação; (5) imaginação dissociativa, a criação mental de personagens imaginários e 

de uma dimensão online fictícia, onde as ações são vistas como fantasia e dissociadas da 

dimensão real e offline; (6) minimização do status e da autoridade dos indivíduos, ou seja, 

reduzida relevância dada no plano online ao estatuto que uma pessoa possa ter no mundo 

real, diminuindo, desse modo, a influência da autoridade sobre as suas ações e o medo da 
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desaprovação, e encorajando uma maior abertura no comportamento virtual.  

 Compreende-se, assim, como as características do mundo virtual poderão originar 

uma panóplia de atitudes diferenciadas nos seus utilizadores, desde uma maior liberdade 

para expressar informação de cariz pessoal e íntimo, a utilização de linguagem pejorativa e 

insultuosa, ou, mesmo, o envolvimento em atividades criminosas (Suler, 2004; Whittle et 

al., 2013). Destas últimas, faz parte o fenómeno do grooming.  

 Efetivamente, a Internet veio favorecer o desenrolar do processo de grooming sexual 

de menores, ao providenciar a possibilidade de estabelecer facilmente um sem-número de 

contactos online, de forma rápida e desprovida de limitações geográficas (Davidson et al., 

2011). Desse modo, o grooming online corresponde ao processo de aliciamento sexual de 

crianças perpetrado na esfera virtual, com recurso às novas tecnologias. Este é um fenómeno 

em crescente evolução, decorrente do desenvolvimento constante da Internet, onde se 

verifica o aparecimento de cada vez mais meios de comunicação digitais, como são as redes 

sociais, chats, serviços de mensagens instantâneas ou mesmo sites direcionados à partilha 

de informação ou ao lazer nos quais é possível estabelecer contacto entre os usuários (Branca 

et al., 2016; Davidson et al., 2011; Marcum, 2007; Webster et al., 2012). A procura pelo 

desenvolvimento do contacto com novas pessoas parece ser uma tendência bem presente na 

camada jovem portuguesa, com 71% dos jovens entre os 15 e os 17 anos e 62% entre os 13 

e os 14 anos a reportarem a comunicação online com pessoas desconhecidas (Ponte & 

Batista, 2019). 

2.1. Grooming sexual de menores online  

 Face à proliferação da comunicação virtual, em 2015 é aditado ao Artigo 176.º do 

Código Penal Português, previamente referido e alusivo à pornografia de menores, o Artigo 

176.º-A, que concerne ao aliciamento de menores para fins sexuais. Neste, é já considerado 

o recurso às “tecnologias de informação e comunicação” como meio de contacto, punindo-

se o aliciamento dos menores para fins de encontro pessoal, onde se pretenda com eles 

realizar atividades sexuais de relevo e/ou a sua utilização em materiais pornográficos e a 

propagação dos mesmos. Este artigo atende, desse modo, a algumas finalidades do processo 

de grooming online, nomeadamente o contacto pessoal com vista à consumação de relações 

sexuais e a introdução da criança no mundo da pornografia infantil, mas apresenta-se como 

insuficiente para abranger, e punir, todas as suas possíveis aplicações.  

 De facto, as evidências apontam para a existência de diferentes objetivos inerentes 

ao grooming sexual online. Seto, Wood, Babchishin e Flynn (2012) apresentam-nos vários 



10 
 

tipos de ofensores sexuais que recorrem à Internet, definidos consoante esses mesmos 

objetivos. Por um lado, temos os ofensores motivados para o contacto, os denominados 

contact-driven. Como a sua definição indica, estes perpetradores iniciam um processo de 

aliciamento da criança na esfera virtual, com vista à transposição da relação para a realidade, 

de modo a efetivar o contacto sexual físico com a vítima. Também os ofensores que recorrem 

à Internet e às novas tecnologias de forma a facilitar o acesso, distribuição e/ou produção de 

pornografia infantil, bem como o acesso a potenciais vítimas, são considerados pelos autores 

(Babchishin, Hanson, & Hermann, 2011; Seto et al., 2012). As condutas de ambos os tipos 

de ofensores encontram-se, como já verificado, abrangidas pelo Artigo 176.º-A. No entanto, 

o mesmo não acontece com um terceiro grupo de ofensores, os fantasy-driven. Estes 

indivíduos incorrem no grooming online movidos pela fantasia, isto é, são motivados para e 

por interações sexualizadas com menores estritamente virtuais, não sendo o contacto pessoal 

um objetivo (Briggs et al., 2010; Seto et al., 2012; Webster et al., 2012; Wolak, Finkelhor, 

& Mitchell, 2004). Uma vez que não se verifica a condição do contacto pessoal, como 

finalidade do recurso às novas tecnologias no processo de aliciamento sexual de menores, 

diversas condutas inerentes ao grooming online não podem ser julgadas à luz do artigo 

supracitado, sendo deste modo consideradas sob a alçada de diferentes crimes reconhecidos 

pelo Código Penal, desde o abuso sexual de crianças e a pornografia infantil já aqui referidos, 

às gravações e imagens ilícitas, ou mesmo a ameaça e a coação (Branca et al., 2016).  

 Atendendo aos diferentes tipos de ofensores online, verificamos como a Internet e os 

meios de comunicação virtuais podem servir diferentes propósitos no processo de 

aliciamento dos menores. Efetivamente, para os ofensores motivados para o contacto, as 

novas tecnologias funcionam como elemento facilitador do estabelecimento da interação 

entre o ofensor e a potencial vítima, da qual se espera que resulte a marcação de encontros 

pessoais e consequente envolvimento da criança em atividades sexuais. Por outro lado, para 

os ofensores movidos pela fantasia, o recurso às plataformas de comunicação eletrónicas e 

o estabelecimento de uma interação virtual com o menor constitui um fim em si mesmo. De 

facto, é desta relação online que o ofensor obtém a gratificação sexual que procura, e não do 

contacto físico, sendo esta usualmente caracterizada por conversas sexualizadas, 

envolvimento em sexo virtual, ou troca de imagens e vídeos de teor sexual (Briggs et al., 

2010; Marcum, 2007; Webster et al., 2012; Wolak et al., 2004).  

 Importa, dessa forma, conhecer aprofundadamente o modo como essa relação online 

entre o ofensor e a vítima se desencadeia e se desenvolve ao longo do tempo. Neste sentido, 

O’Connell (2003) vem propor uma estrutura do fenómeno do grooming sexual online, fruto 
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da aplicação de uma metodologia de observação participante, na qual se fez passar por uma 

menor, tipicamente do sexo feminino, com 8, 10 ou 12 anos. A autora envolveu-se, assim, 

no contacto com adultos e/ou adolescentes mais velhos em diversas plataformas virtuais 

direcionadas aos mais novos, de entre as quais salas de chat para adolescentes, meios 

amplamente utilizados pelos ofensores sexuais para procurar e contactar menores na esfera 

online (Malesky, 2007). A observação do comportamento dos ofensores neste tipo de chats 

permitiu perceber a forma como estes identificam as crianças com as quais pretendem iniciar 

uma conversa. Se, por um lado, o ofensor pode apresentar a todos os participantes da sala as 

caraterísticas básicas que quer fornecer sobre si, como a idade, o género e a sua localidade, 

e esperar uma resposta por parte das crianças interessadas, decidindo posteriormente 

continuar ou não uma interação com o menor, consoante as respostas às suas questões 

iniciais estrategicamente colocadas, por outro lado, o abusador poderá sondar a sala de chat 

e observar o tom e o conteúdo das conversas entre os menores, identificando previamente 

potenciais vítimas com as quais iniciar o contacto. As informações pessoais fornecidas pelos 

ofensores às crianças poderão ser reais ou adaptadas no sentido de se aproximarem mais às 

características do menor. Investigações posteriores vêm ao encontro destas evidências. 

Webster e colegas (2012) observaram igualmente o scanning como forma de seleção das 

vítimas, isto é, a sondagem dos espaços online utilizados pelos menores e avaliação da 

natureza das suas conversas e perfis, nomeadamente o nome/nickname apresentado e as suas 

características físicas, de modo a proceder a uma decisão informada sobre os jovens a 

abordar. Esta análise dos perfis virtuais das crianças foi também encontrada por Malesky 

(2007). De igual forma, a veracidade das informações pessoais apresentadas pelos ofensores 

tem vindo a ser verificada em diversos estudos, sendo amplamente identificados casos em 

que o agressor adapta a sua identidade ao menor, procedendo a mudanças a nível do nome, 

idade, caraterísticas físicas ou mesmo de género (Marcum, 2007; Webster et al., 2012; 

Winters, Kaylor, & Jeglic, 2017; Wolak & Finkelhor, 2013; Wolak, Mitchell, & Finkelhor, 

2008). Estas alterações são realizadas por forma a potenciar a sua atratividade junto dos 

jovens, podendo essa decisão ser feita previamente a qualquer contacto ou após tentativas 

de contacto malsucedidas devido à rejeição dos menores face às informações reais do ofensor 

(Webster et al., 2012). Observa-se, porém, que alguns aliciadores fornecem mesmo as suas 

informações reais e expõem, inclusive, a sua intenção sexual e o seu interesse por menores 

(Briggs et al., 2011; Webster et al., 2012; Winters et al., 2017; Wolak et al., 2004).  

 No que respeita ao desenvolvimento da interação online entre ofensor e vítima, a 

investigação de O’Connell (2003) resultou na segmentação do processo de aliciamento em 
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cinco possíveis estágios: desenvolvimento da amizade, desenvolvimento da relação, 

avaliação do risco, exclusividade e estágio sexual. A fase inicial de desenvolvimento da 

amizade consiste na apresentação do ofensor e na recolha de informações acerca do menor, 

podendo ser efetuado um pedido de fotos à criança, sem conotação sexual, de forma a 

confirmar a identidade da vítima e as suas caraterísticas pessoais. Esta etapa poder-se-á 

estender a uma fase de desenvolvimento da relação, caso seja intenção do ofensor manter 

um contacto mais prolongado com a criança. Nesta situação, o aliciador procura introduzir 

assuntos do quotidiano do menor, aproveitando dessa forma para se aproximar mais da 

vítima. No decorrer destas conversas o ofensor poderá usufruir da oportunidade de colocar 

questões direcionadas à avaliação do risco de ser descoberto, nomeadamente perguntas 

relativas à localização do meio de comunicação utilizado pelo menor e a sua utilização por 

parte de outros integrantes do meio familiar. Usualmente, após a avaliação do risco, o 

agressor passa ao estágio de exclusividade, no qual se começam a introduzir as noções de 

confiança e mutualidade. O adulto apresenta-se, assim, como uma pessoa digna de 

confiança, com a qual o menor está à vontade para conversar e expor as suas preocupações, 

no contexto de uma relação de respeito e aceitação mútua entre ambos os integrantes, 

apelando-se simultaneamente à manutenção do segredo da sua interação. Estabelecida essa 

confiança e a ideia de uma relação de exclusividade entre vítima e ofensor, este poderá então 

avançar para o estágio sexual com uma maior sensação de segurança, no qual a natureza da 

conversa se torna progressivamente mais sexualizada (O’Connell, 2003).  

 O modelo de O’Connell é tido como um modelo de referência para a compreensão 

dos diferentes passos pelos quais os ofensores poderão passar, sendo amplamente utilizado 

na literatura atual sobre o processo de grooming sexual de menores online (Black et al., 

2015; Kloess et al., 2015; Kloess et al., 2017; Whittle et al., 2013). A autora enfatiza, no 

entanto, que o desenvolvimento da conversa entre agressor e vítima e, consequentemente, 

da relação entre ambos, poderá não seguir sempre esta sequência de etapas. De facto, a 

evolução do processo variará de ofensor para ofensor, verificando-se diferenças entre os 

intervalos de tempo gasto e o investimento em cada etapa, ou mesmo a omissão e/ou 

repetição de determinadas fases, sendo mais um processo cíclico do que linear, oscilando 

consoante as intenções do indivíduo e da dinâmica da sua relação com a vítima (Black et al., 

2015; De Santisteban et al., 2018; O’Connell, 2003; Webster et al., 2012). Além da 

variabilidade observada, no que ao desenvolvimento das fases do processo de grooming diz 

respeito, é também possível verificar uma grande diversidade ao nível das estratégias 

utilizadas pelos agressores. O conjunto de técnicas aplicadas por cada ofensor deverá estar 
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igualmente relacionado com as suas motivações e, desse modo, com o seu padrão de 

interação. (Kloess et al., 2015; Kloess et al., 2017).  

 

3. Padrões de interação – a linguagem como elemento-chave da relação 

 As diferenças nos padrões de interação podem, desde logo, ser observadas entre 

ofensores motivados ou movidos pelo contacto e ofensores motivados ou movidos pela 

fantasia. Sendo o contacto online um meio necessário para atingir o contacto pessoal com a 

vítima, os ofensores motivados pelo contacto tendem a investir menos na relação, 

nomeadamente no que diz respeito ao tempo dispensado na interação online (Winters et al., 

2017). De facto, Briggs e colegas (2010) verificaram que os ofensores desta categoria 

estabeleceram uma relação online relativamente curta, com cerca de 46% a comunicar com 

o menor por menos de 24h antes de marcar um encontro offline. Por outro lado, as interações 

online com menores perpetradas por ofensores conduzidos pela fantasia tiveram durações 

significativamente mais extensas, numa média de 32.90 dias e um máximo de 180 dias de 

comunicação.  

 O estilo de abordagem dos conteúdos sexuais escolhido pelo agressor contribui, 

igualmente, para definir diferentes padrões de interação. Kloess e colegas procederam, em 

2015 e, posteriormente, em 2017, à análise de transcrições de conversas reais ocorridas em 

contexto online entre ofensores sexuais adultos e vítimas menores de 16 anos, no sentido de 

observar as estratégias empregues pelos agressores para cativar as vítimas, bem como as 

suas motivações para o envolvimento online com crianças, e traçar uma visão compreensiva 

do processo de exploração sexual de menores online. Desta análise resultou a observação de 

dois padrões de interação distintos, no que ao estilo de abordagem diz respeito. Por um lado, 

verifica-se uma abordagem mais gradual dos temas sexuais, que vão sendo introduzidos na 

conversa de modo leve e inócuo, podendo inicialmente ser apresentados através de piadas, 

uma forma de conhecimento mútuo, ou numa ótica de aconselhamento. Quando aplicada 

esta abordagem gradual, os autores referem que a interação entre ofensor e vítima foi mais 

duradoura e cuidada, denotando o interesse do perpetrador em conhecer a vítima e o 

desenvolvimento de uma relação entre ambos. Foram utilizadas estratégias discursivas mais 

positivas, como o elogio e a valorização da vítima, a expressão de necessidades do ofensor 

com as quais o menor poderia ajudar, e a manifestação de sentimentos positivos de carinho 

e desejo pela vítima, com o objetivo de romantizar a interação e, consequentemente, 

fomentar o envolvimento da criança em comportamentos sexualizados. No entanto, à medida 
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que a interação vai sendo sexualizada, verifica-se uma evolução, tanto ao nível dos 

conteúdos e atividades sexuais, como das estratégias utilizadas pelos agressores para manter 

o envolvimento da vítima na interação, passando de um discurso mais positivo e sugestivo 

para um discurso mais persistente, diretivo ou até suplicante, bem como para a expressão de 

sentimentos negativos, como desilusão e tristeza pela rejeição da criança. Por outro lado, os 

autores observaram também um estilo de comunicação direto por parte dos perpetradores, 

marcado pela falta de interesse nos aspetos pessoais do menor e utilização de vocabulário 

mais brusco e negativo, com uma introdução praticamente imediata dos conteúdos sexuais 

através de um discurso sexualmente explícito, exposição sexual de si mesmos ou pedidos 

sexuais feitos aos menores. Caracterizadas, na sua generalidade, por uma curta duração, e 

denotando o fraco investimento na relação por parte do ofensor, muito provavelmente devido 

à busca por uma gratificação sexual a curto prazo, as interações que seguem esta abordagem 

mais diretas são marcadas pela utilização de estratégias mais agressivas, como o insulto, a 

coação, a ameaça, a chantagem e a pressão para a ação. Recorrendo a uma linguagem diretiva 

e persistente, o ofensor tende a passar da solicitação à ordem, podendo-se observar um recuo 

e uma reformulação do discurso para uma variante mais suave, quando a sua utilização 

diretiva não produz os efeitos pretendidos no menor (Kloess et al., 2015; Kloess et al., 2017). 

 Também Webster e colegas (2012) encontraram estes dois estilos distintos de 

abordagem. Por um lado, foi identificada uma abordagem direta dos conteúdos sexuais, 

marcada pela escassez de sedução e de desenvolvimento da conversa e pela demonstração 

imediata de interesse sexual, inclusive através de nicknames ou imagens de apresentação 

explícitas escolhidas pelo ofensor, bem como de solicitações sexuais colocadas à criança. 

Por outro lado, é referida um segundo tipo de abordagem, descrito como “um processo 

deliberado de «socialização gentil»” (Webster et al., 2012, pp. 52), associado à definição 

típica do fenómeno do aliciamento online, com um desenrolar mais natural da conversa entre 

ofensor e menor, a discussão inicial de tópicos neutros e não ameaçadores e uma 

demonstração de interesse pelos aspetos da vida do menor. Como formas de manipulação da 

relação, mais uma vez se verifica o recurso ao elogio, desde à aparência física, gostos e 

interesses, ou mesmo à maturidade do menor, encontrando-se também a apresentação do 

ofensor como um mentor, que demonstra disponibilidade em ouvir, apoiar e solucionar os 

problemas pessoais da vítima, sejam eles do foro familiar, romântico ou escolar, e a 

congruência de experiências de vida ou interesses entre a vítima e o ofensor, partilhadas por 

este como forma de aproximação ao menor e retenção da sua atenção.  

 Estas evidências vêm ao encontro do referido por O’Connell (2003), que aponta que 
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os ofensores que pretendem estabelecer uma relação mais profunda e duradoura com a 

criança, na qual deve prevalecer a perceção da existência de confiança e de amor entre 

ambos, tendem a investir mais nas fases iniciais de formação da relação e na noção de 

exclusividade, bem como a introduzir os conteúdos sexuais de forma mais cautelosa. 

Durante as fases iniciais o ofensor procede ao enquadramento da sua relação com a vítima 

segundo a lógica pretendida, fornecendo indicações à criança acerca das suas intenções e 

preparando o terreno para a introdução dos conteúdos sexuais. A sexualização da interação 

surge, então, de forma gradual, podendo iniciar de forma aparentemente casual com a 

colocação de questões mais íntimas ao menor. De modo a evoluir o tom sexual da interação, 

o agressor pode levar o menor a percecioná-lo como um mentor, que o irá ajudar a 

compreender melhor a sua sexualidade, ou mesmo como um futuro amante, pelo que o foco 

da conversa tende a ser mais centrado no menor, sendo frequentes as descrições de atividades 

sexuais por parte do adulto, as sugestões para que a vítima se envolva em comportamentos 

sexuais, e os pedidos para que partilhe as descrições desses mesmos comportamentos e as 

sensações que estes lhe proporcionaram, bem como imagens pessoais com conotação sexual. 

Face à demonstração de desconforto da vítima perante as investidas do agressor, e por forma 

a manter a natureza sexual da comunicação, o ofensor tende a exercer uma pressão suave 

que visa diminuir as resistências do menor e preservar, simultaneamente, o sentido de 

mutualidade entre ambos, podendo ainda proceder ao recuo na abordagem dos conteúdos 

sexuais e à expressão de arrependimento, o que motiva uma resposta positiva da vítima, sob 

a forma de manifestação de perdão, desvalorização do ocorrido e manutenção da relação. 

 Um dos aspetos do fenómeno que mais importa compreender é de que forma é 

assegurada a participação da criança numa interação sexualizada. Analisando a literatura e 

compreendendo mais profundamente o desenrolar da comunicação segundo uma abordagem 

mais cautelosa, a consolidação da confiança no seio da relação ofensor-vítima, prévia a 

qualquer referência sexual, tem sido largamente considerada como fator essencial para um 

pleno envolvimento e cooperação do menor no decurso da interação, associado à criação de 

uma conexão emocional profunda com o adulto e à importância atribuída à sua relação (De 

Santisteban et al., 2018; Gámez-Guadix, Almendros, Calvete, & De Santisteban, 2018; 

Olson et al., 2007). É também percetível a existência de uma dessensibilização gradual da 

criança face aos conteúdos sexuais. De facto, a apresentação dos tópicos sexualizados sob a 

forma de brincadeiras, discussões casuais ou aconselhamento e a crescente sexualização da 

conversa e dos pedidos, fornece à comunicação um encadeamento mais fluído e natural, 

ideal para suprimir as possíveis resistências iniciais da criança (Kloess et al., 2015; Kloess 
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et al., 2017; O’Connell, 2003; Webster et al., 2012; Wolak et al., 2004). De forma a 

normalizar a abordagem da sexualidade no seio da relação e, consequentemente, o abuso, 

alguns ofensores recorrem ao envio de conteúdos audiovisuais de natureza pornográfica, 

especialmente envolvendo crianças, como estratégia de manipulação, de modo a racionalizar 

as solicitações feitas ao menor, promovendo simultaneamente a sua curiosidade e a discussão 

sobre a atividade sexual e fomentando a participação da vítima em comportamentos sexuais 

similares ao observado nas imagens, tais como masturbação e/ou a sua própria exposição 

sexual através de imagem ou vídeo (Malesky, 2007; Marcum, 2007; Kloess et al., 2015; 

Kloess et al., 2017; O’Connell, 2003; Webster et al., 2012).   

 Também o tipo de linguagem escolhido pelo ofensor se revela um contributo fulcral 

para esta normalização da sexualidade e da natureza da relação entre a criança e o adulto. 

De facto, a utilização de uma linguagem positiva e apelativa, à qual estão associadas 

expressões de incentivo e de tranquilização, e a aplicação de vocabulário sexual de modo 

desprendido, concedem à comunicação um encadeamento mais fluído e natural, ideal para 

suprimir as possíveis resistências iniciais da criança, bem como um caráter inocente à 

conversa sexualizada, ao mesmo tempo em que apresentam a sexualidade como algo 

agradável, adequado e benéfico para o menor. Juntando o recurso regular ao elogio ao menor, 

a expressão de promessas e a partilha de experiências, o ofensor elabora um discurso 

manipulador com o qual consegue potenciar uma resposta positiva e cooperante por parte da 

vítima, contribuindo de igual forma para instigar o seu sentido de reciprocidade e, por 

consequência, a manutenção do segredo da sua relação (Black et al., 2015; Kloess et al., 

2017; Marcum, 2007; Olson et al., 2007; Webster et al., 2012).  

 Por outro lado, a manutenção da interação entre ofensor e vítima e do segredo sobre 

a sua relação poderá também ser assegurada através da aplicação de uma linguagem menos 

positiva. Como referido previamente, Kloess e colegas (2015) observaram a utilização de 

uma linguagem mais diretiva e insistente, e o recurso a um discurso marcado por expressões 

e emoções negativas e de súplica por parte do perpetrador, o que gera uma pressão maior na 

criança e uma tendência para desvalorizar o desconforto sentido pelas investidas do ofensor, 

validar as suas atitudes e necessidades, e manter a sua participação na interação. Esta 

tendência foi também verificada por O’Connell (2003) face à expressão de arrependimento 

por parte do agressor, identificando-se, assim, uma intenção de manipulação velada patente 

no discurso do ofensor quando confrontado pela rejeição do menor. Num polo mais extremo, 

encontra-se também o recurso a uma linguagem ameaçadora e coerciva, bem como um 

discurso agressivo, marcados pela expressão de descredibilização e/ou culpabilização da 
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vítima, pelo insulto e pela chantagem, como meios de garantir a sua cooperação contínua e 

a não revelação da natureza da sua relação através da criação de sentimentos negativos na 

criança como o medo ou a vergonha (De Santisteban et al., 2018; O’Connell, 2003; Olson et 

al., 2007; Webster et al., 2012).  

 Percebemos, deste modo, como a linguagem pode funcionar como um agente 

modelador da interação entre o ofensor e a vítima. Diferentes estilos linguísticos empregues 

pelos agressores visam o cumprimento de diferentes propósitos, desencadeando igualmente 

diferentes reações por parte dos menores. Consequentemente, o próprio discurso da vítima 

e a forma como esta responde às investidas do ofensor modela a abordagem escolhida por 

este, determinando a continuação da aplicação de um certo tipo de linguagem ou a sua 

reformulação consoante a reação da criança (O’Connell, 2003; Olson et al., 2007; Webster 

et al., 2012). Além desta adaptação da abordagem realizada ao longo da interação face às 

respostas do menor, o ofensor poderá ainda efetuar adaptações ao nível da própria linguagem 

aplicada, adequando-a à faixa etária da vítima e tornando-a, assim, mais apelativa. De facto, 

observa-se o recurso a uma linguagem mais jovem, marcada pela utilização de termos típicos 

do calão juvenil, abreviaturas ou mesmo emoticons (De Santisteban & Gámez-Guadix, 2017; 

Kloess et al., 2015; Webster et al., 2012).  

 A linguagem está, segundo Michel Foucault (1966), intrinsecamente ligada ao 

homem, sendo não apenas o meio segundo o qual este organiza e representa o mundo e o seu 

pensamento, mas também o instrumento através do qual podemos conhecer o sujeito, 

representando uma extensão do seu funcionamento e da sua mente e tornando-se desse modo 

elemento fundamental para as ciências humanas. Atualmente, a linguagem é ainda tida pela 

psicologia discursiva como uma ferramenta orientada para a ação, isto é, a sua utilização 

visa a realização de diversas funções sociais e a obtenção de determinados fins nos contextos 

relacionais nos quais é aplicada (Coyle, 2007). Por conseguinte, podemos considerar que a 

linguagem tem um papel fulcral para a comunicação entre o adulto e o menor, podendo 

mesmo ser determinante para o sucesso da interação. Uma contribuição importante para o 

estudo da linguagem no processo de aliciamento online parte de Black e colegas (2015) que, 

recorrendo a um programa computadorizado de contagem de palavras e a uma análise de 

conteúdo, procederam à análise de 44 transcrições de conversas entre ofensores sexuais de 

menores e voluntários adultos que se fizeram passar por adolescentes entre os 12 e os 15 

anos, tendo estudado os diferentes tipos de linguagem aplicados ao longo dos estágios do 

processo de grooming online (O’Connell, 2003) e as estratégias utilizadas pelos agressores 

na esfera virtual. Foi possível verificar a ocorrência das estratégias apontadas por O’Connell 
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(2003), mas não necessariamente segundo a sequência delineada. De facto, observou-se a 

utilização de um discurso típico da fase de avaliação do risco, nomeadamente questões 

acerca dos horários dos pais ou da presença de família em casa, num estádio inicial da 

comunicação, sendo inclusive identificados tópicos relacionados com os perigos da Internet 

e inadequação da interação entre o adulto e a criança abordados pelo próprio ofensor. De 

igual forma, também questões relacionadas com a localização do menor foram colocadas 

numa fase preliminar da interação, apontando para uma motivação do agressor para o 

contacto. Por outro lado, tópicos tipicamente associados à noção de exclusividade foram 

significativamente abordados numa fase mais tardia da conversa, denotando um 

desenvolvimento da relação prévio à introdução de ideias de afeto, amor ou confiança mútua. 

Para assegurar a manutenção do segredo da relação, apenas uma pequena parte dos 

agressores empregaram estas ideias de exclusividade, não tendo sido identificado qualquer 

recurso a ameaças ou linguagem mais coerciva para o mesmo efeito. No que diz respeito aos 

tópicos associados às fases de formação da amizade e da relação, estes foram sendo 

observados ao longo de toda a interação, tendo sido amplamente identificado o recurso ao 

elogio da vítima, especialmente na fase inicial da comunicação.  

 Sendo ainda escassa a literatura existente acerca do fenómeno do grooming sexual 

de menores ocorrido no contexto online, são ainda menos os estudos que se debruçam sobre 

a linguagem utilizada no decurso deste processo (Black et al., 2015; Kloess et al., 2015; 

Kloess et al., 2017; Webster et. al., 2012). No que a Portugal diz respeito, destacam-se os 

estudos de Branca e colegas (2016), Jesus (2018), Barbosa (2018), Lemos (2019) e Marinho 

(2019) acerca das caraterísticas inerentes ao aliciamento sexual de menores na esfera virtual. 

Pese embora as evidências que possam surgir de forma espontânea acerca do tipo de 

linguagem utilizada pelos ofensores, destacando-se aqui os achados congruentes com a 

literatura internacional acerca das adaptações de linguagem efetuadas pelos agressores, dos 

tópicos abordados e das diferenças entre os dois tipos de abordagem (Barbosa, 2018; Lemos, 

2019), não foi ainda realizado nenhum estudo no país focado nos processos linguísticos 

ocorridos durante o fenómeno do grooming online. Conscientes da importância da 

linguagem e das suas influências para uma persuasão bem-sucedida dos menores, é isso que 

nos propomos a fazer neste estudo. 
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Estudo Empírico 

 

1. Método 

 

 1.1. Objeto e objetivos 

 A presente investigação apresenta como objeto de estudo o processo de grooming 

sexual online, efetuado pelos ofensores sexuais com o objetivo de aliciar menores através do 

recurso às plataformas de comunicação digitais. Em termos gerais, este estudo visa a 

exploração aprofundada do papel da linguagem, dos conteúdos e dinâmicas a esta 

associados, no processo de aliciamento online, de modo a melhor compreender a forma como 

é utilizada, e influencia, este processo. 

 O estudo parte de quatro hipóteses baseadas na literatura: (a) Diferentes ofensores 

apresentam diferentes padrões de abordagem no decurso do processo de aliciamento online 

das crianças; (b) Os ofensores empregam um leque variado de estratégias de manipulação e 

coação, de forma a criar e manter uma relação com o menor; (c) Os agressores utilizam tipos 

de linguagem distintos conforme o padrão de interação e as estratégias escolhidas; (d) O tipo 

de linguagem empregue pelo ofensor influencia a resposta por parte da vítima.  

Para dar resposta a estas questões, definiram-se como objetivos específicos deste 

trabalho: (1) Identificar padrões de interação ofensor-vítima, nomeadamente, abordagens 

mais diretas e abordagens mais graduais; (2) Perceber as diferenças de linguagem existentes 

entre diferentes tipos de abordagem e de estratégias empregues pelos aliciadores; (3) 

Identificar os conteúdos e tópicos mais frequentemente abordados pelos aliciadores ao longo 

da interação; (4) Observar a relação entre a linguagem utilizada pelo aliciador e os seus 

objetivos; (5) Observar o efeito que os diferentes estilos de linguagem empregues pelo 

aliciador surtem na vítima menor. 

 

 1.2. Metodologia de Investigação 

 O estudo que aqui se apresenta possui um cariz exploratório. Atendendo à ainda 

reduzida literatura relativa à investigação do grooming sexual online, sobretudo no que toca 

ao papel da linguagem nesse processo, procura-se, com este trabalho, um conhecimento mais 

aprofundado do fenómeno, atendendo às intenções e às significações dos elementos das 

interações entre ofensores e vítimas menores em contexto online. Assim sendo, a 

metodologia de investigação qualitativa surge como a mais adequada, assumindo-se uma 

visão holística do fenómeno em estudo, considerando o contexto em que este ocorre, e 
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seguindo um processo indutivo e interpretativo de investigação e compreensão (Amado, 

2014; Braun & Clark, 2013). De facto, a metodologia qualitativa prima pela atenção dada às 

diferentes perspetivas dos vários intervenientes nos fenómenos sociais, junto dos quais se 

torna possível recolher informação privilegiada, e apresenta-se como um método sensível à 

compreensão empírica dos fenómenos e das relações sociais, bem como às limitações das 

metodologias quantitativas, no que ao estudo destas temáticas se refere (Flick, 2009).  

 

 1.3. Método de Recolha de Dados 

 Associado à metodologia qualitativa, o principal método de recolha de dados 

utilizado nesta investigação foi a entrevista, realizada junto de intervenientes em processos 

de grooming sexual online de menores, designadamente, ofensores e vítimas. Visando uma 

recolha de dados mais direta, pessoal e profunda, junto daqueles que, dada a sua experiência 

e envolvimento direto nestes processos, melhor nos saberão informar acerca do fenómeno 

em estudo, a entrevista surgiu como a escolha mais lógica, por ser um meio privilegiado de 

transferência de informação entre duas pessoas e possibilitar o acesso a emoções e reações 

em primeira mão (Amado, 2014). Para tal, foram construídos dois guiões de entrevista (cf. 

Anexos 1 e 2), com questões distintas e relevantes para cada categoria de informantes, de 

carácter retrospetivo, e baseados no estudo de Craven (2009) acerca do tema, do qual 

algumas questões foram adaptadas, nomeadamente as questões 2d), 4b) e 12f) do guião de 

entrevista a ofensores. Estando este estudo enquadrado no contexto de uma investigação 

mais alargada, em curso no Gabinete de Estudos e de Atendimento a Agressores e Vítimas 

(GEAV), da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

sob coordenação de Celina Manita, dedicado a diferentes vertentes do fenómeno de 

aliciamento online de menores para fins sexuais, abuso e pornografia infantil, ambos os 

guiões apresentam questões relacionadas com diversos aspetos associados ao processo de 

grooming, possibilitando o acesso a uma quantidade mais ampla de informações e 

maximizando os ganhos a partir de uma só entrevista feita a cada participante. Nesse sentido, 

o guião de entrevista dos ofensores foi construído em conjunto por duas investigadoras, e o 

das vítimas por três. 

 Optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas, constituídas por questões 

direcionadas ao fenómeno, de forma consistente e sistemática, mas abrindo espaço à 

exploração de aspetos específicos relatados pelos informantes, o que permite uma 

investigação aprofundada das respostas, ideias e sentimentos apresentados, dada a 

flexibilidade e adaptabilidade deste tipo de entrevista (Bell, 2010; Qu & Dumay, 2011). A 
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entrevista semiestruturada configura-se como um método adequado à recolha de informação, 

uma vez que se espera que haja um maior à vontade por parte dos indivíduos para expressar 

as suas vivências e pontos de vista ao investigador, num contexto de entrevista mais aberta 

e abrangente, em comparação com situações de resposta mais fechada (Flick, 2009).  

 Além dos dados recolhidos nas entrevistas, realizou-se ainda uma recolha de dados 

adicionais, a partir da análise documental de diálogos virtuais mantidos entre ofensores 

adultos e menores aliciados para fins sexuais, possibilitando, deste modo, o acesso a 

informação complementar (Bell, 2010), sobretudo no que aos padrões e dinâmicas 

comunicacionais e de linguagem diz respeito. Estes textos referem-se a interações naturais 

ocorridas em contexto online, permitindo a observação e análise direta do processo de 

aliciamento, tendo sido previamente cedidos ao GEAV por um dos participantes do estudo.  

 A utilização de diferentes métodos de recolha de dados e o recurso a várias fontes, 

nomeadamente a ofensores, vítimas e diálogos reais, permitiu uma complementaridade de 

informações, uma visão mais abrangente do fenómeno através de vários pontos de vista e, 

paralelamente, uma validação cruzada dos dados da investigação, recorrendo-se, assim, a 

um processo de triangulação de fontes, promovendo um fortalecimento da qualidade e da 

validade da investigação (Bell, 2010; Flick, 2009; Laws, Harper, & Marcus, 2003). 

 

 1.4. Participantes 

 Face ao objetivo desta investigação, a procura de participantes recaiu sobre 

indivíduos diretamente envolvidos em interações de natureza sexual ocorridas em contexto 

online entre pessoas adultas e menores de idade, quer aliciadores, quer vítimas, 

considerando-se o seu estatuto como informantes privilegiados acerca da temática em 

análise. Neste sentido, os participantes deste estudo e o acervo documental analisado foram 

selecionados através de um processo de amostragem intencional, uma vez que se procurou 

uma amostra que correspondesse a este perfil específico, de forma a potenciar a relevância 

da informação recolhida (Marshall, 1996). Por outro lado, dada a dificuldade em obter 

respostas em tempo útil aos pedidos de colaboração feitos a outras instituições, recorreu-se 

a uma técnica de amostragem combinada (Craven, 2009; Patton, 2015). Desse modo, um 

ofensor, uma vítima e os diálogos entre esta e dois aliciadores foram selecionados por 

conveniência, recorrendo-se a utentes do GEAV que se disponibilizaram para esse efeito, 

assim como três vítimas que haviam participado na primeira fase do estudo quantitativo 

conduzido por Jesus (2018), sobre experiências de grooming sexual online, e que se 

disponibilizaram para cooperar numa segunda fase, de natureza qualitativa, do estudo mais 
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amplo sobre o fenómeno de grooming online e pornografia infantil previamente referido. 

Importa referir, ainda, que um dos sujeitos da amostra, nomeadamente uma vítima, foi 

selecionado segundo um processo em cadeia, tendo sido indicado por um dos participantes 

entrevistados (Patton, 2015). A nossa amostra é, assim, constituída por 8 sujeitos, 3 do sexo 

masculino e 5 do sexo feminino. Todos os participantes do sexo masculino são ofensores, 

tendo 1 deles, com 33 anos, sido entrevistado, e os outros 2, um com 29 anos e outro com 

idade desconhecida à data das comunicações, estando envolvidos em diálogos no contexto 

de interações de cariz sexual com menores de idade. A totalidade das participantes do sexo 

feminino correspondem a informantes que foram alvo de contactos e solicitações de teor 

sexual por parte de adultos enquanto eram ainda menores de idade, tendo sido entrevistadas.  

 Importa evidenciar que, de forma a assegurar o princípio da não maleficência, todas 

as participantes são atualmente maiores de idade, com idades compreendidas entre os 20 e 

os 28 anos, e que o estudo se reporta aos acontecimentos ocorridos durante a infância ou 

adolescência. Embora reduzida e menos heterogénea do que o que seria ideal, esta amostra 

permitiu recolher uma quantidade satisfatória de dados, que se traduziram em informações 

de elevada utilidade para responder aos objetivos desta investigação. Dada a sensibilidade 

do fenómeno em estudo e o anonimato que tem de estar associado a este tipo de investigação, 

uma mais pormenorizada caracterização da nossa amostra fica, assim, limitada. Todos os 

participantes entrevistados deram a sua autorização para a divulgação do seu estatuto, idade 

e sexo, tendo sido assegurada a não referência a quaisquer outros elementos que, 

individualmente ou cumulativamente, pudessem conduzir à sua identificação.  

 Não obstante a participação de três investigadoras na construção de um dos guiões 

de entrevista, as entrevistas aos participantes foram realizadas pelas duas investigadoras a 

estudar mais diretamente o fenómeno do grooming sexual online no âmbito da investigação 

em curso no GEAV, até como forma de garantir uma maior reserva da identidade dos 

participantes. Mediante a autorização dos 6 sujeitos entrevistados, as entrevistas foram 

registadas em formato áudio com recurso a um gravador. A autorização do registo, bem 

como a confirmação da participação voluntária e informada no estudo, ficou assegurada pela 

assinatura de um termo de consentimento informado, construído especificamente para os 

agressores e para as vítimas (cf. Anexos 3 e 4), previamente à realização da entrevista, 

ficando o participante com uma cópia e as investigadoras com outra (cf. Anexos 5 e 6). 

Todos os princípios éticos e deontológicos associados à investigação em Psicologia foram 

assegurados, tendo-se igualmente cumprido as normas referentes à proteção de dados, no 

que se refere tanto aos sujeitos entrevistados, como aos intervenientes nos diálogos 
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analisados (OPP, 2011). Para garantir a confidencialidade e o anonimato, foi atribuído um 

código a cada participante, pelo que, no decurso da apresentação dos resultados, as 

intervenções dos ofensores estarão identificadas apenas como EO1, DO2 e DO3, e as dos 

menores como EV1, EV2, EV3, EV4 e EV5, consoante venham das entrevistas ou diálogos. 

 

 1.5. Método de Análise dos Dados 

 Optou-se neste estudo pela utilização de uma técnica de análise de conteúdo, quer na 

análise das entrevistas, quer na análise dos diálogos. Este método consiste, segundo Bardin 

(2011), num vasto leque de estratégias de análise do conteúdo de mensagens, passível de ser 

aplicado a qualquer tipo de comunicação de natureza linguística, e cujas funções principais 

são, por um lado, o enriquecimento da exploração e da descoberta e, por outro lado, a 

verificação de hipóteses previamente desenvolvidas que orientam a investigação. A análise 

de conteúdo afigura-se um procedimento adequado à investigação do papel da linguagem 

utilizada pelos ofensores no processo de grooming sexual de menores online, uma vez que 

representa um método que opera a partir do próprio conteúdo das mensagens, de forma 

sistemática e controlada, com vista à desocultação e descrição da informação e conteúdos 

presentes nas mensagens, sendo passível de fornecer indicadores diversos, como os tipos de 

temáticas, a frequência da sua ocorrência ou associações entre temáticas, que possibilitam a 

inferência de conhecimentos associados aos processos de produção linguística, à sua 

interpretação pelos intervenientes e ao seu impacto nas dinâmicas relacionais.   

 Assim, numa fase de pré-análise, começou-se por organizar todo o material a 

analisar, transcrevendo-se e imprimindo-se as seis entrevistas realizadas e os dois diálogos 

disponibilizados. A transcrição das entrevistas foi assumida pelas duas investigadoras 

envolvidas no estudo do fenómeno do grooming online, ficando cada uma encarregue da 

transcrição de três entrevistas, de forma a agilizar o trabalho e a minimizar o tempo gasto 

num processo bastante moroso. O produto desta tarefa resulta numa representação cuidadosa 

e minuciosa do registo audiovisual, respeitando não apenas as palavras utilizadas pelos 

intervenientes, as suas sequências e associações, como outras características relevantes da 

linguagem, nomeadamente, pausas e hesitações, situações de riso, aspetos da linguagem não 

verbal e alterações do tom de voz (Amado, 2014; Braun & Clark, 2013). 

 Uma primeira leitura – a denominada leitura “flutuante” (Bardin, 2011, pp. 122) – de 

todos os materiais permitiu obter uma ideia geral do seu conteúdo e conceber um esquema 

de análise inicial e orientativo. Dentro da variedade de estratégias de análise, optou-se pela 

realização de uma análise semântica do conteúdo e de uma análise discursiva. Neste sentido, 
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no decurso da exploração do material, procedeu-se à segmentação dos documentos textuais 

em unidade de registo (ou unidades de significação), definindo-se a palavra como a unidade 

mínima de conteúdo a analisar (embora, em alguns momentos, tenha sido analisada uma 

frase completa, em vez de apenas uma palavra, sempre que a palavra isolada não tinha valor 

semântico), atendendo-se a um conjunto de palavras-chave e às categorias de pertença dos 

vocábulos, de forma a identificar, não apenas os termos mais comummente expressos, mas 

também a observar a relação entre os propósitos ou objetivos do emissor e o tipo de palavras 

por si utilizadas. Paralelamente, definiram-se unidade de contexto, que correspondem, na 

nossa análise, à frase, um segmento textual mais extenso que permite uma compreensão mais 

abrangente do significado de cada unidade de registo. Seguidamente, formularam-se códigos 

distintivos das unidades de contexto, que permitiram a identificação de associações entre 

unidades de registo (Amado, 2014; Bardin, 2011; Erlingsson & Brysiewicz, 2017), tendo 

sido agrupados em categorias temáticas e significativas, baseadas em critérios de 

classificação semânticos escolhidos de forma cuidada, de modo a possibilitar a organização 

e categorização dos elementos com significado comum.  

O processo de tratamento da informação, formulação de inferências e interpretação 

dos resultados teve ainda em conta o princípio da análise do discurso de que a utilização da 

linguagem está orientada para a realização de ações específicas, atendendo-se, assim, aos 

objetivos visados e ao modo como esses objetivos são alcançados através da linguagem, bem 

como aos efeitos que a linguagem utilizada produziu nos interlocutores (Coyle, 2007). Este 

processo de análise resultou numa grelha de análise categorial, dividida em dois grandes 

temas, por sua vez segmentados em diversas categorias e subcategorias (Bardin, 2011), a 

qual será apresentada em anexo (cf. Anexo 7).   

 A validade desta investigação é assegurada, não apenas pela diversidade de fontes de 

informação acerca do fenómeno e pela extensa descrição dos resultados obtidos, com 

transcrições rigorosas das entrevistas e diálogos, como pela análise conjunta entre dois juízes 

independentes, papel assumido pelas duas investigadoras (Cohen, 1960; Craven, 2009). 

 

2. Resultados  

  

 Da análise do conteúdo dos documentos descritos, resultou a divisão dos dados em 

duas temáticas principais, a Comunicação Virtual e o Papel da Linguagem, cada uma 

delas com diversas categorias e subcategorias. Relativamente ao primeiro tema, faz-se o 

levantamento das características gerais da utilização da Internet e das plataformas de 
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comunicação digital dos participantes, desde as plataformas acedidas às circunstâncias desse 

acesso. Por sua vez, o segundo tema abrange os aspetos de linguagem mais importantes que 

se verificaram no decurso do processo de aliciamento sexual online. Tendo em conta esta 

organização dos dados, apresentar-se-ão, de seguida, os resultados obtidos, sendo importante 

realçar que, do conjunto integral de categorias e subcategorias presentes na Grelha de 

Análise, apenas os aspetos revestidos de maior relevância serão aqui indicados. 

 

 2.1. Comunicação Virtual  

 Os dados retratados nesta temática dizem respeito à utilização da Internet e das 

plataformas de comunicação virtuais, estando retratados em cinco categorias: Meios 

utilizados, Local de acesso à Internet, Supervisão, Plataformas de comunicação online e 

Regularidade do acesso à Internet.  

 Os Meios utilizados são, maioritariamente, o computador (EV2: Tínhamos o 

computador), surgindo o telemóvel como forma de extensão do contacto (EV5: “podemos 

trocar números de telemóveis, já que falamos tantas vezes.”). O Local de acesso à Internet 

mais usual é a própria casa (EV3: um uso assim mais regular, foi quando instalaram um 

computador fixo no meu quarto), sendo também referidos os e-cafés (EV5: quando comecei 

a usar a Internet, nos e-cafés) e ainda o trabalho dos pais (EV1: na altura o meu pai era 

diretor de uma escola […] ia para a sala dos professores mexer nos computadores). Todos 

os participantes do estudo afirmaram não ter nenhuma Supervisão no que respeita ao acesso 

à Internet, fazendo-o sempre de forma autónoma (EV2: não havia controlo nenhum, eu não 

tinha controlo de ninguém sobre as coisas que fazia no computador.). Ao longo da análise 

foi possível registar diversas Plataformas de comunicação online, que foram organizadas 

segundo as suas utilizações e o tipo de plataforma a que se referiam. Nesse sentido, destacar-

se-ão aqui aquelas mais comummente referidas como sendo utilizadas para contactos entre 

menores e adultos, nomeadamente as redes sociais como o Hi5 (EV5: começou no Hi5) e o 

Facebook (EV4: Também encontrei muitas pessoas e falei com muitas pessoas no 

Facebook), e serviços de mensagens como é o caso do MSN (EV1: Eu falava muito pelo 

MSN.). Os chats surgem também como plataformas largamente utilizadas para este tipo de 

contactos, podendo-se referir, por exemplo, o ChatRoulette (EV1: o ChatRoulette foi uma 

amiga que me mostrou… aos 14), o Omegle (EV1: eu usava mais o Omegle; EV4: o Omegle) 

e chats brasileiros de Bate-Papo (EO1: era o Bate-Papo UOL e o Bate-Papo BOL), entre 

vários outros. No que se refere à Regularidade do acesso à Internet, verifica-se uma 
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tendência geral para utilizar a Internet e as plataformas digitais todos os dias (EO1: eu ia aos 

chats todos os dias; EV1: ia todos os dias lá; EV5: facilmente até às 4, 5 da manhã no 

computador todos os dias.). 

 

 2.2. O Papel da Linguagem 

 Neste tema, debruçar-nos-emos sobre as questões centrais do estudo, nomeadamente 

as características da linguagem empregue pelos ofensores ao longo do processo de 

aliciamento online. Dessa forma, a temática “Papel da Linguagem” assenta em 2 subtemas 

centrais, o Estabelecimento da Interação e O Processo de Grooming Online. 

 2.2.1. Estabelecimento da Interação  

 Nesta categoria atendemos ao processo inicial de estabelecimento de um contacto 

entre ofensor e menor, observando características como o Iniciante, a Apresentação do 

ofensor e as Adaptações de linguagem.   

 O elemento Iniciante do contacto, por norma, é o ofensor (EV2: adicionou-me com 

um mail que eu não conhecia; EV5: entravam em contacto comigo), podendo este ser um 

adulto (EV4: eram adultos; EV5: mais velhos, entre os seus trintas...penso eu, trintas, acima 

dos trintas.) ou um menor mais velho, que se encontre num estágio de desenvolvimento 

superior ao do menor aliciado (EV2: eu tinha para aí 12... ou 13 […] E era uma amiga de 

16, 17, mais experiente). A maioria destes ofensores são homens (EV1: pelo que eu sei era 

tudo homens, nunca fui contactada por mulheres.; EV5: Homens, só. Nunca fui contactada 

por mulheres), havendo, no entanto, casos raros de contactos por parte de mulheres (EV2: 

uma suposta rapariga; EV4: Foi raro aparecer mulheres, mas também já apareceu). 

Comparando abordagens entre homens e mulheres, o contacto com mulheres caracteriza-se 

por uma maior abordagem de tópicos femininos (EV4: percebiam mais… tipo de mim, 

então… falávamos de coisas de mulheres, e isso. Coisas de raparigas).   

 No que se refere à Apresentação do ofensor, destacam-se dois aspetos relevantes: o 

nome utilizado e a identidade revelada. Relativamente ao nome apresentado pelo ofensor, 

este pode ser o nome próprio (EV1: Um nome comum, sei lá, Nuno… Pedro… Luís…), 

normalmente utilizado nas redes sociais, ou um nickname, mais utilizado nos chats e, por 

vezes, no MSN. Além de nicknames comuns, sem componente sexual associada (EV2: 

imagina... littleAngela; EV4: Geralmente ou era H de Homem e Lis de Lisboa, ou Por de 

Porto), verifica-se a adoção recorrente de nicknames com componente sexual, deixando 
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desde logo antever as intenções dos utilizadores (EV1: o Dick69, o Piça and Love…; EV5: 

davam logo a entender que... pronto, que eram pessoas com... com segundas intenções, 

obviamente! É o... Gatinho, ou o... Tesudo). A identidade revelada pelo ofensor poderá 

corresponder à realidade ou sofrer adaptações consoante as características da vítima. Dos 

diversos aspetos da identidade, destaca-se a idade revelada inicialmente, que pode ser a idade 

verdadeira (EV3: Sim, ele disse-me que tinha... 39, acho que era 39, 40.), observando-se 

frequentemente a justificação do contacto com menores através da utilização de termos 

amigáveis (DO2: Tenho 29 anos, sei que sou mais velho, mas sou amigo) e do recurso a 

elogios, tanto a nível físico (DO2: [Pois és, não devíamos estar a falar.] […] Devíamos sim, 

és linda princesa; EV5: “Ai… não devia estar a falar com alguém que é tão novinho, mas 

tu és tão gira, que eu não resisti.”), como a nível de maturidade (EV3: “É que tu és muito 

mais madura. Mais madura do que as meninas da tua idade.”) como forma de normalização 

do comportamento (EV3: havia muito essa coisa de normalizarem a questão da idade.). 

Alguns ofensores assumiam mesmo uma preferência pelo contacto com menores (EV4: “Eu 

gosto mais de falar com pessoas da tua idade”). Por vezes, os ofensores assumiam uma 

idade falsa (EV4: a maior parte das vezes diziam que eram mais novos. Perto… de 16, 17… 

18. […] pensava que eram da minha idade…), recorrendo igualmente a termos amigáveis 

(EV4: ele disse que ele era a mesma pessoa, só fingia porque não queria que… deixasse de 

falar com ele), como forma de justificação do contacto, caso a idade real seja descoberta. 

Outro componente a enfatizar é a localidade revelada pelo ofensor, que poderá ser verdadeira 

(EO1: havia uma vez ou outra que… eu dizia que era português), ou falsa (EO1: eles diziam, 

sei lá, por exemplo São Paulo eu dizia que era de Minas Gerais, ou o caraças).  

 De forma a cativar os jovens, os ofensores recorrem igualmente a Adaptações de 

linguagem, sendo recorrente a aproximação a uma linguagem juvenil através do recurso ao 

calão típico dos menores (EV4: lol, e assim […] Depende da idade, também usavam 

expressões que eu usava, ou que as crianças ou jovens dessa idade usavam […] E quando… 

começava… adolescente, era tipo “bué isto, bué aquilo”), abreviaturas (EV1: o então é um 

et; DO3: Td e ctg?), substituição de letras (EV1: o porque era pk, o que era um k […] usavam 

números em vez de letras, tipo forever era um 4 mais ever; EV3: “k e o x. “O k fazex?”) e a 

utilização de emojis (EV2: Nós falávamos mais com pessoas que... usavam […] os smiles 

e... tinham um tipo de letra mais cool... Por isso calculo que essa pessoa tivesse também... 

de certeza!; DO3: Olá XXX!  ). Importa salientar que esta adaptação para uma linguagem 

mais juvenil poderá ser revertida de acordo com as características do menor, verificando-se 

uma readaptação (EV1: Mas eu escrevia como era suposto escrever-se. Eles começaram a 
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ver que eu não era dessa onda, então… começavam a escrever melhor.). Além disso, 

verifica-se também uma preocupação com a adaptação da linguagem ao nível do idioma do 

menor (EO1: tentava ver se conseguia… ficar o mais parecido possível com o brasileiro). 

 

 2.2.2. O Processo de Grooming Online  

 A análise dos dados permitiu observar diversas características do processo de 

aliciamento online. Tendo-se identificado diferenças na linguagem empregue ao longo das 

fases do grooming, consoante se tratasse de uma abordagem mais direta ou de uma 

abordagem mais indireta e gradual, procedeu-se a uma distinção entre estes dois tipos de 

abordagem. Nesta categoria, além de observarmos as Plataformas mais usuais em que 

decorrem as interações, analisaremos diversos aspetos do processo de aliciamento, 

nomeadamente, a Introdução, o Desenvolvimento do contacto, o Estágio sexual, o Segredo, 

a Duração da interação e o Término da relação. 

 2.2.2.1. Plataformas mais utilizadas  

 Relativamente às Plataformas mais utilizadas, através das quais é realizado o 

contacto, surgem, na abordagem direta, os chats (EV1: O Omegle e o Chatroullete… as 

pessoas não perdem tempo. Vão diretas ao assunto…) como plataformas preferidas para o 

início do contacto, sendo o MSN utilizado para a posterior manutenção do contacto (EO1: 

eu ia aos chats todos os dias, pra encontrar mais gente para depois no Messenger já ter, 

assim, uma lista grande, se quisesse falar). Já numa abordagem gradual, para início do 

contacto são utilizados os chats (EV5: abordavam de uma forma muito mais “Olá, tudo bem, 

como estás? Olha, hum... eu vejo que tu apareces aqui de vez em quando, neste, neste 

chat...”), o MSN (EV1: no Messenger e hotmail já tentam ter uma conversa mais formal … 

que dê mais duas de letra) e o Hi5 (EV5: eu acho que começou no Hi5... Exatamente, e 

depois foi para o Messenger), surgindo novamente o MSN para a manutenção do contacto. 

 2.2.2.2. Introdução  

 A introdução do contacto por parte do ofensor é feita, numa abordagem direta, a partir 

de questões sobre os aspetos demográficos do menor (EO1: Basicamente eram essas 

perguntas. Nome, idade, de onde é que és; EV1: “de onde és, que idade tens, o que é que 

pretendes aqui”), bem como da sua intencionalidade na utilização da plataforma em questão. 

Neste tipo de abordagem, o ofensor tanto pode optar por utilizar uma linguagem não 

sexualizada, como uma linguagem sexualizada logo na fase inicial, recorrendo 
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frequentemente a elogios físicos (EV3: “És mesmo bonita, és mesmo gata, és mesmo boa”; 

EV5: “Olá gatinha”, “Olá jeitosa” […] começavam com elogios; Os mais diretos eram só 

elogios físicos). A utilização desta linguagem sexualizada e elogios puramente físicos 

tendem a originar sentimentos negativos nos menores, como medo (EV3: no início dos 13 

anos alguém gritar "És mesmo boa, quero, quero ver-te de cuecas"… eu pensei logo "Ai 

meu Deus, o que é isto?!" […] eu era uma pessoa... assim um bocadinho medrosa.), ou 

sentimentos ambivalentes (EV1: ao início, uma miúda a olhar para aquilo assusta-se um 

bocado… mas, ao mesmo tempo, também sentia que estava a ser a melhor do universo, e 

que toda a gente gostava de mim, e por aí fora. Portanto era um bocado ambíguo, aquilo 

que eu sentia.). Numa abordagem gradual, além da partilha de aspetos demográficos (EV5: 

a conversa inicial é sempre “Olá, tudo bem, como te chamas?”, “Ok. Hum... de onde 

teclas?” […] E “Quantos anos tens?”) e da intencionalidade na utilização das plataformas 

(EV1: perguntavam porque é que estava ali; EV4: perguntavam o que é que estava a fazer 

ali), verifica-se ainda uma recolha de informação sobre os interesses do menor (DO2: Então 

que gostas de fazer, linda?; EV1: perguntavam o que é que eu fazia, de onde é que eu era, 

do que é que eu gostava…) Nesta fase, o ofensor pode optar por uma linguagem cautelosa 

(EV1:  E apresentavam-se mais… mais calmamente; EV3: no geral foi educado, e polido, e 

cuidadoso.), criando, assim, um maior sentimento de segurança para o envolvimento na 

conversa (EV5: tentavam introduzir uma conversa de uma forma muito mais simpática e 

muito menos ameaçadora […] e eu assim sentia-me menos desconfortável a estabelecer uma 

resposta.). Por outro lado, também é recorrente o recurso a uma linguagem enaltecedora, 

não só através de elogios físicos (DO2: Vi o teu perfil e achei-te linda. […] Acho és uma das 

raparigas mais lindas que já vi), como forma de cativar as menores, mas também de elogios 

à personalidade (EV3: usavam isso do mais velho como um elogio. E que abria portas, dizer 

“Ai! 14 anos?? Ai não parece nada! Parece que tens 16”; EV5: “Pareces tão simpática.”). 

A utilização deste tipo de linguagem origina nos menores sentimentos positivos, como 

felicidade (EV3: E eu ficava toda contente! [risos] “Ai, parece que tenho 16 anos”) ou 

valorização (DO2: [Obrigado por seres simpático, significa muito para mim, pouca gente é 

simpático comigo.]). 

 2.2.2.3. Desenvolvimento do contacto  

 O desenvolvimento do contacto com o menor, prévio à introdução de conteúdos 

sexuais, surge associado apenas à abordagem mais indireta. Assim sendo, na abordagem 

gradual, os temas de conversa incidem sobre uma diversidade de tópicos do dia a dia do 
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menor, como os amigos ou a escola (EV2: falava comigo sobre coisas tipo... que eram 

normais na minha idade. Que era tipo “Então e a escola foi giro, e o não-sei-quantos?” e 

eu dizia “Ah tenho uma paixoneta por este”; EV5: Coisas mais pessoais, coisas da... pá, da 

minha vida, da minha vivência, não é, da escola, da... falar dos meus amigos), bem como 

sobre os seus interesses (EV4: perguntavam o que é que eu gostava; EV5: A tentar conhecer 

um bocadinho mais… […]. “O que é que gostas de fazer nos teus tempos livres”, “Fazes 

algum desporto, não fazes”, “Que tipo de filmes é que gostas”), sendo notória uma tendência 

do ofensor para adaptar os seus interesses aos comunicados pelas menores (EV4: Tudo o que 

eu dizia que gostava, eles também gostavam. Ou se não gostava de alguma coisa, também 

não gostavam.; DO2: temos coisas em comum, também adoro escrever e ler e música e dos 

1D). A linguagem empregue nesta fase do contacto é, assim, uma linguagem não 

sexualizada. O desenvolvimento do contacto e dos variados temas visam o estabelecimento 

de uma relação, que poderá traduzir-se numa relação de amizade (EV2: fazia mesmo o papel 

de amiga; EV3: tentavam passar-se por amigos, companheiros), com o ofensor a reforçar 

termos amigáveis (EV3: “Podes falar comigo como, como se fosse... um colega teu, estás à 

vontade!”; DO2: Mas vamos nos conhecer e ficamos amigos), ou numa relação amorosa 

(EV5: “Eu às vezes imagino-me a, a namorar. A sermos um casal, a sermos namorados”), 

havendo a menção a termos românticos (EV4: a dizer que eu era a rapariga deles, que 

gostavam de mim; DO3: és a minha princesa…), originando sentimentos positivos nos 

menores (EV4: isso fazia-me sentir melhor). Como forma de consolidar essa relação, é usual 

a demonstração de interesse por parte do ofensor, que dirige a conversa com o foco no menor 

(EV1: a atenção em mim. Nunca era para eles, nunca.; EV5: tentarem demonstrar-se 

interessados, muito facilmente a conversa iria para onde eu queria que ela, que ela fosse), 

podendo fazê-lo ao longo da conversa através da utilização de uma linguagem cativante, sob 

a forma de preocupação com a vítima (EV4: era como se se preocupassem comigo; DO3: E 

preocupa-me saber de ti), aconselhamento (EV2: ajudava-me… tipo… mais com amigas e 

com namorado; EV4: Conselhos em relação à escola, em relação a amigos, em relação à 

minha família) e suporte emocional (DO2: Podes contar sempre comigo, fofa; DO3: Acho q 

precisas de alguém q te ouça… e q se preocupe ctg… e q esteja do teu lado…), verificando-

se, inclusivamente, a partilha de experiências de vida semelhantes, de forma a demonstrar 

compreensão pelos problemas do menor (DO3: sei o q isso é… passei por isso…). Quando 

empregue desta forma mais subtil, esta estratégia tende a originar sentimentos positivos nos 

jovens, fomentando o seu conforto e bem estar e contribuindo, desse modo, para a 

cimentação da relação (EV5: a atenção que ele me dava fazia-me sentir tão bem, que eu, à 
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medida que nós íamos avançando na conversa, eu ia-me libertando mais e fornecendo mais 

informações pessoais). Por outro lado, face à utilização de uma linguagem direta, 

nomeadamente com a colocação de questões pessoais, a resposta da vítima poderá ser a 

contrária, observando-se sentimentos negativos e uma posição mais defensiva (EV5: se ele 

começar a perguntar-me coisas demasiado pessoais que eu não, que eu não partilhei, 

imediatamente, hum... isso me faria sentir desconfortável […] eu afastava-me um 

bocadinho.). Também nesta fase se destaca, uma vez mais, a utilização recorrente de uma 

estratégia de valorização do menor, marcada pela aplicação de uma linguagem enaltecedora, 

sob a forma de elogios (EV1: elogiavam-me, maioritariamente). Estes podem assentar não 

apensas sobre aspetos físicos (EV4: E depois diziam que eu era bonita; DO3: Bom dia 

linda!), mas também sobre aspetos da personalidade (EV5: a dizer que eu tinha uma certa 

maturidade; DO3: uma menina sonhadora, linda, carinhosa, meiga) ou mesmo capacidades 

intelectuais (EV1: elogiavam a forma como eu falava; EV5: “Tu escreves muito bem!”; 

DO2: és especial, e bonita e esperta), e que tendem a provocar sentimentos positivos nas 

vítimas (EV5: eram elogios fundamentados que me faziam sentir-me bem comigo própria.). 

 2.2.2.4. Estágio sexual  

 Na análise efetuada, o estágio sexual da interação pôde ser dividido em três fases 

distintas: a fase preparatória, a introdução dos conteúdos sexuais e a manutenção da 

interação de natureza sexual. Na fase preparatória, tal como o nome indica, o ofensor começa 

a preparar a introdução dos temas sexuais de forma subtil, sendo que, uma vez mais, 

verificou-se que esta fase não se aplica a uma abordagem direta, pelo que a análise desta fase 

será feita apenas em casos de abordagem gradual (EV1: “A abordagem cautelosa, o fim era 

o mesmo”). Nesta fase, o agressor opta pela utilização de uma linguagem não sexualizada 

para abordar temas mais sensíveis, como questões íntimas, nomeadamente acerca dos 

relacionamentos amorosos do menor (EV4: Geralmente eram quase todos assim. Se tinha 

namorado…se já tinha beijado alguém…; DO3: namoras? [não] mas já namoraste?) ou de 

certos comportamentos íntimos (EV5: “Olha, tu já te depilas?”). Verificam-se igualmente 

sugestões de encontros pessoais, com recurso a uma linguagem apelativa e sem conotações 

sexuais (EV1: “queres marcar um café para nos conhecermos melhor?”; EV4: gostavam… 

de um dia estar comigo, ir a um café, ou… ir ao cinema… ou… ir passear à praia; DO2: 

Olha sei que nos estamos a conhecer, mas queres encontrar-te comigo para nos conhecer-

mos melhor, não gosto de falar por aqui. Só tomar um café), bem como solicitações, por 

exemplo, de fotografias casuais (EV4: começavam a pedir para eu enviar fotos… tipo selfies 
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da cara, e isso; DO2: Mandas-me uma foto tua […] para me lembrar sempre de ti, linda 

[…] Só da cara linda), utilizando uma linguagem valorativa repleta de elogios, não apenas 

na solicitação, como em resposta ao material enviado pela vítima (DO2: Linda. Adorei a 

foto, lindos olhos e lábios).   

 A introdução dos conteúdos sexuais pode surgir de forma imediata, no contexto de 

uma abordagem direta, sendo usual a aplicação de uma linguagem sexual explícita, marcada 

inclusive por termos do calão sexual (EO1: começava logo a falar de conteúdos sexuais; 

EV1: são um bocado rascas e… a forma como falam… pronto. É um bocado… agressiva 

sexualmente.; “Vamos foder”) A introdução dos tópicos sexuais dá-se através da colocação 

de questões íntimas, relacionadas, por exemplo, com a experiência sexual do menor (EO1: 

se era virgem ou não) as suas caraterísticas físicas (EV5: Se já tinha maminhas, se já estavam 

grandes, se não, se tinham crescido muito […] se já tinha pelos no pipi) e o tipo de roupa 

íntima utilizado (EO1: que tipo de cuecas é que usavam, na altura…). A exposição a 

conteúdos sexuais é também uma estratégia amplamente referida, nomeadamente a partir de 

recursos audiovisuais, como vídeos pornográficos entre adultos e crianças, apresentados 

segundo uma lógica pedagógica (EO1: “Olha… eu ensino-te a fazer com um adulto.”) e com 

o objetivo de captar a atenção do menor e fomentar a discussão sobre a sexualidade (EO1: 

os vídeos eram um bocado mais para, para incentivar a que ficassem, digamos assim, 

interessados), ou exposição dos genitais através de videochamada (EV5: “Olha queres 

ver...” [riso] “Queres ver o meu pau” […] e era logo pumbas! Tudo, tudo à mostra.). Nesta 

abordagem, as solicitações surgem com uma conotação sexual evidente, prendendo-se 

essencialmente com pedidos de fotografias íntimas ou de exposição visual do menor através 

de videochamada (EO1: Pedia fotografias. […] eles mostravam-se e eu gravava.; EV5: 

“Mostra, podes-me mostrar o teu corpo?”, hã... “És tão gira, podias-me mandar uma foto 

tua nua”). No que se refere à solicitação de encontros pessoais numa abordagem mais direta, 

não foram referidas situações destas, devido ao receio, por parte do agressor, de ser 

descoberto (EO1: Porque eu tinha sempre receio que… que fosse a polícia.) ou ao término 

da interação por parte do menor (EV1: Aqueles que era tipo um ou dois dias de conversa 

não, porque eu cortava logo a situação…). A abordagem dos conteúdos sexuais, segundo 

este padrão de interação, pode ser realizada através de uma linguagem sugestiva (EO1: se já 

tinha visto vídeos de novinhas a fazer. E elas “a fazer? A fazer o quê?” […]“a fazer coisas 

com outros”, com homens, prontos, dizia assim, a saber se ela queria ir para o Messenger, 

ou se queria ir para o chat privado para ver esses vídeos.), ou de uma linguagem imperativa 

(EV1: “vamos dar uma foda”).  
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 Já numa abordagem gradual, e dada a evolução progressiva da conversa, verifica-se 

tendencialmente uma introdução mais subtil dos conteúdos sexuais, devidamente 

enquadrados no contexto relacional existente entre a vítima e o ofensor, podendo este 

recorrer a uma linguagem sexual cautelosa, centrando os tópicos sexuais em questões íntimas 

acerca dos conhecimentos sexuais do menor (EV2: mais tarde, quando eu já confiava, entre 

aspas, nela, começou com algo do género “Ah, sabes o que é masturbação?”), descrições 

de comportamentos sexuais (EV2: “podes simplesmente, tipo cruzar as pernas e esfregar a 

perna uma na outra”) ou de encontros pessoais com menores (EV3: “Já estive com uma 

rapariga de 14 anos... Fomos para um quartoi... Ela tirou a roupa dela, eu tirei a minha 

roupa, e foi muito bonito.”), sugestões de realização de comportamentos sexuais (EV1: 

“podias-te tocar agora…”; EV2: “Vai, experimenta que é fixe”; “Se calhar devias 

experimentar esta forma porque é muito mais fácil para ti e é mais divertido.”) e solicitações 

de fotografias íntimas (EV5: lembro-me de ele me pedir uma foto de tanga. “A mostrar a 

tanguinha”), descrições de comportamentos sexuais realizados pelos menores (EV2: depois 

diz o que é que sentiste.) ou de encontros pessoais (EV4: Pediam-me pra dar um passeio 

com elas… e depois… geralmente diziam pra ir a casa delas). A análise deste tipo de 

interação permite perceber a utilização regular de termos característicos de uma linguagem 

apelativa, positiva e de incentivo, sendo notória uma tentativa de normalizar a vivência da 

sexualidade por parte dos menores e a partilha de experiências de cariz sexual com adultos 

(EV2: ela acabou por me dizer que era uma coisa que todas as jovens faziam, que era bué 

normal, e que agora com esta idade se começava a fazer), bem como de despertar a 

curiosidade pelo tema. Por outro lado, o ofensor poderá começar a utilizar, desde logo, uma 

linguagem sexual explícita, na qual sejam aplicados termos sexuais mais fortes. Os 

conteúdos sexuais introduzidos revelam-se mais invasivos, passando, uma vez mais, pela 

colocação de questões íntimas, neste contexto, mais direcionadas à roupa íntima utilizada 

pela vítima (EV3: se já usava sutiã, que tipo de sutiã […] se já usava algum tipo de roupa 

interior, assim algum tipo de roupa interior provocante) e às suas experiências sexuais 

(DO2: És virgem?; DO3: mas tu consegues sentir desejo sexual? sentir-te excitada e 

assim…,; já algum namorado te conseguiu fazer vir? ou tu própria?), bem como descrições 

de comportamentos sexuais do próprio ofensor (DO2: importas-te que bata uma a olhar 

para ti? […] Já estou a fazer, linda, sabe tão bem, nem imaginas, adorava que estivesses 

aqui comigo agora a ver, gostava que me tocasses e gostava de te tocar e beijar e sentir esse 

corpinho). O pedido de realização de comportamentos sexuais por parte dos menores deixa 

de ser feito sob a forma de sugestão, passando a enquadrar-se na categoria das solicitações 
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feitas pelo ofensor (EV1: eles depois pediam para fazer o mesmo. […] “Vamo-nos tocar os 

dois, ai… agora vamos fazer isto enquanto estou a fazer isto”), juntando-se, assim, aos 

pedidos de fotografias íntimas (EV1: pediam-me… muitas vezes de pernas abertas […] a 

ver-se a vagina, pronto. […] Rabo pediam-me de vez em quando, mas era muito pouco, na 

altura a moda era as mamas. […] ou a tocar-me, muitas vezes; DO2: Podes mandar uma 

foto bem sexy […] Tu percebeste, assim uma foto bem sexy, sem roupinha) e de encontros 

pessoais (DO3: se quiseres e tiveres coragem para avançar vamos até um motel…). Embora 

se observe igualmente o recurso a uma linguagem apelativa e positiva, marcada por termos 

valorativos e demonstração de afeto, como forma de potenciar uma resposta positiva por 

parte dos menores (DO2: Vá lá, faz isso por mim… gosto tanto de ti; estou a adorar ver-te), 

os ofensores tendem a optar gradualmente por uma linguagem imperativa (EV1: “vai à casa 

de banho e tira foto”; DO2: Anda lá, não digas que não vais fazer; Não penses… manda), 

observando-se inclusivamente a utilização de linguagem ameaçadora, ainda que subtil, como 

estratégia de manipulação (DO2: já sabes que sou teu amigo e gosto muito de ti, se não 

mandares deixo de ser teu amigo e acho que precisas de um amigo). No processo de 

sexualização gradual da relação, é ainda passível de ser observada uma adequação à reação 

da vítima e o recuo na abordagem dos tópicos sexuais face a uma resposta negativa (DO3: 

se n quiseres dizer td bem… n insisto…).  

 No que se refere à manutenção da interação sexualizada, deu-se especial atenção aos 

temas de conversa adotados após a introdução dos conteúdos sexuais. Numa abordagem 

direta, e atendendo às interações que não são interrompidas numa fase precoce, observa-se 

uma tendência geral para a abordagem de tópicos exclusivamente sexuais durante toda a 

comunicação (EO1: [os do Messenger duravam um mês, sempre a trocar conteúdos 

sexuais…] Sim, sim, conteúdos sexuais, sim). Para garantir a continuidade do envolvimento 

do menor na conversa, o ofensor pode adotar uma linguagem de advertência, associada a 

conselhos, levando a criança a acreditar nos benefícios da interação sexualizada com o adulto 

(EO1: sempre a dar conselhos […] “Ah, se fizeres com amigos, e assim, e depois, se os 

amigos contarem aos outros, o que é que tu fazes? Se fizeres com desconhecidos … ao menos 

ninguém vai saber.”), ou optar por uma linguagem diretamente ameaçadora e com recurso 

à chantagem (EO1: “tenho estas fotos, vou expô-las se não fizeres… se não fizeres mais 

vídeos… ou… Mostrares-te…ou… falares desses conteúdos, eu… meto na Internet”). Já na 

abordagem gradual, após a sexualização da interação, a conversa pode continuar a incidir 

sobre uma diversidade de tópicos, sendo notória a utilização de linguagem amigável e 

demonstração de interesse e preocupação pelo menor, como forma de manter a comunicação 
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sexualizada (EV1: uma amizade. […] claro que havia ali muito de sexual […] desenvolveu-

se ali uma conversa, ele perguntava-me o que é que eu tinha feito no dia…; DO3: Um 

beijinho mt grande… mt força e mta coragem… Estou sempre ctg, basta q feches os olhos e 

o sintas… pq estou sempre ai do teu lado! ), bem como uma linguagem vitimizante face 

à resposta negativa da criança perante os avanços sexuais do adulto (EV3: acho que devo ter 

parado de falar […] ele respondeu-me a dizer qualquer coisa “Ah… vais fazer como o resto 

das, das raparigas que deixam de falar comigo porque deixam de gostar de mim. Por causa 

do pedido.” E pôs uma cara muito triste, e eu lembro-me que de imediato eu respondi “Não, 

não, eu não deixei de gostar de ti, não tem mal nenhum!”; DO3: acho q não merecia o que 

fizeste… dizes que estás cansada de ser enganada… pois o enganado aqui fui eu… e por 

ti…lamento ter acreditado que gostavas de mim…), obtendo, desse modo, uma reação 

emocional por parte do menor e a continuidade da interação. Por outro lado, após a 

introdução dos tópicos sexuais, é possível que a relação criada entre a vítima e o ofensor 

sofra uma mudança, passando este a focar-se em tópicos exclusivamente sexuais. Nesta 

situação, verifica-se recorrentemente o uso de uma linguagem insistente (EV1: eles estão 

sempre a pedir.; EV2: depois senti-me desconfortável com a pergunta constante. Tipo, 

sempre o mesmo tema não é, "Eh pá… já fizeste?", "Então e... quando?" […] acho que era 

tipo bué paciente e parou assim. Porque depois do assunto era tipo "Então?", "E então?", 

"E então?" percebes, tipo, era mesmo redutor), havendo também casos em que o ofensor 

passa a utilizar linguagem ameaçadora e com recurso a chantagens (EV4: Diziam que 

mostravam as conversas que eu tive… e assim. Tinha medo.; DO2: Mas tens que ir, ou 

esqueceste-te que tenho as fotos, mando para os teus amigos e familiares e lixas-te… depois 

não te queixes) e linguagem agressiva (DO2: Não sejas assim, quero foder-te toda e tu vais 

estar comigo… és uma puta). Verificou-se, ainda, a aplicação de uma linguagem 

ambivalente, caracterizada pela junção de uma linguagem negativa e ofensiva e de termos 

afetuosos no mesmo discurso (DO2: se não fizeres o que eu te mando mostro as fotos, sua 

puta linda, amo-te muito). Esta abordagem mais agressiva, embora possa determinar uma 

interrupção da comunicação (EV2: Estava a ser chata, estava sempre a falar do mesmo 

assunto e eu bloqueei), verifica-se, por vezes, eficaz para a manutenção da interação 

sexualizada através dos sentimentos negativos e da pressão que causa nos menores (EV4: 

Por um lado, estavam a magoar-me […] Por um lado, pensava que era verdade e… que a 

culpa era minha e […] sentia que se não continuasse a falar com essas pessoas… ou estar 

com essas pessoas… ia ficar sem ninguém). 
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 2.2.2.5. Segredo  

 Para avaliar como o secretismo da interação é assegurado, foram analisadas as 

estratégias de não revelação utilizadas pelo ofensor, verificando-se que, nos casos em que 

esta preocupação existe, o perpetrador tenta garantir a manutenção do segredo por parte do 

menor através da intimidação, valendo-se, para tal, de uma linguagem ameaçadora (DO2: 

Não, não vais… ninguém vai acreditar em uma puta como tu, és nojenta, foste tu que tiveste 

connosco, a culpa é tua, se contares, algo de mal vai-te acontecer). Por outro lado, pode ser 

igualmente utilizada uma linguagem de advertência, alertando, não só para a desadequação 

da interação da criança com o adulto (EO1:“Ah, não contes a ninguém, e tudo, que não 

podes ‘tar a fazer com um adulto”), como para as consequências que a revelação poderá 

trazer para o ofensor (EV5: dizia que achava que as pessoas não iriam perceber, que as 

pessoas iriam julgá-lo, e que ele poderia ter problemas...). Percebemos, assim, que a gestão 

do risco pode ir sendo assegurada ao longo da comunicação de forma mais dissimulada, com 

recurso a uma linguagem subtil (EV5: não me pedia propriamente segredo), ou através de 

uma linguagem direta (EO1: perguntava “Tás sozinho, olha, fecha a porta do quarto… Tá 

fechada?”; DO3: cmg podes estar descansada q fica entre nós… e peço-te o msm…).  

 2.2.2.6. Duração da interação  

 No que respeita às interações baseadas numa abordagem direta, verifica-se uma 

tendência para uma duração mais curta da comunicação do menor com o ofensor (EO1: a 

maior parte das vezes era praí uma ou duas semanas; EV1: Mas era coisas mínimas), 

embora se observem também interações com duração mais longa (EO1: se calhar podia 

durar praí…um, dois meses, se calhar…. No máximo). Já na abordagem gradual, a maioria 

das relações estende-se por meses, ou até anos, pelo que, no geral, têm uma duração mais 

longa (EV2: entre três semanas... e tipo um mês e meio, vá...; EV4: houve uns que duraram 

anos; EV5: E podia ser um mês, como... podia ser três, ou quatro, ou cinco meses.). 

 2.2.2.7. Término da relação  

 O Término da relação pode dar-se por iniciativa do menor ou do ofensor. Quando 

parte do menor, a cessação do contacto pode ser feita numa fase mais inicial, motivada pela 

abordagem direta do ofensor e utilização de uma linguagem sexualizada, que tende a criar 

uma sensação de desconforto e medo e leva ao corte imediato da relação (EV4: eles diziam 

logo que queriam ter relações comigo… eu desligava logo; EV5: E então, cortava-se logo, 

[…] todas as abordagens que eram assim muito diretas, punham-me logo muito 

desconfortável...), não sendo considerada por algumas das vítimas uma estratégia eficaz na 
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construção de uma interação (EV2: Se fosse uma abordagem direta, eu tipo... logo a seguir 

tinha bloqueado; EV3: Mas acho que o "És mesmo gata!" não é uma... não é uma boa 

estratégia […] Não, tinha que ser muito cuidadoso.). Quando terminam a conversa numa 

fase posterior, os motivos dos menores prendem-se essencialmente com atitudes do ofensor, 

como a abordagem de tópicos invasivos (EV5: Quando começavam a fazer perguntas mais 

íntimas...), a insistência no tópico sexual (EV2: foi muito insistente no assunto, eu achei 

estranho e cortei) e a utilização de linguagem sexualmente agressiva (EV1: eu desligava o 

chat e não conversava mais com a pessoa. […] usar uma palavra […] mais rude). 

 Por sua vez, o ofensor tende a colocar um ponto final na interação, numa fase 

posterior, devido à perda de interesse (EV4: diziam que já tava velha ou…ou que tinham 

arranjado alguém, então… E deixavam de falar comigo.) ou ao medo da denúncia por parte 

da vítima (EO1: Algumas diziam, ou podiam ser pais […] que iam denunciar, que já estava 

denunciado… Mas eu… às vezes tinha receio, e então deixava de falar com uma pessoa e ia 

falar com outra pessoa.).  

 

3. Discussão  

 

 Finda a apresentação dos resultados obtidos, importa discuti-los à luz dos objetivos 

do presente estudo e da literatura já existente sobre o tema. Como ponto inicial, foi percetível 

a importância que o advento das novas tecnologias e a constante evolução das plataformas 

de comunicação virtual têm para uma mais plena e facilitada execução do processo de 

aliciamento sexual de menores, permitindo um vasto número de contactos com 

desconhecidos, sem as barreiras geográficas impostas pelo mundo físico, aumentando o risco 

de envolvimento dos jovens, que acedem livremente e sem supervisão ao espaço cibernético, 

em interações abusivas (Davidson et al., 2011; Webster et al., 2012; Winters et al., 2017).  

 É interessante perceber como determinadas plataformas de comunicação online são 

repetidamente referidas pelos sujeitos entrevistados como sendo utilizadas para o 

estabelecimento do contacto entre crianças e adultos, como as salas de chat, evidenciadas 

também na literatura como ambientes prolíferos para a angariação de potenciais vítimas por 

parte de indivíduos que procuram contactos de natureza sexual com crianças (Malesky, 

2007; O’Connell, 2003; Webster et al., 2012), ou as redes sociais e serviços de mensagens, 

de cariz mais pessoal. Mais interessante ainda é observar como as diferentes redes de 

comunicação são comummente escolhidas pelos ofensores, iniciantes preferenciais da 
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interação abusiva, segundo objetivos distintos, verificando-se o recurso aos chats como meio 

de estabelecer um contacto rápido e direto com os menores, orientado apenas para a obtenção 

de interações ou conteúdos sexualizados, e a opção pelas redes pessoais quando o agressor 

pretende prolongar a interação com determinada criança ou jovem e/ou estabelecer com eles 

uma relação mais desenvolvida, tal como encontrado por Barbosa (2018) e Lemos (2019). 

 Embora constituído maioritariamente por homens, constatou-se que o grupo de 

ofensores referidos neste estudo abarcava igualmente alguns elementos do sexo feminino, 

tendência pouco usual na literatura (Babchishin et al., 2011; Winters et al., 2017) e que 

requer um maior aprofundamento em futuros estudos, com amostras mais amplas. Importa 

referir, no entanto, que, relativamente a uma dessas ofensoras, a dúvida paira na mente da 

vítima quanto à veracidade da sua identidade, facto que não poderá ser descartado, dado que 

a ocultação da verdadeira identidade é uma estratégia largamente utilizada pelos aliciadores 

no contexto virtual (Barbosa, 2018; Lemos, 2019; Marcum, 2007; Webster et al., 2012; 

Winters et al., 2017; Wolak et al., 2008; Wolak & Finkelhor, 2013) e que se constatou 

também no nosso estudo, nos casos em que foi realizada uma adequação prévia de elementos 

de identificação, de forma a aproximar-se mais das características dos menores e/ou como 

estratégia de proteção pessoal e minimização do risco de ser descoberto. No entanto, nem 

sempre esta alteração da identidade é efetuada, verificando-se inúmeras situações em que o 

ofensor revelou de forma imediata a sua idade verdadeira – e o próprio interesse em 

comunicar com menores de idade – entre outras informações pessoais (Kloess et al., 2015; 

Wolak et al., 2004). Também uma exposição imediata das intenções sexuais dos indivíduos 

pôde ser observada, inclusive através dos nicknames de natureza explícita adotados por 

alguns ofensores nas plataformas digitais, o que vai ao encontro dos resultados do estudo de 

Webster e colegas (2012). Estes dois fatores parecem remeter-nos para o efeito de 

desinibição sentido pelos utilizadores da esfera online, podendo ser explicados à luz do 

anonimato conferido pela Internet (Suler, 2004; Webster et al., 2012).   

 Além da identidade, também a linguagem do ofensor sofre, frequentemente, 

adaptações, no sentido de se aproximar àquela que é utilizada pela vítima na sua faixa etária, 

o que pode remeter desde logo para uma consciência do agressor sobre o papel que a 

linguagem utilizada e a forma como elabora o seu discurso pode ter no modo como os 

menores o percecionam e, consequentemente, no sucesso da interação. Conforme estudos 

anteriores, também foi amplamente observada a adoção de uma linguagem mais juvenil, 

marcada pelo uso regular de termos típicos do calão dos jovens, abreviaturas e expressão de 

emoções através de emojis (Barbosa, 2018; De Santisteban & Gamez-Guadix, 2017; Kloess 
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et al., 2015; Webster et al., 2012). Uma observação que merece destaque, e que foi referida 

por uma das participantes, prende-se com a readaptação da linguagem considerada 

caracteristicamente juvenil, adotada previamente, para um registo mais cuidado, face à 

utilização de uma linguagem formalmente correta por parte da jovem vítima. Esta mudança 

linguística posterior exemplifica, uma vez mais, a preocupação do ofensor em adequar o tipo 

de linguagem à vítima, reformulando o seu discurso conforme as características e reações do 

menor com quem contacta (Olson et al., 2007; Webster et al., 2012).  

 É certo, e percetível, que diferentes ofensores adotam diferentes estratégias e 

diferentes estilos de abordagem no decurso das interações sexualizadas com crianças online. 

Diversos indicadores (previamente apresentados) ajudam-nos, desde logo, a identificar dois 

padrões de interação distintos: um estilo de abordagem mais direto e focado nos conteúdos 

sexuais e uma abordagem mais gradual dos temas sexualizados, tal como havia sido 

indiciado noutros estudos (e.g., Barbosa, 2018; Lemos, 2019; Kloess et al., 2017; Webster 

et al., 2012). Com efeito, observou-se um conjunto de interações nos quais ocorreu uma 

introdução imediata dos conteúdos sexuais, sob a forma de questões íntimas à vítima, 

solicitações de carácter sexual ou da exposição audiovisual de comportamentos sexuais. Esta 

abordagem direta caracteriza-se pela utilização de uma linguagem sexual explícita, marcada 

frequentemente pela aplicação de termos mais agressivos, com calão sexual, desde os 

momentos iniciais da interação, sendo uma interação centrada exclusivamente em tópicos 

sexuais. Tal como tem sido indicado na literatura (Kloess et al., 2015), os ofensores que 

optam por uma abordagem imediata destes conteúdos tendem a adotar um estilo de 

comunicação mais diretivo, podendo, contudo, as temáticas e materiais sexuais ser 

introduzidos através de um estilo de linguagem mais sugestivo, envolvendo sugestões de 

partilha e/ou pedidos, e transmitindo, assim, a ideia de que a decisão é da responsabilidade 

do menor, apesar da manipulação e da pressão que é exercida pelo agressor, não 

necessariamente pela expressão de ordens, associadas a uma linguagem imperativa. A 

utilização imediata de uma linguagem sexualizada origina, em alguns casos, sentimentos 

negativos, de desconforto e receio, podendo levar à cessação do contacto por parte da vítima.

  Consideramos ter encontrado, neste estudo, elementos suficientes para distinguir, 

dentro do estilo de abordagem mais direta, um padrão relacional e comunicacional mais 

circunstanciado, caracterizado por interações curtas, e na qual o ofensor não demonstra 

interesse na manutenção de uma relação com o menor, não se podendo, por isso, enquadrar 

no conceito tradicional de grooming, uma vez que não se verifica um processo de cativação, 

preparação do menor e desenvolvimento de uma relação de confiança prévios ao início da 
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interação sexualizada (Craven et al., 2006; Kloess et al., 2017; McAlinden, 2006), e um 

padrão relacional e comunicacional que, embora enquadrável na abordagem direta, se revela 

mais desenvolvido, com uma maior preocupação em estabelecer uma relação com o menor, 

embora seja uma relação com um cunho exclusivamente sexual, e que nos obriga a repensar 

o próprio conceito de grooming para fins sexuais. Na verdade, tal como propôs Lemos 

(2019), o ofensor que opta por este estilo de abordagem serve-se igualmente de estratégias 

de sedução, ao aproximar o seu discurso às características da vítima e tornar-se, assim, mais 

apelativo, bem como de manipulação, como são exemplos a estimulação do interesse e da 

curiosidade sexual do menor, a normalização da sexualidade na infância/ adolescência ou o 

apelo aos benefícios aparentes do relacionamento sexual com adultos, de modo a 

desenvolver uma interação mais prolongada que sirva a partilha continuada de conteúdos 

sexuais. Dessa forma, consideramos que, desde a apresentação e exploração da noção de 

sexualidade entre menores e adultos à colocação de solicitações de cunho sexual crescente, 

existe, nesta variante da abordagem direta, um conjunto de processos e dinâmicas que 

permitirão enquadrá-lo no conceito de grooming. Sentimos, deste modo, a necessidade de 

propor um debate e uma reflexão mais alargados, empiricamente sustentados, em torno do 

conceito de grooming, em particular de grooming para fins sexuais, e da necessidade de 

refletirmos sobre o conceito, em língua portuguesa, de aliciamento de menores para fins 

sexuais, clarificações que poderão vir a suscitar a necessidade de repensar aspetos do Código 

Penal Português relativos aos crimes sexuais contra crianças.   

 Por outro lado, encontramos também, através da análise dos nossos dados, um padrão 

relacional e comunicacional marcado pela introdução mais gradual dos conteúdos sexuais e 

por uma abordagem indireta, típica dos fenómenos de grooming, caracterizada por uma 

ampla recolha de informação sobre o menor e pelo desenvolvimento de uma relação 

pessoalizada com a vítima, por noções de exclusividade e reciprocidade entre ofensor e 

vítima, previamente a qualquer menção de natureza sexual (Gámez-Guadix et al., 2018; 

Kloess et al., 2017; O’Connell, 2003; Webster et al., 2012). De facto, este tipo de interações 

prima pelo estabelecimento de uma relação de confiança mútua, de natureza manipulativa 

por parte do aliciador, com recurso a uma linguagem positiva, cativante e não sexualizada e 

à demonstração de interesse e preocupação pelo menor, que fomentam uma sensação de 

segurança e promovem o envolvimento da criança na interação. Nesse sentido, verifica-se 

uma tendência geral para centrar a conversa em torno do jovem, abordando-se sobretudo 

temas do seu quotidiano, como os amigos, a escola ou a vida familiar, bem como os 

problemas com que este se depara, realçando, desse modo, a disponibilidade do ofensor para 
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conhecer e apoiar o menor, ao mesmo tempo em que se recolhem informações importantes 

que ajudam o adulto a conhecer as vulnerabilidades e os interesses da potencial vítima (De 

Santisteban et al., 2018; Kloess et al., 2017; O’Connell, 2003; Olson et al., 2007; Webster et 

al., 2012). As vítimas por nós entrevistadas destacam ainda a discussão de tópicos 

essencialmente femininos quando interagiam com mulheres ofensoras. A adaptação do 

discurso do agressor ao do menor, a nível dos interesses revelados e das experiências de vida 

partilhadas, foi amplamente encontrada neste estudo, servindo de estratégia para o 

perpetrador aprofundar a conexão aparente com a criança e acentuar a sua perceção de 

reciprocidade (De Santisteban et al., 2018; Webster et al., 2012). A relação de confiança 

estabelecida permite ao ofensor introduzir progressivamente conteúdos sexuais, quer através 

de uma linguagem sexual mais cautelosa quer de uma mais explícita, de uma forma mais 

contextualizada e menos ameaçadora para os alvos. É de destacar a identificação de uma 

linguagem apelativa e incentivante utilizada no estágio sexual. Tal como apontam as 

evidências (Kloess et al., 2017; Marcum, 2007; Webster et al., 2012), ao apresentar a 

sexualidade com recurso a termos positivos como “fixe” e “divertido” e como algo típico da 

faixa etária da vítima, e ao descrever encontros e atividades sexuais de adultos com menores 

de forma desprendida e cativante, o ofensor consegue uma dessensibilização progressiva da 

vítima às temáticas sexuais e uma normalização da sua interação sexual, encorajando, dessa 

forma, a participação do menor e o seu envolvimento em comportamentos sexualizados, 

conseguindo, usualmente, um feedback positivo. As barreiras e desconfortos porventura 

apresentados pelos jovens no decurso da conversa sexualizada, vão sendo colmatados 

através de dinâmicas de recuo temporário na abordagem mais sexualizada e da reformulação 

do discurso do agressor, marcado por expressões de arrependimento e de compreensão, em 

conformidade com o que havia sido encontrado por O’Connell (2003). De forma similar ao 

encontrado por Black e colegas (2015), verificou-se no nosso estudo, na maioria das 

situações, a abordagem de uma diversidade de temas ao longo de toda a interação, 

inclusivamente após a sexualização da comunicação. No entanto, em determinados casos, 

foi também constatada por nós uma mudança abrupta no tom e temas da conversa após a 

introdução dos tópicos sexuais, passando o ofensor a utilizar uma linguagem insistente e/ou 

sexualmente agressiva, desencadeadora de sensações de estranheza e mau estar e levando ao 

término da relação pelo menor.  

 Quer na abordagem direta, quer na indireta, é observável a utilização de uma 

linguagem enaltecedora, tal como evidenciado noutras investigações (Barbosa, 2018; Black 

et al., 2015; Kloess et al., 2017; Lemos, 2019; Webster et al., 2012). Estratégia transversal a 
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toda a interação, o recurso a este tipo de linguagem poderá servir, porém, propósitos 

diferentes – os aliciadores que optam por uma abordagem imediata dos conteúdos sexuais 

recorrem a elogios puramente físicos que, além de contribuírem para a sexualização da 

interação, visam fomentar uma resposta positiva por parte do menor e a sua participação na 

conversa sexualizada. Embora geralmente apontada como ineficaz pelos participantes, por 

constituir uma objetificação imediata do menor e transmitir a ideia de perigo, criando a 

sensação de medo, verificaram-se casos em que esta técnica cumpriu o seu objetivo, ao 

potenciar a confiança do jovem e estimular a sua cooperação na interação sexual, em 

consequência da curiosidade despertada. Por outro lado, numa abordagem mais gradual, o 

indivíduo tende a optar, não apenas pelo elogio de natureza física, mas a priorizar o 

enaltecimento de aspetos da personalidade e capacidades intelectuais do menor, 

transmitindo, dessa forma, um apreço generalizado por este. Como verificado nos relatos 

dos sujeitos deste estudo, que consideram esta técnica mais eficaz, a utilização constante 

destes elogios, em conjunto com uma linguagem valorativa, contribuem para estabelecer 

com a criança uma relação na qual esta se sinta especial e valorizada. Além de assegurar, 

assim, uma visão positiva de si por parte da vítima, a confiança é também reforçada e a noção 

de reciprocidade estimulada. De facto, a aplicação de termos amigáveis e/ou amorosos, como 

“gostar” ou “amar”, amplamente encontrados no nosso estudo, contribui para a consolidação 

da relação de exclusividade, bem como para direcionar a relação segundo a intencionalidade 

do ofensor (Black et al., 2015; Kloess et al., 2017; O’Connell, 2003). Após o início do estágio 

sexual, verifica-se a continuidade do recurso a elogios, inclusivamente para incitar o 

envolvimento do menor em atividades sexualizadas, como o envio de fotografias íntimas, 

servindo esta estratégia enaltecedora e valorativa para a manutenção da cooperação da vítima 

na interação, através da acentuação do seu comprometimento e, até, dependência 

relativamente ao adulto e à relação que com este mantém.   

 Estes elogios e termos valorativos podem, no entanto, não ser parte integrante de uma 

linguagem positiva e lisonjeadora, mas antes de uma estratégia de recurso a uma linguagem 

ambivalente, ao surgirem combinados com uma linguagem hostil, marcada por termos 

ofensivos e insultuosos, e pela realização de ameaças, indo ao encontro de dados encontrados 

por O’Connell (2003). Este tipo de linguagem, como se verificou, provoca sentimentos 

negativos nos menores que a ela são sujeitos, desde confusão a mágoa, e acentua a pressão 

exercida para a manutenção e não revelação da interação abusiva. Efetivamente, são diversos 

os autores que referem o recurso à linguagem ameaçadora como forma de assegurar a 

continuidade da cooperação do menor após a introdução dos conteúdos sexuais (O’Connell, 
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2003; Olson et al., 2007; Webster et al., 2012). Embora escassamente referida, em 

comparação com o encontrado na literatura, o uso deste tipo de linguagem foi identificado 

nesta investigação tanto em abordagens diretas como indiretas, observando-se o 

cumprimento dos seus fins ao gerar no menor sensações de medo e vergonha pela possível 

revelação de informações ou imagens íntimas, bem como a internalização do sentimento de 

culpa e de inferioridade perante um discurso do ofensor pautado pelo descrédito e 

responsabilização do jovem. Estas tentativas de desresponsabilização pessoal pelos atos e 

solicitações sexuais efetuados, e atribuição da culpa quer à vítima, quer a fatores externos 

como a falta de controlo, poderão estar associados às crenças desajustadas dos ofensores 

acerca dos menores e da sexualidade (Ward & Keenan, 1999). Num polo menos agressivo 

de uma linguagem negativa, nomeadamente na linguagem vitimizante aplicada pelos 

agressores deste estudo face a uma resposta negativa do jovem, também se verificou essa 

retirada de responsabilidade de si mesmo, com vista à manutenção da perceção positiva da 

criança sobre si e consequente continuidade da relação. Este tipo de linguagem tende a gerar 

uma resposta positiva por parte da vítima, que se prontifica a desculpar o indivíduo.     

 No que à manutenção do segredo da interação sexual do adulto com o menor diz 

respeito, e de acordo com os dados encontrados, verificou-se que nem sempre é feita uma 

avaliação do risco por parte do ofensor, podendo, nos casos em que ocorre, ser abordada em 

diferentes momentos da comunicação (Black et al., 2015). Além do recurso à linguagem 

ameaçadora ou ambivalente previamente referido, a gestão do risco e manutenção do segredo 

podem igualmente ser asseguradas de forma mais dissimulada, através da enfatização das 

noções de exclusividade e reciprocidade e da manipulação emocional do menor, conseguidas 

mediante a aplicação de uma linguagem de aconselhamento, relativamente às consequências 

negativas que o adulto e a relação entre ambos podem sofrer com a revelação do menor.   

 Por fim, torna-se importante destacar a identificação de uma motivação para o 

contacto físico na maioria dos aliciadores referidos no nosso estudo, dada a prevalência das 

solicitações de encontros pessoais, tal como encontrado por Malesky (2007). Embora se 

verifiquem também casos em que essa hipótese nunca foi equacionada, limitando-se o 

ofensor à exploração virtual dos tópicos sexuais, é de notar, no entanto, a existência de razões 

alternativas a uma preferência dos indivíduos pelo desenvolvimento da relação online com 

o menor, como são exemplos o receio de ser descoberto, ou simplesmente o término precoce 

da interação por parte da criança, pelo que nos vemos impossibilitados de concluir acerca da 

existência, ou não, de agressores motivados pela fantasia na presente investigação. 
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Conclusões 

 

 A finalidade do presente estudo, centrado no fenómeno de aliciamento de menores 

em linha, para fins sexuais, para alguns autores equivalente ao processo de grooming sexual 

de menores ocorrido na esfera virtual, foi debruçar-se, não apenas sobre a forma como este 

processo se desenrola, mas também, ou especialmente, sobre as dinâmicas comunicacionais 

e os mecanismos linguísticos empregues pelos ofensores virtuais e a forma como estes 

contribuem, ou não, para o sucesso da interação. Surgindo no âmbito de uma investigação 

mais alargada acerca da temática do aliciamento online, esta investigação permitiu não só 

amplificar as evidências de estudos anteriores (Barbosa, 2018; Jesus, 2018; Lemos, 2019; 

Marinho, 2019), mas também recolher novos dados acerca de um aspeto do fenómeno ainda 

muito pouco explorado, que é a linguagem.  

 O aliciamento de menores online revela-se um processo repleto de variabilidade, 

tanto no que aos objetivos do ofensor diz respeito, como à sua operacionalização. Neste 

sentido, identificamos dois estilos de abordagem distintos: um direto e um mais gradual, 

marcados por diferenças quer ao nível das estratégias, quer da linguagem empregue (Kloess 

et al., 2017). A linguagem afigura-se como um elemento essencial para o estabelecimento 

de uma relação com a vítima e para a sua manutenção. Ainda que uma mesma estratégia 

possa ser utilizada em ambas as abordagens, o estilo de linguagem e os termos aplicados 

divergem e originam efeitos diferenciados nos menores e na própria interação.  

 Pese embora a desvantagem associada à amostra reduzida utilizada neste trabalho, 

consequência da sensibilidade da temática em estudo e do atraso das respostas das 

instituições contactadas, os dados recolhidos nesta investigação permitiram a extração de um 

conjunto variado e satisfatório de informações acerca da linguagem utilizada no aliciamento 

ou grooming online e dos seus efeitos nos alvos. O caráter retrospetivo das entrevistas 

realizadas no quadro deste estudo poderá traduzir uma limitação, por refletir a visão crítica 

dos participantes sobre acontecimentos ocorridos numa idade e nível de maturidade distintos 

dos atuais, podendo conter algumas falhas na recordação rigorosa das experiências vividas 

e das reações e sentimentos então desencadeados. Por outro lado, a opção pelas entrevistas 

retrospetivas constitui uma vantagem a nível ético, quer ao evitar a recolha de dados muito 

sensíveis junto de menores de idade, que ao evitar uma potencial revitimização associada à 

revivência de experiências de abuso temporalmente próximas.  
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A análise aprofundada da linguagem, aspeto do aliciamento virtual ainda pouco 

trabalhado na literatura, especialmente no que ao contexto e língua portuguesa diz respeito, 

representa uma potencialidade deste trabalho, conferindo-lhe um caráter inovador, e criando 

oportunidade para que se comecem a desenvolver novos meios de investigação e deteção do 

abuso na esfera virtual. Além disso, também a metodologia adotada configura uma vantagem 

para este tipo de estudo, com os diálogos correspondentes a interações naturais entre adultos 

ofensores e uma criança a permitir uma análise mais próxima da realidade do que aquela que 

se poderia obter com interações estabelecidas com adultos voluntários que se fazem passar 

por menores, como acontece noutros estudos. Também a triangulação de fontes, ao permitir 

a análise do processo de aliciamento sob vários pontos de vista, e a própria metodologia 

qualitativa, ao permitir uma investigação mais profunda do fenómeno junto daqueles que 

são os informantes privilegiados acerca do mesmo, constitui uma mais-valia do nosso 

estudo. Consideramos, por fim, que o presente estudo levantou questões teóricas relevantes, 

designadamente sobre a definição de grooming, as dinâmicas que envolve e as condições 

que este implica, e que abriu caminho para novas possibilidades de investigação futura, 

nomeadamente, o estudo das perceções dos ofensores acerca da própria linguagem utilizada 

e dos efeitos que ela produz no decurso da interação, o aprofundamento da relação entre as 

motivações para o contacto físico sexual com crianças ou a orientação para a fantasia e o 

tipo de linguagem e termos empregues pelo agressor para a sua concretização, e a exploração 

do papel das novas plataformas digitais de comunicação desenvolvidas, e cada vez mais 

utilizadas por crianças e jovens, para a consecução do processo de aliciamento ou de 

grooming sexual online de menores, não esquecendo a necessidade de se analisar um maior 

número de interações para se poder consolidar os resultados aqui apresentados.    
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Anexo 1 – Guião de entrevista aos informantes: Ofensores 

 

1. Em primeiro lugar, começaria por lhe pedir para me indicar algumas informações que me 

ajudem a conhecê-lo melhor, se não se importar… 

 a) A sua idade, habilitações literárias, relações familiares e profissão. 

 b) Outras informações que considere relevantes. 

 

2. Pode explicar-me quando e como começou a utilizar regularmente a Internet? 

 a) Lembra-se que idade tinha? Na altura estudava, trabalhava, quais eram as suas 

 ocupações e interesses principais? Precisou de ajuda para aprender a usar a 

 Internet? Quem lhe ensinou? (na escola, amigos, sozinho…) 

 b) Quando começou a aceder à Internet quais eram as utilizações principais que lhe 

 dava? (estudar, trabalhar, jogos, comunicar com outras pessoas, procurar informação, 

 …, …?) Quais eram os seus objetivos principais na altura? 

 c) O que pensa sobre o papel da Internet na vida e no comportamento das pessoas? 

 d) Os seus objetivos ou motivações para utilizar a Internet foram-se alterando com o 

 passar do tempo? Consegue explicar-me de que modo e porquê? 

 e) Quando acede a um site ou chat ou rede social, quais os tipos de atividades que 

 habitualmente mantém? Fá-lo sobretudo para… (se o indivíduo não referir 

 espontaneamente estes aspetos, introduzir tópicos como – para conhecer pessoas 

 novas, dialogar com outras pessoas, procurar informação, procurar ou ver filmes, 

 vídeos, …, …) 

 f) Em média, quantas vezes por dia/por semana, acede a este tipo de espaços na 

 Internet? Qual o tempo médio que passa online por dia/semana? Tem ideia de quantos 

 perfis, chats, etc., segue/utiliza regularmente? Procura algum tipo de site, chat, rede, 

 perfil em particular? 

 

3. Já procurou ativamente ter contacto com menores de idade na Internet? 

 a) Já procurou algum tipo de conteúdos de cariz sexual envolvendo menores (e.g. 

 fotografias, vídeos, pornografia infantil, etc.). 

 b) Na primeira vez que se recorda de o ter feito, lembra-se se procurava menores, 

 em particular ou se os contactos com menores ocorreram enquanto estabelecia 
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 outro tipo de contactos, fazia algum tipo de pesquisa, utilizava algum site ou chat 

 mais geral? 

 c) Quando se recorda de ter começado a procurar intencionalmente sites, chats, 

 redes sociais, …, nas quais pudesse ter contactos com menores de idade? Consegue 

 explicar-me o que o levou a fazer isso? 

 d) Procurava contactar sobretudo com raparigas, com rapazes ou com menores de 

 ambos os sexos? Tentava conhecer e contactar com crianças ou jovens de alguma 

 faixa etária em particular? 

 e) Quais eram os seus principais objetivos com esses contactos? 

  e.1. Procurava estabelecer contactos apenas na Internet ou tinha também  

  vontade de conhecer essas pessoas pessoalmente? Chegou a encontrar-se  

  com alguma(s) pessoalmente? 

 f) Pode-me falar um pouco sobre como era a sua vida nessa altura (em que 

 começou a procurar ter contactos com menores na Internet e/ou fora) – ocupações 

 principais, quanto tempo livre tinha, enquadramento familiar, como se sentia, …? 

 

4. Gostava que me descrevesse, num dia comum, os seus passos, desde o momento em que 

decidia aceder à Internet até conseguir estabelecer algum tipo de contacto com um/a menor. 

 a) Este processo sofreu alguma alteração / ajustamentos ao longo do tempo? 

 b) Retrospetivamente/olhando para trás, consegue identificar padrões no seu 

 comportamento online? 

  b.1) Repetia os mesmos passos, entrava nos mesmos sites, chats, redes, etc; 

  seguia sempre as mesmas etapas, o mesmo método? Se não, o que ia mudando 

  e porquê? 

 

5. Qual a sua perceção sobre os motivos que o levavam a procurar especificamente menores 

online? 

 a) Consegue descrever-me o que sentia enquanto procurava esses contactos? 

 b) E como se sentia quando conseguia atingir os seus objetivos? 

 c) E quando não conseguia atingir os seus objetivos? 

 d) Alguma coisa mudou, à medida que ia ganhando maior experiência? 

 

6. (Se não tiver sido descrito em 5) Pode descrever-me como procurava os/as menores? 

 a) Onde procurava [plataformas, sites, redes, páginas, chats] e porquê? 
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 b) Explique-me como fazia para que estes estivessem disponíveis / motivados para 

 comunicar consigo. 

  b.1) Tinha alguma estratégia específica na abordagem dos/as menores? 

  b.2) Como fazia para os/as manter interessados/as na comunicação / diálogo 

  / partilhas / consigo? 

  b.3) Tinha algum tipo de cuidados no modo como se apresentava ou como 

  abordava os/as menores no primeiro contacto? Apresentava-se com o seu 

  nome verdadeiro e/ou perfil habitual ou criava identidades falsas, alterava 

  dados como o nome, idade, estado civil, etc.? Fazia algum tipo de  

  ajustamento/ adaptação ao nível da linguagem que usava nessas interações, 

  tipo de frases de apresentação, palavras que usava, perguntas que colocava? 

  Como e quando percebia que tinha de ter mais ou menos cuidados a este 

  nível? Ia modificando os temas, propostas, linguagem usada, etc., à medida 

  que ia conhecendo melhor um/a dado/a menor? 

 

7. Antes de estabelecer o contacto, como é que fazia para escolher os/as menores que ia 

abordar e quais as características ou fatores que influenciavam a sua decisão? 

 a) Quanto tempo demorava a escolher os/as menores com quem iria tentar 

 interagir? 

 b) Como é que conseguia perceber se eram as pessoas certas? 

 c) Quais eram os tipos de perfis ou de dados de apresentação ou de conteúdos 

 presentes (num perfil, página, site, chat, etc.) que lhe chamavam mais a atenção? 

 

8. Fale-me um pouco mais sobre as características dos/as menores que escolhia. 

 a) Dava mais atenção a aspetos “físicos”, como o sexo, a idade, a aparência (tentar 

 que discrimine quais?) a aspetos de personalidade (a forma como percebia que a 

 pessoa sentia, pensava, interesses, conteúdos sobre os quais falava, etc.) ou a 

 ambos? 

 b) Qual a sua opinião sobre os/as menores com quem contactou? Qual o grau de 

 satisfação / gratificação que alcançou com esses contactos? 

 

9. (Se não tiver sido relatado em 6, 7 e 8) Podia explicar como encontrava a melhor forma 

de abordar os menores que selecionava e de os manter envolvidos na comunicação até 

alcançar os objetivos que tinha? 
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 a) Que tipo de relação mantinha com os menores? Quanto durava essa relação? 

 b) Qual o seu papel nessa relação ou nesses contactos? 

 

10. Fale-me um pouco mais aprofundadamente sobre o modo como costumava iniciar as 

suas conversas com os menores. 

 a) Em que medida a forma como iniciava e mantinha as conversas estava 

 relacionada com as características que percebia / identificava nos menores? 

 Mantinha mais ou menos o mesmo estilo de interação com diferentes 

 crianças/jovens ou ia mudando? 

 

11. Como se desenrolavam essas conversas e de que assuntos falavam? 

 a) Como se sentia durante estes diálogos? 

 b) A partir de que momento começava a abordar aspetos / conteúdos mais sexuais? 

 c) Como sabia se valia a pena e quando/em que momento introduzir no diálogo 

 referências a conteúdos sexuais, imagens, partilhas, pedidos, etc.? 

 d) (caso não tenha sido referido na resposta anterior questionar diretamente se, para 

 além de diálogos, havia pedidos / trocas de imagens ou vídeos com conteúdo 

 sexual? Começava geralmente por pedir ou por enviar (ou variava conforme o/a 

 menor em causa)? Como se desenrolava a partilha posteriormente e quanto tempo, 

 em média, demorava a obter o que queria (diálogos, imagens, encontros 

 pessoais…)? Foi-se tornando mais fácil à medida que ganhava mais experiência? 

 e) Há quem diga que os adultos que procuram manter contactos com crianças/ jovens, 

 para fins sexuais, conseguem identificar eficazmente os/as menores mais frágeis, 

 vulneráveis, mais isolados, etc. O que pensa sobre isto? No seu caso, acha que tinha 

 esta capacidade? Consegue explicar-me de que modo percebia se uma criança/jovem 

 estava mais vulnerável? 

 f) Há quem acredite que pessoas que procuram o contacto com crianças não se 

 relacionam bem com adultos, outras acreditam no contrário. Qual é a sua opinião? 

 

12. De acordo com a sua perceção, porque é que os menores se mantinham interessados em 

si? 

 a) Podia descrever que tipo de conteúdos, preocupações, expressões ou palavras 

 utilizava de forma a manter a outra parte interessada em si? 

  a.1.) Adaptava a sua linguagem às características dos/as menores? 
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  a.2.) Pode explicar-me de que forma? 

 

13. Tinha medo de que alguém descobrisse que mantinha contactos de tipo sexual com 

menores de idade? Sabia que estes comportamentos constituem um crime? Alguma vez 

receou ser descoberto pelas entidades policiais? O que fazia para que os/as menores não 

revelassem a terceiros, sobretudo a adultos, a natureza dos contactos que mantinham 

consigo? 

 a) Tomava algumas precauções para evitar ser descoberto? 

 b) Fazia algum tipo de ameaça, chantagem, etc.? 

 c) Quais eram as razões (ou as justificações que dava a si mesmo/a) para, mesmo

 tendo consciência de que este comportamento seria errado / receando ser detetado e, 

 eventualmente, punido continuar a procurar / aliciar menores de idade? 

 

14. Qual a sua perceção sobre o processo de investigação policial ao aliciamento de menores 

na Internet para fins sexuais? (tentar que desenvolva ao máximo o pensamento / opinião 

sobre isto) 

 

15. Há alguma questão que eu não lhe tenha colocado e que considere importante referir? 
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Anexo 2 – Guião de entrevista aos informantes: Vítimas 

 

1. Em primeiro lugar, começaria por lhe pedir para me indicar algumas informações que me 

ajudem a conhecê-lo melhor, se não se importar… 

 c) A sua idade, habilitações literárias, relações familiares e profissão. 

 d) Outras informações que considere relevantes. 

 

2. Costumava utilizar a Internet antes dos 18 anos? 

 a) Lembra-se que idade tinha quando começou a utilizar a Internet? Em que locais 

 costumava aceder à Internet? 

 b) Tinha algum tipo de supervisão? Por parte de quem e de que forma (pais, 

 educadores…) (como: partilha das palavras-passe com as figuras de referência; 

 acesso vigiado…)? Mesmo estando sujeito à supervisão de um adulto, houve alturas 

 em que utilizou a Internet/redes sociais sem essa presença? 

 c) Quando começou a aceder à Internet quais eram as utilizações principais que lhe 

 dava? (estudar, trabalhar, jogos, comunicar com outras pessoas, procurar 

 informação, …, …?) Quais eram os seus objetivos principais na altura? Quais eram 

 as plataformas digitais que mais utilizava (redes sociais, chats, sites de jogos…)? 

 d) Quando acedia a um site ou chat ou rede social, quais os tipos de atividades que 

 habitualmente mantinha? Fazia-o sobretudo para… (se o indivíduo não referir 

 espontaneamente estes aspetos, introduzir tópicos como – para conhecer pessoas 

 novas, dialogar com outras pessoas, procurar informação, procurar ou ver filmes, 

 vídeos…) 

 e) Em média, quantas vezes por dia/por semana, acedia a este tipo de espaços na 

 Internet? Qual o tempo médio que passava online por dia/semana? Tem ideia de 

 quantos perfis, chats, etc., seguia/utilizava regularmente? 

 f) Costumava falar com desconhecidos? 

 g) Que informações sobre si disponibilizava nos seus perfis online? 

 

3. Já (Se já) foi contactado virtualmente por algum adulto/pessoa mais velha, sendo ainda 

menor de idade? 

 a) Consegue indicar-me o género e a idade dessa(s) pessoa(s), aproximadamente? 
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 b) Consegue recordar-se como é que essa (s) pessoa (s) se apresentava (m)? (Perfil, 

 fotografia, interesses, nickname…) 

 c) Como é que essa(s) pessoa(s) o abordou(aram)? 

 d) Como reagiu a este(s) contacto(s)? 

 e) Soube desde o início a idade real dessa(s) pessoa(s)? Quando e como soube? 

 Continuou a ter contacto com essa(s) pessoa(s) mesmo após saber a sua idade real? 

 f) Se manteve algum tipo de relação com esta pessoa, como a descreveria? (amizade, 

 romântica, sexual…)? 

 g) Essa(s) relação(ões) sofreu(ram) evoluções ao longo do tempo? De que forma? 

 h) Que tipo de sentimentos esta(s) relação(ões) despertava (m) em si? 

 i) Durante estas interações, alguma vez foi referida a hipótese de se encontrarem 

 presencialmente? Podia falar-me um pouco sobre isso? 

 

4. Alguma vez foram abordados conteúdos de natureza sexual no decorrer de uma interação 

com um adulto/ pessoa mais velha? Podia contar-me como? 

 a) Que tipo de conteúdos (pedido / partilha de fotos, vídeos, informações...)? De que 

 forma foram introduzidos? Por quem e em que altura do contacto? 

 b) Qual foi a sua reação quando estes temas foram inicialmente abordados? Sentiu 

 que a sua reação inicial foi mudando ao longo do tempo? De que forma? 

 c) Os contactos continuaram após terem sido introduzidos estes conteúdos? 

 

5. Fale-me um pouco mais aprofundadamente sobre o modo como se desenrolavam as 

conversas com este(s) adulto(s). 

 a) Recorda-se de que assuntos falavam? Considera que houve alguma mudança dos 

 temas abordados com o decorrer do tempo? 

 b) Que tipo de termos ou expressões utilizava esta pessoa? Recorria 

 preferencialmente a expressões mais positivas, como elogios? 

 c) Considera que as conversas se desenrolavam naturalmente? Sentia que havia um 

 esforço por parte do indivíduo para se adequar ao seu tipo de linguagem? 

 d) Alguma vez houve pedidos / trocas de imagens ou vídeos com conteúdo sexual? 

 Se sim, podia contar-me mais sobre isso? 

 e) Caso tenha mantido o contacto com essa pessoa por mais do que uma vez, como é 

 que esta o manteve interessado no diálogo? Como é que estes diálogos o faziam

 sentir? 
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 f) Porque é que estes contactos terminaram? 

 

6. Falou com alguém acerca destes contactos online? 

 a) Se não, porquê? (Fazia algum tipo de ameaça, chantagem, etc.? Por vergonha? 

 Falta de consciência da gravidade?) 

 b) Tinha medo de que alguém descobrisse que mantinha contactos de tipo sexual com 

 alguém maior de idade? 

 c) Alguma vez pensou que este tipo de contactos com menores constitui um crime? 

 

7. Há quem acredite que pessoas que procuram o contacto com crianças não se relacionam 

bem com adultos, outras acreditam no contrário. Qual é a sua opinião? 

 

8. Qual a sua perceção sobre os motivos que levam os ofensores a procurar especificamente 

menores online? 

 a) Se especificamente para fins sexuais ou estabelecimento de relação. 

 b) Se pretendem restringir-se ao contacto online ou procuram marcar encontros 

 presenciais? 

 

9. De acordo com a sua experiência, que estratégias estes ofensores costumam utilizar para 

se aproximarem dos menores? 

 a) Fazem alterações à sua identidade ou algum tipo de adaptação (e.g. Apresentava-

 se com o seu nome verdadeiro e/ou perfil habitual ou criava identidades falsas, 

 alterava dados como o nome, idade, estado civil, etc.?) 

 b) Como e onde procuram os menores? 

 

10. Como é que, na sua perceção, estes adultos que procuram menores online os selecionam? 

 a) Considera que estes ofensores dão mais atenção a aspetos “físicos”, como o sexo, 

 a idade, a aparência, a aspetos de personalidade (a forma como percebia que a pessoa 

 sentia, pensava, interesses, conteúdos sobre os quais falava, etc.) ou a ambos? 

 

11. Na sua perspetiva, como é que a polícia investiga o aliciamento de menores online para 

fins sexuais? 
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12. Além dos contactos online, alguma vez foi aliciado presencialmente enquanto era 

menor? 

 a.) Se sim, podia falar-me um pouco mais sobre isso? 

 b.) Que diferenças e/ou semelhanças consegue identificar entre ambas as situações? 

 

13. Há alguma questão que eu não lhe tenha colocado e que considere importante referir? 
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Anexo 3 – Informações do Termo de Consentimento informado: Ofensores 

 

Informações relevantes para a participação 

Estudo sobre aliciamento sexual /grooming de menores online 

e consumo e/ou produção de pornografia infantil 

 

No âmbito das dissertações de Mestrado Integrado em Psicologia das alunas Ana Lemos, Ana 

Marinho e Bruna Gomes, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto, estão em curso estudos sobre os contactos online de adultos com menores de idade visando o 

aliciamento destes para fins sexuais, não-presenciais ou presenciais, e o consumo e/ou produção de 

pornografia infantil. Estes estudos estão a ser desenvolvidos sob a orientação da Professora Doutora 

Celina Manita e são parte integrante de uma investigação em curso no Gabinete de Estudos e 

Atendimento a Agressores e Vítimas (GEAV) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP). 

O nosso objetivo é explorar em profundidade diferentes experiências e perspetivas sobre o 

processo de aliciamento sexual de menores (também designado como grooming) online — ou seja, 

realizado através de plataformas de informação e comunicação com recurso à Internet, redes sociais, 

etc., e o consumo e/ou produção de pornografia infantil. Para procedermos à recolha de dados 

necessária à prossecução deste estudo, solicitamos a sua colaboração na resposta a uma entrevista, 

que, preferencialmente — e se concordar com isso —, será registada com recurso a gravador de 

áudio, complementada, se necessário, com anotações escritas. Esta gravação serve apenas para 

assegurar a fidelidade da informação a analisar, não tendo qualquer outro fim, e será preservada 

anonimamente durante o processo de audição e análise, sendo destruída após a conclusão do 

mestrado. 

Esta entrevista terá um caráter retrospetivo, isto é, refere-se a acontecimentos passados, sendo 

nossa obrigação informar que, se partilhar connosco na entrevista qualquer ação ou ocorrência que 

represente um potencial crime público ainda não prescrito, um risco para a sua segurança ou para a 

segurança e integridade de terceiros, poderemos ter de partilhar esta informação com as autoridades 

devidas. No entanto, qualquer questão deste tipo será sempre previamente analisada e partilhada 

consigo. 

Este estudo rege-se pelo rigor e pelos princípios éticos deontológicos que caracterizam toda a 

investigação realizada no GEAV / FPCEUP, pelos princípios fundamentais da beneficência e não 

maleficência, fidelidade e responsabilidade, integridade, justiça e respeito pelos direitos e dignidade 

das pessoas, assim como pelos princípios específicos referentes à investigação em Psicologia 
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estabelecidos pelo Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que requerem que 

todos os participantes em investigações em Psicologia forneçam o seu consentimento informado (cf. 

Anexos 1 e 2) e que lhes seja comunicada a possibilidade de desistir de participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer consequência. 

As informações obtidas através desta entrevista serão unicamente utilizadas para fins científicos 

e serão trabalhadas apenas pelas autoras e pela supervisora científica deste estudo. Os dados pessoais 

por si fornecidos são confidenciais e o seu nome será substituído por um código, aquando da 

transcrição e análise da entrevista. Todos os registos áudio serão destruídos após o término do estudo, 

e somente as transcrições, anonimizadas, serão conservadas (durante um período máximo de cinco 

anos), dadas as obrigações científicas relacionadas com a das avaliação e defesa pública das teses de 

mestrado. A transcrição da sua entrevista ser-lhe-á devolvida antes de ser concluído o estudo, para 

que possa atestar a veracidade da informação que ela contém. 

Os resultados finais da investigação, resultantes da análise integrada de todas as entrevistas, 

poderão ser usados no âmbito da docência e da formação, podendo ser publicados em formato de 

tese, livro ou artigo científico ou apresentados em conferências/eventos científicos.  

Caso deseje colocar questões acerca deste estudo, dos dados recolhidos durante a entrevista, ou 

dos resultados finais da tese, pode enviar e-mail para o endereço institucional [endereço de correio 

eletrónico]. 

 

Muito obrigada pela sua participação. 

 

____________________________________ 

    Ana Lemos / Ana Marinho / Bruna Gomes 
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Anexo 4 – Informações do Termo de Consentimento informado: Vítimas 

 

Informações relevantes para a participação 

Estudo sobre aliciamento sexual /grooming de menores online 

e consumo e/ou produção de pornografia infantil 

 

No âmbito das dissertações de Mestrado Integrado em Psicologia das alunas Ana Lemos, Ana 

Marinho e Bruna Gomes, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 

Porto, estão em curso estudos sobre os contactos online de adultos com menores de idade visando o 

aliciamento destes para fins sexuais, não-presenciais ou presenciais, e consumo e/ou produção de 

pornografia infantil. Estes estudos estão a ser desenvolvidos sob a orientação da Professora Doutora 

Celina Manita e são parte integrante de uma investigação em curso no Gabinete de Estudos e 

Atendimento a Agressores e Vítimas (GEAV) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP). 

O nosso objetivo é explorar em profundidade diferentes experiências e perspetivas sobre o 

processo de aliciamento sexual de menores (também designado como grooming) online — ou seja, 

realizado através de plataformas de informação e comunicação com recurso à Internet, redes sociais, 

etc., e o consumo e/ou produção de pornografia infantil. Para procedermos à recolha de dados 

necessária à prossecução deste estudo, solicitamos a sua colaboração na resposta a uma entrevista, 

que, preferencialmente — e se concordar com isso —, será registada com recurso a gravador de 

áudio, complementada, se necessário, com anotações escritas. Esta gravação serve apenas para 

assegurar a fidelidade da informação a analisar, não tendo qualquer outro fim, e será preservada 

anonimamente durante o processo de audição e análise, sendo destruída após a conclusão do 

mestrado. 

Este estudo rege-se pelo rigor e pelos princípios éticos deontológicos que caracterizam toda a 

investigação realizada no GEAV / FPCEUP, pelos princípios fundamentais da beneficência e não 

maleficência, fidelidade e responsabilidade, integridade, justiça e respeito pelos direitos e dignidade 

das pessoas, assim como pelos princípios específicos referentes à investigação em Psicologia 
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estabelecidos pelo Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que requerem que 

todos os participantes em investigações em Psicologia forneçam o seu consentimento informado (cf. 

Anexos 1 e 2) e que lhes seja comunicada a possibilidade de desistir de participar do estudo a 

qualquer momento, sem qualquer consequência. 

As informações obtidas através desta entrevista serão unicamente utilizadas para fins científicos 

e serão trabalhadas apenas pelas autoras e pela supervisora científica deste estudo. Os dados pessoais 

por si fornecidos são confidenciais e o seu nome será substituído por um código, aquando da 

transcrição e análise da entrevista. Todos os registos áudio serão destruídos após o término do estudo, 

e somente as transcrições, anonimizadas, serão conservadas (durante um período máximo de cinco 

anos), dadas as obrigações científicas relacionadas com a das avaliação e defesa pública das teses de 

mestrado. A transcrição da sua entrevista ser-lhe-á devolvida antes de ser concluído o estudo, para 

que possa atestar a veracidade da informação que ela contém. 

Os resultados finais da investigação, resultantes da análise integrada de todas as entrevistas, 

poderão ser usados no âmbito da docência e da formação, podendo ser publicados em formato de 

tese, livro ou artigo científico ou apresentados em conferências/eventos científicos.  

Caso deseje colocar questões acerca deste estudo, dos dados recolhidos durante a entrevista, ou 

dos resultados finais da tese, pode enviar e-mail para o endereço institucional [endereço de correio 

eletrónico]. 

 

Muito obrigada pela sua participação. 

 

____________________________________ 

  Ana Lemos / Ana Marinho / Bruna Gomes 
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Anexo 5 – Termo de Consentimento Informado 

 Exemplar para o participante 

 

Eu, abaixo assinado/a, declaro que tomei conhecimento dos objetivos e procedimentos e riscos deste 

estudo, a ser realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade do Porto, sobre a temática do contacto online com menores 

para fins sexuais e consumo e/ou produção de pornografia infantil desenvolvido por Ana Lemos, 

Ana Marinho e Bruna Gomes, sob supervisão científica da Prof.ª Doutora Celina Manita, e que 

compreendi as explicações que me foram fornecidas acerca da investigação. Foi-me dada 

oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e obtive resposta satisfatória para elas, 

tendo-me sido dado tempo para refletir sobre a minha participação. Compreendo que a minha 

participação é inteiramente voluntária e que poderei desistir de colaborar a qualquer momento, sem 

que isso acarrete nenhuma consequência para mim. 

Assim sendo, declaro que aceito livremente participar neste estudo. 

 

________________, __/__/____  

Nome ________________________________________________________  

Assinatura ____________________________________________________ 

 

Eu, Bruna Gomes, declaro que transmiti claramente os objetivos e procedimentos deste estudo sobre 

o processo de aliciamento online de menores para fins sexuais, e que forneci informações de modo 

a permitir aos/às participantes uma decisão informada quanto aos potenciais riscos, benefícios e 

características gerais da sua participação. Mais declaro que o presente estudo se rege pelos 

princípios fundamentais da beneficência e não maleficência, fidelidade e responsabilidade, 

integridade, justiça e respeito pelos direitos e dignidade das pessoas, assim como pelos princípios 

específicos referentes à investigação em Psicologia estabelecidos pelo Código Deontológico da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

________________, __/__/____  

Assinatura: ________________________________________________________ 
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Anexo 6 – Termo de Consentimento Informado 

Exemplar para a investigadora 

Código de identificação: ________ 

 

Eu, abaixo assinado/a, declaro que tomei conhecimento dos objetivos e procedimentos e riscos deste 

estudo, a ser realizado no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia da Faculdade de Psicologia 

e Ciências da Educação da Universidade do Porto, sobre a temática do contacto online com menores 

para fins sexuais e consumo e/ou produção de pornografia infantil desenvolvido por Ana Lemos, 

Ana Marinho e Bruna Gomes, sob supervisão científica da Prof.ª Doutora Celina Manita, e que 

compreendi as explicações que me foram fornecidas acerca da investigação. Foi-me dada 

oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias e obtive resposta satisfatória para elas, 

tendo-me sido dado tempo para refletir sobre a minha participação. Compreendo que a minha 

participação é inteiramente voluntária e que poderei desistir de colaborar a qualquer momento, sem 

que isso acarrete nenhuma consequência para mim. 

Assim sendo, declaro que aceito livremente participar neste estudo. 

 

________________, __/__/____ 

Nome ________________________________________________________ 

Assinatura ____________________________________________________ 

 

Eu, Bruna Gomes, declaro que transmiti claramente os objetivos e procedimentos deste estudo sobre 

o processo de aliciamento online de menores para fins sexuais, e que forneci informações de modo 

a permitir aos/às participantes uma decisão informada quanto aos potenciais riscos, benefícios e 

características gerais da sua participação. Mais declaro que o presente estudo se rege pelos 

princípios fundamentais da beneficência e não maleficência, fidelidade e responsabilidade, 

integridade, justiça e respeito pelos direitos e dignidade das pessoas, assim como pelos princípios 

específicos referentes à investigação em Psicologia estabelecidos pelo Código Deontológico da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 

________________, __/__/____ 

Assinatura: ________________________________________________________ 
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Anexo 7 – Grelha de Análise  

 

Tema: Comunicação Virtual  

 

           Computador 

 Meios utilizados                 

           Telemóvel                             Extensão do contacto 

                Casa 

    Local de acesso à Internet           E – cafés 

       Trabalho dos pais 

   Supervisão                                  Nenhuma 

                   

               

               

                            

 

   

 

 

 

 

Plataformas de Comunicação 

Online 

Utilizadas para contactos 

entre menores e adultos    

Redes Sociais 
Hi5 

Facebook 

 Serviços de 

 Mensagens 
MSN/ Messenger  

Jogos Online Supertux 

Chats IOL 

Yahoo 

mIRC 

Omegle 

ChatRoulette 

Bate-Papo UOL 
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Chats Secretos 

AOL 

Bláblá 

Bate-Papo BOL 

Privados 

Coletivos 

Não utilizadas para 

contactos entre adultos e 

menores 

Fóruns Online BlogTV 

Redes Sociais 

Orkut 

MySpace 

Instagram 

 Serviços de 

 Mensagens 
Snapchat 

Jogos Online Miniclip 

Blogs Blogspot 

Regularidade do acesso à 

Internet 

Todos os dias 

Algumas vezes por 

semana 
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Tema: O Papel da Linguagem – Estabelecimento da Interação 

 

                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ofensor 

Idade  

Localidade 

Iniciante 

Adaptações de 

Linguagem 

Linguagem juvenil 

Apresentação do 

Ofensor 

Nickname  
Sem componente sexual 

Com componente sexual 

Nome próprio 
Nome 

Adulto 

Menor mais velho 

Justificação do Contacto 

Identidade 

Elogios 

Termos amigáveis 

Verdadeira 

Termos amigáveis 

Idioma 

 

 

 

Calão 

 

 

 

 

Abreviaturas 

 

 

 

 

Substituição de letras 

 

 

Preferência 

 

Homens 

 Mulheres 

 

Tópicos femininos 

Emojis 

 

 

Verdadeira 

Falsa 

Falsa 

Justificação do Contacto 
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Tema: O Papel da Linguagem – O Processo de Grooming Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

             

 

 

 

 

Chats  

 

 

Plataformas 

mais usuais 

 

 

Início do contacto 

 

 

 

 

 

MSN 

 

 

Manutenção do contacto 

 

 

Hi5 

 

 

Início do contacto 

 

 

Início do contacto 

 

 

Abordagem 

direta 

 

 

Abordagem 

gradual 

 

 

Chats  

 

 

Início do contacto 

 

 

MSN 

 

 

Manutenção do contacto 

 

 

Introdução 

 

 

Linguagem não sexualizada 

 

 

Linguagem sexualizada 

 

 

Elogios físicos 

 

 

Aspetos demográficos 

Intencionalidade 

na utilização 

Abordagem 

direta 

 

 

Abordagem 

gradual 

 

 

Linguagem cautelosa 

 

 
Linguagem enaltecedora 

 

 

Elogios à Personalidade 

Elogios Físicos 

 

 

Aspetos demográficos 

Interesses 

Intencionalidade 

na utilização 

Sentimentos negativos 

Sentimentos ambivalentes 

 

 

Sentimentos positivos 

 

 

Sentimentos de segurança 
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Temas de conversa 

 

 

Diversidade de tópicos  

 

 

Linguagem não 

sexualizada 

 

 

Dia-a-dia 

Amigos 

Escola 

Interesses 

 

 

Não se aplica 

 

 

Amizade 

 

 
Amorosa 

 

 

Termos amigáveis 

 

 
Termos românticos 

 

 

Abordagem 

direta 

 

 

Valorização 

 

 

Linguagem 

enaltecedora 

 

Aspetos físicos 

 Aspetos da personalidade 

 
Capacidades intelectuais 

 

Elogios 

 

Demonstração de 

interesse 

 

 

Foco no menor 

 

 

Linguagem 

cativante 

 

Linguagem 

direta 

 

Preocupação 

 

 Suporte emocional 

 

 

Aconselhamento 

 

 
Questões pessoais 

 

 

Desenvolvimento 

do contacto 

 

Abordagem 

gradual 

 

 

Estabelecimento de 

uma relação 

 

 

Sentimentos 

positivos 

 

 

 

Sentimentos 

positivos 

 

 

 

Sentimentos 

positivos 

 

 

 

Sentimentos 

negativos 
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Estágio 

Sexual 

 

 
Abordagem  

gradual 

 

 

Linguagem de incentivo 

 

 

Linguagem positiva 

 

 Solicitações 

Fotografias íntimas 

 

 

Descrição de comportamentos 

 

 

Encontros pessoais 

 

 

Linguagem apelativa 

 

 

Fase  

Preparatória 

 

 

Abordagem  

gradual 

 

 

Linguagem não 

sexualizada 

 

 

Relacionamentos amorosos 

 

 

Comportamentos íntimos 

 

Questões íntimas 

 
Sugestões Encontros pessoais 

 

 

Linguagem apelativa 

 

 

Fotografias casuais 

 

 

Abordagem  

direta 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

Linguagem valorativa 

 

 

Linguagem sexual 

cautelosa 

 

 

Questões íntimas 

 

Conhecimentos sexuais 

 

 

Sugestões Realização de comportamentos 

 

 

Descrições 
Comportamentos sexuais 

Encontros pessoais com menores 

 

 

Introdução de 

Conteúdos Sexuais 

 

 

Abordagem  

direta 

 

 

Linguagem sexual 

explícita 

 

 

Questões íntimas 

 

 

Experiência Sexual 

 Caraterísticas físicas 

 Roupa íntima 

 
Recursos audiovisuais 

 

 

Exposição a 

conteúdos sexuais 

 

 

Linguagem sugestiva 

 

 Linguagem imperativa 

 

 

Solicitações 

 

 

Fotografias íntimas 

 

 

Exposição visual 

 

 

Encontros pessoais 

 

 

Solicitações 
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Linguagem sexual 

explícita 

 

 

Questões íntimas 

 

Experiências sexuais 

 

 

Roupa íntima 

 

 

Solicitações 

Encontros pessoais 

 

 

Realização de comportamentos 

Fotografias íntimas 

Linguagem positiva 

 

 

Linguagem apelativa 

 

 

Linguagem imperativa 

 

 

Manutenção da 

Interação 

 

 

Tópicos 

exclusivamente 

sexuais 

 

 

Calão sexual 

 

 

Temas de conversa 

 

 

Diversidade de 

tópicos 

 

 
Tópicos 

exclusivamente 

sexuais 

 

 

Linguagem amigável 

 

 

Linguagem vitimizante 

 

 

Linguagem ameaçadora 

 

 

Linguagem insistente 

 

 
Linguagem agressiva  

 

 

Estratégias de 

não revelação 

 

 

 

 

Linguagem 

ameaçadora 

 

 Linguagem de advertência ou 

aconselhamento 

 

 

Linguagem ambivalente 

 

 

Linguagem ameaçadora 

 

 

Linguagem ameaçadora 

 

Descrições Comportamentos sexuais 

 

Segredo 

 

Abordagem  

direta 

 

 

Abordagem  

gradual 

 

 

Sentimentos 

negativos 

 

 

 

Linguagem de advertência 
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Término da relação 

 

 

Menor 

 

Inicial 

 

Ofensor 

 

Posterior 
Linguagem sexualmente 

agressiva 

 

Posterior 
Perda de interesse  

 
Denúncia  

 

Insistência no tópico sexual 

 

Linguagem sexualizada 

 

Duração da 

interação 

 

 

Curta 

 Longa 

Longa 

Gestão do risco 

 

Linguagem subtil 

 
Linguagem direta 

Tópicos invasivos 

 

Abordagem  

direta 

 

 Abordagem  

indireta 

 

 


