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RESUMO  
 

 
 
Este trabalho traz um estudo sobre linchamento virtual, decorrente da prática de 
exposição sexual não consentida no ciberespaço no contexto pós-moderno. Partindo 
de uma análise histórica, observou-se o papel social da mulher em seus múltiplos 
territórios até seu deslocamento natural para o ciberespaço, um ambiente alternativo 
que é uma consequência do acelerado desenvolvimento tecnológico que marcou o 
final do Século XX e o início do Século XXI. O objetivo geral da pesquisa foi discutir 
sobre os principais impactos sociais do linchamento virtual por meio da prática de 
pornografia não consensual no ciberespaço, analisados numa perspectiva 
multiterritorial e de gênero. Foi realizada uma análise genérica acerca da estatística 
violenta envolvendo mulheres no país, em especial, a partir dos dados coletados da 
ONG SaferNet, que atua na promoção e defesa dos Direitos Humanos na Internet. O 
estudo mostrou que, nas relações sociais dos indivíduos, as novas dinâmicas que 
envolvem gênero, violência e tecnologia, passaram a integrar o debate a respeito da 
manifestação da sexualidade feminina no ciberespaço, seus limites e suas condições, 
e que a justiça popular, na prática dos linchamentos virtuais, decorrente da prática de 
pornografia não consentida, manifesta-se de forma diferente dos tradicionais 
linchamentos públicos e que o estigma de inferioridade e de subordinação social da 
mulher ainda é visível e presente nesse tipo de violência. Trata-se de uma pesquisa 
de cunho exploratório, com abordagem qualitativa e descritiva, para cujo 
desenvolvimento foi empregado o método da análise de conteúdo proposto por 
Bardin, com a categorização de dados. Os resultados obtidos das amostras coletadas 
de manchetes jornalísticas divulgadas no Facebook apontaram que se persiste em 
culpar a vítima quando há linchamento virtual devido à violência oriunda da exposição 
íntima não consentida, em especial, quando essa exposição advém da prática de 
sexting, assim como uma manifestação crítica de rejeição social ao agressor e ao 
atual sistema de justiça na tutela dos Direitos Humanos das mulheres no ciberespaço.  
 
 
Palavras-chave: Linchamento Virtual. Tecnologia. Violência. Ciberespaço. Gênero. 
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ABSTRACT 
 
This research presents a study about virtual lynching, resulting from the practice of 
sexual exposure not consented in cyberspace in the postmodern contexto. Starting 
from a historical analysis, the social role of women in their multiple territories was 
observed until their natural displacement into cyberspace, an alternative space that is 
a consequence of the accelerated technological development that marked the end of 
the 20th Century and the beginning of the 21st Century. The general aim of the 
research was to discuss the main social impacts of virtual lynching through the practice 
of nonconsensual pornography in cyberspace, analyzed in a multiterritorial and gender 
perspective. A generic analysis was fullfilled on the violent statistics involving women 
in the country, especially from the data collected from the NGO SaferNet, which acts 
in the promotion and defense of Human Rights on the Internet. The study showed that, 
in the social relations of individuals, the new dynamics involving gender, violence and 
technology began to integrate the debate about the manifestation of female sexuality 
in cyberspace, its limits and its conditions, and that popular justice, in the practice of 
lynching, resulting from the practice of non-consensual pornography, manifests itself 
differently from traditional public lynchings and that the stigma of inferiority and social 
subordination of women is still visible and present in this type of violence. It is an 
exploratory research, with a qualitative and descriptive approach, for which the method 
of content analysis proposed by Bardin, with the categorization of data. The results 
obtained from the collected samples of news headlines published on Facebook, 
pointed out that there is persistence in blaming the victim when there is virtual lynching 
due to the violence originated from the unauthorized intimate exposure, especially 
when this exposure comes from the practice of sexting, as well as a manifestation 
criticism of social rejection of the aggressor and the current system of justice in the 
protection of women's human rights in cyberspace. 

 

Keywords: Virtual Lynching. Technology. Violence. Cyberspace. Genre. 
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INTRODUÇÃO 

 

O acelerado desenvolvimento tecnológico experimentado nas últimas décadas 

propiciou ao homem explorar um universo até então desconhecido e desafiador em 

suas mais diversas formas de se relacionar em sociedade. Por essa razão, o 

surgimento da chamada “era digital”, ou era da informação, repercutiu 

significativamente no surgimento de um novo e marcante padrão cultural, fruto do 

consumismo em massa imposto pelo mercado capitalista sempre ascendente. 

Por outro lado, no Brasil, o aumento da estatística criminal de gênero tem 

demonstrado como esse processo de globalização também construiu uma sociedade 

mais litigiosa, machista e dependente do aparato de proteção estatal para resolver 

seus conflitos. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2017, 

por meio da ‘Pesquisa visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, 29% das 

mulheres disseram que já sofreram algum tipo de violência em 2016. 

Ressalte-se, todavia, que esse alto percentual de violência não se resume a 

violência física, porquanto também já é uma realidade no ambiente virtual. Isso porque 

a evolução tecnológica não só garantiu benefícios como também favoreceu o 

desenvolvimento de mazelas sociais, com a modernização de práticas criminosas no 

ciberespaço. Esse fácil acesso à rede garantiu aos criminosos virtuais o amparo do 

anonimato e a ideia de impunidade que, em muitas circunstâncias, consideraram 

como certa grande parte dessas ocorrências violadoras de direitos humanos.  

Mais do que isso, o impacto social dessa nova prática fez das mídias sociais 

um dos grandes aliados dos cibercriminosos na concretização desses atos ilícitos, 

grande parte dos quais é de conotação sexual e envolve crianças e adolescentes. Em 

dez anos, a ONG SaferNet, pioneira no enfrentamento de crimes e de violações de 

direitos humanos na internet, já contabilizou e processou mais de um milhão de 

denúncias anônimas relativas à pornografia infantil na internet em quase trezentas mil 

URLs distintas, e essa realidade não para por aí. 

Os crimes cibernéticos que atentam contra a imagem e a privacidade da vítima, 

através da divulgação não autorizada de arquivos íntimos na internet, refletem hoje a 

chamada pornografia não consentida, que dá ensejo ao chamado “linchamento 

virtual”, cuja exposição da vítima da rede tende a se materializar de diversas formas, 

inclusive com o próprio sentimento de revanchismo e vingança, muitas vezes do/a 

próprio/a ex-companheiro/a, que se vinga da vítima, verbi gratia, por não aceitar o 

término do relacionamento. 
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A falsa sensação de anonimato na divulgação de conteúdos privados nas 

mídias sociais e por meio de aplicativos de mensagens instantâneas consagrou o ideal 

de liberdade e de segurança irrestrita do usuário na rede. Ocorre que, uma vez 

divulgado na internet, o alcance do material ou arquivo (fotos, vídeos ou mensagens) 

foge do domínio particular daquele que o fez, e eles podem rapidamente ser difundidos 

na rede e macular, de forma considerável, a honra e a imagem da vítima em seu meio 

social, a depender da natureza do conteúdo, e causar diversos tipos de violência à 

vítima cuja intimidade foi exposta. 

A prática de pornografia não consentida repercutiu sobremaneira no país e no 

mundo, depois que aumentou o número de ocorrências de superexposição sexual na 

internet, muitas delas decorrentes da prática de sexting e do compartilhamento de 

arquivos íntimos on-line entre internautas, que também se tornou comum entre jovens 

e adultos de diversos países. Atualmente, a facilidade que o homem tem de se 

adaptara os processos sociais e ao ciberespaço é fruto de uma colaboração coletiva 

marcada por diversidades que fomentaram uma realidade cada vez mais plural e 

dinâmica de interação social do homem em seus múltiplos territórios. 

O desenvolvimento de realidades sociais diversas dentro do ciberespaço 

estabeleceu novas “teias” entre os indivíduos e criou um ambiente em que as regras 

locais passaram a ser definidas pelos próprios usuários, o que reforça uma 

vulnerabilidade que transcende as próprias perspectivas sociais do território on-line e 

que faz do próprio linchamento virtual um tipo de justiça que segue alguns parâmetros 

semelhantes a outros tipos de justiça social, porém, com regras mais definidas e 

contraditórias.     

No Brasil e no exterior, a prática da pornografia não consentida reacendeu o 

debate em relação à violência de gênero examinado no âmbito do ciberespaço, seus 

reflexos sociais e o grau de importância de se adotarem novos mecanismos jurídico-

legais como forma de proteger e de resguardar os direitos humanos fundamentais na 

internet. Com base no enfoque do estudo sobre a violência de gênero na internet, na 

perspectiva do ciberespaço, da (re)territorialização da violência e da disseminação da 

prática de pornografia não consentida no Brasil, questiona-se: o aumento dos casos 

de pornografia não consentida na rede seria uma consequência direta da 

superexposição sexual da mulher no ciberespaço ou da ineficácia dos instrumentos 

de proteção de direitos humanos na Internet? O que pensam os atores sociais sobre 

essa realidade violenta?  
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O objetivo geral desta pesquisa foi de discutir sobre os principais impactos 

sociais do linchamento virtual quando a intimidade de mulheres é exposta de forma 

não consensual no ciberespaço, com uma análise multiterritorial e da dinâmica de 

gênero. Para isso, elencamos os seguintes objetivos específicos: discutir sobre a 

evolução do papel das mulheres na sociedade, a partir do viés de gênero em seus 

múltiplos territórios e da violência contra a mulher no Brasil; identificar as principais 

causas e consequências da prática de pornografia não consentida no país por meio 

de uma análise criminológica pós-moderna da prática de linchamento virtual; discutir 

sobre a realidade socionormativa na prática de pornografia não consentida no 

ciberespaço; analisar, por meio do método qualitativo, o comportamento social no 

ciberespaço, quando são publicados casos que envolvam exposição íntima não 

consentida na rede.  

Quanto à natureza das fontes, além de bibliográfica, com o estudo de 

contribuições já existentes acerca do tema (SEVERINO, 2007), realizamos uma 

pesquisa de cunho exploratório com abordagem qualitativa e empregamos o método 

de análise de conteúdo proposto por Bardin, por meio da categorização de dados 

coletados da rede social Facebook (BARDIN, 2016). Também fizemos um 

levantamento de dados estatísticos disponibilizados nos sítios SaferNet, Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública e Mapa da Violência, que dispõem sobre as 

estatísticas referentes aos crimes de gênero, que são explorados e trabalhados nesta 

pesquisa. 

No primeiro capítulo, analisamos a imagem da mulher em seus múltiplos 

territórios e essa repercussão causada pela virtualização decorrente da era 

informacional; no segundo, traçamos os riscos e as novas formas de violência de 

gênero na perspectiva multiterritorial do ciberespaço e a tutela legal a respeito dessa 

nova realidade; no terceiro, apresentamos uma análise crítica legislativa e os 

resultados analisados com base nas amostras selecionadas. 
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CAPÍTULO I 

TERRITÓRIO E GÊNERO 

 

1.1 Dinâmica espacial das mulheres  

 

O convívio social entre as pessoas é um processo eminentemente dinâmico. A 

cada dia, o ser humano tem buscado novas formas de agilizar e simplificar o processo 

de comunicação e interação dentro de espaços cada vez mais modernos e acessíveis. 

Na antiguidade, a convivência entre os homens foi marcada por disputas que iam 

desde a simples demarcação de territórios até a necessidade deter acesso a bens 

essenciais que eram utilizados para sua subsistência. Para cada um dos grupos, 

estabelecia-se um laço de identidade que seria lançado no tempo e no espaço, e que, 

através de um território concreto ou simbólico, passariam a inserir suas orientações 

de práticas sociais (HAESBAERT, 2012).  

Conforme nos ensina Gottmann, citado por Saquet (2013), as questões 

políticas que marcaram o Século XV fizeram com que a ideia de território começasse 

a ser debatida. Os territórios tinham diversos significados nas mais variadas 

sociedades e nos grupos sociais dominantes (SAQUET, 2013). Nessas relações 

sociais, a figura da mulher tinha um papel pouco relevante e, quase sempre, era 

rebaixada em detrimento da posição social do homem, cuja perspectiva de 

superioridade negava uma isonomia de gênero e fomentava um modelo de sociedade 

cada vez mais machista e conservadora. 

O homem era o chamado pater familias, que significa ‘chefe’, portanto o único 

que detinha o poder para gerenciar seu núcleo familiar. Até mesmo um recém-nascido 

homem poderia carregar para si esse status. Para isso, bastava que não houvesse 

subordinação a ascendente masculino (ALVES, 2016), o que já reforçava a discussão 

social acerca da distinção de gêneros. Seriam, pois, os gêneros, na verdade, 

constituídos sempre dentro de uma linhagem relacional, seja de submissão, oposição, 

equivalência ou até mesmo de complementação (CARVALHO, 2008).  

Scott (1992) assevera que o próprio termo ‘gênero’ serviu para tecer 

considerações sobre a diferença sexual (SCOOT, 1992), além de ser “definido como 

relativo aos contextos social e cultural” (SCOOT, 1992, p.87). No contexto histórico, 

as normas e os costumes antigos já traçavam orientações distintas para as mulheres 

em várias partes do mundo. No Período Neolítico, por exemplo, a força física que era 
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utilizada pelo homem para manter o poder em comunidades agrícolas acabou 

rebaixando ainda mais a figura da mulher e torná-la objeto de submissão (PINSKY, 

2011). “A diferença entre os sexos tem uma origem biológica, mas vai adquirindo uma 

explicação histórica” (PINSKY, 2001, p.55). Essa explicação histórica, todavia, pode 

ser considerada também sob o viés cultural e suas particularidades adquiridas ao 

longo dos séculos.  

Na legislação mosaica (Século VI a.C.), o peso do adultério ficava maior para 

a mulher que praticava do que para o próprio homem que praticava o mesmo ilícito, 

assim como o direito ao divórcio que era exclusividade do homem (CASTRO, 2008). 

Na legislação assíria (1950-700 a.C.), as mulheres também eram consideradas como 

bens dos seus maridos e não usufruíam do direito ao divórcio (BURNS, 1968). Embora 

o histórico de domínio do homem sobre a mulher tenha prevalecido ao longo dos 

séculos, foi no Egito faraônico que a mulher garantiu um dos maiores destaques em 

postos de poder na Antiguidade Oriental, onde Hatshepsut e Cleópatra assumiram o 

poder sem a participação dos maridos (ROCHA, 2009). 

Na Idade Média (Século V ao XV), o pensamento misógino predominava nos 

escritos clericais (ROCHA, 2009), embora estivesse longe de representar a ideia de 

um machismo conservador. Enquanto o primeiro se baseava no ódio e na aversão à 

imagem feminina, o segundo partia do conceito de inferioridade da mulher em 

detrimento do homem (ROCHA, 2009). 

Durante a Idade Moderna (Século XV a XVIII), o Renascimento suspendeu a 

religiosidade medieval. Seria, portanto, a passagem do teocentrismo para o 

antropocentrismo (ROCHA, 2009). Todavia, a fase renascentista não foi tão benéfica 

para as mulheres como se imaginava. 

 

Os homens queriam suas mulheres em casa, procriando e cuidando 
de suas propriedades, e as de fora de casa saciando-lhes os mais 
proibidos impulsos sexuais. A honra da família dependia do “bom 
comportamento” das mulheres de casa, e as libertinas aplacavam-lhes 
a sede do sexo proibido. Criou-se, então, um mecanismo de 
legitimação da apropriação e domesticação do corpo feminino 
(ROCHA, 2009, p. 100). 
 
 

Com o seu papel social bastante limitado, a mulher era uma figura quase 

invisível, em um universo em que predominavam os padrões masculinos. Até mesmo 

na definição do que era lícito e ilícito, havia distinções para a postura de homens e 

mulheres, que predominavam na antiguidade grega e na romana: 
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Assim, na antiguidade grega e na romana, enquanto a sexualidade 
lícita para as mulheres livres se limitava à reprodução dentro do 
casamento, todos os prazeres eram permitidos aos homens livres 
adultos, desde que não pusessem em risco a sua posição social 
(BOZON, 2004, p. 27). 
 

 
Partindo dessa ideia, entendemos que existia não só um estigma de 

inferioridade como também de dependência da mulher em relação ao homem. Essa 

inferioridade tornava as mulheres seres socialmente inferiores e, em muitos lugares, 

essa invisibilidade e o silêncio feminino eram encarados, como ainda hoje ocorre, 

como parte da ordem natural das coisas (PERROT, 2012). 

Sob a égide de legislações que foram influenciadas pelo Cristianismo, até 

mesmo o adultério da mulher era visto com mais severidade do que o adultério do 

homem (BOZON, 2004). O casamento tinha um significado especial por ser início de 

um ciclo que deveria durar por toda a vida, ainda que a ideia não agradasse à mulher 

em consequência da escolha do noivo, que também era feita pelo patter familias. Em 

Roma, no casamento sine manu, a mulher era independente do marido e ficava sob a 

égide do pátrio poder do patter familiar, o que não acontecia no casamento cum manu, 

em que a sujeição passava a ser do poder do marido, que podia reivindicar seu retorno 

ao lar conjugal ainda que retida pelo patter famílias estivesse1(MARKY, 1995). 

Por outro lado, nem mesmo o casamento extinguia a invisibilidade e a 

submissão feminina no convívio social. Na Grécia Antiga, por exemplo, também havia 

uma restrição no papel das mulheres (ROCHA, 2009). A mulher deveria seguir as 

ordens do marido e cuidar da família e da casa como regra básica do patriarcalismo 

já estabelecido, que de igual forma reafirmava a passividade, a subordinação e a 

inferioridade da mulher em detrimento do homem (ROCHA, 2009). 

Não havia isonomia tampouco espaço ou representatividade suficiente para 

que os direitos das mulheres fossem discutidos e implementados. A ideia que hoje se 

tem de que todos são iguais perante a Lei era vista como uma espécie de utopia dentro 

desse espaço onde a mulher não era vista como um ser apto a exercer determinadas 

atividades consideradas próprias do homem, como o trabalho remunerado, por 

exemplo. O problema maior, como mencionamos, estava no fato de a mulher aceitar 

certas condições que lhes eram impostas: 

 

                                                           
1Interdictum de uxore exhibenda e ducenda.  
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Cada mulher, como parte do coletivo feminino, compartilha com todas 
as demais esse estatuto de menor valor, portanto, de menor poder 
social: poder de expressar-se e/ou agir. Enfrentar essa condição em 
busca de igualdade de valor com os homens, implica não aceitar a 
forma cultural vigente de compreender as especificidades do 
masculino e do feminino. Na verdade, implica um movimento em que 
homens e mulheres possam ser sujeitos da sociedade de mesmo valor 
ainda que indivíduos diferentes entre si (SCHAIBER...[et al], 2005, 
p.35). 

 

 

Práticas de violência aceitas como moralmente normais, ou comuns, ainda hoje 

são realidades dentro do nosso modelo de sociedade. Sobre isso, Judith Butler afirma 

que: 

 

Estamos familiarizados com la idea de que la moral se funda sobre 
cierto tipo de violencia, pero nos resulta más difícil aceptar que  funde 
al sujeto. La moral ejerce violencia una y otra vez para cultivar al sujeto 
como ser reflexivo. Esto es en parte lo que llevó a Nietzsche a 
conclusión de que a moral es una especie de la enfermedad 2 
(BUTLER, 2001, p. 76). 

 

Os direitos destinados às mulheres só teriam espaço anos à frente, com a 

positivação de garantias até então negadas e questionadas nesse modelo 

conservador de sociedade. A imposição de uma superioridade do homem sobre a 

mulher, todavia, não se encerrou com o advento dessas conquistas e abriu espaço 

para outras diversas discussões sobre a importância do papel social da mulher, da 

sua condição isonômica e de sua emancipação em relação aos ideais masculinos. 

Ainda no decorrer do Século XX, mais especificamente no período das grandes 

guerras, enquanto os homens eram convocados para os campos de batalha para usar 

a força física e armada em defesa dos seus Estados, as mulheres assumiam outras 

funções subsidiárias que, quase nunca, ofereciam risco direto às suas integridades 

físicas. Elas eram obrigadas a trabalhar para auxiliar durante esse período de conflito, 

mas, nem sempre, estavam na mesma situação de vulnerabilidade e de risco a que 

seus maridos se prestavam. Porém essa preservação mais se associava ao viés de 

inferioridade da força da mulher em relação ao homem do que própriamente à 

proteção dessa integridade. A mulher não poderia estar na linha de tiro por ser mais 

                                                           
2“Estamos familiarizados com a ideia de que a moralidade se baseia em certo tipo de violência, mas é 
mais difícil para nós aceitarmos que essa violência funde o assunto. A moral exercem violência 
repetidas vezes para cultivar o sujeito comoser reflexivo. Isto é, em parte, o que levou Niescthse a 
concluir que a moral é um tipo de doença” (tradução livre).  
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fraca (STREY; AZAMBUJA; JAEGER, 2004). Com o término da segunda grande 

guerra e com o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, o 

amparo contra violações ganhou ainda mais espaço e passou a se fundamentar na 

própria norma que defendia a internacionalização desses direitos. 

Nos Estados Unidos, o feminismo retornou, ainda na década de 60, com o 

discurso sempre fundamentado na igualdade, na não subordinação e invisibilidade e, 

sobretudo, garantindo o controle de seus corpos (SCOTT, 1992). Moore (2009) nos 

ensina que, apesar da variação de ideologias e de estereótipos sexuais, em diversas 

sociedades, também se estabeleceram outros vínculos que envolvem gênero e muitos 

outros aspectos culturais. Mais do que isso, “em todas as culturas, a iniciação sexual 

é uma etapa marcante para a construção social do masculino e do feminino” (BOZON, 

2004, p.27). Assim, o debate sobre sexualidade, mais do que uma necessidade, é 

uma realidade no estudo sobre gênero no país.  

 

1.2 A imagem social da mulher no Brasil 

 

A construção do esteriótipo feminino no Brasil começou ainda no período 

colonial, quando a prática da prostituição acabou contribuindo para valorizar e 

construir seu dito oposto: “a mulher pura, identificada com a Virgem Maria e distante 

da sexualidade transgressora” (PRIORE, 1994, p.21-22). Nessa perspectiva de 

construção de esteriótipos, a prostituição era vista pela igreja como uma proteção ao 

casamento. Nas palavras de Mary Del Priore: 

 

Para os teólogos, a prostituição se constituía num crime menor do que 
o adultério ou sodomia, pois desde o Século XIII que textos de São 
Tomás de Aquino e Santo Agostinho justificam que “a sociedade 
carecia tanto de bordeis quanto necessitava de cloacas” (PRIORE, 
1994, p. 22). 
 

E continua demonstrando que a generalização do esteriótipo é decorrente do 

status atribuído à mulher prostituta. 

 

A prostituição, embora aparentemente transgressora, constituía-se 
numa prática a serviço da ordem sócio-espiritual no mundo moderno. 
No Brasil, no entanto, as características que a tornavam um “mal 
necessário” vão misturar-se com outras práticas consideradas pelas 
autoridades como transgressoras, fazendo com que a igreja 
enxergasse, em cada mulher que infringisse as normas, uma prostituta 
em potencial (PRIORE, 1994, p. 22). 
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Na década de 20, a dança e a prática de esporte já estimulavam a exposição 

dos corpos (PRIORE, 2000). No Brasil, essa exposição do corpo feminino se mostraria 

mais efetiva décadas à frente, apesar da resistência ainda contrastada com a 

realidade sociocultural do país, em especial, dentro da própria discussão sobre 

gênero.  

Depois de criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, 

essas violações continuaram a ocorrer em vários lugares do mundo, em menor ou em 

maior grau. Os direitos humanos conquistados pelas mulheres, ao longo das décadas, 

representaram uma evolução do amparo normativo que foi reforçado com a criação 

de vários tratados e convenções internacionais de proteção aos direitos humanos. E 

como a Declaração não é uma norma cogente, de observância obrigatória, vários 

países passaram a aplicá-la apenas formalmente, sem observar o andamento dessa 

proteção, sua aplicabilidade e a evolução de políticas públicas a serem 

implementadas em benefício da mulher. 

Atualmente, observa-se uma mudança de paradigma no que diz respeito à 

posição da mulher na sociedade e ao padrão de superioridade do homem que, até 

então, era amplamente dominante. Se, antes, a mulher era oprimida de modo a ter os 

próprios direitos negados, sem mesmo poder questioná-los, hoje, o amparo legal e a 

mudança de perspectiva social contribuíram para o surgimento de uma nova 

mentalidade que atribuiria ao ser humano valores inatos e próprios de sua existência, 

o que deu origem a um tipo de sociedade onde homens e mulheres passariam a 

usufruir de direitos legais em comum e da garantia de que a universalidade dos 

Direitos Humanos era algo intrínseco à própria existência humana. No dizer de 

Tamara Amoroso Gonçalves: 

 

É importante que se frise: a ideia de universalidade é menos 
determinar uma suposta “essência” humana dos sujeitos imutável e 
perene ao longo da história e mais afirmar a possibilidade de que a 
humanidade possa construir valores mínimos a serem respeitados por 
todos, em todos os tempos, construindo-se acúmulos valorativos que 
vão se somando ao longo da história (GONÇALVES, 2013, p.79).  
 

Ainda hoje, presenciamos situações em que esses valores ligados à isonomia 

entre o homem e a mulher não só são contraditórios na prática como nos remetem a 

discutir sobre a eficácia de normas jurídicas e de políticas públicas de proteção aos 

direitos das mulheres, para que essa desigualdade social de gênero não seja 

direcionada também à seara judicial (BLAY, 2014).  
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Atualmente, todo o contexto de opressão conservadora em desfavor das 

mulheres deu lugar a um novo paradigma social de aceitação e de garantia de direitos. 

Vista como um ser frágil na sociedade, a mulher desempenha um papel comunitário 

quase que comum em comparação com os homens. Quase. E embora seja justo 

mencionar a evolução do amparo legal dos direitos das mulheres ao longo dos anos, 

com redução expressiva de medidas repressivas que marcaram épocas passadas, 

além de garantias sociais e legais ao público LGBT, ainda hoje, veem-se reflexos de 

um modelo social que trouxe o estigma de inferioridade do feminino em detrimento do 

masculino.  

Na teoria, tanto o homem quanto a mulher passariam a ter a mesma capacidade 

cognitiva de exercer todo e qualquer tipo de atividade ou função, mas, na prática, ser 

do sexo feminino ainda é um ponto negativo a ser considerado diante de uma 

oportunidade de inserção social. No entanto, a proposta masculina para reformular 

essa masculinidade e erradicar os inúmeros privilégios do homem em detrimento de 

uma igualdade de gênero ainda é vista como uma utopia (CONNELL, 2016). 

Nesse sentido, aceitar uma posição isonômica ou superior da mulher ainda é 

um tabu que, aos poucos, vem sendo quebrado em nosso modelo de sociedade atual, 

onde até mesmo os espaços garantidos ainda encontram resistência nesse espaço e, 

“embora seja verdade que as mulheres estão cada vez mais representadas em 

funções públicas, são sempre as posições mais baixas e precárias que lhe são 

reservadas” (BOURDIEU, 2012, p. 110). O mesmo ocorre em relação ao seu 

comportamento social. É comum presenciarmos diversas críticas ao “novo” 

dinamismo feminino contemporâneo. Novo, no sentido de mitigar uma cultura que, 

ainda hoje, mantém o conservadorismo patriarcal do passado, ainda que seu 

universalismo não guarde a mesma credibilidade de antes (BUTLER, 2003). A mulher 

continua, pois, a ter que seguir uma série de condições impostas para se afirmar e se 

garantir dentro do seu núcleo social.  

Nesse contexto, mulher digna seria a que não usa vestimentas curtas ou que 

não se apresenta publicamente de forma “vulgar”, um conceito que sofre variações a 

depender do espaço/território onde ela se insere. Para garantir a integridade da 

imagem e sua boa fama no ambiente social, a mulher teria que se submeter a 

determinadas condições historicamente impostas, a começar pelo próprio 

comportamento em relação ao sexo oposto: o homem. Por exemplo, no tradicional 

convívio social, o homem que é visto com várias mulheres é considerado viril e 

socialmente exaltado. Porém, a mulher deve se resguardar, e sua proximidade com 
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outros homens pode ser um fomento à negativação de sua imagem e de sua honra, 

tanto objetiva quanto subjetiva. Objetiva porque é vista e repudiada publicamente, e 

subjetiva por causa da própria ideia de autoaceitação, ainda defendida por parcela da 

população, que Bourdieu (2012) chama de “violência simbólica”. Contudo, o autor nos 

alerta que esse conceito não deve jamais transparecer a ideia de diminuir a violência 

física: 

 

Ao tomar "simbólico" em um de seus sentidos mais correntes, supõe-
se, por vezes, que enfatizar a violência simbólica é minimizar o papel 
da violência física e (fazer) esquecer que há mulheres espancadas, 
violentadas, exploradas, ou, o que é ainda pior, tentar desculpar os 
homens por essa forma de violência. O que não é, obviamente, o caso. 
Ao se entender "simbólico" como o oposto de real, de efetivo, a 
suposição é de que a violência simbólica seria uma violência 
meramente "espiritual" e, indiscutivelmente, sem efeitos reais 
(BOURDIEU, 2012. p. 46). 

 

A violência simbólica guarda uma identidade que não só se expandiu no tempo 

como também ganhou reflexos diferenciados ao longo dos anos, e a própria ordem 

social é responsável por impulsionar e legitimar essa dominação masculina 

(BOURDIEU, 2012). Seguindo esse raciocínio, não seria demais afirmar que a 

violência simbólica seria, em tese, uma construção prematura da própria violência 

moral e psicológica, se considerarmos que a violência sofrida pela mulher parte da 

própria ideia de dominação masculina, seja ela física ou não. Assim, no âmbito 

familiar, por exemplo, a mulher pode sofrer diversos tipos de violência que vão desde 

espancamentos e ameaças até mesmo à prática do homicídio. Essa situação pode se 

apresentar como a última das consequências do “acúmulo de pequenas violências 

vivenciadas cotidianamente pela mulher”3 (SORJ; MONTERO, 1985, p. 104). 

Nesse debate, também se inclui o papel central da sexualidade, ao longo da 

história, na estruturação de desigualdades de gênero (GONÇALVES, 2013), uma vez 

que esses crimes são praticados especialmente por homens, apesar de o conceito de 

violência ser concebido como algo incondicional, presente em todo e qualquer espaço 

onde há convívio entre os indivíduos, o que acaba espalhando e infiltrando essa 

violência em outros meios. Judith Butler enuncia que: 

 

                                                           
3Bila Sorj e Paula Montero alertam para situações em que há, por exemplo, a mulher é dependente 
economicamente do agressor, o que contribui para que a situação de agressão seja permanente e se 
adote a tese do “ruim com ele, pior sem ele” (SORJ; MONTERO,1985, p.107). 
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Em la medida en que cometemos actos de violencia, estamos, 
actuando unos sobre otros, arriesgando a otros, causando daño a 
otros. Em certa manera, todos vivimos com essa vulnerabilidad 
particular4 (BUTLER, 2006, p.42). 

 

Essa mesma discussão é inserida quando nos referimos à banalização da 

violência como uma questão de gênero, já que a mulher é o centro dessa discussão. 

Isso porque se hoje já é possível falar em uma independência da mulher perante o 

poderio masculino existente décadas atrás, no que diz respeito aos direitos e às 

garantias estabelecidos, também se chama à atenção para os mais variados tipos de 

violência que ainda ocorrem e que se fundamentam na própria condição de gênero da 

vítima, em uma espécie de resistência da dominação masculina e da própria 

naturalização de uma desigualdade entre o homem e a mulher (FERNANDES, 2015). 

Como sabemos, a implementação de políticas públicas sociais de proteção aos 

Direitos Humanos representa um marco dos direitos e das garantias que, durante 

muitos anos, foram ameaçados e correram o risco de ser extintos. A presença do 

Estado é fundamental para efetivar e garantir esses direitos, incluindo o chamado 

“direito sobre o próprio corpo”, que, ainda hoje, é um assunto polêmico. Butler (2006, 

p. 40-41) afirma que: 

 

Aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, 
los mismos cuerpos por los que luchamos no son nunca del todo  
nuestros. El corpo tiene invariablemente uma dimensión pública, 
constituído como fenómeno social em la esfera pública, my cuerpo es 
y no es mío5 (BLUTLER, 2006, p. 40-41). 

 

No próprio contexto social, analisando a evolução dos índices de violência no 

país, é fácil verificar um elevado crescimento no número de infrações penais em 

relação à década passada. Assassinatos e estupros de mulheres, por exemplo, 

passaram a ser tão comuns que sequer causam mais o mesmo impacto de anos atrás, 

um possível sinal de que a percepção social em relação aos crimes parece se adaptar 

à realidade violenta predominante. Todavia, é importante entender que a violência de 

gênero é um ato cometido por um homem contra a mulher, porém também pode estar 

                                                           
4 “Na medida em que cometemos atos de violência, estamos agindo uns sobre os outros, arriscando 
os outros, causando danos aos outros. De certa forma, todos vivemos com essa vulnerabilidade 
particular” (tradução livre)”. 
5 “Mesmo que lutemos pelos direitos sobre nossos próprios corpos, os próprios corpos pelos quais 
lutamos não são inteiramente nossos. O corpo, invariavelmente, tem uma dimensão pública, constituída 
como um fenômeno social na esfera pública - meu corpo é e não é meu” (tradução livre). 
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associado à ação de uma mulher contra a outra ou por um homem contra o outro 

(SAFFIOTI, 2004).  

 Por outro lado, a forma como esse tipo de violência praticada por homens é 

vista pelas mulheres também impacta nessa discussão, e o excesso de 

subnotificações nos crimes contra a mulher é outro detalhe que reflete a condição 

social a que são submetidas. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) do Ministério da Saúde, que, desde 2009, também passou a receber as 

notificações de violência doméstica, sexual e/ou outros tipos é um grande exemplo do 

problema de não se registrarem as ocorrências, o que dificulta, na prática, uma análise 

detalhada das taxas de atendimento desse tipo de violência no Brasil (WAISELFISZ, 

2015). Luís Rojas Marcos nos explica que 

 

La agresión sexual es uno de los crímenes menos denunciados. Se 
calcula que, como mucho, sólo se denuncia una agresión de cada seis. 
Entre lãs razones que suelen dar lãs íctimas para no revelar el delito 
destacan el miedo a las represálias por parte del criminal, La 
reconocida insensibilidad que suelen mostrar policías, fiscales o 
jueces, la verguenza a exponerse al escrutinio público y el temor al 
estigma social que desde siempre ha macado a lãs víctimas de 
asaltossexuales6 (MARCOS, 1998, p. 79). 
 
 

Quando uma mulher é vítima de um ilícito ou de uma contravenção penal, é 

natural que questione a possibilidade de levar ou não o fato ao conhecimento das 

autoridades policiais. A princípio, o principal argumento que leva à incerteza é o fato 

de a vítima achar que não mais terá para si os bens materiais perdidos, ou, no caso 

de crimes que envolvem a honra e a imagem, o receio de que o trauma e as invasões 

possam ser revividos. A dificuldade de se contabilizar com precisão esses dados, 

como vimos, é ponto relevante que dificulta o controle e a prevenção desse tipo de 

violência no país.  

Ainda hoje, no Brasil, o índice de mulheres que sofrem algum tipo de violência 

é significativo e, embora bem inferior ao índice de violência sofrida pelos homens, 

essa prática está quase sempre ligada à própria condição de gênero da vítima, ou 

seja, são crimes cuja materialidade parte da própria característica do indivíduo, sem 

que se considere o fato ocorrido. Segundo dados atuais da pesquisa ‘Visível e 

                                                           
6“A agressão sexual é um dos crimes menos relatados no relatório. Estima-se que, no máximo, uma 
agressão em seis seja relatada. Entre as razões pelas quais as vítimas geralmente não dão para revelar 
o crime, incluem o medo de represálias pelo criminoso, a reconhecida insensibilidade que, geralmente, 
mostram os policiais, promotores ou juízes, a vergonha de se expor ao escrutínio público e o medo do 
estigma social que, desde sempre, tem marcado vítimas de crimes sexuais” (tradução livre). 



27 

 

invisível: a vitimização de mulheres no Brasil’, realizada pelo Instituto Data Folha, 

juntamente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e divulgada em 2017 pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 29% das mulheres brasileiras já sofreram 

algum tipo de violência no ano de 20167, mas apenas 11% procuraram a delegacia da 

mulher para informar a ocorrência, e mais de 50% dos casos foram subnotificados.  

No chamado crime de gênero, o homem é visto como o principal responsável 

pelo aumento do seu índice, que muitas vezes, tem origem doméstica. As agressões 

sofridas pelas mulheres, dentro da própria residência e no ambiente familiar, 

demonstram que os ideais de dominação e de superioridade masculina não só 

continuam vivos como também ignoram as novas regras sociais que repudiam toda e 

qualquer forma de rebaixamento e de discriminação a pessoas por causa de sua 

condição social ou de gênero. A erradicação desses privilégios pelo próprio indivíduo 

masculino seria o pontapé inicial para a construção de uma espécie de reforma de 

gênero no país (CONNELL, 2016). Toda essa violência visa, na prática, fundamentar 

esse histórico de autoridade e de domínio do homem sobre a mulher. 

Assim como sempre tivemos essa idealização social de soberania masculina, 

a violência simbólica também seria consequência de uma reprodução cultural 

(COSTA, 1986). Como exemplo, podemos citar a cultura do véu na tradição 

muçulmana. Em países onde há tradição islâmica, o uso do véu não repercute 

negativamente na construção de identidades locais. Ao contrário, o não uso pode 

implicar sanções sociais e, até mesmo, legais, por se manifestarem como uma afronta 

aos costumes e às tradições locais. De modo inverso, a presença desse tipo de 

tradição em países do Ocidente pode tornar evidente uma violência simbólica 

enraizada, não como uma identidade, mas como uma imposição de costumes por 

meio de um simbolismo artificialmente construído. Assim, a cultura seria “a imposição 

violenta de uma seleção arbitrária de significações” (COSTA, 1986, p. 18). Castells 

(1999) classifica a identidade como um processo em que o ator social não só vai se 

reconhecer como também construir significado baseado em atributos culturais, que, 

por si sós, afastarão outras referências, o que não significa dizer que essas 

identidades não podem se relacionar entre si. 

No que se refere à sexualidade, há outras questões a se discutir. Uma delas, e 

talvez a mais importante, é a transformação do comportamento masculino e do 

feminino ao longo dos séculos. Segundo bem coloca Foucault, 

                                                           
7Ainda segundo a pesquisa, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no ano de 
2016, totalizando 4,4 milhões de vítimas por ano.   
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O Século XIX e o nosso foram, antes de mais nada, a idade da 
multiplicação: uma dispersão de sexualidades, um reforço de suas 
formas absurdas, uma implantação múltipla das “perversões”. Nossa 
época foi iniciadora de heterogeneidades sexuais (FOUCAULT, 1988, 
p. 38). 
 

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio de Foucault, no final do Século XX e 

início do Século XXI, essa mesma sociedade passaria a experimentar outra realidade 

ainda mais dinâmica e, agora, ligada ao rápido desenvolvimento tecnológico no 

mundo: a popularização da internet. O fácil acesso a essa ferramenta global de 

comunicação passou a ser, ao longo dos anos, um dos principais instrumentos de 

socialização da sexualidade no mundo e favoreceu a prática de ilícitos que foram 

ganhando contornos cada vez mais perigosos e dramáticos, ao mesmo tempo em que 

fizeram ressurgir, com mais força, o estigma negativo da sexualidade feminina dentro 

da sociedade, onde a boa ordem continuaria a ser “aquela que põe, social e 

sexualmente, as mulheres em seu verdadeiro lugar (BOZON, 2004, p. 20)”, 

independentemente do espaço onde essas relações ocorram.  

 

1.3 Globalização, violência e tecnologia 

O processo de globalização foi o grande responsável pelo desenvolvimento das 

novas tecnologias hoje disponíveis no mercado de consumo. Mais do que isso, com a 

popularização da internet, grande parte desses instrumentos é utilizada, atualmente, 

como o principal meio de acesso à rede mundial de computadores, o que contribui 

para que os indivíduos possam se comunicar com mais rapidez e eficácia. 

Ainda na década de 80, já era possível se falar em uma “natural” robotização 

de funções de controle até então reservadas ao homo sapiens, como sabemos 

(FADUL, 1986). Na década de 90, o desenvolvimento tecnológico propiciou um 

aumento na demanda de computadores e de aparelhos celulares no Brasil e foram 

lançados no mercado modelos cada vez mais modernos e sofisticados. Essa seria 

uma tendência a “uma mudança temporal na direcção de uma maior velocidade, 

dispersão, alcance e velocidade” (MCQUAIL, 2003, p.88). Ainda nessa época, os 

aparelhos celulares começaram a perder o status de meros artigos de luxo e se 

tornaram verdadeiras necessidades pessoais. O mesmo aconteceu com os 

computadores, embora o custo ainda elevado tornasse a sua aquisição um sonho 

distante para muitos em uma sociedade cada vez mais capitalista. Segundo a 
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Pesquisa Anual do Uso de TI do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) 2017, de 1990 até 1999, o total de computadores que estavam sendo usados 

no Brasil se manteve abaixo dos 10 milhões de unidades e que só alcançou esse 

índice nos anos 2000. Atualmente, são mais de 166 milhões de computadores no 

Brasil, ou seja, quatro para cada cinco habitantes. 

Essa acessibilidade se mostrou ainda mais efetiva no advento dos 

smarthphones, dos tablets e dos demais dispositivos móveis multifuncionais que 

revolucionaram de vez o mercado da tecnologia mundial. A Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, por exemplo, mostrou que, no Brasil, entre 

os domicílios que acessam a internet, o percentual dos que usam o computador para 

esse fim sofreu um recuo de 88,4%, para 76,6%. Por outro lado, o acesso à internet 

pelo celular saltou de 53,6% para 80,4% dos domicílios, o que mostra que a população 

brasileira tem avançado sistematicamente no quesito comunicação 8 . Na mesma 

pesquisa, divulgada em 2017, enquanto 40,1% da população brasileira usa o 

microcomputador como equipamento de acesso à internet, 60,3% usam telefone 

celular para o mesmo fim. 

O fácil acesso à rede mundial de computadores transformou o ambiente digital 

em um local muito semelhante ao tradicional meio social que conhecemos no quesito 

interação. Isso porque a troca de informações entre as pessoas foi demasiadamente 

simplificada pelo uso da tecnologia. Essa mesma tecnologia facilitou a difusão da 

internet, que “segue um padrão espacial que fragmenta sua geografia segundo 

riqueza, tecnologia e poder: é a nova geografia do desenvolvimento” (CASTELLS, 

2003, p.174). Esse desenvolvimento é mais factível nos dias atuais, considerando a 

própria celeridade de produção e de inovação dos meios tecnológicos que tem 

garantido um ciclo maior de interação entre os indivíduos. O acesso à informação por 

meio da tecnologia, segundo Gitlin (2003), também foi favorecido com a queda dos 

custos, e isso fez com que a maioria passasse a usufruir desses canais ao longo dos 

anos.   

Esse processo de interação evoluiu de tal forma que grande parte das relações 

sociais hoje acontecem através de alguma ferramenta digital, seja por meio do 

                                                           
8Ainda segundo a PNAD TIC, o ano de 2014 foi o primeiro em que mais da metade da população rural 
do Brasil, com dez anos ou mais, possuía algum aparelho celular, o que equivale a 52,5%. Na área 
urbana, esse índice ultrapassou os 80%. 



30 

 

tradicional computador ou pelo próprio celular, com as chamadas redes sociais ou 

aplicativos de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp. De um 

modo geral, o acesso à internet se tornou uma verdadeira ferramenta de inclusão, 

apesar de alguns pontos negativos que não podem ser desconsiderados. Nas 

palavras de Patrícia Peck Pinheiro: 

 

Ao mesmo tempo em que a Era Digital abre mais possibilidades de 
inclusão, a exclusão torna-se mais cruel. Aqueles que não tiverem 
existência virtual dificilmente sobreviverão também no mundo real, e 
esse, talvez, seja um dos aspectos mais aterradores dos novos 
tempos (PINHEIRO, 2013, p.70). 

 

Ressalte-se que, ao mesmo tempo em que essa tecnologia foi fundamental 

para a nova dinâmica social e cultural no contexto da multiterritorialidade pós-moderna 

(HAESBAERT, 2004), também se mostrou nociva para as práticas criminosas com 

essas ferramentas. Essa prática moderna de violência, denominada de cibercrime, 

não foi somente a esfera patrimonial de suas vítimas, porquanto também afrontou 

diretamente outros bens jurídicos não economicamente quantificáveis, como a honra, 

a imagem e outros diversos direitos humanos fundamentais. Explicamos. 

A facilidade do sigilo para efetivar práticas criminosas fez do universo digital o 

meio ideal para concretização e o sucesso de práticas criminosas, dentre eles, as 

tradicionais violências de gênero. Segundo o relatório ‘Combatendo a violência online 

contra mulheres e meninas: um chamado de alerta global’, da Comissão de Banda 

Larga da ONU, divulgado no final de 2015, mais de 75% das mulheres conectadas já 

haviam sido vítimas de algum tipo de violência na internet, sinal claro de que esse 

novo território encontra-se cada vez mais vulnerável aos novos dilemas sociais que 

envolvem gênero e violência.  

Se antes, por exemplo, o termo ‘rede social’ era um conceito que se restringia 

ao espaço físico onde as pessoas se encontravam para tratar de assuntos comuns e 

de seus interesses, hoje, grande parte dessas interações ocorre no território virtual, 

comumente chamado de “ciberespaço”, ou “ciberterritório”, cuja expansão não só 

virou uma tendência nos meios de comunicação, como também passou a predominar 

em quase todos os processos de interações sociais e, em muitos casos, superou até 

mesmo o uso de aparelhos celulares nas tradicionais chamadas de voz, um processo 

também recente no processo evolutivo das tecnologias de informação no Brasil 

implementadas, de forma mais incisiva, no início da última década. Um estudo 
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divulgado na Feira de Telecomunicações - CTIA Wireless - nos EUA, pela Ericsson, 

em 2010, mostrou que o uso de dados na telefonia móvel já superou o volume das 

chamadas de voz realizadas em aparelhos de celulares ativos em todo o mundo 

(FELITTI, 2010). Na prática, isso significa dizer que as pessoas estão cada vez mais 

acessando e-mails, baixando aplicativos e interagindo nas mídias sociais do que 

propriamente usando, de forma regular, seu celular para as tradicionais chamadas de 

voz, o que resulta em novas formas de interagir e de se socializar. Segundo Jurgen 

Habermas, “a individualização da história de vida realiza-se por meio da socialização” 

(HABERMAS, 2004, p.49), ou seja, é no meio social que o indivíduo garante a 

interação necessária para desenvolver e preservar sua identidade.  

Essa nova realidade nos faz refletir sobre alguns pontos desse novo paradigma 

de relacionamento digital. Em primeiro lugar, parece-nos claro que o aumento da 

demanda por dispositivos móveis é reflexo da própria necessidade de uma 

comunicação mais instantânea e imediata, típica da pós-modernidade. Tanto assim é 

que, como vimos, a própria finalidade principal dos aparelhos celulares – as chamadas 

de voz estão em desuso. Isso não significa dizer, todavia, que essa função 

simplesmente deixou de existir, porém, com as facilidades encontradas no uso de 

dados, já é possível fazer essa mesma chamada de voz por meio de determinados 

aplicativos, como o WhatsApp9, por exemplo. 

Em segundo lugar, se o uso de dados através desses dispositivos móveis tem 

aumentado, também podemos afirmar que há uma constante troca de dados e de 

informações por meio dessas conexões, o que possibilitaria, em tese, que esses 

dados e informações caíssem nas mãos de terceiros, seja depois de um simples furto 

ou roubo de uma mídia digital que contém esses arquivos, seja depois de uma invasão 

no próprio sistema digital informacional.  

Essas constantes modificações no uso da internet e na criação de dispositivos 

móveis cada vez mais modernos não só representou um marco na chamada sociedade 

da informação como também favoreceu uma série de dúvidas e de discussões acerca 

desse processo, que reacendeu o debate sobre a conduta humana nas relações sociais 

digitais oriundo da popularização da internet no Brasil. Atualmente, houve uma nova 

discussão sobre o crescimento de violações de direitos humanos na internet, 

especialmente sobre os aspectos que envolvem gênero e violência nesses processos 

cada vez mais complexos e polêmicos.  

                                                           
9Lançado em 2009, o aplicativo de mensagem instantânea já conta com mais de um bilhão de usuários 
em mais de dez países, segundo informação da empresa.   
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1.4 Crimes de gênero no ciberespaço 

 

Assim como se verifica o aumento da criminalidade no Brasil, a desvalorização 

do papel das mulheres na sociedade, que restringia seu espaço ao ambiente 

doméstico, também a desqualificava para qualquer exercício de poder, uma vez que 

a ideia de mulher pública, em pleno Século XX, significava prostituição e estigmatizava 

e relacionava a sexualidade feminina à criminalidade e à própria quebra da moral 

(MISKOLCI, 2012).Em outras palavras, predominava uma posição subalterna 

socialmente estigmatizada em relação aos homens. 

Na década de 80, os movimentos feministas se apresentaram com duas frentes 

de defesa: de um lado, propondo a criminalização de condutas até então não previstas 

como crimes, e do outro, defendendo o aumento das penas já existentes (BACILA, 

2015). Assim, criou-se um paralelo que envolvia a criminologia, baseado em um direito 

penal mínimo, e o próprio feminismo, que preconizava a criação de novos tipos penais 

e as próprias penas existentes (BACILA, 2015). Essa fragmentação da criminologia 

seria ainda mais evidente devido à influência do pensamento e das tendências pós-

modernas (CARVALHO, 2015). 

Ainda na década de 80, houve uma mudança de paradigma que levou a uma 

observância mais acentuada dos ideários defendidos pela corrente feminista, tal como 

a proposta emancipatória e a garantia do espaço feminino (BACILA, 2015), o que 

levou à necessidade se discutir, cada vez mais, sobre novos tipos criminais para 

situações que nem sempre encontram tutela específica na legislação nacional. A 

própria corrente crítica feminista, que prega o desenvolvimento de uma teoria 

emancipatória e reflexiva, visando combater a exploração e a opressão feminina 

(MENDES, 2014), é mais um braço na luta contra essa violência digital. Isso ocorre 

porque as relações sociais do homem estão em constantes mudanças, e isso faz com 

que novas modalidades criminosas se revelem dentro de territórios específicos, 

reafirmando a própria ideia de dinamicidade do estudo criminológico (MANZANERA, 

1981). 

Tais práticas se devem à própria correlação entre os territórios físicos e 

cibernéticos, sem desconsiderar, todavia, distinções de propriedades físicas, 

topológicas e da própria qualidade de processos sociais que vão se opor nesses 

espaços (LEVY, 1999 apud ROSSINI, 2004). 

Quando o assunto é internet, não é difícil perceber que essas práticas criminosas 

mais do que se multiplicaram nos últimos anos, e o fácil acesso à rede coloca em 
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prova qualquer ferramenta que vise resguardar a segurança dos usuários. Isso ocorre 

porque, ao contrário do que se pensa, o ambiente virtual não é um local totalmente 

privado, para que se possa garantir que os conteúdos ali inseridos sejam 

resguardados em sua plenitude, e o significado real desse espaço (território virtual) 

tem origem exatamente nas ações que sobre elas são realizadas (SANTOS; 

SILVEIRA, 2003). Ainda segundo Milton Santos e Maria Silveira: 

 
É desse modo que se pode dizer que o espaço é sempre histórico, e 
sua historicidade deriva da conjunção entre as características da 
materialidade territorial e as características das ações (SANTOS; 
SILVEIRA, 2003, p. 248). 
 

Da mesma forma, o número de crimes de violência contra a mulher também 

ganhou força nesses territórios on-line, que variam desde os tradicionais contra a 

honra (difamação e injúria), por exemplo, até o de condutas de maior reprovação e 

maior punibilidade (pedofilia, etc.). A violência psíquica tendente a ocorrer nesses 

espaços e cria uma conjuntura destrutiva e estressante, que gera uma instabilidade e 

prejudica o desenvolvimento da personalidade da vítima (NEWTON; RUBERT, 2012). 

Com uma população cada vez mais conectada, a possibilidade de surgirem 

situações que envolvam esse tipo de violência também se tornou mais comum. Da 

mesma forma, o acesso Wi-fi, facilmente encontrado em estabelecimentos comerciais, 

não tem sido recomendado como uma garantia de acesso seguro para os usuários, 

exatamente por não assegurar uma proteção mínima necessária durante o 

compartilhamento de informações. O mesmo ocorre com as redes privadas de acesso, 

e a comunicação instantânea via aplicativos de dispositivos móveis tem sido o 

principal responsável pelo aumento desses ilícitos. Explicamos.  

Depois que a tecnologia móvel foi modernizada, os aparelhos celulares, em sua 

função típica informacional, passaram a fazer parte da vida das pessoas. Portanto, o 

compartilhamento de arquivos digitais, como textos, vídeos ou fotos, não seria feito 

exclusivamente por meio do computador, mas também de qualquer nova mídia digital. 

Para isso, bastaria um simples acesso à internet.  

Dentro do ciberespaço, esse tipo de violência pode se manifestar das mais 

diversas formas, principalmente, por meio de redes sociais como o Facebook, o 

Instagram, o Twitter ou o WhatsApp.  
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1.4.1 Redes sociais versus mídias sociais 

 

No ciberespaço, os crimes de gênero acontecem com mais incidência em 

espaços bem mais definidos. Os mais conhecidos são as chamadas redes sociais, 

espaços on-line onde as pessoas se relacionam e compartilham conteúdos e valores 

entre elas. É importante citar que o termo rede social não se restringe a esse espaço 

on-line que tradicionalmente conhecemos. Isso porque o termo ‘rede’ não tem relação 

direta com a estrutura digital que serve de base para a interação dos usuários, mas 

se refere à reunião de pessoas que visam compartilhar objetivos em comum. Na 

prática, isso significa dizer que uma reunião de amigos de bairro, na escola ou na 

faculdade, para fins específicos, por exemplo, também pode ser vista como uma rede 

social. 

Por outro lado, existem as chamadas mídias sociais, que, diferentemente das 

redes sociais strictu sensu, visam divulgar conteúdo informativo, com o 

compartilhamento de informações por meio de uma conversação ampliada (COSTA, 

2017), e representam, em sua essência, a própria repercussão da Revolução 

Informacional nas relações interpessoais. Evandro de Assis enuncia que: 

 

Na Revolução industrial, o conhecimento era aplicado em aparelhos 
que pudessem facilitar o trabalho e a produção, como o teor e a 
máquina a vapor. Na Revolução informacional, o conhecimento é 
aplicado em tecnologias para a produção de mais conhecimento, 
construindo uma indústria que tem como matéria-prima a informação. 
É nessa indústria, pavimentada na produção e na distribuição do 
conhecimento, que se desenvolve a mídia social, uma mídia que 
aproxima pessoas, acelera a disseminação de conteúdo e integra 
tecnologias (ASSIS, 2009, p.19).  

 

Dentre as principais mídias sociais em que se disseminam conteúdos, destaca-

se o Twitter, embora, na prática, outros sites e aplicativos, como o Facebook e o 

Instagram, também sejam utilizados para essa finalidade. Hoje, até mesmo essas 

mídias sociais se firmaram como instrumentos utilizados por agressores para expor a 

intimidade alheia on-line, à opção de incluir links e imagens de acesso a conteúdo 

digital, como fotos e vídeos. A criação de perfis fakes (“falso”, em inglês) é um fator 

determinante que também dificulta a identificação do agressor e a própria origem real 

da postagem. 

Uma das mais tradicionais redes sociais do mundo, o Facebook, é também um 

dos canais mais comuns quando o assunto envolve ciberbullying e práticas 
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relacionadas à violência de gênero na internet (SHARIFF, 2011). Criado em 2004, a 

rede social mais famosa do mundo conta, atualmente, com mais de dois bilhões de 

usuários ativos em todo o mundo, segundo dados atuais do portal Statista10. Por reunir 

um número significativo de usuários, é utilizado com frequência por jovens e adultos 

de todo o mundo e acumula a função de mídia social, exatamente por permitir a 

divulgação de conteúdo de natureza informativa. E como é um canal de comunicação 

mais aberto, não é raro encontrar exemplos de demonstração de ódio, de injúria, de 

difamação e de calúnia, em nome da ideia de liberdade genérica nas redes. Nesse 

contexto, as próprias tecnologias de informação e comunicação vão contribuir para 

potencializar esse comportamento agressivo de usuários (FIORILLO; CONTE, 2016). 

A privacidade garantida pela rede também pode ser relativizada pelo usuário, 

que seleciona o nível dessa privacidade que deseja inserir em sua conta. O mesmo 

ocorre com as demais redes ou mídias sociais que envolvem o compartilhamento de 

conteúdo. Comentários por meio de perfis falsos, em que se utilizam imagens de 

personagens fictícios conhecidos, são apenas uma das várias possibilidades de os 

usuários resguardarem sua real identidade e de praticar esses delitos. 

 O ódio, no ambiente digital, é ainda mais sofisticado e contraditório porque o 

agressor, em muitos casos, sequer conhece a vítima, mas a atinge pelo simples fato 

de não concordar com algum ponto de vista que ela expressa relativo a determinado 

contexto, seja ele político, econômico ou social. Em síntese, a própria finalidade das 

redes sociais é desvirtuada, e isso cria um ambiente de exclusão e violência para os 

usuários. Some-se a isso o fato de muitos dos casos de violência que ocorrem no 

espaço on-line também serem levados para o cotidiano das vítimas, o que, em muitas 

circunstâncias, envolve o ambiente escolar e a vida social do sujeito. Também pode 

ocorrer o inverso, e a violência começar no ambiente social tradicional da vítima e, só 

depois, ter respaldo no ambiente digital.  

 Mais do que isso, verdadeiros canais on-line servem como espaço para a 

reunião de agressores que visam aos mais diversos tipos de violência e de práticas 

criminosas, como, por exemplo, a conhecida Dark Web, também chamada de inferno 

da internet. É um território on-line isolado e restrito do grande público (ABREU; 

NICOLAU, 2014), onde os usuários compartilham arquivos de temas variadose 

discutem sobre eles. Tráfico de armas, drogas e crimes sexuais são alguns dos 

assuntos encontrados nesse tipo de ambiente, onde o sigilo e a clandestinidade 

                                                           
10Fundado em 2007, a Statista é, atualmente, uma das principais empresas sobre estatística na internet, 
que disponibiliza dados quantitativos e estatísticas de mercado.  
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garantem um acesso quase que imperceptível, para evitar que o acesso seja rastreado 

com mais facilidade. Sua origem ainda é desconhecida, e seu espaço ainda carece 

de controle e de regulamentação (ABREU; NICOLAU, 2014).   

Por outro lado, alguns desses ilícitos praticados por meio do ciberespaço 

também envolvem vítimas e situações bem mais específicas, muitas vezes com 

reflexo na própria vida cotidiana das vítimas e de seus familiares, como a prática de 

pornografia não consentida on-line, que pode ser citada como uma das principais 

práticas violentas relacionadas a gênero no ciberespaço.  
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CAPÍTULO II 

A PORNOGRAFIA NÃO CONSENTIDA E A DINÂMICA PÓS-MODERNA 

 

2.1 A internet como espaço de dominação  

A maior evolução no quesito interação humana, depois do surgimento do 

computador, foi o advento e a popularização da internet, por meio da qual é possível 

realizar atos diversos que não só agilizam como também simplificam o processo de 

comunicação e acessibilidade entre os indivíduos. Ela é uma das grandes conquistas da 

intercomunicação moderna. Segundo Rossini: 

A internet é a rede mundial de computadores que, em última e singela 
análise, nada mais é do que um grande computador interligado, pois cada 
pessoa que o acessa nele se insere e dele passa a fazer parte, naquele 
momento e através da autoria mediata do provedor ou portal. No momento 
em que o usuário acessa a internet, se pluga, sua máquina compõe o 
Grande Computador e na medida em que endereços são digitados, novos 
contatos se estabelecem, para qualquer finalidade (2004, p.25). 
 

Dentro do ciberespaço, também se encontram condutas negativas que tendem a 

atingir diretamente os direitos e as garantias dos usuários. Uma das práticas que mais 

cresceram nos últimos anos, no chamado ciberespaço, foi a chamada pornografia não 

consentida, popularmente (e equivocadamente) conhecida como revenge porn (ou 

pornografia de vingança). A pornografia não consentida nada mais é do que a prática de 

divulgar publicamente conteúdo íntimo alheio sem o prévio consentimento da vítima. 

A pornografia não consentida ganhou força nos últimos anos, principalmente 

devido ao aumento do número de casos do nude selfie e do sexting no Brasil, uma 

prática cada vez mais comum entre jovens e adolescentes. Tais condutas, que são 

muito semelhantes, funcionam hoje como verdadeiros jogos sexuais ligados à 

intimidade e à autoafirmação sexual dos praticantes. Em ambos os casos, a exposição 

on-line da intimidade não garante o sigilo nem o controle das publicações. Assim, a 

mulher poderá sofrer danos irreparáveis à sua imagem, caso os arquivos ganhem 

destino diverso do pretendido. 

Em outras palavras, o termo nude selfie significa ‘fotografia de nudez’, e se, 

anos atrás, essa prática era considerada como algo incomum entre jovens e 

adolescentes no mundo, hoje ela não só ganhou espaço como também já se tornou 

regular na atual cultura cibernética. O compartilhamento desses arquivos com 
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terceiros é, quase sempre, o marco inicial desse tipo de violência, que, como veremos, 

nem sempre começa na internet.  

O termo sexting (sex+texting11) surgiu no final dos anos 2000, nos Estados Unidos 

(MISKOLCI, 2017), e tem um sentido mais restrito, exatamente por se referir unicamente 

à exposição da intimidade por meio de mensagens de texto, que, com o passar do tempo, 

deram espaço para o uso de arquivos diversos, como vídeos e fotos (nude selfie). Uma 

pesquisa divulgada no final de 2008, nos Estados Unidos, já indicava um avanço dessa 

prática no mundo. Segundo a pesquisa divulgada em 2008 pela National Campaign to 

Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (Campanha Nacional para Prevenção dos 

Jovens e Gravidez Não Planejada), um, em cada cinco jovens norte-americanos, com 

idades entre 13 e 19 anos, já enviou algum arquivo íntimo seu para terceiros12. 

Atualmente, qualquer conteúdo de cunho íntimo pode, facilmente, repercutir no 

ambiente digital e tem sido alvo de muitos debates na atual sociedade da informação. E 

quando o assunto está associado à sexualidade na adolescência, o próprio contexto 

feminino é enxergado de forma distinta em relação ao masculino (BEAUVOIR, 2012).Em 

resumo, a sexualidade feminina não pode nem deve quebrar paradigmas sociais, uma vez 

que estaria descumprindo o que Durkheim (2007) chama de sanção espontânea. Porém, 

ainda hoje, há uma espécie de confusão conceitual no que diz respeito aos termos que 

empregados para definir os crimes de pornografia on-line, o que, por vezes, pode encobrir 

casos de violência ainda mais graves do que os que acontecem diariamente nesses 

territórios virtuais. 

 

2.2 Da retaliação à vingança 

 Uma das maiores confusões conceituais que se tem feito a respeito dos crimes 

de pornografia on-line é a que se costuma confundir a prática de pornografia não 

consentida com o conhecido conceito de pornografia de vingança (revenge porn) ou 

de revanche. Todos esses conceitos, embora de origens semelhantes, distinguem-se 

na própria essência do ato praticado.  

                                                           
11Visando orientar pessoas sobre os riscos da difusão da prática de sexting no mundo, vários países já 
utilizam programas institucionais com demonstrativos sobre esse tipo de prevenção no ciberespaço. 
Um desses exemplos é o guia ‘Sexting: guia prático para adultos, disponibilizado pela Direción Nacional 
de Protección de Datos Personales (PDP) argentino, vinculado ao Ministério da Justiça e Direitos 
Humanos, por meio do Programa “com vos em la web”. 
12  Disponível em: https://powertodecide.org/what-we-do/information/resource-library/sex-and-tech-
results-survey-teens-and-young-adults. 
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Na pornografia não consentida na internet, como já referimos, o que caracteriza 

o ato em si é a própria publicação on-line do conteúdo eróticos em a prévia autorização 

da vítima. Esse conteúdo pode variar de uma simples imagem a vídeos (manipulados 

ou não), assim como prints de conversas de aplicativos e qualquer outro arquivo ou 

mídia que possa, de alguma forma, expor a intimidade da vítima para terceiros.  

 Nos crimes de pornografia não consentida13, o criminoso somente divulga os 

arquivos na rede, sem qualquer intenção específica e direta de atingir a honra e a 

imagem da vítima, ainda que saiba que essa conduta é ilegal. Essa prática tem sido 

muito comum em sites de conteúdo erótico, onde são inseridas imagens de homens 

e de mulheres, geralmente jovens, como forma de atrair a atenção de internautas e, 

consequentemente, um número maior de acessos à página. O simples uso desses 

arquivos sem o consentimento da vítima já caracteriza a violência, 

independentemente da finalidade para a qual foram utilizados.  

 Assim como os crimes de pornografia não consentida, a pornografia de 

vingança (revenge porn), ou pornografia de revanche, também envolve a divulgação 

não autorizada de conteúdo íntimo alheio na internet, porém, diferentemente dos 

crimes de pornografia não consentida, nesse caso, a ideia do agressor é de rebaixar 

ao máximo a honra e a dignidade da vítima em seu próprio grupo social mais próximo. 

Os crimes de pornografia de vingança na internet geralmente são praticados por ex-

companheiros/as que, não satisfeitos/as com um término de relacionamento, utilizam 

arquivos privados e de cunho íntimo para se vingar da vítima, divulgando-os o máximo 

possível em espaços onde os grupos sociais da vítima possam ter mais acesso ao 

conteúdo.  

Enquanto a pornografia não consentida se caracteriza pela simples divulgação 

não autorizada do conteúdo íntimo, a divulgação do conteúdo da pornografia de 

vingança vem acompanhada do sentimento de revanche, de ressentimento e de 

vingança por parte do agressor. Na prática, nos casos de pornografia de vingança, a 

vítima terá muito mais dificuldade de suprimir os arquivos divulgados, porque a 

finalidade do agressor é de denegrir o máximo a imagem e a dignidade da vítima, 

porquanto não lhe interessa somente inserir o arquivo na internet. Assim, ele não só 

divulga o conteúdo, como também faz com que ele alcance o máximo possível de 

                                                           
13 O documentário lançado recentemente na Netflix, chamado de Audrie & Daisy, relata alguns casos 
de vítimas de pornografia não consentida nos Estados Unidos. Além dos relatos de algumas vítimas 
que tiveram sua intimidade exposta na internet, o caso de Audrie Pott chama à atenção para a própria 
prática de suicídio de vítimas desse tipo de violência que tem se tornado comum em várias partes do 
mundo.  
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internautas próximos da vítima, o que provoca o chamado cyberbulling, por também 

envolver essas tecnologias de informação e da comunicação (ZANIOLO, 2012). 

Vitória Buzzi (2015) acrescenta que todo o debate sobre pornografia não 

consensual antecede o próprio uso da internet. Em 1980, nos EUA, a revista 

masculina Hustler Magazine, por meio da chamada “Beaver Hunt”, solicitou aos 

assinantes que enviassem fotos íntimas de suas companheiras para serem 

publicadas. O envio não autorizado desse conteúdo gerou uma série de ações 

processuais e marcou o episódio como um dos primeiros casos de pornografia não 

consentida no mundo (BUZZI, 2015). Para fazer essa distinção, empregamos, ao 

longo deste texto, os termos ‘pornografia não consentida na internet’ e ‘pornografia de 

vingança na internet’, uma vez que destacamos esse tipo de violência no território 

virtual. 

Assim, a revenge porn é uma espécie do gênero pornografia não consentida. 

Ambos se caracterizam como crimes e podem se enquadrar em diversos tipos penais, 

a depender da extensão da conduta, da finalidade e do dolo do agressor. Na prática, 

o que vai diferenciar as condutas é a própria intenção do agente, se estiver ou não 

movido pelo sentimento de revanchismo e/ou de vingança. E ao contrário do que se 

pensa, a pornografia não consentida não começou no meio digital como conhecemos.  

 

2.3 A Intimidade eletrônica e os tipos de violência 

 

Feita essa distinção conceitual entre pornografia não consentida e pornografia 

de vingança, é importante mencionar outras categorias de violência nos crimes de 

pornografia não consentida, porque, na prática, ela pode ser de iniciativa ou não da 

vítima. É de iniciativa da vítima quando o arquivo íntimo publicado foi produzido por 

ela própria e pode ou não ser encaminhado para terceiros. Um exemplo típico do 

segundo caso é quando alguém tira fotografias ou grava um vídeo íntimo pessoal e o 

encaminha para terceiros, geralmente um namorado ou pessoa de sua confiança.  

Esse conteúdo geralmente é produzido por mídias digitais, como celulares e 

tablets, e fica armazenado nessas mídias, o que também tende a favorecer o extravio 

e o fácil acesso por terceiros a esse conteúdo em caso de perda, roubo ou furto desses 

dispositivos14. A intimidade eletrônica, nesse caso, conta com a participação de ambos 

                                                           
14 O argumento de perda, roubo ou furto do aparelho celular como forma de justificar a divulgação do 
conteúdo íntimo alheio tem sido bastante discutido em tribunais do Brasil.  
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os interlocutores: a vítima (que produziu e enviou o conteúdo) e o destinatário 

(detentor da confiança da vítima e com o dever subjetivo de guardar e de proteger o 

conteúdo).  

Esse conteúdo também pode ser divulgado sem o consentimento prévio da 

vítima e pode ser de dois tipos: em exposição clandestina e não clandestina. Essa 

exposição eletrônica de sua intimidade é considerada clandestina quando os arquivos 

de natureza íntima são produzidos e divulgados também sem o seu consentimento. É 

o caso da esposa ou namorada que é gravada em um momento íntimo, por exemplo, 

sem que se tenha conhecimento dessa produção. Nesse tipo de situação, o arquivo 

produzido pode ser utilizado para outros tipos de violência, como a chantagem. 

Por fim, esse tipo de exposição também pode se dar de forma não clandestina, 

quando a vítima não é a produtora do conteúdo, embora ela própria tenha 

conhecimento do material produzido. Exemplo típico que se pode citar é o da vítima 

que se deixa fotografar pelo namorado ou marido, em um momento de intimidade, 

mas acha que ele não o divulgará na internet nem utilizará para outros fins. 

Outro exemplo desse tipo de violência que não inclui, necessariamente, a 

exposição de conteúdo íntimo exclusivo da vítima, são as fotomontagens com 

conteúdos íntimos de terceiros como se fossem da vítima. Devido à praticidade e à 

qualidade dos softwares de edição de imagens disponíveis hoje no mercado e de 

forma gratuita na internet, é possível que o agressor use essas ferramentas para fins 

diversos m munido do sentimento de vingança ou de retaliação. Para isso, basta uma 

união gráfica artificial de imagens íntimas de outrem com um conteúdo atual da vítima. 

A qualidade e o grau de perfeição da edição fazem o conteúdo parecer verossímil o 

suficiente para lhe causar os mesmos problemas psicossociais, assim como nos 

casos anteriores. Ilustramos, abaixo, esses conceitos para facilitar a compreensão: 

 

Figura 1: Variações da prática de pornografia não consentida no ciberespaço 
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Fonte: Primária - 2018 

 

Em qualquer um dos casos citados, a vítima é colocada em situação de grande 

vulnerabilidade, em muitas circunstâncias, sem nem mesmo sabe qual atitude tomar 

diante da violência sofrida, principalmente quando acompanhada de outros tipos de 

crimes que agravam ainda mais seu lado emocional.  

Por se tratar de uma situação clara, que inclui o debate sobre gênero, uma vez 

que as mulheres são as principais vítimas desse tipo de violência, vários pontos que 

tratam diretamente da privacidade na internet precisam ser levados em consideração, 

a começar pela falsa ideia de proteção que insere sites de relacionamento e 

aplicativos de mensagens instantâneas como bons exemplos de territórios “secretos”, 

onde a própria política de privacidade disponibilizada nos canais é suficiente para 

garantir a segurança das informações pessoais dos usuários. Ao contrário, esse tipo 

de política, que é controlada pelo usuário, assegura tão somente uma proteção 

mínima dessas informações em relação aos demais usuários. Isso significa dizer que 

ela, por si só, não é suficiente para impedir que um arquivo, até então privado, caia 

nas mãos de terceiros. Na verdade, há hoje uma falsa ideia de que esses territórios 

on-line são estritamente privados, porque só “eu” e o meu grupo social podemos ter 

acesso às informações que eu considerar necessárias, independentemente do que 

trata o conteúdo. Em outras palavras, publicar uma imagem no modo privado no 

Facebook, por exemplo, não garante proteção e sigilo, porquanto o espaço continua 

sendo público, mas continua facilitando que terceiros possam, quebrando essa 

segurança, ter acesso a esse e a todos os demais conteúdos que o usuário tenha 

disponibilizado em sua conta. 
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Toda essa interação de conteúdo e a própria violência de gênero, cada vez 

mais propagada nesses territórios cibernéticos, fazem parte de uma dependência 

natural e involuntária do homem com a tecnologia, e isso não é tão difícil de perceber 

no dia a dia. Se, por exemplo, separarmos um grupo de pessoas e as questionarmos 

sobre quantas imagens produzidas digitalmente foram reveladas/impressas, veremos 

que apenas uma pequena parcela ainda utiliza esses meios nos dias de hoje. 

 A praticidade e a cultura pós-moderna que instiga a publicização imediata das 

práticas sociais como algo automático é a mesma que ignora fatores diversos, como 

os limites de exposição do usuário nas redes sociais e da internet como um todo. Até 

mesmo o antigo álbum de fotos da família se tornou público, com o advento da 

internet, já presente em diversos canais on-line para upload e download dos usuários. 

Da mesma forma, um namoro só é considerado “real” se o status da rede social do 

casal é alterado, de modo que todos possam ter conhecimento real sobre o novo 

relacionamento firmado. Até mesmo as partes enxergam dessa forma. É essa 

dependência invisível da tecnologia que faz com que a vítima confie e compartilhe, 

cada vez mais, arquivos privados sem qualquer cuidado, considerando apenas 

critérios subjetivos que envolvem afeto e confiança em relação ao usuário receptor do 

conteúdo, desconsiderando fatores como segurança e privacidade. 

Essa violência de gênero na internet também está ligada ao fato de essas novas 

relações permitirem ser bem mais seletivas de acordo com os interesses dos usuários. 

Ora, se, com alguns cliques, eu posso criar grupos de debate ou de temas variados 

na internet, visando a uma discussão mais seletiva, posso ainda incluir nesse mesmo 

debate tão somente o público do meu interesse, ou seja, pessoas determinadas e que, 

a priori, fariam parte do meu núcleo social mais próximo que é de minha inteira 

confiança. 

No processo de interação humana, o desenvolvimento das mídias digitais foi 

fundamental para que o processo de comunicação fosse simplificado. Também é 

importante destacar que essa violência cibernética ainda é fortemente ignorada pela 

sociedade como um todo, e a vítima é, quase sempre, apontada como a principal 

culpada quando ocorrem fatos dessa natureza, em especial, quando a violência 

envolve a própria sexualidade da vítima. A mulher seria, pois, a principal responsável 

por resguardar sua sexualidade, sua imagem e a boa fama, pois é a principal culpada 

por qualquer tipo de exposição que a envolva, ainda que isso ocorra sem o seu 

consentimento. 
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Ressalte-se, ainda, que quem usa esses arquivos, seja copiando ou 

repassando, pode responder judicialmente pelos mesmos crimes de quem iniciou a 

conduta ilícita, porque, mesmo que não tenha sido o autor direto, também contribuiu 

para que a conduta se efetivasse. A pergunta que pode ser feita, nesse caso, é: por 

qual crime o autor da prática de pornografia não consentida deve responder, uma vez 

que ainda não tipificada crimes dessa natureza no Brasil? A partir desse 

questionamento inicial, analisaremos os desdobramentos legais e jurisprudenciais 

acerca dos crimes de gênero na internet e sua tutela jurídica e social para proteger os 

Direitos Humanos nos crimes de pornografia não consentida na rede.  

 

2.4 Linchamento virtual e a justiça social on-line 

Para compreendermos bem mais a construção de um novo contexto social, em 

que as práticas criminosas sejam enxergadas, de fato, como exceção, no atual 

sistema de justiça, passemos a analisar essa violência sob a perspectiva do 

ciberespaço.  Em linhas gerais, e considerando a própria dinâmica espacial desse tipo 

de território, as vítimas de violência de gênero no ciberespaço gozam de 

características um tanto comuns, uma vez que a honra e a imagem, quase sempre, 

serão os bens jurídicos a serem protegidos quando da agressão.  

Quando inserimos nessa discussão o debate sobre violência de gênero 

decorrente da exposição não consentida da intimidade, a realidade é a mesma, e os 

resultados decorrentes dessa agressão não serão diferentes significativamente de 

outros tipos de violência que tradicionalmente já ocorrem. Isso porque os fenômenos 

sociais que acontecem diariamente, dentro do ciberespaço, em muito se assemelham 

às tradicionais vulnerabilidades sociais da cultura pós-moderna, principalmente se 

analisado sob o viés da substituição trazido por Pierre Lévy (1999). Porém, sabemos 

que são as particularidades do mundo digital que fomentam e caracterizam um novo 

modelo de interação humana que exorbita a repressão à sexualidade feminina. 

Se considerarmos que “o uso da violência é um ato fundador das sociedades 

humanas, tanto no que diz respeito à sua ação sobre a criação do Direito, quanto na 

sua busca por mantê-lo” (RIBEIRO, 2011, p. 170), podemos também afirmar que essa 

mesma violência se apresenta de forma dinâmica em outros territórios. O antigo 

discurso conservador antifeminista15, que desvirtua o debate acerca dos direitos e das 

garantias das mulheres (SCAVONE, 2010),é o mesmo que também recrimina e 

                                                           
15 “tota mulier in útero”. 
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incrimina a imagem feminina na rede, em especial, quando há alguma superexposição 

que remeta à sua sexualidade. Nesse caso, não é o agressor o principal responsável 

pela publicidade do conteúdo, mas a própria vítima, que, de alguma forma, deve ter 

“facilitado” sua produção e publicidade. A prática de sexting, ou a própria produção 

não autorizada de conteúdo íntimo, manipulado ou não, pode ensejar uma modalidade 

de linchamento que vai se diferenciar sobremaneira de outras manifestações coletivas 

de “justiça social”. É o chamado linchamento virtual.  

Assim como a prática tradicional de linchamento como conhecemos, o 

linchamento virtual parte, quase sempre, de uma motivação impensada e repentina 

(MARTINS, 2015). A tolerância da população com as práticas de linchamento 

demonstra que elas não estão restritas às camadas mais pobres da sociedade, uma 

vez que já têm a própria aprovação social geral (MARTINS, 2010 apud RIBEIRO, 

2011). Nesse patamar, para que haja mais cooperação social, é necessário, 

sobretudo, que a própria noção de justiça esteja socialmente determinada. Sobre isso, 

Rawis (1981, p. 28) explica: 

 

Uma sociedade está em ordem não somente quando se estabelecer a 
vontade de desenvolver o desejável para os seus membros, mas 
quando estiver efetivamente regulada por um conceito público de 
justiça. Isto é, uma medida em que, primeiro, cada um aceita e sabe 
que os outros também aceitam os mesmos princípios de justiça e, 
segundo, que as instituições sociais básicas satisfaçam esses 
princípios e sejam conhecidas como tal (RAWIS, 1981, p. 28).  

  

Ao receber o conteúdo, o usuário, automaticamente, repassa para as mídias, a 

fim de que seja conhecido por terceiros, o que, por si só, já caracterizaria o 

linchamento. Isso se justifica porque, em diversas situações, esse linchamento pode 

se dar até mesmo de forma inconsciente pelo usuário, porque, mesmo não divulgando 

o conteúdo, com o intuito de agredir diretamente a vítima, a simples publicidade de 

levá-lo ao conhecimento de terceiros evidenciaria uma espécie de punição resultante 

da rejeição do usuário à conduta apresentada. Mais do que isso, ele vai contribuir 

diretamente para a expansão do conteúdo íntimo no ciberespaço, também 

responsável por todos os resultados decorrentes da primeira exposição.  

A falta de uma racionalidade concreta acerca da sexualidade feminina tem feito 

com que as regras sociais do ciberespaço o tornassem mais um ambiente de exclusão 

do que propriamente um território alternativo. Essa reflexão também vale para o 

comportamento do indivíduo homem, que, ainda hoje, fomenta a ideia de 
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superioridade em detrimento do feminino, em uma visão claramente androcentrista, 

ou seja, o homem, como figura central (MORENO, 1987), que torna o ciberespaço 

também um ambiente de violência.  

Não há que se confundir, porém, o conceito de androcentrismo com o próprio 

sexismo, em especial, quando visualizados exemplos desse tipo de violência na rede. 

Amparo Moreno (1987) procura distinguir ambos os conceitos, embora alguns autores 

os considerem como sinônimos. Victoria Sau (2000) conceitua o sexismo como: 

Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados em el seno 
del patriarcado para poder mantener e siituación de inferioridad, 
subordinación y explotación al sexo dominado: el feminino (SAU, 
2000, p. 257)16.  

 

Na mesma obra, a autora reafirma o conceito de androcentrismo como “El 

hombre como medida de todas las cosas” (SAU, 2000, p. 45). Todavia, Amparo 

Moreno (1987) refere que o termo “sexismo” deve ser enxergado de forma mais ampla, 

e o androcentrismo, apenas uma espécie de sexismo. Para Moreno, essa distinção 

também tem fundamento no próprio logismo da palavra sexismo, que, por sua própria 

conotação genérica, em tese, não indicaria qual dos sexos exerceria uma vantagem 

sobre o outro (MORENO, 1987). Moreno acrescenta que o sexismo estaria mais ligado 

à própria prática de vivência social, enquanto o androcentrismo, às elaborações mais 

teóricas sobre o funcionamento da própria sociedade (MORENO, 1987). Nas palavras 

do autor, 

 
entre quienes se preocupan por esse problema, hay quien habla de 
sexismo y hay quien se refiere a androcentrismo: uno u outro término 
suelen utilizarse com sinónimos se bien, por lo que ya hemos visto, no 
lo son17 (MORENO, 1987, p.23).  

Essa distinção conceitual será importante na análise das variáveis que recaem 

sobre as práticas de exposição íntima não consentida no ciberespaço e da própria 

ideia de que essa inferioridade feminina em relação aos homens não seria uma 

condição inata (CHANTER, 2011). Absorvendo esses conceitos, estaríamos diante, 

                                                           
16 “Conjunto de todos os métodos utilizados no seio do patriarcado para manter a situação de 
inferioridade, subordinação e exploração ao sexo dominado: o feminino” (tradução livre).  
 
17“entre aqueles que estão preocupados com esse problema, há os que falam sobre o sexismo e os 
que se referem ao androcentrismo: um termo ou outro são frequentemente usados com sinônimos, 
mas, pelo que já vimos, eles não são” (tradução livre). 
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pois, da prática desse tipo de violência on-line, da caracterização de um sexismo ou 

mais especificamente de um androcentrismo remanescente?   

Essa pergunta pode ser respondida de formas distintas, tanto levando 

consideração a conduta do primeiro agressor, que, no início da cadeia, divulgou o 

conteúdo, assim como em relação aos demais usuários que deram sequência à sua 

publicidade, portanto, também contribuíram com a violência. Partido da visão do 

primeiro agressor, podemos analisar casos de sexismo ou de androcentrismo em 

linhas diversas. Quando o agressor não tema intenção direta de macular a honra e a 

imagem da vítima, embora utilize os arquivos íntimos e/ou privados para fins diversos, 

podemos falar em conduta sexista e/ou androcêntrica, porque tal exposição ainda nos 

remeteria, direta ou indiretamente, à idéia hegemônica de patriarcado e à 

subordinação de um gênero ou sexo perante o outro. Nessa categoria, teríamos, ainda 

questões comerciais de uso indevido de arquivos digitais que não só envolveria 

mulheres, como também homens e homossexuais. Seria o caso de publicações de 

fotos e arquivos em sites, com o intuito de atrair mais acessos e, consequentemente, 

mais assinantes para a página, o que é comum em sites de cunho pornográfico ou 

que remetam à sexualidade.  

O mesmo ocorre com os casos de pornografia de vingança, uma espécie do 

gênero pornografia não consentida, como já mencionamos, em que a única intenção 

do agressor é de rebaixar e de humilhar a vítima. Nesse caso, o êxito do agressor está 

na resistência social referente à imagem e à própria exposição da sexualidade 

feminina, o que se configura como um caso de sexismo e de androcentrismo, uma vez 

que a prática só vai ocorrer porque o agressor tem para si que essa exposição social, 

que vai repercutir negativamente na pessoa agredida, embora ela seja a vítima. Em 

síntese, temos aqui não só uma situação fundada no sexo/gênero da vítima (sexismo), 

mas também uma prática fundada na certeza de um linchamento social oriundo de 

resquícios do patriarcalismo conservador, em que a sexualidade e a própria figura 

feminina ainda são deixadas em segundo plano (androcentrismo). Em outras palavras, 

o animus de vingança, nessa espécie de pornografia não consensual, mostra-se bem 

mais agressivo para a vítima, tendo em vista suas próprias características.  

Quando nos referimos à sequência de exposição, a realidade da análise ganha 

contornos diversos, porque cada usuário vai se manifestar de uma forma distinta, seja 

dando continuidade à agressão (quando também há a intenção de agredir a vítima) 

ou apenas com uma difusão mais restrita do conteúdo. Nessas situações, só o caso 

concreto vai definir qual a intenção do agressor quando expõe sequentemente a 
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intimidade da vítima, o que também tende a variar, a depender do gênero/sexo de 

quem vai ter acesso ao conteúdo. Essas convenções patriarcais também podem ser 

invocadas por outras mulheres em um modelo racializado de poder (CHANTER, 

2011), para justificar essas condutas ou se insurgir dos tradicionais costumes que 

visam reprimir essa exposição. 

Em qualquer dos casos, ao analisar a própria estrutura social, podemos 

entender que a justiça dessa estrutura também vai depender da forma como os 

direitos e as garantias fundamentais forem definidos (RAWLS, 1981). Essa divisão 

social decorrente do sexo não é a única forma de divisão existente nas relações 

sociais entre os indivíduos, segundo Moreno (1987), e no ciberespaço, essas divisões 

podem representar outros contornos diversos que recaem sobre a vítima mulher e sua 

vida privada. 

 

2.5 “Culpa” de quem? 

Sexista ou androcêntrica, essa exposição indevida da intimidade no 

ciberespaço gera distorção de condutas e valores que também vão se tornando 

visíveis, e a própria dependência do indivíduo para com o ciberespaço, nesse 

processo de interação, faz com que o ser humano não integrado a essas novas 

dinâmicas se torne um ser isolado e antissocial, ou, ainda, inexistente. Aos que já se 

encontram “territorializados”, a relação de cortesia é a mesma capaz de gerar conduta 

reprovável e punível. É nesse patamar que a estrutura do “digital”, quase sempre, 

prevalece sobre a social. Explicamos. 

Quando a violência de gênero decorrente da exposição de intimidade invade o 

ciberespaço, contamina automaticamente dois territórios distintos: o próprio território 

on-line e o ambiente físico e social como conhecemos. Na prática, isso significa dizer 

que essa agressão não vai se restringir ao ambiente virtual, porque também recai no 

próprio cotidiano da vítima, nas relações entre amigos e nas atividades laborais. Esse 

linchamento deixa de ser unicamente virtual e passa a ser social, uma vez que a 

proporção da violência vai além do espaço on-line onde a agressão começou. 

Todavia, a violência continua na seara moral e psicológica.  

É imperativo observar que, quando a intimidade da mulher é exposta na rede, 

o linchamento virtual segue um paradoxo diferente de outros exemplos em que a 

“justiça social” se faz presente. Em casos comuns, o linchamento representa um 

sentimento de protesto e de repulsa social pela prática de um ato ilícito e legalmente 
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reprovável. Nos casos de pornografia não consentida no ciberespaço, a 

ridicularização da vítima não parte da autoria de um ato ilícito em si, mas tão somente 

da publicidade do seu conteúdo íntimo que, de alguma forma, prejudicou sua 

reputação por conduta distinta de sua vontade, nesse caso, decorrente de uma visão 

sexista e/ou androcêntrica, que aprisionou e restringiu a mulher ao longo da história 

na ideia de maternidade (BACILA, 2015). Em outras palavras, a mulher é “apedrejada” 

por ser vítima, e não, por ser agressora, e a punição pela exposição feminina passa a 

ser maior do que propriamente a agressão que sofreu, na maioria dos casos. 

O linchamento virtual dessas vítimas nos remete a enxergar a inversão de 

valores da figura da vítima no atual contexto digital do comportamento humano. Isso 

porque a repulsa moral, nos casos de linchamento virtual, recai unicamente na vítima, 

que é vista, como bem mencionamos, como única responsável pela exposição. Em 

casos dessa natureza, o agressor não é levado em consideração de forma imediata, 

e a própria imagem da vítima é o principal motivo do manifesto e da repulsa social. 

Em síntese, a vítima agredida suporta uma dupla agressão: a do agressor, que 

divulgou o conteúdo sem sua autorização, e a decorrente da sequência de exposições 

realizada pelos demais internautas, que vão tomando ciência do conteúdo e 

repassando para terceiros.  

Nesse sentido, enquanto a recriminação pelo conteúdo difundido recai 

unicamente sobre a vítima, o agressor e a própria sociedade, a qual contribui para os 

desdobramentos negativos do fato, são praticamente desprezados e colocados em 

segundo plano. A prioridade continua sendo o ato de ridicularização da vítima, que 

ainda precisa lidar com a repercussão social da exposição que, quase sempre, 

ultrapassa os limites digitais. Esse quadro reflete o reconhecimento de um viés pós-

moderno do androcentrismo, que não só insere a figura do homem como precursor da 

ordem natural das coisas, mantendo as tradições patriarcais, como também torna 

público o repúdio masculino a essa superexposição da vítima no ciberespaço, 

rechaçando ideologias contrárias que atentam para a naturalização da sexualidade 

feminina. Sobre essa posição androcêntrica, Bourdieu refere: 

 

A visão androcêntrica é assim continuamente legitimada pelas 
próprias práticas que ela determina: pelo fato de suas disposições 
resultarem da incorporação do preconceito desfavorável contra o 
feminino, instituído na ordem das coisas, as mulheres não podem 
senão confirmar seguidamente tal preconceito (BOURDIEU, 2012, 
p.44).  

 



50 

 

O mesmo ocorre com a figura da mulher agressora. A compreensão da 

extensão da violência reconhecida como de gênero não é enxergada de forma 

genérica. Ao contrário, o repúdio à publicidade do conteúdo e a culpabilização da 

vítima, a todo custo, é, mais uma vez, tida como prioridade. Assim, nos crimes de 

pornografia não consentida, o linchamento virtual segue uma tendência de que, em 

todos os cenários, a própria vítima da exposição vai sair, de alguma forma, 

prejudicada, seja pela simples difusão do conteúdo, seja pelo julgamento social do 

caso concreto. A violência que vai se perpetuar no ciberespaço passa a envolver não 

só a figura da vítima e do agressor, mas também todos os demais atores sociais que 

participaram, direta ou diretamente, da violência praticada. 

Isso ocorre porque, nos crimes de pornografia não consentida, a agressão só 

vai se efetivar na prática com a articulação dos demais usuários da rede. Esse é, pois, 

o principal motivo de esse tipo de violência ser praticado dentro do ciberespaço. E a 

vítima, que não é criminosa, é repudiada com a justificativa de que a violência nada 

mais foi do que uma consequência direta de sua negligência na produção do conteúdo 

íntimo, que, supostamente, poderia ser evitado. Esse tipo de violência, que atinge 

diretamente a boa fama e os direitos individuais da vítima, torna-ao próprio mal a ser 

combatido. Dentro do ciberespaço, a hegemonia masculina não só conduz as novas 

regras sociais de interação como também determina a própria perspectiva de cada 

agressão específica. Em outras palavras, o androcentrismo também repercute na 

própria indução de práticas violentas on-line, incluindo a participação de outras 

mulheres quando um conteúdo é publicado indevidamente.  

 A repercussão da exposição também depende das pretensões individuais de 

cada usuário, e a definição de relevância do conteúdo variar de acordo com cada 

caso. Há, também, fatores externos e internos que contribuem para essa abordagem 

violenta, como, por exemplo, a própria condição social e o teor do conteúdo divulgado, 

porque, em alguns casos, o conteúdo divulgado pode ser manipulado, total ou 

parcialmente, e isso pode amenizar ou agravar a violência. 

Em qualquer dos casos, a vítima sempre será prejudicada, até mesmo se 

considerarmos que, em algumas modalidades de exposição, como na revenge porn, 

o simples conhecimento da exposição por terceiros já gera uma realidade 

desabonadora para a vítima. O fato de haver mais propagação do conteúdo, em casos 

mais específicos, pode se apresentar como de mais risco, sem considerara 

continuidade delitiva do agressor. A manipulação do conteúdo, em situações 
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específicas, pode ser enxergada pela vítima como uma agressão ainda maior, uma 

vez que fica nítido que a finalidade da publicação é tão somente de atingir sua honra.  

Devido aos avanços tecnológicos que marcaram a terceira fase da Revolução 

Industrial, o ciberespaço, atualmente, resume uma dinâmica diferenciada nas relações 

sociais entre os indivíduos. No que se refere à violência de gênero, o linchamento 

virtual da vítima envolve algumas particularidades. Em primeiro lugar, a agressão 

experimentada no ciberespaço tende a repercutir também em suas relações 

cotidianas, especialmente quando essa exposição parte do sentimento de vingança 

do agressor. Em segundo lugar, a superexposição torna esse tipo de violência uma 

agressão contínua, uma vez que a vítima, provavelmente, terá essa exposição 

perpetuada na rede. Por fim, a indicação de culpa da vítima acaba por priorizar uma 

defesa objetiva de sua imagem em detrimento de uma iniciativa jurídica ou 

administrativa, visando inibir a propagação do conteúdo na rede.  

O linchamento virtual é, pois, resultado de uma insatisfação social que parte de 

preceitos equivocados acerca da autoria e da materialidade da agressão ainda reflexo 

do androcentrismo patriarcal que hoje não só impõe privilégios aos homens como 

tenta reduzir, a qualquer custo, uma superexposição da sexualidade feminina, ainda 

que, para isso, ela seja submetida ao vexame público. Em síntese, podemos ilustrar 

o processo de linchamento virtual da seguinte forma: 

 

Figura 2: Linchamento público e linchamento virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Primária - 2018 
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Partindo dessa realidade, é possível afirmar que, no Brasil, o aumento 

estatístico de vítimas on-line de crimes de pornografia não consentida refletiria 

também uma espécie de desterritorialização da violência contra a mulher, 

considerando, especialmente, essa realidade na rede. Seguindo o que nos ensina 

Haesbaerth, ao tratar de territórios, seria equivocado falar sobre desterritorialização 

com um olhar mais restrito, porque o deslocamento de indivíduos enseja, ao mesmo 

tempo, a reterritorialização em outro espaço diverso. Portanto, não se pode falarem 

indivíduo desprovido de território. 

Quando nos referimos à cibercultura e aos casos de violência de gênero 

decorrentes da prática de pornografia não consentida no ciberespaço, na perspectiva 

de uma análise teórica, essa aparente desterritorialização segue um contexto diverso, 

porque, ao mesmo tempo em que esse tipo de violência passa a tomar conta do 

ciberespaço, a crescer e a se materializar também faz o caminho inverso – retorna 

para o meio social e agride a vítima em ambos os espaços. Ou ainda, ela pré-existe 

no meio social e só se expandiu para o meio virtual, beneficiado pela liquidez da 

dinâmica on-line pós-moderna.  

Aqui, não poderia falar de desterritorialização (do meio físico para o digital), 

mas de reterritorializações, porquanto essa violência não deixou de existir no meio 

físico territorial, tão somente se desenvolveu e ganhou espaço em outros territórios 

com o auxílio da tecnologia. Em outras palavras, não estamos afirmando que a 

violência de gênero se exauriu nos territórios tradicionais, mas chamando à atenção 

para as facilidades que os meios tecnológicos propiciaram para expandi-la em outros 

múltiplos territórios. Em síntese, a presença do agressor no espaço virtual 

(ciberespaço) é apenas consequência da facilidade tecnológica oriunda da era da 

informação.  

 

2.6 Tutela jurídica nos crimes de pornografia não consentida 

Uma das grandes discussões atuais diz respeito à normatização que tutela os 

crimes de pornografia não consentida no ciberespaço. Isso porque, como já referimos, 

atualmente, o Brasil não dispõe de uma legislação específica que tutele crimes dessa 

natureza, o que não significa dizer que essas condutas estejam desprovidas de 

qualquer amparo jurídico, embora, considerando as particularidades que permeiam 
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cada um dos casos, a tipificação do fato pode desencadear mais atenção do Estado 

às ocorrências sociais quando esse tipo de violência acontece.   

As constantes transformações sociais experimentadas na última década 

também propiciaram mudanças nas relações dos indivíduos entre si, o que, 

inevitavelmente, também criou um ambiente favorável a conflitos entre eles. Por essa 

razão, alguns tipos de violência se destacaram no ciberespaço, dentre eles, os crimes 

contra a honra cometidos contra mulheres, por causa de sua simples condição de 

gênero, aqui entendido também como uma “marca de diferença biológica, linguística 

e/ou cultural” (BUTLER, 2003, p.28). Ressaltamos que, embora nossa legislação 

tenha evoluído em relação ao amparo legal a mulheres vítimas de violência – assunto 

de que trataremos mais à frente –é bem verdade que, ainda hoje, existe um número 

alarmante de mulheres que, diariamente, são vítimas de ilícitos praticados por meio 

da internet, como os crimes de pornografia não consentida, já definidos e explicados 

neste estudo.  

 Em um primeiro momento, a pornografia não consentida é enquadrada como 

um crime contra a honra, mais precisamente, como caso de injúria ou difamação, 

previsto no Código Penal Brasileiro. Na difamação (Art. 139 do CP), o agressor atinge 

a chamada honra objetiva da vítima, que é visível e fácil de conhecer.  É o que ocorre 

quando o conteúdo íntimo da vítima é divulgado na internet e passa a ser conhecido 

por terceiros. Nesse caso, a honra e a imagem da vítima foram maculadas 

abertamente, e sua situação poderá ser agravada permanentemente caso o conteúdo 

continue a ser difundido. Caracterizada a difamação, a reputação da vítima fica 

manchada socialmente. Bittencourt (2015) define a reputação como um conceito de 

cunho social, e a própria estima moral da vítima é baseada em seu direito de respeito 

social mínimo. Assim, quando o conteúdo íntimo privado da vítima é divulgado na 

internet, ou seja, torna-se público, estará caracterizado o delito do artigo 139 do 

Código Penal Brasileiro. Note-se que a difamação é facilmente identificada quando a 

prática de pornografia não consensual se configura na internet, porque a finalidade é 

de tornar público o conteúdo, sobretudo quando se trata de um caso típico de 

pornografia de vingança. 

Na injúria (Art. 140 do CP), a honra subjetiva da vítima – a que é mais restrita 

a ela mesma, ou seja, relacionada ao sentimento pessoal de cada um, em relação aos 

seus atributos pessoais (ISHIDA, 2015), fica comprometida. Diz respeito à sua 

dignidade e ao seu decoro (PRADO, 2003). Luiz Régis Prado (2003) nos ensina que 

esse delito pode ser praticado também por meio de escritos, desenhos e imagens, e 
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que essa conduta é punível, ainda, quando a qualidade atribuída a outrem é 

verdadeira. O crime fica caracterizado quando a vítima tem conhecimento da ofensa 

(ZANIOLO, 2012). Então, se a divulgação ofendeu o decoro ou a dignidade da vítima, 

no momento em que ela constata essa ofensa, fica caracterizado o crime de injúria. É 

importante observar que é possível caracterizar a injúria sem caracterizar a difamação 

nos casos de exposição não consensual. Para isso, basta que a agressão seja dirigida 

diretamente à vítima e não chegue ao conhecimento de terceiros. 

 Convém enfatizar que não existe um tipo de pena para discriminar a pornografia 

de vingança como um crime, porém ela também atinge bens que já são juridicamente 

tutelados, como a honra e a dignidade das vítimas. Fernandes (2015, p. 109) assevera 

que: 

 

Situação muito grave, que não encontra o devido amparo na 
legislação, diz respeito à publicação de cenas íntimas ou de nudez da 
vítima. A exposição da intimidade da mulher pelo parceiro, perante 
filhos, familiares, círculo social, causa grandes transtornos e dano 
irreparável. Com a facilidade que a Internet oferece, essas imagens 
ingressam em redes de relacionamento, passam a ser exibidas em 
diversas páginas e por muito tempo atormentam e causam dano moral 
à vítima (FERNANDES, 2015, p.109). 
 

Em casos específicos, o crime de ameaça (Artigo 147 do CP) e, até mesmo, o 

de extorsão (Artigo 158 do CP) também podem se configurar. A extorsão se 

caracteriza quando há constrangimento diante de um caso de violência ou de grave 

ameaça, com o intuito de obter alguma vantagem econômica indevida. É o caso, por 

exemplo, da situação em que o agressor se utiliza do conteúdo íntimo alheio de que 

dispõe para chantagear a vítima a retomar um relacionamento ou a ter relações 

sexuais com ela, exigindo determinada vantagem econômica. Nesse caso, é possível 

que a injúria e a difamação também se confirmem. Para isso, basta que tenha havido 

sucessivos atos e a consequente prova da alegação. Havendo esse constrangimento 

sem que haja o fim de obter finalidade econômica, possível também caracterizar o 

constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal).  

Ocorre, porém, que, nos crimes de pornografia de vingança, o dolo é 

fundamental para caracterizar a prática, ou seja, o agente divulga o conteúdo com o 

pleno propósito de prejudicar a vítima, sem que haja qualquer dúvida sobre a intenção 

do agente. Aquele que posteriormente se vale da publicação para dar sequência ao 

ato e ajuda a espalhar o conteúdo, também comete o crime, e essa conduta poderá 

se enquadrar como difamação, como já referimos. 
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Assim, além da dificuldade de se fazer essa distinção de condutas na prática, 

há uma série de outras consequências que essa exposição pode gerar para a vítima, 

como a aversão social em relação a ela, que poderá induzi-la ao suicídio. Isso porque 

a mulher, diferentemente do homem, vive em outra realidade social no que diz respeito 

à exposição de sua sexualidade. Outro problema verificado referente aos crimes de 

pornografia não consentida é a dificuldade de notificaras ocorrências. Isso ocorre 

porque as pessoas não se dispõem a procurar a autoridade policial quando são 

vítimas de violência, seja por medo do agressor, seja pelo receio de uma nova 

exposição.  

Em vigor desde 2012, a Lei 12.737, denominada de ‘Lei Carolina Dieckmann’, 

em decorrência da publicação não autorizada de fotos íntimas da atriz brasileira de 

mesmo nome ter repercutido no país, também surgiu como um reforço para a tutela 

de crimes digitais que envolvem a intimidade e a vida privada da vítima na internet. 

Essa lei modificou o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 

com o objetivo de tipificar delitos informáticos, e embora seja um marco no amparo a 

vítimas de crimes digitais, trata, especificamente, dos casos de invasão de dispositivos 

eletrônicos para ter acesso ao conteúdo privado, o que não inclui, necessariamente, 

todos os casos de pornografia não consentida praticados na internet, já que o 

conteúdo íntimo divulgado é, por vezes, produzido e enviado pela própria vítima ou 

produzido pelo próprio agressor, sem que haja invasão a qualquer tipo de mídia digital. 

Em síntese, o novo dispositivo não abarca todos os ilícitos que podem ser praticados 

no ciberespaço (FIORILLO; CONTE, 2016). 

No Brasil, a lei que trata do marco civil da internet também visou tutelar os 

crimes de pornografia não consensual na rede, no que se refere a responsabilizar os 

provedores que armazenam esse conteúdo publicado. Editada em 2014, a Lei 12.965, 

no artigo 21, dispõe sobre a responsabilização subsidiária desses provedores caso o 

conteúdo íntimo indevidamente publicado não seja retirado imediatamente depois que 

a vítima proceder à notificação sem que seja necessária qualquer manifestação 

judicial. Esse processo visa, dentre outras finalidades, inibir o exercício irresponsável 

da liberdade de expressão (BRITO; LONGHI, 2014). Tal medida é sobremaneira 

relevante, na medida em que a agilidade no processo de retirada dos arquivos tende 

a evitar que seja disseminada rapidamente na rede, que ficaria prejudicada caso fosse 

necessário aguardar uma decisão judicial para que essa medida fosse tomada. O 

legislador foi claro, ao estabelecer o chamado notice and take down, em que cabe 

unicamente ao provedor analisar o conteúdo abusivo e retirá-lo (GONÇALVES, 2017). 
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Portanto, a própria liberdade de expressão é condicionada ao responsável pelo 

usuário dentro do ciberespaço. A crítica à neutralidade da rede não pode jamais afetar 

a busca pela neutralidade do conteúdo (BRITO; LONGHI, 2014). Hoje, a 

acessibilidade da vítima na busca por uma tutela específica do Estado envolve 

discussões diversas que têm formado uma série de novas vertentes acerca de 

políticas públicas que visem amparara vítima do cibercrime de pornografia não 

consensual e da consequente proteção desses Direitos Humanos também no 

ciberespaço, afinal, “a internet, como a água, dá a vida, mas também afoga” 

(FIORELLI; MANGINI, 2015, p. 294). Portanto, invocar direitos, como a liberdade de 

expressão, para justificar comentários preconceituosos por meio do linchamento 

virtual, não inibe a caracterização do crime. Sobre isso, Rossini é categórico: 

 

De fato, a liberdade de expressão que tinge seu ápice através da 
internet, permite que pessoas com desvio de caráter manifestem seus 
mais odiosos preconceitos, constituindo um paradoxo que a alta 
tecnologia instaura, pois, ao mesmo tempo em que a Rede oferece 
tablado para que qualquer indivíduo manifeste seu pensamento, cria 
grupos reacionários dos mais variados matizes. É o outro lado da 
moeda. É a “modernidade ao contrário” (ROSSINI, 2004, p. 206).  

 

A diversificação de práticas criminais na internet mantém a vítima retida em 

uma realidade ainda mais isolada, a depender do caso. Em situações em que se 

confirma a prática de pornografia de vingança, os resultados negativos são sempre 

notórios e repercutem diretamente na imagem da vítima em todo o núcleo social em 

que ela se insere. Podemos dizer que a prática de pornografia não consensual não 

afeta somente o psicológico e a dignidade da vítima, mas também sua possibilidade 

de agir. Explicamos. 

Se considerarmos, por exemplo, que, ao se deparar com a exposição de algum 

arquivo íntimo seu indevidamente publicado na internet, a vítima terá como opção uma 

“nova” exposição, ao levar o fato ao conhecimento das autoridades ou, ainda, uma 

nova ridicularização pública, porquanto a iniciativa de denunciar chegaria ao 

conhecimento de terceiros que poderiam culpá-la pelo fato, razão por que a opção 

mais adequada para a vítima passa a ser o silêncio. Em outras palavras, além de 

sofrer a agressão inicial e o linchamento decorrente dessa agressão, a vítima se 

depara com uma repressão social negativa, que tende a neutralizar qualquer tipo de 

ação. 
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Na prática, a ação social acaba agindo a vítima duas vezes: quando a lincha e 

quando a intimida, mas o agressor só é considerado responsável pela agressão inicial 

(de divulgação). Não estamos a dizer que isso reduza ou encerre a responsabilidade 

do agressor. Nossa intenção é, tão somente, de chamar à atenção para os resultados 

que só passam a ter algum significado (repercussão) social quando os indivíduos 

fazem uma ação coletiva que reitera a violência inicial já sofrida pela vítima.  
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CAPÍTULO III 

O AGIR ON-LINE 

 

3.1 A virtualização do social e a promoção dos Direitos Humanos no ciberespaço  

No Brasil, a atividade estatal de controle do ciberespaço tem se mostrado cada 

vez mais dinâmica e contraditória ao longo dos anos. Dinâmica, por exigir, cada vez 

mais, novos instrumentos e ferramentas de controle e de repressão a práticas 

violadoras de direitos fundamentais na rede, e contraditória, porque ainda enseja uma 

série de intermináveis debates acerca de ocorrências que vão se modernizando e 

fazendo mais vítimas diariamente, sem que tenhamos uma resposta plenamente 

eficaz, imediata e concreta para o enfrentamento dessa realidade.  

Em que pese a existência dessa realidade não uniforme na rede, Pierre Lévy 

(1999) nos chama à atenção para as consequências da irreversibilidade da 

virtualização na vida social dos indivíduos, cujos efeitos não podem ser 

desconsiderados individualmente, apesar de as consequências desses 

desdobramentos nas dinâmicas sociais serem imprecisas. De uma forma ou de outra, 

essa expansão do ciberespaço também contribui para que as relações sociais sejam 

concretas, embora não mantenham, entre si, a mesma constância. Segundo Lévy, “a 

ascensão do virtual provoca a do atual, mas a primeira desenvolve-se mais rápido que 

a segunda” (LÉVY, 1999, p. 215). De forma geral, as interações humanas se 

contemplam das constantes modificações dessas ferramentas de comunicação, das 

mais remotas às mais atuais. 

No caso da exposição íntima não consentida, como já referimos, o lapso de 

tempo entre a prática ilícita e a efetiva atuação reprimenda ou de supressão do 

conteúdo indevidamente divulgado é fundamental para dirimir ou amenizar os danos 

sofridos pela vítima. Porém, para essa ação seja imediata por parte dos dispositivos 

de segurança ou dos próprios responsáveis pela administração do conteúdo na rede, 

como os provedores, a vítima deve agir imediatamente diante da violência sofrida, o 

que, nem sempre, é possível, devido às variáveis que se apresentam em cada caso 

concreto. Mais do que isso, é preciso que a própria vítima saiba de quais meios pode 

se valer para se amparar contra esse tipo de agressão. É aí que surgem as políticas 

públicas. 
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Atualmente o Brasil conta com um amparo relativo de políticas públicas de 

prevenção, controle e combate à violência contra a mulher, embora ainda haja muitas 

dificuldades para se efetivarem essas políticas em alguns lugares, como, por exemplo, 

no ciberespaço, que, pela própria natureza, já é visto como um ambiente vulnerável e 

difícil de controlar, apto não só a dissolver o indivíduo como também a torná-lo mais 

um item oriundo das relações firmadas dentro do ciberespaço (RUDIGER. 2002).    

Essa vulnerabilidade social antecede a própria construção da ideia de 

ciberespaço em si, exatamente se considerarmos que os fatos sociais nada mais são 

do que consequências da própria interação humana, e a violência de gênero, tão 

somente, o resultado de uma reterritorialização desse tipo de agressão. 

Essa reterritorialização da violência decorre do processo natural das relações 

humanas que, constantemente, identifica e dinamiza os ambientes onde a conexão 

entre os indivíduos é, de certa forma, favorável. No ciberespaço, essa é ainda mais 

complexa em algumas particularidades, como no cyberbullying. O bullying 2.0, como 

também é conhecido, surge a partir da manutenção das relações sociais decorrentes 

das TICs (tecnologias de comunicação e informações (FIORILLO; CONTE, 2016), e 

é, hoje, mais do que propriamente um tipo de violência em si, porque pode não ser a 

causa específica que vai determinar uma dada agressão, embora, em geral, sua 

prática evidencie tão somente um meio de violência específica.  

Podemos dizer que o cyberbullying é o modo como esse tipo de violência vai 

se voltar contra a vítima, como se efetivará, e a efetivação pode ter como ponto de 

partida outro tipo de violência previamente concretizada. Como exemplo, podemos 

mencionar alguém cuja aparência física foi criticada e que, por causa disso, foi vítima 

de cyberbullying. Por mais agressivo e prejudicial que seja essa prática, não houve 

qualquer fato anterior que se somasse à segunda agressão oriunda do cyberbullying. 

O mesmo não ocorre com as vítimas de pornografia não consentida, que, além de 

sofre devido à exposição não autorizada, ainda são vítimas do linchamento virtual 

geral. O cyberbullyning, nesse caso, pode vir depois ou concomitante à primeira 

agressão, tudo dependerá do momento em que a vítima passa a ter ciência de sua 

exposição não autorizada, que, em alguns casos, até poderá ser evitada. 

Em qualquer dos casos, as providências tomadas pelas vítimas vão definir, em 

geral, os desdobramentos de cada caso, porque uma prática de ameaça seguida do 

silêncio da vítima não só vai dificultar a identificação e a punição do agressor, como 

também será um caso a menos nas estatísticas de vítimas desse tipo de violência. 

Mais do que isso, vai desencorajar outras vítimas a tomarem atitudes em casos 
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semelhantes. Por essa razão, as políticas públicas são sobremaneira importantes 

para amparas as mulheres vítimas dessa violência.  

Na prática, os crimes de violência contra a mulher, como os casos de exposição 

da intimidade na internet, são grandes exemplos de que a omissão da vítima tem se 

tornado algo comum, embora esse “grito de socorro” já se mostre evidente nesse 

mesmo território onde a violência ocorre: o ciberespaço. As políticas públicas de 

proteção aos direitos das mulheres não só têm o apoio do Estado, como garantidor 

de seus direitos, como também da iniciativa privada e de Organizações não 

governamentais, que já se apresentam como uma alternativa para apoiar a mulheres 

vítimas de violência no ciberespaço.  

ONGs de proteção aos direitos humanos na internet são ferramentas de auxílio 

e de apoio às vítimas, tanto por meio de orientações e de acompanhamento, quanto 

de ações diretas de denúncias de condutas violentas. De modo geral, essas ações 

também são políticas públicas, uma vez que o fim da iniciativa é tão somente de 

atender a uma necessidade coletiva. Em outras palavras, uma política não é 

considerada pública por causa do ente que a cria, mas do público a que se destina. 

Se este último for a própria sociedade, tal ação pode ser considerada uma política 

pública.  

Um exemplo típico desse tipo de política de promoção de direitos humanos na 

Internet é a desenvolvida atualmente pela SaferNet. Fundada em 2005, a ONG já 

recebeu mais de três milhões de denúncias anônimas sobre crimes cibernéticos no 

mundo18e dispõe de duas ferramentas principais de apoio: o Hotline, um canal de 

denúncias contra crimes diversos, como pornografia infantil, xenofobia, racismo, 

tráfico de pessoas, entre outros; e o Helpline, o canal geral de atendimento que é 

apoiado por chats e e-mails. Por meio dele, a vítima pode ser atendida e 

acompanhada por psicólogos on-line, que auxiliam as pessoas que sofrem violência 

e encaminhar denúncias por meio de parcerias com autoridades policiais e judiciais.  

Desde o ano de 2007, essa estatística de atendimento vem sendo divulgada no 

portal da SaferNet.  

 

 

 

                                                           
18As denúncias ocupam, aproximadamente,668.288 páginas (URLs). Os dados são da Central Nacional 

de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, disponível em: 
http://indicadores.safernet.org.br/index.html>. Acesso em 30 de dez. de 2017.  
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Gráfico1: Acumulativo do número de atendimentos realizados pela SaferNet 

(Chat e e-mail: 2007-2017) 

 

 

Fonte: Indicadores SaferNet – 2018. 

 

O gráfico mostra o avanço no número de atendimentos de 2007 a 2017, no 

canal helpline da ONG. Foram 264 atendimentos via e-mail, no primeiro ano, mais de 

13 mil atendimentos no acumulativo até o ano de 2017. No atendimento via chat, entre 

2011 e 2012, foram 349 atendimentos, que, em 2017, totalizaram 2.543 atendimentos 

ao todo.  

A ONG também passou a fazer um balanço dos principais tópicos temáticos 

sobre violações a respeito dos quais os internautas brasileiros pedem ajuda. Os casos 

de sexting e de exposição íntima ficaram em segundo lugar, com 301 atendimentos 

on-line, à frente, por exemplo, de tópicos como fraudes, golpes, problemas com dados 

pessoais etc. 

Por outro lado, a estatística da ONG também mostra a evolução no atendimento 

a mulheres vítimas de sexting/exposição íntima desde 2012.  

 

Gráfico 2: Evolução do número de atendimentos de mulheres por tópico da 

conversa (sexting/exposição íntima) - 2012-2017 
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Fonte: Indicadores SaferNet- 2018 

Os números anteriores evidenciam um inquestionável aumento da demanda de 

auxílio pelas vítimas nos casos de sexting e exposição da intimidade, que passaram 

a identificar essas ferramentas on-line como um primeiro refúgio pós-agressão. A 

partir de 2014 os índices sofreram algumas variações, permanecendo, porém, acima 

de duzentos atendimentos ano. Não há, nos indicadores da ONG, uma apuração 

isolada sobre casos que envolvam revenge porn, que, como já referimos, é uma 

espécie do gênero pornografia não consentida. Outro detalhe importante diz respeito 

aos números de atendimento por cyberbullying/ofensa que também cresceram 

substancialmente nos últimos anos na mesma estatística da ONG, de 173 casos, em 

2015, para 202em 2016 e 242 em 2017.  

Os casos registrados de sexting/exposição íntima retomam o debate sobre os 

casos subnotificados, considerando que o próprio acesso ao ciberespaço não é 

garantido a todos, e que muitas das vítimas ainda desconhecem essas ferramentas 

de prevenção a esse tipo de violência de gênero. Para tornar evidente essa evolução, 

basta saber que, enquanto em 2017 a ONG registrou 204 atendimentos de mulheres 

vítimas de exposição, só houve 36 registros de denúncias de pornografia infantil 

envolvendo também mulheres, e 34 de aliciamento sexual infantil, casos que, 

diariamente, são relatados na mídia, discutidos e implementados em políticas 

públicas. Convém enfatizar que acesso ao canal não seria uma dificuldade para 

registrar esses casos de violência contra menores, uma vez que, segundo o número 

de atendimento por perfil etário, adultos e adolescentes são, quase sempre, maioria 
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nos acessos ao canal. Das vítimas que procuraram o canal Helpline para serem 

atendidas, no caso de sexting, 96% informaram que o procurariam novamente, ainda 

segundo indicadores da ONG.  

Observemos que, diferentemente dos crimes de pornografia infantil, por 

exemplo, os crimes de pornografia não consentida não constam no canal de denúncia 

hotline do portal como opção de acesso aos usuários, embora seja um dos principais 

assuntos disponíveis no canal de ajuda e de orientação (helpline). Essa exclusão nos 

remete à própria informação institucional da ONG, que deixa claro todo o 

procedimento realizado quando do recebimento das denúncias ou atendimento às 

vítimas, em que se excluem os crimes em que a ação penal não é de natureza pública 

incondicionada à representação. A pergunta premente é: Os crimes de pornografia 

não consentida, afinal, enquadram-se, necessariamente em que tipo penal, 

considerando que não há uma tipificação específica para esse tipo de violência no 

Brasil? Vamos observar que, apesar de toda a discussão sócio antropológica acerca 

desses fatos, a premissa de todo esse amparo é exatamente a de garantir não apenas 

a integridade física da vítima, mas também, sobretudo, sua integridade moral e 

psicológica.  

3.2 As Marias da “Rede”: a fragmentação da violência do “ser ela” perante “todos” 

 No Brasil, um dos grandes “dilemas” no tocante à violência contra a mulher hoje 

diz respeito às sanções legais aplicadas aos agressores quando ocorre esse tipo de 

violência. Mais do que uma pena propriamente dita, há de se questionar também a 

aplicabilidade dessas punições, ou seja, a forma com que essas medidas reprimendas 

são aplicadas. Para tanto, é necessário, que a conduta se enquadre em um tipo penal 

específico. Esse debate sobre punibilidade também requer certo cuidado, porquanto 

a variação de conceitos acerca desses fenômenos criminais também gera 

controvérsias nos mais diversos campos sociais.  

Editada em 2006, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, surgiu 

como resposta ao aumento do número de crimes contra a mulher no Brasil, os quais, 

culturalmente, eram vistos como um problema de intimidade, ou seja, de única e 

exclusiva responsabilidade dos envolvidos (CAVALIERI FILHO, 2015). Devido à 

lacuna existente na tutela específica dos crimes de pornografia não consentida na 

internet, a Lei Maria da Penha também surgiu como uma alternativa de amparo aos 

crimes de direitos humanos na internet, uma vez que o conceito de violência trazida 
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no artigo 7º da referida lei também abrange casos de violência moral e psicológica, 

exatamente os tipos que ocorrem no ambiente digital. 

O “poder informático”, que modificou a dinâmica social e tornou-a mais 

transparente (PAESANI, 2000), é o mesmo recurso que torna a internet um canal 

aberto para uma ascensão cibercriminosa. A falta de informação da vítima atingida 

por essa prática violenta ainda é um dos maiores problemas nos crimes de pornografia 

não consentida na internet, porque a situação hostil vivenciada pela vítima, em 

decorrência da imposição do agressor nessa relação de poder, acaba por gerar um 

isolamento ainda mais severo em alguém que já experimenta uma situação de timidez 

e de opressão dentro do seu núcleo social (TRINDADE, 2014).  

Ocorre que, como a prova é um fator determinante para caracterizar o ilícito 

penal, a própria dificuldade de produzir, em alguns casos, não só vai indicar que o 

ciberespaço é um ambiente favorável a tais práticas, como também difundir ainda mais 

a ideia de impunidade, tão discutida e tão criticada até então. A violência psicológica, 

por exemplo, ficaria caracterizada pelo simples receio da vítima de ter sua intimidade 

exposta na internet por meio de uma ameaça. Então, questionamos: Como comprovar 

a autoria nesses casos? 

Partindo do anonimato na maioria dessas ocorrências, há ainda a própria falta 

de interesse do receptor em se deparar com conteúdo íntimo da vida de outrem, 

especialmente se a vítima é alguém da família ou muito próxima do seu núcleo 

familiar. Nesse sentido: 

 

Kymberly J. Mitchell, David Finkelhor e Janis Wolak, da Universidade 
de New Hampshire, desenvolveram um trabalho denominado “A 
exposição da juventude a material sexual não desejado na internet – 
uma pesquisa nacional de risco, impacto e prevenção”, em que jovens 
entre 10 e 17 anos foram arguidos acerca de suas exposições à 
pornografia na rede mundial de computadores. A partir disso, 
descobriu-se que os principais meios que levam material de conteúdo 
indesejado aos olhos do usuário jovem são as buscas de internet, as 
leituras de e-mail ou o clicar em links contidos neles e, ainda, os 
programas mensageiros instantâneos, e que os materiais são, 
maciçamente, nudez, intercurso sexual e violência (sexual ou não) 
(SYDOW, 2015, p.201). 

 

É bem verdade que essa exposição não vai atingir somente a vítima direta, cujo 

conteúdo íntimo foi divulgado, mas também todo o seu núcleo social mais próximo, 

incluindo a própria família. Situações extremas como essa, que podem levar a vítima 
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a enxergar a prática do suicídio19 como a única saída, mostram, mais uma vez, que é 

preciso retirar o problema da violência doméstica da esfera privada e levá-la para a 

esfera pública (BIANCHINI, 2016). 

Socialmente, a lei Maria da Penha ainda é enxergada de forma mais restrita no 

que se refere ao alcance dos casos de violência. Isso ocorre porque, culturalmente, a 

ideia de violência contra a mulher ainda é vista de forma limitada, envolvendo apenas 

à violência física, o que leva a fomentar discussões diversas acerca da aplicabilidade 

da lei Maria da Penha no caso de crimes digitais. 

 A violência psicológica é a que pode causar um dano de natureza emocional, 

que humilha, constrange, ridiculariza e prejudica a autoestima da vítima, seguindo o 

que define o artigo 7º, inciso II da referida lei. A partir dessa análise isolada, 

observamos que a lei se reservou a tutelar também a violência não física, mas que 

também está apta a causar danos à vítima e definiu a chamada violência moral, 

legalmente conceituada como qualquer conduta que se configure como calúnia, injúria 

e difamação, o que já foi discutido anteriormente. Então, quando acontece um caso 

de pornografia não consentida na internet, e considerando que a Lei 11.340/2006 

ampara seguramente as vítimas, quando da prática genérica de violência de gênero, 

ela se aplicaria aos casos em discussão? 

 O artigo 41 da Lei 11.340 estabelece que aos crimes de violência doméstica e 

familiar que envolvam a mulher não se aplica a Lei 9.099/95, a que trata dos juizados 

especiais cíveis e criminais. Na prática, essa não aplicação também repercute na 

própria ação penal com crimes dessa natureza. Explicamos. 

 É pacífico o entendimento, nos tribunais superiores, da natureza jurídica da 

ação penal nos crimes que envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha. Essas ações 

são de natureza pública incondicionada, a vítima não precisa se manifestar para iniciar 

a ação. A lei 9.099/95, em seu artigo 88, determina que os crimes de lesão corporal 

leve e culposa dependem de representação para que a ação penal se inicie. Isso 

significa que a vítima deve tomar a iniciativa para que o processo criminal seja iniciado. 

Como a Lei 11.340/06 cita a não aplicação da Lei 9.099/95 para os crimes domésticos 

                                                           
19A italiana Tiziana Cantone ceifou a própria vida, no ano de 2016, depois que um vídeo íntimo seu foi 
publicado na internet. Como o vídeo teve mais de um milhão de visualizações, as agressões se 
tornaram constantes e fizeram Tiziana mudar de emprego e tentar mudar de nome. Porém, a 
morosidade na remoção do conteúdo da internet fez com que fosse difundido de forma mais célere. No 
fim, ainda lhe restou o pagamento de custas do processo judicial. Segundo o próprio Primeiro-ministro 
italiano Matteo Renzi, "é uma batalha cultural, social e política. A violência contra a mulher é um 
fenômeno que podemos erradicar." (matéria disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37383852).  
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de violência de gênero contra a mulher, a ação penal para os crimes de violência leve 

e culposa passa a ser também de natureza pública incondicionada. E a violência 

decorrente da prática de pornografia não consentida na internet? 

 A Lei 11.340/2006 se resumiu a tratar dessa modalidade de violência física para 

definir a natureza jurídica da ação penal baseada na não aplicabilidade da Lei 

9.099/95 e deixou de fora, por exemplo, os próprios crimes contra a honra, descritos 

no capítulo V do Código Penal Brasileiro, cuja ação é de natureza privada. Porém, 

estabelece que a vítima deve fazer a queixa-crime a para iniciar a ação penal. O 

debate sobre a pena a ser aplicada ao caso concreto também se inclui nessa 

discussão, porquanto é através dela que o crime se insurge no conhecimento social 

(DURKHEIM, 2007). 

Em síntese, embora a própria Lei 11.340/2006 cite os tipos de violência a serem 

tutelados, se houver uma exposição íntima que se caracterize como violência moral, 

que inclui os crimes contra a honra, a ação penal só terá início se a vítima apresentar 

queixa crime. Aqui, vemos mais uma faceta dessa fragmentação da criminologia pós-

moderna que envolve a violência de gênero, tanto para se discutir sobre a inserção 

de tipos penais mais concretos, visando inibir esse tipo de violência no ciberespaço, 

quanto para reafirmar a importância do papel da mulher na autonomia e no próprio 

direito de escolher para se empoderar diante da violência sofrida (FERNANDES, 

2015).  

Importa lembrar, ainda, que a tutela legal que caracteriza a violência doméstica 

familiar não exige coabitação, ou seja, basta que exista ou tenha existido relação 

íntima de afeto entre a vítima e o agressor, o que demonstra, mais uma vez, a 

compatibilidade da conduta com a tutela oferecida e a possibilidade de ser aplicada, 

embora a própria edição da lei seja entendida como medida político-criminal, e não, 

necessariamente, punitivista (BIANCHINI,2016). Importa ressaltar, também, que os 

crimes de pornografia não consentida, caracterizados como crimes contra a honra, 

pode se mostrar bem mais danoso na prática do que propriamente um crime de lesão 

corporal leve, cuja ação penal é, conforme já definimos, de ação pública 

incondicionada. 

Além da repercussão jurídica, importa mencionar outras propostas legislativas 

que visam alterar a Lei 11.340/2006, visando incluir no rol do amparo aos crimes 

digitais os decorrentes da violência no ciberespaço, o que, consequentemente, 

abarcaria os crimes de pornografia não consensual. Parte da doutrina discute nessas 

propostas sobre a criação de um novo tipo penal com a inserção da prática de 
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pornografia não consensual como um crime contra a liberdade sexual, o que incidiria 

na alteração do Código Penal Brasileiro20. Valente, Neris, Ruiz e Bulgarelli (2016) nos 

chamam a atenção para os projetos de lei sobre a matéria apresentados até então em 

que não há restrição de tutela para os casos que envolvem conflito de confiança ou 

de revanche, ou seja, os casos de revenge porn. Assim, esses projetos sobre a 

matéria visam a mais amparo para as vítimas desse tipo de violência no ciberespaço. 

Todavia, os autores criticam essa mesma possibilidade de alterar a Lei 11.340/2006, 

uma vez que ela já abarca os tipos de violência decorrente da exposição não 

consentida da vítima (VALENTE; NERIS; RUIZ; BULGARELLI, 2016).  

Em se tratando de uma violência moral ou psicológica, a própria Lei 

11.340/2006 aparece como norma a tutelar, em especial, se considerarmos a própria 

finalidade pela qual foi editada. Tanto é que o artigo 7º da referida lei, que define os 

tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, já classificam, além da 

violência física e sexual, a própria violência psicológica e moral como parte de sua 

tutela normativa. Assim, a Lei 11.340/2006, mais do que uma norma jurídica genérica, 

ela representa, em sua própria essência, um meio de amparo para a vítima quando é 

necessária tutela para expor sua intimidade no ciberespaço. 

 

3.3 O comportamento social na perspectiva do ciberespaço 

Direcionando o referido estudo para uma análise mais pontual acerca do 

linchamento virtual nos casos de exposição não consentida da intimidade, também foi 

analisado o comportamento social quando foram publicadas notícias jornalísticas 

sobre a temática em estudo. Essa análise utilizou o próprio ciberespaço e selecionou, 

como amostra, três notícias jornalísticas publicadas de 2015 a 2017, em que se 

analisaram os discursos apresentados em cada uma das notícias selecionadas.  A 

rede social on-line escolhida foi o Facebook, em que as relações sociais ocorrem com 

mais intensidade, além de também reunir o maior número de usuários, como já nos 

referimos ao longo da pesquisa. Todas as notícias foram escolhidas de forma aleatória 

dentro do contexto temático em estudo, considerando ainda a sua repercussão, bem 

como o número de curtidas e manifestações dos usuários acerca dos respectivos 

                                                           
20Há, ainda, o projeto de lei 5555/2013, proposto pelo Senador João Arruda, em 2013, que visa alterar 
a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Dentre as alterações, a proposta acrescentar o inciso IV no 
artigo 7º da referida lei, estabelecendo assim, mais uma forma de violência doméstica e familiar contra 
a mulher no Brasil.  
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discursos. Sobre a pesquisa qualitativa na internet, Fragoso, Recuero e Amaral nos 

ensinam: 

 

A pesquisa qualitativa visa uma compreensão aprofundada e holística 
dos fenômenos em estudo e, para tanto, os contextualiza e reconhece 
seu caráter dinâmico, notadamente na pesquisa social. Nesse 
contexto, o número de componentes da amostra é menos importante 
que sua relevância para o problema de pesquisa, de modo que os 
elementos da amostra passam a ser selecionados deliberadamente, 
conforme apresentem as características necessárias para a 
observação, percepção e análise das motivações centrais da pesquisa 
(FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011, p. 67). 
 
 

A primeira postagem datada de 2015 foi publicada na página oficial do Portal 

Folha de São Paulo no Facebook, com o título ‘Homem pega 18 anos de prisão nos 

EUA por criar site de vingança pornô’21. A segunda manchete em análise data de 

dezembro de 2016 e foi publicada na página oficial do portal BBC – Brasil no 

Facebook, intitulado ‘O impactante vídeo das autoridades britânicas para alertar sobre 

chantagem após o sexting22’. Por fim, a última notícia analisada foi publicada no Portal 

Folha de São Paulo em 2017, no Facebook, com o título ‘Crime na internet é ferida 

aberta, diz mãe sobre fotos nuas postadas na internet’23. Os discursos analisados em 

todas as publicações e foram interpretados conforme o método de análise de 

conteúdo proposto por Laurence Bardin, por meio da análise categorial. Para Bardin 

(2016), a análise de conteúdo é dividida em três fases: a de pré-análise, a de 

exploração do material e a do tratamento dos resultados: inferência e interpretação. 

“Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem 

em comum com os outros” (BARDIN, 2016, p. 148). Os discursos analisados partiram 

da sua relevância observada em cada uma das manchetes apresentadas, dentre as 

quais, o maior número de curtidas e interação de internautas.  

 
 
3.3.1Vítimas virtualizadas: exposição como causa da violência? 
 
  

Na análise pontual dos discursos realizados na primeira notícia objeto deste 

estudo, extraímos os discursos mais relevantes e dividimos em categorias que se 

                                                           
21 Disponível em: https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1049118178463518. 
22 Disponível em: https://www.facebook.com/bbcbrasil/posts/10154091309047816. 
23 Disponível em: https://www.facebook.com/folhadesp/posts/1837011709674157. 
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incluem no contexto da pesquisa: questões de gênero, desdobramentos jurídicos e 

questões socioculturais, conforme se observa na categorização abaixo: 

 

 

Quadro 1- Pornografia não consentida e punição – Notícia1 (2015) 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões de gênero 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Culpabilidade da vítima 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cautela quanto à exposição 

no ciberespaço 
 
 
 

 
 
 
Possibilidade de mudanças 

na legislação nacional 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vulnerabilidades do sistema 

de justiça  
 
 
 
 
 

“Ele está super errado, mas 
quem cai nessas armadilhas 
é quem não tem menor 
pudor em mostrar seus 
corpos na net, mostrando ter 
pudor zero, depois ainda 
acham que são injustiçadas, 
dá nisso... ninguém coloca 
arma na cabeça delas e fala 
para se ‘mostrarem’ na 
net...” [...] A.L (1) 
 
 
 
 
“[...] Quem não resguarda 
nem sua intimidade pra mim 
tem que repensar muita 
coisa”. A.L (2) 
 
 
 
 
 
“Tem que servir de modelo 
para o Brasil. Temos muitas 
jovens sofrendo na mão 
desses moleques.” L.P (3) 
 
 
 
“Deveria pegar é perpétua 
por todas as vidas que ele já 
destruiu, assim como os 
responsáveis por enviar as 
fotos deveriam ser punidos 
com severidade também”. Y. 
M (4) 
 
 
 
“Aí a pessoa mata os pais, 
aqui no Brasil, e pega, quem 
sabe, 15anos.” S.M (5) 
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Desdobramentos jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desdobramentos jurídicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questões socioculturais 

 
 
 
 
 

 
 

Vulnerabilidades do sistema 
de justiça  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulnerabilidades do sistema 
de justiça  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cultura brasileira na internet 
 
 
 
 
 
 

“Lá a justiça é prá valer” P.M 
(6) 
 
“Aqui ia sair pela porta da 
frente” A.R (7) 
 
“Justiça existe nesse país”. 
W.M (8) 
 
“No Brasil, iam achar mil 
motivos para falar que tá 
errado prender o cara.” 
R.S(10) 
 
“País com lei é outro nível”. 
B.S(11) 
 
“Aí a pessoa mata os pais 
aqui no Brasil, e pega quem 
sabe 15anos.” N.Q(12) 
 
“Com certeza, ele vai pegar 
os 18 anos mesmo...aqui ia 
ser ouvido e ia sair pela porta 
da frente” E.Q. (13) 
 
“No Brasil, ele pagaria 
algumas cestas básicas e 
voltaria a cometer crimes”. 
C.L (14) 
 
“Pais com justiça é outra 
coisa”. F.B (15) 
 
 
“Isso é justiça de país sério 
que protege seus cidadãos.” 
E.B (16) 
 
“enquanto no Brasil 
monstros abusam de 
mulheres e crianças e nem 
pegos são” R.G (17) 
 
“Aqui ia pegar 18 minutos”. 
F.S. (18) 
 
 
“Aqui ele ia pegar famae 
ainda iria virar político” R.A. 
(19) 
 
 
“Se fosse aki, iam ficar 
compartilhando os vídeos no 
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Questões socioculturais 

 
 
 
 

Cultura brasileira na internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insatisfação quanto a 
conduta do agressor 

facebook e lascando a 
menina”. K.R (20) 
 
“Se fosse no Brasil, ele ia 
virar deputado Federal” W.S 
(21) 
 
“Agora é só esperar o Gugu 
homenageá-lo” (22) 
 
 
 
 
“Tome, os prisioneiros vão 
brincar com você e te colocar 
na internet. Vamos ver como 
se sai nessa”. P.F (23) 

 

Fonte: Primária, 2018.  

 

 

Os discursos analisados denotam que, algumas vezes, a vítima também é 

apontada como culpada pela exposição não consentida on-line e sofre críticas 

decorrentes dessa exposição, como demonstram os depoimentos 1 e 2, 

respectivamente. Todavia, a discussão sobre a vulnerabilidade do sistema de justiça 

no Brasil é destaque nessa análise. Os questionamentos vão desde a existência de 

uma justiça utópica no país até a necessidade de um fortalecimento legislativo que 

possam tutelar, com mais rigor, os casos de exposição não autorizada na rede.  

A legislação nacional, ainda incipiente, reflete uma dificuldade que já discutimos 

sobre a prática de crimes de gênero no ciberespaço. Nem mesmo a possibilidade de 

rastrear o endereço ‘Internet Protocol’ (IP), também proposto por parte da doutrina 

(CASSANTI, 2014), tem evitado essas ocorrências na rede, e a mulher continua em 

um ambiente desfavorável quando o assunto envolve, direta ou indiretamente, sua 

sexualidade. Nem mesmo a edição da Lei 12.965/14 parece ter acabado com essa 

realidade, uma vez que a identificação da autoria, a própria coleta de provas e a falta 

de qualificação técnica dos dispositivos de segurança são alguns dos dilemas que 

contribuem para efetivar os ilícitos praticados no ciberespaço (BARRETO, BRASIL, 

2016). 

A compressão dessa inferiorização da mulher vítima por sua simples condição 

de gênero parece já ser realidade na cultura ciberespacial atual. A erradicação de 

privilégios e a reformulação de masculinidades em detrimento de mais igualdade de 
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gênero já estão em andamento (CONNEL, 2016), embora ainda haja certa resistência 

social.  

Ao dizer que a sociedade burguesa, em pleno Século XX, ainda era “uma 

sociedade de perversão explosiva e fragmentada” (FOUCAULT, 1988, p.46), Foucault 

nos direciona para uma realidade tão atual quanto a do Século XIX, quando o rigor 

antissexualidade esteve presente, ainda que seguindo paradoxos e realidades 

dinâmicas dentro de cada espaço e cultura. A crítica social à violência, decorrente da 

exposição da sexualidade feminina, seria reflexo do ideário ideológico de preservação 

e luta histórica da conquista de direitos individuais conquistados desde o término das 

grandes guerras.   

Os discursos 1 e 2 também fazem menção à Web como um caminho quase 

que exclusivo para essa exposição. Todavia, é importante mencionar que a produção 

indevida pode não incluí-la e fica restrita ao uso das mídias digitais. Esses registros, 

quase sempre, usam essas mídias para ganhar espaço em ambientes digitais 

públicos. Segundo Evandro de Assis (2009, p. 22), “a mídia social não está limitada à 

World Wide Web ou à internet”. A internet é, pois, um espaço possível, embora não 

seja necessário.  

No que se refere às vulnerabilidades no sistema de justiça, os discursos 

aparecem com um tom mais crítico em relação à legislação interna. Nesses discursos, 

podemos considerar não apenas a insatisfação dos internautas com a legislação 

interna em si, mas também com o próprio sistema de justiça. O relatório atual do Índice 

de Confiança na Justiça (IJC Brasil), divulgado no primeiro semestre de 2017, mostra 

que apenas 24% da população confia no Poder Judiciário e só 7%, no Congresso 

Nacional, órgão responsável por elaborar e aprovar as leis no país. A pesquisa mostra, 

ainda, que essa confiança no Poder Judiciário despencou de 2013 para cá, quando o 

índice de aprovação era de 34%. Os discursos de número5 a 19 mostram que essa 

rejeição ainda é realidade no país, e a pesquisa citada mostra que essa realidade é 

bem mais genérica e complexa.  

Ao discorrer sobre a realidade punitiva de quem não exerce seu gênero de 

forma “correta”, Butler (2003) abre margem para a inserção de inúmeras variáveis, 

dentre as quais, podemos inserir o discurso 1, que reprime a vítima por ter sido 

exposta indevidamente. Da mesma forma, a falta de políticas públicas para prevenir 

esse tipo de prática também pode ser levantada nos questionamentos acerca dessa 

insatisfação social, em que as políticas públicas ligadas à igualdade de gênero 

também relacionam uma aliança que envolve homens e mulheres, como bem coloca 
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Connel (2016). A contribuição masculina para amparar as vítimas de linchamento na 

rede é fundamental para amenizar esse tipo de violência.  

Ressalte-se, todavia, que, ao tempo em que a insatisfação com o sistema de 

justiça aparece nos discursos, a crítica ao mau uso da internet para práticas ilícitas 

não é um questionamento direto. Basicamente, é como se o comportamento humano 

no ciberespaço não dependesse de uma postura diferenciada do indivíduo que 

praticou a agressão, o que nos remete, de imediato, a questionar a diversidade cultural 

que ocorre nesses espaços. Mais do que isso, poderíamos falar sobre a proteção de 

direitos de imagem como uma forma de impedir que o conteúdo íntimo seja divulgado. 

Segundo Bauman (1998. p. 201), “os direitos de propriedade e de reivindicações 

autorais perdem muito do seu sentido depois que a informação é liberada para se 

movimentar e se multiplicar, como se fosse por sua livre vontade e seu momento, na 

terra de ninguém do seu espaço cibernético”. Discordamos do autor sob o ponto de 

vista jurídico, porque, mesmo dinâmico e complexo, o ciberespaço também tem 

normas que tutelam a conduta humana nesses núcleos virtuais. 

Questões socioculturais também são levadas em consideração quando há 

interação do tema gênero e da perpetualização da violência decorrente do 

compartilhamento contínuo do material divulgado, como se percebe no discurso 20. 

Podemos falar sobre a importância da conscientização social acerca da manifestação 

sexual que levaria o debate envolvendo o tema sexo para outro patamar social que 

não o da recriminação. Foucault nos ensina que “cumpre falar do sexo como de uma 

coisa que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em 

sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um ótimo 

padrão” (FOUCAULT, 1988, p.27).Assim, os discursos apresentados giram em torno 

de uma insatisfação social genérica, quando o assunto envolve a exposição não 

consensual, que resulta no linchamento virtual, e essa insatisfação encontra uma 

variação cuja maioria é crítica em relação ao atual sistema de justiça lato sensu, mas 

que ainda recrimina a vítima por sua sexualidade. A informação, por si só, propaga-

se em alta velocidade, e em se tratando de conteúdo íntimo privado, a intenção de 

propagar o conteúdo vai depender de sua relevância para o internauta que o recebe. 

Segundo Levy: 

 

A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a internet, 
novos computadores são interconectados, novas informações são 
injetadas na rede. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se 
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torna “universal”[...]. O universal da cibercultura não possui nem centro 
nem linha diretriz (LEVY, 1999, p. 111).  
 
 

A manifestação sexual por meio da prática do sexting, por exemplo, torna a 

internet um ambiento nocivo, porque esse comportamento hoje não mais se mantém 

adstrito a relacionamentos estáveis. Bozon (2004) nos diz que o fato de não haver 

conjugalidade não impede o fato de haver vida sexual entre os indivíduos, porquanto 

o fator sexual não é, necessariamente, associado ao fator procriação, ou seja, esses 

comportamentos é que fariam da manifestação do prazer uma realidade cultural 

existente em todos os tipos de território, inclusive no digital. Ao mencionar uma 

possível exposição posterior do agressor, o discurso 23 reflete a sensação de 

retaliação que abrange o próprio debate sobre pornografia de vingança, em queo 

agressor também precisaria ter a sua intimidade exposta para compensar a agressão 

praticada, uma versão moderna da lei de Talião: “Olho por olho, dente por dente”.  

 

3.3.2Intimidade e internet 

 

A análise da segunda manchete foi inserida na categoria ‘gênero e exposição’ 

em sentido amplo, uma vez que não foi incluída nesse debate apenas a violação da 

intimidade decorrente de revanche, exatamente por representar uma análise mais 

ampla do binômio gênero e violência.  

 

Quadro 2: Gênero e a prática de sexting no ciberespaço – Referência: notícia 2 

 

Categorias Subcategorias Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

Gênero e exposição íntima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culpa da vítima 

 

 

“Só cai nesse golpe quem for 
muito estúpido.” W.F (1) 
 

“Não façam isso pra 
ninguém. Simples assim.” 
A.S. (2) 
 
“ué... quem procura, acha! 
Simples!” R.L (3) 
 
“Trabalhe mais, faça sexo 
com quem conhece [...]” G.T 
(4) 
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Gênero e exposição íntima 

 

 

 

 

Culpa da vítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sexualidade no ciberespaço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões psicoemocionais 
 

 

 

 

 

 

“Eles estavam traindo suas 
esposas e não queriam ser 
pegos[...] tá aí o castigo.” 
G.X (5) 
 
“Caramba! A maldade está 
cada vez mais refinada! 
Também vai fazer esse tipo 
de coisa com desconhecido.” 
C.S (6) 
 
“Me pergunto o que dá na 
cabeça de alguém que se 
mostra prá um completo 
estranho (e até mesmo prá 
um namorado) através da 
internet.” C.B (7) 
 
 
 
 
“Numa outra reportagem, li 
que homens de países, ou 
comunidades, do Oriente 
Médio sofrem 
frequentemente com esse 
tipo de chantagem 
criminosa. Nesses locais 
mais conservadores, mesmo 
para um homem, pode ser 
extremamente vergonhosa a 
exposição sexual virtual [...]” 
E.C (8) 
 
 
“É um risco que se corre 
quando se mostra prá (sic) 
um completo estranho”. P.C 
(9) 
 
 
 
 
“Pessoas solitárias e 
fragilizadas 
emocionalmente, além de 
adolescentes sonhadoras 
com príncipes encantados 
correm sérios riscos na 
internet.” J.M. (10) 
 
 
“Imagina se na matéria 
estivesse escrito "mulheres 
se suicidaram esse ano"... O 
tanto de feminista que não 
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Crítica ao feminismo estariam nos comentários 
xingando os homens de tudo 
quanto é nome! Mas como 
foram homens que se 
suicidaram, aí pode, aí não 
tem problema, né (sic)??” 
K.A (11) 

 
Fonte: Primária - 2018 

 

Mais uma vez, percebe-se um movimento ciberespacial de culpabilização da 

vítima por causa de sua exposição. Diferentemente da primeira análise, a prática de 

exposição íntima decorrente do sexting é apontada como de inteira responsabilidade 

da vítima, segundo se visualiza nos discursos 1º ao 7º. A reportagem em análise trata 

de uma campanha britânica contra a “sextorsão” de que os homens seriam as 

principais vítimas, denominação utilizada para se referir à prática que induz à 

exposição sexual da vítima na internet e que, posteriormente, usa o constrangimento 

como forma garantir o sigilo do conteúdo obtido íntimo obtido. O termo foi utilizado, 

pela primeira vez, em 2010 pelo FBI, quando uma vítima norte-americana teve a 

câmera e o microfone hackeado e passou a ser chantageada pelo criminoso 

(CASTRO; SYDOW, 2016).  

Também se mencionaram os riscos da exposição e o policiamento das vítimas 

na publicização de conteúdo íntimo, em especial, devido à dificuldade e aos riscos 

encontrados no ambiente digital. Durkheim (2007) nos diz que os fenômenos sociais 

podem assumir formas diversas em cada realidade, ainda que, em sua essência, 

continuem sendo eles mesmos. É exatamente o que podemos vislumbrar ao analisar 

os dados apresentados. Apesar de o ideário de dominação do masculino perante o 

feminino ainda ser culturalmente presente, como já discutimos, os fenômenos sociais 

que se distribuem em seus múltiplos territórios não se esgotam em si mesmos, mas 

repercutem em outras realidades dentro de um contexto próprio. Em outras palavras, 

a manifestação social que critica a exposição privada da intimidade por terceiros é a 

mesma que pune a vítima por ter “contribuído” para essa exposição e que a defende 

se for originada da tentativa de linchamento social, ainda que, na prática, a 

publicização do íntimo feminino seja vista até hoje como um tabu social. Esses 

linchamentos também resultando próprio alinhamento das redes sociais, que também 

possibilitam mais interação entre os indivíduos, e não são restritos a um único 

ciberespaço on-line. 
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Ainda segundo Castells, “a apropriação da capacidade de interconexão por 

redes sociais de todos os tipos levou à formação de comunidades on-line que 

reinventaram a sociedade” (CASTELLS, 2003, p.53) e contribuiu com a própria 

dinâmica social do novo perfil do internauta no Brasil, mais crítico e menos tolerante 

com os diversos aspectos sociais, dentre eles, o debate sobre gênero. Evitar se 

mostrar para um “desconhecido” (discurso 6) ou para um “completo estranho” 

(discurso 7) demonstra, mais uma vez, que a cautela perante ideais repressores 

“deve” prevalecer sobre a liberdade e os direitos da mulher, especialmente 

considerando as incertezas do ciberespaço.  

Se trouxermos um pouco da reflexão de Bauman (2001), em seu 

questionamento sobre o significado de civilidade urbana, o que definiria o indivíduo 

digital como um ser civil, no exato conceito de civilidade? Se incluirmos aqui ações 

individualistas não só do agressor que divulga, mas também de quem propaga o 

conteúdo, estaríamos falando em uma não civilidade, uma vez que predominam seus 

interesses individuais? Em tese, sim, assim como discursos individualistas também 

poderiam representar uma realidade diversa na própria ideia de civilidade.  

A insegurança na rede, associada a questões psicoemocionais mencionadas 

no discurso 10º, é mais um indicativo de que a parcela social não entende o 

ciberespaço somente como um território onde as cautelas comportamentais não 

devem se esgotar, em especial, no que diz respeito à intimidade. Emoções básicas, 

como felicidade e surpresa, estão presentes em toda e qualquer cultura (FIORELLI; 

MANGINI, 2015) e são elas também que podem contribuir para desdobramentos 

prejudiciais, como os casos de revenge porn no ciberespaço. 

O discurso 11, por sua vez, faz uma crítica direta ao feminismo, em comparação 

com a situação de homens e mulheres em condições semelhantes. A forma como o 

discurso é colocado demonstra, mais uma vez, uma idéia equivocada sobre a 

igualdade de direitos que envolve gêneros. Bellin (2011) confirma essa ideia quando 

nos diz que a categoria gênero marca uma conquista do feminino contemporâneo, 

porquanto se estabelecem novas compreensões teóricas sobre questionamentos que 

marcam o conceito de feminismo, incluindo posturas e comportamentos.  

Em termos gerais, apesar das críticas à conduta do agressor, a vítima, em 

grande parte dos discursos apresentado, é apontada como a grande responsável pela 

exposição, ainda que seja do sexo masculino, conforme retrata a matéria em análise.  
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3.3.3 Revanchismo e ódio: entre o amor e a dor 

 

 Na análise dos discursos inseridos na terceira manchete em estudo, utilizamos 

a categoria ‘vingança on-line’, uma vez que foi verificada a prática de revenge porn de 

forma isolada e de acordo com o conteúdo da matéria.   

 

 

Quadro 3 - Imagem social da vítima na revenge porn – Referência: notícia3 

 

Categorias Subcategorias Exemplo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vingança on-line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estigma e culpa da vítima 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se ela não tivesse tirado 
NUDES, nada disso teria 
acontecido. Simples.” R.M 
(1) 
 
“Parece bem fogosa prá (sic) 
se deixar fotografar.” J.L (2) 
 
 
“Colocou na rede já era, vai 
tirar foto pelada é pra 
aparecer, não é?” G.G (3) 
 
 
 “Bem feito, quem mandou 
deixar se fotografar, tinha 
que deixar se fotografar 
mais.” T.C(4) 
 
 
“Ah, "tadinha" dela né, rs, aí 
que dó [...]” S.M (5) 
 
 
“E... se ela tivesse escolhido 
melhor o seu parceiro ou não 
se deixasse fotografar?  
Não seria tão vítima assim.” 
L.F (6) 
 
 
“Quem mandou tirar fotos 
dessa natureza? As pessoas 
expõem-se com muita 
facilidade. É um risco. Não 
adianta reclamar e ficar 
tentando colocar-se como 
vítima depois.” E.C (6) 
 



79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vingança on-line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Estigma e culpabilização da 
vítima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprovação da conduta do 
agressor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“O que ele fez é condenável 
e merece punição. Mas fica a 
pergunta: para que ficar 
tirando fotos ousadas? Se 
tira, corre o risco de um 
babaca fazer isto (pode ser 
um ex-companheiro, um 
hacker...). Enfim, o risco, 
cada um que assuma o seu.” 
S.K (7) 
 
“A culpa foi dela, por se 
deixar fotografar e filmar em 
situações íntimas, ou em 
achar que alguma pessoa 
merece confiança!” R.A (8) 
 
 
 
 
“[...]Se utilizar de um 
momento de intimidade e 
confiança da parceira, para 
tentar humilhá-la, é um ato 
baixíssimo e muito infantil.” 
C.C (9) 
 
“É o famoso fracassado. O 
relacionamento acaba e 
tenta ferir a ex...” B.S (10) 
 
“A cidade que teve preça 
(sic) em te condenar, deveria 
linchar esse indivíduo” E.M 
(11) 
 
“Só um verdadeiro 
fracassado se rebaixaria a 
cometer um crime desses 
por revanchismo. As 
pessoas se sentem donas 
umas das outras, isso é 
doentio.” P.V (12) 
 
 
“Atitude repugnante a dele” 
V.P (13) 
 
“Isso não é coisa de 
homem”. M.V (14) 
 
 
“Não aceitou a separação aí 
vãonacovardia ou na 
estupidez [...]”. M.Q  (15) 
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Vingança on-line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reprovação da conduta do 

agressor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Realidade sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenção e cautela na 
exposição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prevenção e cautela na 
exposição 

 
 
 

“Ninguém transa, não é? 
Sociedade hipócrita. A 
pessoa que divulga é 
babaca, e as que condenam 
as vítimas desse tipo de 
crime é pior que quem 
divulgou.” R.T (16) 
 
“Isso não é homem! Merecia 
tapa na cara de mão aberta!” 
J.M. (17) 
 
“Gente, deixar de tirar a foto 
é uma questão de 
prevenção. Agora, NADA dá 
o direito de uma pessoa 
expor a outra dessa maneira, 
sendo ela 'safada', 'fogosa' 
ou não. Mais safado é quem 
se aproveita disso pra 
difamar, humilhar o outro.” 
F.B (18) 
 
 
 
 
“Vingança pornô!!! A 
modernidade trás consigo 
novas imputações penais”. 
R.C (19) 
 
 
 
 
 
“Para evitar esse tipo de 
coisas, só existe um jeito, 
evitar de tirar fotos íntimas, 
porque o risco não é do que 
um ex-namorado ou 
namorada a possa divulgar, 
mas também que pessoas 
desconhecidas possam 
hackear e divulgar e usar as 
fotos por vários fins.” V.V 
(20) 
 
“Nunca envie fotos ou 
permita-se ser fotografado 
nu.” K.S (21) 
 
“Não compartilhe suas fotos 
íntimas e senhas com 
NINGUÉM. Nem com mãe, 
pai, irmão, filho, namorado, 
avô, NINGUÉM, Sempre 
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Excesso de confiança nos 

relacionamentos e 
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Questões socioculturais 
 
 
 
 
 
 
 

pode vazar de alguma forma. 
O melhor é NÃO FAZER foto 
íntima.” H.J (22) 
 
“É simples, não faça fotos 
íntimas, o risco é muito 
grande, se reserve.” J.A (23) 
 
“Parem de tirar fotos 
pelados! Essa é a melhor 
forma de impedir esse tipo 
de coisa de acontecer. Se 
tira, no mínimo deve saber 
que corre esse risco, que 
não justifica o vazamento 
mas também, pro seu bem, 
teria sido melhor evitar.” S.H. 
(24) 
 
 
 
 
“Por isso que até confiança 
tem limites!” R.C (25) 
 
“Eu nunca tirei e nem 
pretendo tirar fotos 
provocantes ou sensuais, 
justamente pra ñ acontecer 
esse tipo de coisa... ñ 
devemos confiar nem na 
sombra, quem dirá em 
homens”. C.M (26) 
 
 
“Em nosso país, os homens 
fazem o que bem entendem 
com as mulheres e nada 
acontece. PAÍS DE 
MACHISTAS.” S.B (27) 
 
 
“Ele não tem caráter. E ainda 
tem gente que apoia um cara 
desses. Ele era marido dela. 
Ela confiou nele.” S.F (28) 
 
“A ferida está em uma 
sociedade machista,que 
culpa a mulher. Seu corpo nu 
não deveria chocar tanto.” 
(29) 
 
 
“E por ser mulher numa 
sociedade como a nossa as 
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Vingança on-line 
 

 
 
 
 
 

Normalidade da conduta 

consequências são das 
piores possíveis.” H.M (30) 
 
 
 
“Não tem nada demais ela 
tirar fotos nua. Vai dizer que 
vocês vieram ao mundo com 
roupas? Isso melhora a 
autoestima da mulher, ver 
que é bonita, feliz e que 
brilha como uma Deusa.” 
R.A (31) 

Fonte: Primária - 2018 

 

 

A reprovação da exposição revanchista discutida na matéria é amplamente 

criticada pelos internautas, conforme se observa nos discursos (9º e10º), em que pese 

a visível “exigência” para controlar a exposição social da vítima. Mais do que isso, em 

relação às manchetes estudadas, percebe-se que o desenvolvimento do olhar social 

crítico está presente de forma incisiva, seja para criticar ou reafirmar o direito das 

mulheres no ciberespaço. A própria ideia de imagem e intimidade existente entre os 

séculos XVI e XVIII, por exemplo, em muito se contrasta com a realidade presente no 

século XXI, assim como a revolução silenciosa que experimentou o corpo feminino 

nas últimas três décadas (PRIORE, 2000), e essa dinamicidade tem provocado 

discussões diversas ao longo dos anos, no Brasil e no resto do mundo.  

No que se refere à categoria ‘vingança on-line’, destacamos a observação feita 

por Valente, Neris, Ruiz e Bulgarelli (2016) a respeito da amplitude do termo 

‘vingança’, uma vez que, se analisada somente sob o viés punitivo de gênero, toda e 

qualquer tratativa pode desconsiderar situações diversas a respeito desse tipo de 

violência, em que pese o conceito de vingança lato sensu e faça presente.  

Diferentemente da discussão sobre sexting, a prática de pornografia de vingança 

parece ser entendida, nos discursos 6º, 7º e 8º, como a mais reprovável, exatamente 

por representar a inversão dos interesses privados da vítima, que não optou por se 

expor nem, aparentemente, deu causa a ela. A prática de sexting, diferentemente da 

revenge porn, também passou a ser concebida como um risco ao qual a vítima se 

submeteu por simples opção, portanto, não razão para só se rebater o infrator.  

A exposição íntima privada, por meio do linchamento virtual, reflete o papel do 

homem como dominador nesse contexto social. Segundo Bourdieu, 
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a dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos 
simbólicos, cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito 
colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, 
de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar 
dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, 
disponíveis (BOURDIEU, 2012, p.82).  
 

A discussão sobre o excesso de confiança nas relações conjugais nos remete 

novamente a questionar a própria dosagem da culpa quando da prática de violência 

da vítima: se é dela, que permitiu a exposição, ou do agressor, que se aproveitou de 

uma situação de aparente fragilidade para expor, de forma vexatória, e dar início ao 

natural processo de linchamento virtual. Ressaltamos que, da exclusão dos diferentes 

(RIBEIRO, 2011), surge, mais necessariamente, uma simples espetacularização da 

sexualidade feminina do que propriamente de blindagem social em relação a essa 

exposição, o que tem fomentado a ideia de prevenir, a todo custo, conforme as 

subcategorias apresentadas. Beauvoir, citado por Butler (2003), assevera que o corpo 

feminino deve representar sua respectiva liberdade, e não, um instrumento limitador. 

Por outro lado, o indivíduo agressor parte de um marco que vai inseri-lo como um 

indivíduo que ora se comporta como um ser pragmático, que questiona e critica o atual 

sistema social e jurídico do país, ora agride e tenta limitar a garantia de direitos 

alheiros, muitas vezes, por meio da violência. A contradição do indivíduo como 

detentor de direitos e de garantias é aparentemente contraditória, ou, como bem 

coloca Bauman, “a realidade humana é confusa e ambígua” (BAUMAN, 1997, p. 41), 

e é essa ambiguidade que, por vezes, inviabiliza um debate mais preciso sobre a 

importância de se resguardarem esses direitos no ambiente digital.  

Assim, os discursos das subcategorias sobre a normalização da sexualidade 

da mulher no ciberespaço também refletem um debate amplo e inibidor do 

rebaixamento da mulher nas mais diversas realidades sociais, esteja ela conectada 

ou não ao ciberespaço. 

A cautela quanto à exposição que vai gerar o linchamento virtual da vítima 

exposta também guarda relação com a velocidade da informação na rede. Bauman 

(1999) vai ale me diz que a comunicação barata é crucial no transbordamento de 

informações e no acesso a notícias. Esse transbordamento é o mesmo que, como 

auxílio das novas tecnologias, vai tornar a realidade virtual da vítima ainda mais 

imprevisível.   

O estigma que a vítima carrega para si, depois de uma exposição não 

consensual, também está presente, ainda que decorrente de um ato de vingança, 
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segundo os discursos apresentados. Essa rotulação, quase sempre pejorativa, é que 

identifica a vítima dentro do seu núcleo social e fora dele. Goffman (2006, p.89) é 

categórico ao tratar sobre a deterioração da imagem do indivíduo: 

 

Ahora bien, pareceria que la imagem pública de um indivíduo, es decir, 
la imagem que tienen de elquienes no lo conocen persoalmente, será, 
sin lugar a dudas, algo distinta de la imagem que proyecta em sus 
contatos directos com quienes lo conocen personalmente. [...] Las 
demandas virtuales (favorables o desfavorables) creadas por essa 
imagen pública pueden empequenecer y deteriorar la imagen que 
elindivíduo presenta em su vida diaria ante las personas com quienes 
tiene um contacto habitual24. 
 
 

É bem verdade que estamos falando, necessariamente, da imagem de pessoas 

públicas, conhecidas de acordo com suas características genéricas. Porém, o estigma 

pós-exposição íntima não consensual também repercute na imagem da vítima em 

relação ao social, dentro e fora do seu núcleo, conforme se observa nos discursos de 

1 a 8. Em outras palavras, o conteúdo íntimo divulgado indevidamente marca uma 

realidade confusa e incerta que não condiz, necessariamente, com a realidade da 

vítima, seja no aspecto moral, no ético ou no de gênero.  

Nos discursos 29 e 30, mais uma vez, notamos uma insatisfação social que 

envolve fatores socioculturais quando o tema é gênero e sexualidade. Louro (1997) já 

nos dizia que as concepções sobre gênero vão ganhar uma distinção não apenas ao 

longo da história ou entre sociedades, mas também nesses próprios núcleos sociais. 

Isso justificaria, em tese, apenas uma menção à naturalidade da imagem feminina na 

rede, que não é vista como tabu no discurso 31. Ademais, a predominância de uma 

culpabilização da vítima, ainda que em situações sobre a pornografia de vingança, é 

um sinal persistente de insatisfação social com a exposição da sexualidade feminina, 

independentemente das razões que tornaram público esse conteúdo.  

 

 

 

 

                                                           
24“Agora, parece que a imagem pública de um indivíduo, ou seja, a imagem de quem não o conhece 
pessoalmente, será, sem dúvida, algo diferente da imagem que ele projeta em seus contatos diretos 
com aqueles que o conhecem pessoalmente. As demandas virtuais (favoráveis ou desfavoráveis) 
criadas por essa imagem pública podem diminuir e deteriorar a imagem que o indivíduo apresenta em 
sua vida cotidiana para pessoas com as quais ele tem contato habitual” (tradução livre). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já referido, o objetivo desta pesquisa foi o de analisar a prática de 

linchamento virtual no contexto da violência de gênero no ciberespaço, mais 

especificamente, a exposição não consentida da intimidade de mulheres nas mais 

variadas dinâmicas sociais, assim como suas possíveis causas e consequências.  

Partindo da análise histórica a respeito do papel social das mulheres em seus 

múltiplos territórios, inclusive no mundo virtual, percebemos que a dinâmica social, ao 

longo dos séculos, não só desconstruiu como também reconstruiu a imagem da 

mulher como objeto sexual e de desejo em seu aspecto mais amplo. Com o 

desenvolvimento de territórios alternativos, como o próprio ciberespaço, a experiência 

social de exclusão ganhou novos capítulos e, mais uma vez, expandiu o conceito de 

gênero que, durante tempos, recriminou e manteve a mulher isolada em detrimento 

de costumes e práticas que só os homens teriam para manifestar espaço e poder. 

O mesmo espaço, que serviu para reafirmar a luta das mulheres por direitos, a 

partir do final do Século XX, também se tornou um lugar onde as normas sociais se 

mostram aparentemente utópicas, e a violência de gênero no ciberespaço passa a ser 

enxergada como consequência de um histórico social androcêntrico, patriarcal e 

conservador, em que pese, na prática, esse tipo de violência nem sempre seja 

consequência direta dessa categorização. 

Ao que nos parece, a própria justiça social é uma consequência do incipiente 

desamparo legal de uma legislação nacional que vise tutelar as violências de gênero 

ocorridas on-line dentro dos diversos aspectos socioculturais existentes, incluindo a 

própria fragilidade das interações humanas no ciberespaço.   

Assim, essa reterritorialização da violência de gênero no ciberespaço, na 

perspectiva de gênero, é consequência não só do processo de globalização, como 

também da própria dinamicidade cultural que tornou o ciberespaço um ambiente hostil 

e imprevisível. Não há, pois, que se falar em um deslocamento permanente desse tipo 

de violência, mas dinâmico e temporário, embora a realidade social nele apresentada 

possa repercutir de forma incisiva em todas as realidades sociais das vítimas.  

No linchamento virtual da vítima, há uma necessidade de se integrar à rede, 

uma vez que, mesmo de forma inconsciente, ela se manifesta entre os internautas, e 

o conhecimento que o agressor tem dessa realidade é o que faz com que as 

exposições decorrentes de práticas de pornografia de vingança tenham mais espaço 

nesse território ao longo da década.  
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O ambiente on-line de violência tem sido, ao mesmo tempo, um espaço de 

acolhida e de amparo para as vítimas. A participação de organizações sociais de 

proteção aos direitos humanos na internet não só garantiu mais atenção às mulheres 

vítimas da própria sexualidade, como também favoreceu uma nova maneira de 

enxergar a mulher, não como um objeto, mas como um indivíduo social, detentora de 

direitos e garantias fundamentais tanto quanto os homens.  

Na análise social, a partir da perspectiva do ciberespaço, percebemos que 

ainda há resistência à sexualidade e ao próprio comportamento da mulher na 

sociedade. Nas posições contrárias à prática de violência e naturalização da mulher 

como “ser” sexual, também encontramos posições que contrastam com a própria 

liberdade individual das mulheres em suas diversas interações. 

A crítica social verificada nos discursos respalda a problematização que esse 

tipo de violência representa no social, assim como a reprovação quanto à intimidade 

da mulher também abre espaço para culpar a vítima pela violência que sofreu. Em 

outras palavras, a mesma sociedade que critica a prática de linchamento e a 

exposição não consentida no ciberespaço, também imputa a vítima como 

responsável, e a depender de como essa exposição se evidenciou na prática, com a 

participação ou não da vítima, por meio da prática de sexting, essa realidade tende a 

ser ainda mais condenatória e repressora. 

O comportamento social no exercício de exposição íntima é que vai definir, na 

prática, a repercussão ou não da violência sofrida. A agilidade do processo 

tecnológico e de interações por meio das TICs representa, hoje, uma realidade 

totalmente diferenciada da observada no século passado. Isso, inevitavelmente, fez 

com que mazelas sociais também migrassem para o ciberespaço.  

A construção de um ideário que estigmatiza a imagem da mulher no social, com 

uma falsa ideia de vulgarização da sua sexualidade, parece já ser combatida 

socialmente, inclusive no próprio ciberespaço, apesar da realidade verificada nesta 

pesquisa. A imposição social que tende a reprimir e a rebaixar a identidade da mulher 

por sua manifestação sexual é a mesma que contribui para disseminara violência 

contra ela no ciberespaço, incriminando e condenando a vítima, além de conceber 

sua sexualidade como um ilícito, ainda que tão somente de cunho moral ou ético.  

Para se pensar em uma política de proteção e em uma defesa dos direitos das 

mulheres mais eficaz, entende-se que uma alternativa possível seria não apenas a de 

adotar políticas públicas mais adequadas às dinâmicas próprias do ciberespaço, mas, 
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sobretudo, de mais aplicabilidade normativa para garantir a tutela dos direitos 

humanos na internet.  
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