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RESUMO 

 

 

A definição mais comum para caracterizar a adolescência é reconhecida como a fase entre 
a infância e a vida adulta. O Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua a proteção 
integral da criança e do adolescente e apresenta-se como o marco legal e regulatório dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes. O sexting foge às regras impostas pelo 

dispositivo da sexualidade e se configura como um desvio das normas constituídas 
socialmente. A pornografia de vingança pode ser interpretada como a veiculação de 
imagens/vídeos que expõem a intimidade não consentida de alguém de forma proposital, 
com a finalidade de causar danos à pessoa exposta.  Constatando-se que a vítima se 
encaixa na definição de adolescente pela legislação brasileira, ou seja, menor de 18 anos, o 
caso é regido sob a luz da Lei 8.069/90. O advento da Lei nº 13.718/2018 resultou na 
tipificação do crime de divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia e tornou pública 
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes 
sexuais contra vulnerável. A inimputabilidade penal etária constitui hipótese de exclusão de 
culpabilidade. Diferentemente das penas, que possuem caráter eminentemente punitivo, as 
medidas socioeducativas possuem um caráter pedagógico que prioriza a reintegração do 
menor infrator na sociedade. A interlocução entre a área acadêmica, a comunidade jurídica, 
o ativismo dentro e fora dos meios digitais e a participação do poder público na defesa dos 
direitos humanos é a chave essencial para que as medidas previstas em lei se materializem.   
 
 
Palavras-chave: Adolescência. Pornografia Infantil. Pornografia de Vingança. Ato 
Infracional.  

 
 

 



ABSTRACT 

 

 

The most common definition for characterizing adolescence is recognized as the phase 
between childhood and adulthood. The Child and Adolescent Statute establishes the integral 
protection of children and adolescents and presents itself as the legal and regulatory 
framework for the human rights of children and adolescents. The sexting escapes the rules 
imposed by the device of sexuality and it is configured as a deviation from socially 
constituted norms. Revenge pornography can be interpreted as the placement of images / 
videos that expose the unwitting intimacy of someone in a purposeful manner, with the 
purpose of causing harm to the exposed person. If the victim falls within the definition of 
adolescent by Brazilian legislation, that is, under 18, the case is governed under the light of 
Law 8.069 / 90. The advent of Law No. 13,718 / 2018 resulted in the criminalization of the 
crime of disclosure of rape, sex or pornography scene and made public unconditioned the 
nature of the criminal action of crimes against sexual freedom and sexual crimes against 
vulnerable. The criminal penalty of impunity is a hypothesis of exclusion of guilt. Unlike the 
penalties, which are eminently punitive in character, socio-educational measures have a 
pedagogical character that prioritizes the reintegration of the juvenile offender in society. The 
dialogue between the academic area, the legal community, activism inside and outside the 
digital media and the participation of the public power in the defense of human rights is the 
essential key for the measures foreseen by law to materialize. 
 
 
Keywords: Adolescence. Child Pornography. Pornography of Revenge. Infringement Act. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante dos avanços técnicos disponibilizados pelas novas tecnologias de 

informação, tais como as redes sociais e os smartphones, dentre outras plataformas 

de comunicação e compartilhamento de conteúdo, surge uma nova realidade que 

modificou de maneira significativa as formas de interação com as mídias sociais, os 

relacionamentos interpessoais e o acesso à informação.  

Tais mudanças se refletem também no plano jurídico, tendo em vista que a 

manifestação de novos comportamentos traz consigo consequências, antes 

inimagináveis, para o contexto social e político, demandando novas perspectivas, 

estratégias e soluções. 

Com o intuito de versar sobre os fenômenos recentes, intitulados como 

“sexting” e “porn revenge”, e de seus decorrentes impactos na sociedade, com um 

especial enfoque sobre os contextos da adolescência e da vivência escolar, este 

trabalho se propôs ao desenvolvimento de sete capítulos, direcionados à elucidação 

acerca do tema.   

Num primeiro momento, buscou-se conceituar a adolescência, tanto por um 

viés biológico, sociológico e científico, como através da perspectiva do Direito e do 

tratamento atribuível ao indivíduo reconhecido como adolescente pela letra da lei. A 

seguir, o segundo capítulo cuidou de introduzir o conceito de “sexting” e seus 

desdobramentos na sociedade atual, bem como trabalhar a análise de seus efeitos 

com base nos pensamentos de Michel Foucault, escritor e filósofo do século 

passado que remonta boa parte da história da sexualidade, a partir dos séculos XVII 

e XVIII e que se dedicou ao estudo das instituições enquanto detentoras de uma 

relação de saber-poder.  

A partir disso, o terceiro capítulo apresenta a prática denominada como 

“porn revenge” ou “pornografia de vingança” e as suas abrangências, em conjunto 

com a análise de casos ocorridos no Brasil, com o seu enquadramento na legislação 

brasileira e os seus desdobramentos no âmbito penal e sob à luz do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Em seguida, o quarto capítulo demonstra os resultados de uma pesquisa 

realizada na cidade de Macaé, junto ao Núcleo de Tecnologia Educacional 

Municipal, sobre a incidência de relatos envolvendo episódios de disseminação de 

conteúdo íntimo/sexual não consensual de menores de idade, responsáveis por 
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causar grande sofrimento às vítimas e suas famílias. O quinto capítulo se reservou a 

tratar dos atos infracionais e das medidas socioeducativas aplicáveis aos 

inimputáveis adolescentes que praticam as condutas descritas como crime ou 

àquelas dispostas nos artigos 240 ao 241-E, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Por fim, os dois últimos capítulos abordam a sexualidade e a adolescência 

inseridas nos contextos familiar e escolar e os desafios e problematizações 

enfrentados pelos pais ou responsáveis e pela instituição escolar em tratar do 

referido assunto, propondo a transposição destes obstáculos para que se possibilite 

a troca de informações e experiências, estratégias de prevenção e intervenção, em 

conjunto com a formação dos profissionais da educação em um Uso Ético, Seguro e 

Legal das Novas Tecnologias. 
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1. A ADOLESCÊNCIA  

 

Existem diversas definições que tem como intenção explicar a adolescência, 

seja através de conceitos biológicos e comportamentais, seja por meio de limites de 

faixa etária estabelecidos. De forma geral, a adolescência é reconhecida como a 

fase entre a infância e a vida adulta. 

 

1.1 CONCEITO CIENTÍFICO  
 
 

A definição de adolescência estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) é marcada pelo período da vida que se inicia aos 10 anos e termina 

aos 19 anos. Já a definição utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

indica a faixa etária de 15 a 24 anos e se refere aos jovens adultos. Em nível 

nacional, as normas e políticas de saúde do Ministério de Saúde do Brasil 

estabelecem os limites da faixa etária de interesse entre as idades de 10 a 24 anos. 

De acordo com os cientistas, o início da adolescência se caracteriza pelas 

mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo consolida seu 

crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência 

econômica, além da integração em seu grupo social. Nas palavras de Evelyn 

Eisenstein (2005), a adolescência se traduz pelo período de transição entre a 

infância e a vida adulta, “caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, 

mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 

objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive”. 

História, antropologia, sociologia, filosofia, psicanálise, dentre outras ciências 

essencialmente humanas, oferecem estudos fundamentais para a compreensão do 

conceito de adolescência: não se trata apenas de transformações meramente 

biológicas (amadurecimento mental, intensificação de mudanças corporais 

culturalmente significativas), uma vez que o desenvolvimento do ser humano é 

transpassado simultaneamente por questões culturais (OLIVEIRA, 2010, p. 2003-

209).   

No entendimento da psicanalista Luciana Gageiro Coutinho (2009, apud 

MOTTA, 2010), o surgimento do conceito de adolescência ao longo da história – 

desde a Antiguidade Clássica até o advento da modernidade, tendo-se em vista que 

o modo como cada sociedade lida com seus jovens é particular e articulado a todo o 
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seu contexto sociocultural e histórico – se verifica mediante uma construção social 

imposta pela cultura ocidental no final do século XIX, onde se cultua a paixão pela 

natureza e a busca pela autenticidade, influenciada pelo romantismo e pelo ideal 

individualista, em oposição às derradeiras racionalidade e ordem antes pregadas 

pelo Iluminismo e pelo Protestantismo. 

 

 

A construção social da adolescência na família moderna é fruto de uma 
série de transformações socioeconômicas que a civilização ocidental sofreu 
ao longo dos séculos XVIII e XIX, que marcaram a chegada do ideal 
individualista. O romantismo e a modernidade ajudaram a disseminar o 
individualismo e propiciaram o surgimento do entendimento atual da 
adolescência, no sentido de que cada sujeito é livre para construir uma 
trajetória singular (MOTTA, 2010). 

 

 

De acordo com Gageiro (2009, apud MOTTA, 2010), os adolescentes dos 

dias atuais estão expostos a mudanças aceleradas da sociedade contemporânea na 

qual o individualismo prevalece sobre os ideais coletivos e a vida parece girar em 

torno de uma cultura de consumo: o que marca a geração atual é a sua imersão na 

sociedade de consumo e no imediatismo, cujas consequências ganham contornos 

ainda mais nítidos sob a influência das novas tecnologias, da mídia, do telefone 

celular e da Internet. 

 

 

Nesse contexto, os ideais de liberdade e autonomia tornam-se radicais, de 
modo que o que é dito aos jovens é que seu futuro depende única e 
exclusivamente deles e que eles devem romper com o passado e com as 
tradições, para que possam se destacar do todo pela sua singularidade e 
autenticidade. Assim, o caminho em direção a uma travessia da 
adolescência complica-se, na medida em que o jovem não encontra na 
cultura referências que possam lhe auxiliar neste momento de passagem 
(GAGEIRO, 2009 apud MOTTA, 2010). 

 

 

O grande paradoxo que parece assombrar a geração de adolescentes na 

sociedade contemporânea se dá no sentido de que a enxurrada de informações que 

lhes é oferecida a todo o instante acaba por resultar em uma forma isolada de 

enxergar a si mesmo e entender o mundo. Nas palavras de Gageiro (2009, apud 

MOTTA, 2010), o adolescente ”é, por definição, um indivíduo errante, em pleno 
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trabalho de elaboração e apropriação do laço social, entre o desamparo e a busca 

permanente por pontos de ancoragem”. 

 

1.2 CONCEITO JURÍDICO 

 

Partindo-se da ideia da adolescência enquanto construção social que 

promove a participação do indivíduo nos diversos espaços da sociedade, há de se 

entender o adolescente enquanto sujeito de direitos e responsabilidades. 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei n. 8069, de 13 

de julho de 1990, ao apresentar o conjunto de normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, também conceitua a criança e o adolescente. Tal norma possui 

como finalidade a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas 

e expedindo encaminhamentos para o juiz. A legislação em questão apresenta-se 

como o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

Desta forma a etapa da vida considerada adolescência no âmbito jurídico, 

determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está prevista nos artigos 

que seguem: 

 

 

Art. 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente 
este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 
Art. 3.º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
 Art. 4.º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 
Art. 6.º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 1990). 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordenamento_jur%C3%ADdico
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Define-se então o adolescente, de acordo com o ECA, como aquele entre 

doze anos completos e dezoito anos de idade incompletos visto que a criança é 

considerada até 12 (doze) anos de idade incompletos. 
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2. O SEXTING COMO DISPOSITIVO DA SEXUALIDADE DO ADOLESCENTE – 

UMA ANÁLISE FOUCAULTIANA 

 

Nos Estados Unidos, a combinação de duas palavras deu nome ao 

fenômeno que surge no século XXI como consequência da evolução das tecnologias 

digitais e da transposição das relações sociais para a internet: sex (sexo) e texting 

(ato de enviar mensagem) deram origem ao termo “sexting”. Esse neologismo é 

utilizado pra nomear a prática de compartilhar conteúdos de natureza erótica/sexual 

através dos meios digitais de comunicação e parece representar de maneira bem 

crua o contexto de tendências e comportamentos de uma geração que cresceu 

imersa em uma sociedade de consumo.  

 

 

[...] o sexting pode ser entendido como o compartilhamento e postagem de: 
mensagens eróticas, fotos de corpos nus e seminus com poses sensuais, 
vídeos que mostram relações sexuais. É o envio de materiais que 
apresentam conteúdos sexuais, sensuais e eróticos, por meio das diversas 
tecnologias, tais como: smartphone, iphone, tablets, computadores, entre 
outros, e em sites de redes sociais (Facebook, Twitter etc.) (BARROS, 
2014, p. 22). 

 

 

Em um primeiro momento, a preocupação ao se contextualizar e restringir o 

fenômeno do sexting à adolescência gira em torno de um motivo facilmente 

deduzível: o adolescente – impulsivo, carente de amadurecimento mental – ainda 

não possui plena capacidade de compreender todos os riscos decorrentes de suas 

atitudes.  

Apesar de o sexting se caracterizar pela disponibilização voluntária das 

imagens e/ou vídeos por quem possui a intenção de expor sua própria intimidade, 

deve-se atentar ao fato de que esse mesmo conteúdo, uma vez presente na rede, 

pode ser compartilhado infinitamente e indiscriminadamente. Logo, ainda que um 

indivíduo se reserve o direito de escolher permitir a exposição de si próprio e de seu 

íntimo em circunstâncias muito específicas, não há garantias de que ele continuará 

sempre capaz de permanecer circunscrito a essas mesmas delimitações. Afinal, a 

internet equipara-se quase que a um buraco negro onde se torna praticamente 

impossível deter o fluxo de informações. 
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Assim, possibilita-se a viralização do conteúdo e potenciais ataques 

cibernéticos, perseguições e chantagens, que por sua vez, tendem a gerar 

consequências imensuráveis como a perda de emprego da vítima, a incidência de 

bullying nas escolas, a depressão e o suicídio.  

Contudo, o que se pretende salientar aqui é que a prática do sexting não é 

apenas um mero reflexo da postura inconsequente, tipicamente idealizada como 

característica marcante da adolescência: trata-se também de um resultado direto 

das mudanças provocadas pelo aceleramento da vida cotidiana moderna em 

conjunto com a expansão das tecnologias digitais e a transição da modernidade 

sólida para a modernidade líquida.  

 

2.1 O DISPOSITIVO DE SEXUALIDADE E AS RELAÇÕES DE PODER-SABER  

 

Tão indispensável quanto a compreensão do conceito de adolescência 

enquanto construção social é o entendimento da sexualidade como algo que se 

transforma ao longo dos séculos e que corresponde a um valor socialmente imposto 

pelo pensamento de cada época. Assim, a criação e a institucionalização dessas 

representações foram responsáveis por difundir e padronizar características na 

tentativa de explicar o desconhecido e servir aos propósitos de um novo mercado 

econômico:  

 

 

Junto à criação e institucionalização dessas representações, que 
associavam adolescência a “uma etapa de preparação para a vida adulta, 
uma etapa de dedicação à educação e à experimentação da vida” 
(Schwetter, 2006, p. 20), vão se criando espaços para a implementação de 
tratamentos específicos e/ ou de serviços especializados para os 
adolescentes.  Assim, vão se ratificando os papeis de especialistas e 
instituições de poder-saber, que passam a classificar características 
“normais” e “anormais” na vida do ser humano (BERNI, 2014, p. 130). 

 

 

Em “A história da sexualidade”, Michel Foucault evidencia que ocorreram 

modificações no sentido atribuído à sexualidade com o decorrer dos anos. Até o 

século XVII “as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, as coisas, sem 

demasiado disfarce; tinha-se com o ilícito uma tolerante familiaridade (1980, p. 08)”, 

ou seja, não haviam maiores repercussões sobre algo considerado natural. A partir 
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do final do século XVII e início do século XVIII, entretanto, com a tomada pelo 

cristianismo, começam a surgir mudanças objetivando o controle dos indivíduos por 

meio de mecanismos e técnicas que impusessem uma moral dentro da sexualidade.  

 

 

A partir do final do século XVII, a pastoral cristã estabeleceu algumas 
estratégias que visavam regular as questões relacionadas à sexualidade, as 
quais tinham como objetivo conhecer a verdade sobre a sexualidade dos 
sujeitos. Uma dessas estratégias era a confissão: instituiu-se que todo o 
bom cristão deveria narrar/confessar, de forma exaustiva e constante, seus 
desejos, prazeres, sentimentos, sensações, pensamentos, entre outros. A 
confissão servia como um instrumento de produção de saberes e de 
controle das sexualidades, pois os que confessavam algo que era instituído 
como pecaminoso, ilícito e proibido, sofriam castigos, a fim de que suas 
almas fossem salvas (BARROS; RIBEIRO, 2016, p. 415).  

 

 

Se no século XVIII, a técnica da confissão era ofício exclusivo da Igreja 

Católica, nos dias atuais passa a ser aplicada pelos pais, responsáveis, médicos e 

pelo Estado como forma de controle que possibilita a “catalogação” de prazeres, 

desejos e condutas, classificando-os como proibidos ou permitidos, legítimos ou 

ilegítimos (BARROS, 2014, p. 30). 

É nesse sentido que Foucault entende a produção de relações de poder-

saber que permeiam interdições na sexualidade perpassadas por um cunho 

religioso/moral em que se atribui uma característica de sigilo: através de discursos, 

leis, enunciados que ditam o que é e o que não é verdadeiro e a tornam passível de 

punição quando se ultrapassa os limites estabelecidos como “normal”. Desta forma, 

a sexualidade se constrói socialmente e torna-se parte de um controle que determina 

os modos de ser e de se comportar na sociedade. 

 

Tendo em vista que o sexting é algo considerado contrário às regras 
impostas pelo dispositivo da sexualidade, as linhas de força se evidenciam, 
por exemplo, em querelas jurídicas que discutem a defesa da pessoa que 
passa a ser vítima de preconceito e ameaças após ter sua intimidade 
exposta na internet. Ao passo que a legislação brasileira carece de um 
arcabouço legal específico para punir o indivíduo que compartilhe imagens 
íntimas sem a devida autorização da pessoa envolvida, o que se observa é 
uma inversão, na qual a vítima é punida pela sociedade. Em comentários do 
tipo “a culpa foi dela que publicou”, evidencia-se essa punição social 
(RÊGO, CAMELO, 2016, p. 05)  
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O sexting foge às regras impostas pelo dispositivo da sexualidade e se 

configura como um desvio das normas constituídas socialmente, porque torna 

público e expõe para multidões algo estabelecido como privado: a nudez e as 

relações sexuais. Por isso, é entendido como algo que deve ser controlado. 

Contudo, o uso de estratégias que objetivam desmontar a prática, como por 

exemplo, a produção de reportagens, de alertas aos pais para restringir o conteúdo 

na internet e até as mesmo punições podem reforçar os estigmas, os tabus e a 

desinformação a respeito da sexualidade como parte de um processo natural. Em 

piores hipóteses, a punição social como resposta à prática do sexting pode 

desencadear resultados onde quem sofre é a própria vítima. 

 

 

O sexo desempenha papel importante e básico em nossas vidas. Mas, para 
o ser humano, a atividade sexual não se restringe à reprodução; ela é fonte 
de prazer. A sexualidade é fundamental para os indivíduos, por que estar 
bem consigo mesmo inclui estar bem com a própria sexualidade, sendo 
fator indispensável para a felicidade. Entretanto, ao mesmo tempo em que o 
adolescente sente fluir os impulsos sexuais, sente culpa e medo do que 
está sentindo. Além disso, vive angustiado por ter comportamentos e 
anseios diferentes daqueles que os pais recomendam em relação ao sexo 
[...]. Entretanto, o que se mostra ao adolescente é um contraste profundo. 
De um lado, a superexposição do corpo e da sexualidade humana. De 
outro, um moralismo cortante, que impede que o assunto seja discutido 
profundamente, formando consciências e opiniões. Apesar do avanço dos 
discursos progressistas, faltam atitudes (BRILHANTE, CATRIB, 2011, p. 
506-507). 

 

 

Logo, o que se conclui é que a lógica por trás de tais estratégias busca a 

punição e o silêncio como “formas preventivas”, travestidos como cuidado e zelo. No 

entanto, é justamente este silenciamento o maior obstáculo: a falta de comunicação 

no âmbito familiar e escolar, que costumam ser os responsáveis pelo direcionamento 

e formação do adolescente. 
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3. REVENGE PORN  

 

Revenge porn (ou pornografia de vingança) é o termo utilizado pra 

conceituar o fenômeno mundial que se popularizou e ganhou grande repercussão a 

partir dos anos 2010, e que consiste basicamente na veiculação de conteúdo de 

cunho sexual sem que haja o consentimento de quem efetivamente é exposto: 

 

 

A pornografia de vingança é um ilícito surgido recentemente, no contexto 
dos avanços tecnológicos. Com o barateamento e consequente 
democratização de aparelhos móveis que captam imagens e áudios, cada 
um passou a ter autonomia para produção dos próprios conteúdos. Assim, 
mensagens, fotos, áudios e vídeos privados passaram a fazer parte da vida 
de todos e passaram a poder ser compartilhados, em progressão 
geométrica e sem controle, na internet. 
[...] 
Trata-se, portanto, de vídeos, fotos, gravações digitais ou qualquer outro 
tipo de representação, capturados pelo agressor, pela vítima ou por outra 
pessoa, de cunho sexual e privado, disseminados sem o consentimento de 
um ou mais indivíduos neles retratados de forma identificável 
(BOUCHARDET, 2018, p. 01).  

 

 

Diferente do que acontece no sexting, o indivíduo que põe em prática o 

revenge porn não compartilha conteúdo próprio, ou seja, de si mesmo, mas de 

outrem. O segundo fator que o difere do sexting é a intenção que se move por trás 

ato: o autor não busca atenção para si, mas age maliciosamente para atribuir 

constrangimento à vítima. Logo, não se trata apenas de meros atos de 

compartilhamento de conteúdo sexual, mas sim de veiculação de imagens/vídeos 

que expõem a intimidade não consentida de alguém de forma proposital, com a 

finalidade de causar danos à pessoa exposta. Além disso, a prática costuma estar 

atrelada ao uso de chantagens ou artifícios de extorsão.  

Apesar de a “pornografia de vingança” ser automaticamente associada a 

casos em que se supõe haver previamente um relacionamento amoroso entre a 

vítima e a pessoa que a expôs, tal cenário não é regra. De acordo com uma 

publicação pela Revista Brasileira de Políticas Públicas do Centro Universitário de 

Brasília (NERIS et al, 2017, p. 336), nem sempre há propriamente a figura de um ex-

parceiro com motivações de se vingar contra a antiga parceira, ou uma “imagem 

pornográfica”. A ameaça pode vir de qualquer um que tenha acesso ao conteúdo em 
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questão, que aliás, não se atém à imagens ou vídeos: um áudio, print de conversas 

ou qualquer outro meio poderiam ensejar o mesmo efeito.  

 

 

A divulgação não consensual de materiais íntimos pode vir de qualquer um: 
desde ex companheiros, colegas de escola/trabalho, participantes do 
vídeo/foto, até mesmo completos desconhecidos que tiveram acesso às 
imagens . Na definição do ilícito, também pode ser problemático atribuir 
uma motivação específica – como o propósito de vingança – a quem publica 
as imagens sem consentimento da vítima. Isso porque, nos diversos 
episódios dessa prática, são igualmente diversos os objetivos dos 
agressores, havendo até mesmo quem o faça sem qualquer razão. [...] 
Aqueles que inicialmente divulgam imagens íntimas ou que as repassam 
nem sempre são movidos por ressentimento pelo fim do relacionamento 
levado a cabo pela vítima. Podem estar na origem dessa atitude variados 
sentimentos e objetivos, desde ódio e vingança, até a finalidade de lucrar, 
obter alguma gratificação sexual, achar graça, ou mesmo sem qualquer 
razão em particular (BOUCHARDET, 2018, p. 03). 

 

 

Nesse contexto, a exigência de uma motivação específica acaba não 

abarcando outras situações e tornando as devidas providências ineficazes em 

alguns casos ao impor um ônus da prova dessa intenção muitas vezes impossível 

de ser demonstrado e acolhido. Por essa razão, acredita-se que a expressão 

“disseminação não consentida de imagens íntimas” (non-consensual intimate 

images– NCII) seja mais apropriada. 

 

 

A denominação “pornografia de vingança”, desde o seu nascimento, vem 
sendo combatida por alguns que estudam a prática. Isso porque, além de 
limitar sua ocorrência aos casos nos quais o agressor divulga os materiais 
com a intenção de se vingar, desconsidera a violência do ato, até mesmo 
por usar a palavra “pornografia”, tão desacreditada e pejorativa, já inculcada 
de uma discussão moral que não deveria guiar o debate sobre a 
disseminação não consentida de materiais íntimos. Daí porque costuma-se 
utilizar categorias mais específicas e condizentes com a realidade para se 
referir ao problema, tais como divulgação não consensual de imagens 
íntimas e NCII (sigla em inglês para non consensual intimate images) 
(BOUCHARDET, 2018, p. 02). 

 

 

O grande volume de incidência de casos dentro deste contexto e a 

gravidade dos danos provocados, como por exemplo a incidência de bullying, 

depressão, isolamento social e, em graus mais extremos o suicídio, provocaram 
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repercussões na sociedade civil buscando medidas para contornar a situação e 

forçar as entidades públicas a tomar providências legais.  

 

3.1 VÍTIMAS DA PORNOGRAFIA DE VINGANÇA DA ADOLESCÊNCIA E A 

ANÁLISE DE CASOS NO BRASIL  

 

Apesar da crescente repercussão envolvendo a prática do sexting e a 

pornografia de vingança a partir dos anos 2010 e da escandalosa reação popular 

frente a esses casos, o tema ainda é pouco debatido no âmbito social e acadêmico. 

Acredita-se que isso se dê por alguns motivos: i) o próprio meio (ou seja, a internet e 

suas as mídias digitais) é algo sobre o qual ainda não se possui total conhecimento, 

controle e regulamento; ii) por se tratar de um fenômeno que está diretamente ligado 

à vida íntima de pessoas, as vítimas buscam o sigilo e a chance de caírem no 

esquecimento, muitas das vezes não dispostas a se posicionarem sobre o ocorrido 

ou contar os fatos de acordo com suas perspectivas (por quase sempre caírem no 

mesmo lugar comum de culpabilização da vítima); iii) discutir e desvendar a 

sexualidade ainda é considerado tabu; iv) pela perpetuação de um machismo 

estrutural. Por estes motivos, entende-se cabível aqui o relato de vítimas e suas 

histórias, a fim de que se possibilite uma abordagem o mais humana possível.  

 

 

Quando observadas as notícias de violências de gênero veiculadas na 
mídia tradicional, pode ser constatado um padrão na estrutura dos títulos: 
poucas vezes o agressor está em foco – a mulher, no entanto, ganha 
praticamente toda atenção no texto. Dessa maneira, tem-se uma potencial 
desmoralização da vítima, pois seu comportamento, seus hábitos, os locais 
que frequenta e as decisões que toma tornam-se o centro dos debates, e 
são tomados como a verdadeira causa da violência sofrida (BUZZI, 2015, p. 
45). 

 

 

Em novembro de 2013, duas notícias percorreram o país: duas 

adolescentes decidiram tirar a própria vida após terem suas imagens íntimas 

divulgadas na internet. Na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, Júlia Rebeca dos 

Santos de 17 anos de idade foi encontrada morta em seu quarto com um fio de 

prancha alisadora enrolada no pescoço. Quatro dias depois, no outro extremo do 

país em uma cidade chamada Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul, Giana 
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Laura Fabi, de 16 anos de idade, também foi encontrada morta em seu quarto, 

enforcada com um cordão de seda.  

Júlia foi vítima de uma divulgação não autorizada de gravações em que 

aparecia fazendo sexo com seu namorado e uma amiga, todos menores de idade. A 

gravação de poucos segundos viralizou na internet, atingindo milhares de 

visualizações (GLOBO, 2013).  

 

 

Descrita como uma adolescente “alegre e sorridente”, a menina passou as 
semanas entre o vazamento do vídeo e o suicídio visivelmente deprimida e 
retraída. Passava boa parte das aulas digitando no celular, distante de 
todas suas amigas. Júlia demonstrava sentir-se culpada e envergonhada 
pela exposição não consensual de sua intimidade na internet, um 
sentimento comum entre as vítimas. (...) No dia seguinte ao suicídio de 
Júlia, um primo da garota confirmou, na rede social Twitter, sua morte e 
pediu respeito à dor da família. O rapaz solicitou que não fossem enviadas 
mensagens ofensivas sobre Júlia, mas não foi atendido. Com a repercussão 
que a mídia deu ao caso, milhares de pessoas comentavam as notícias nas 
matérias dos jornais e nas redes sociais. A maioria, culpabilizando a garota 
por ter filmado e por haver demonstrado prazer na prática sexual. (...) A 
mãe de Júlia, Ivânia Silva, declarou não saber o que estava acontecendo 
com a filha. A família desconhecia da existência do vídeo até o 
sepultamento da garota, quando um primo recebeu a gravação e relatou 
aos parentes, que resolveram procurar a polícia. Apesar de apresentar 
inquietações comuns a adolescentes, a mãe relata que a filha nunca 
compartilhou que estava sofrendo ameaças ou estava envergonhada pelo 
vídeo. Demonstrando compreensão, afirma: “Todo adolescente têm o direito 
de ser adolescente. Eles são inconsequentes mesmo. Essa exposição toda, 
do vídeo, da imagem da minha filha, é uma violação” (BUZZI, 2015, p. 57-
58). 

 

 

Durante uma chamada de vídeo pelo programa Skype, Giana Laura tirou seu 

sutiã para a webcam, a pedidos de seu colega de escola, com quem conversava. O 

que Giana não sabia é que sua imagem havia sido capturada sigilosamente por 

meio de um printscreen por esse mesmo colega, com o objetivo de chantageá-la: o 

rapaz queria um relacionamento com ela, que por sua vez, não estava interessada. 

Quando a adolescente iniciou um relacionamento com outra pessoa, sua foto foi 

compartilhada e em pouco tempo, viralizou pelas mídias sociais (AFIUNE, 2013). 

  

 

A adolescente não chegou a conversar com a família sobre o que estava 
passando; a mãe e o pai não tiveram tempo de agir. Em entrevista, o pai, 
Marco Gilmar Fabi, perguntava-se: “Por que acabar assim com a própria 
vida? Por uma coisa tão pequena?”. O irmão atribuiu a atitude ao medo da 
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reação da família: “Ela disse pra prima que não queria que a família 
sentisse vergonha e sofresse por um erro dela. A nossa família é bem 
conhecida, e a cidade é pequena, meio bocuda, bastante gente inventa 
coisas. Às vezes você faz uma coisinha e acabam aumentando. De repente 
isso até influenciou, pelo fato das pessoas todas se conhecerem, daí acaba 
espalhando rápido”, alegou, em entrevista. Nas redes sociais, Giana parecia 
uma adolescente como qualquer outra. Compartilhava assuntos 
relacionados ao seu time de futebol, ou sua cantora favorita. Trocava 
mensagens com as amigas e postava fotos do cachorro. A normalidade com 
que se apresentava nas redes sociais não a impediu de sofrer slut-shaming 
após o seu suicídio. Em seu perfil do Facebook, desconhecidos afirmaram 
que ela teve o destino merecido. A morte parece, para eles, uma punição 
justa para a mulher que subverte seu papel sexual (BUZZI, 2015, p. 60). 

 

 

O período em que as duas tragédias ocorreram não é o único fator em 

comum entre elas. Em ambos os casos, as vítimas eram adolescentes do sexo 

feminino. Tanto Júlia quanto Giana confiaram em alguém e tiveram suas vidas 

íntimas expostas sem que houvesse consentimento. Ambas foram hostilizadas e 

consideradas culpadas. Mas pelo que exatamente? Esse questionamento parece ser 

um padrão que se repete em muitas situações.  

Para entender, é preciso analisar alguns dados. De acordo com a psicóloga 

e coordenadora do canal de ajuda da Safernet, Juliana Cunha, tanto meninos como 

meninas produzem e compartilham imagens íntimas, mas são elas quem sofrem 

mais: em 2014, 81% das pessoas que pediram ajuda à ONG eram do sexo feminino. 

Além disso, o maior número de casos envolvendo o vazamento de imagens íntimas 

acontece com jovens na faixa de 13 a 15 anos. “Os exemplos mais comuns são de 

meninas que tiram fotos ou vídeos íntimos, enviam para o namorado, terminam o 

relacionamento e, em seguida, o ex compartilha o material com amigos”, diz a 

advogada especialista em Direito Digital, Alessandra Borelli (ARAÚJO, 2017).  

Em São Paulo, Mônica Pimentel, que ao tempo da tempo da reportagem já 

possuía 18 anos, também se encaixou neste padrão: do sexo feminino e menor de 

idade quando foi vítima de mais um caso de divulgação de cenas íntimas sem 

permissão. Cinco fotos e um vídeo em que aparece tomando banho foram feitos 

quando Mônica tinha apenas 14 anos de idade. Dois anos depois, o conteúdo 

começou a ser compartilhado nas redes sociais. Quando finalmente decidiu procurar 

a Justiça, aos 17 anos, através da Delegacia da Mulher em Sorocaba, se deparou 

com um obstáculo. De acordo com Mônica, “(...) o processo é tão enrolado, tão 

demorado e burocrático, que você acaba até desistindo. Parece que quanto mais 
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contato você faz em relação a isso, mais próxima (do caso fica) e mais 

constrangimento sente (BALTAZAR, 2015)". 

A morosidade do processo e a dificuldade em reunir provas para que o 

responsável seja devidamente punido são outros fatores que contribuem para a 

banalização da prática, já que, em primeiro lugar, criam a sensação de que o ato 

não gera consequências e em segundo lugar, desencorajam muitas vítimas a buscar 

providências junto à Justiça. Esses fatores se agravam ainda mais quando se trata 

de crianças e adolescentes, que ainda são indivíduos em formação, e portanto, mais 

vulneráveis. Muitas das vezes são pessoas que se veem sozinhas, sem apoio de 

alguém que possa direcioná-las, por medo da repreensão dos responsáveis e da 

família.  

A história da jornalista Rose Leonel, que apesar de não ter sido vítima 

durante a adolescência, tornou-se protagonista de um dos poucos casos a se 

destacar pela sua reviravolta. Aos 41 anos recebeu a notícia de que havia sido 

vítima de seu ex-parceiro, ao ter montagens feitas com imagens pornográficas em 

que se inseria o seu rosto, compartilhadas com mais de 15 mil destinatários via e-

mail (GARCIA, 2014). 

 

 

Rose passou a receber dezenas de ligações de desconhecidos: homens do 
Brasil inteiro telefonavam para assediá-la, ridicularizá-la, perguntar quanto 
Rose cobrava pelo “programa”. Quando criou coragem para acessar sua 
conta de email, encontrou um recado do chefe: “Não importa o que você 
faça entre quatro paredes, não traga isso para o trabalho”. Além de perder o 
emprego, a jornalista desenvolveu depressão e era humilhada toda vez que 
saía de casa. Seu filho mais velho, à época com 11 anos, teve de trocar 
diversas vezes de escola antes de, por fim, mudar-se para a casa do pai, 
em outro país, por não aguentar o bullying no colégio. A filha, então com 8 
anos, chorava escondida no banheiro enquanto o irmão mais velho 
envolvia-se em brigas com os colegas da escola. Ele pedia que Rose o 
deixasse a um quarteirão da escola nova, para adiar o momento em que 
descobririam quem era sua mãe (BUZZI, 2015, p. 47). 

 

 

Rose precisou mover quatro processos na Justiça contra seu ex-parceiro: 

obteve verba indenizatória em três deles e uma condenação que o sentenciou a 11 

meses e 20 dias de detenção.  Movida pela experiência que foi obrigada a vivenciar, 

Rose deu início a uma ONG chamada “Marias da Internet”, que reúne advogados, 

peritos digitais, psicólogos e outros profissionais especializados em crimes virtuais 
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para disponibilizar auxílio e orientação às vítimas da pornografia de vingança 

(GIMENES, 2014).     

  

 

3.2 O ENQUADRAMENTO DO “REVENGE PORN” NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO  

 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 apresenta como direito e garantia 

fundamental a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e das imagens 

das pessoas. Nas palavras de Alexandre de Moraes (2009, p. 53), “os direitos à 

intimidade e à própria imagem formam a proteção constitucional à vida privada, 

salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas 

externas”, de modo que proteção constitucional deva resguardar a imagem dos 

cidadãos frente aos meios de comunicação em massa. 

Em complemento ao dispositivo, o artigo 227 da Carta Magna reforça a ideia 

de proteção aos direitos do adolescente à dignidade e ao respeito:  

 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1990) 
(grifo nosso). 

 

 

Além disso, o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança de 1989, que proclamou um conjunto de direitos de natureza individual, 

difusa, coletiva, econômica, social e cultural, reconhecendo i) a criança e o 

adolescente enquanto sujeitos de direitos e outorgando-lhes direitos de liberdade 

que até então, eram reservados aos adultos; ii) a vulnerabilidade e necessidade de 

cuidados especiais da criança e do adolescente, conforme disposto em seu  

preâmbulo:  “a criança, em razão de sua falta de maturidade física e intelectual, 

precisa de uma proteção especial e de cuidados especiais, especialmente de 

proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento” (BRASIL, 1990). 
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Quando ocorre a violação desses direitos por meio da disseminação não 

consensual de conteúdo sobre a vida íntima de um indivíduo, a busca por 

providências junto ao Judiciário muitas das vezes acaba se tornando a única saída 

para o problema. No entanto, há de se atentar ao fato de que a criminalidade é 

decorrência de um conjunto de fatores sociais: não cabe apenas ao Judiciário o 

dever de solucioná-la.  

 

3.2.1 Implicações no Âmbito Penal 

 

Conforme irá se expor mais adiante, antes da promulgação da Lei 

13.718/2018, o ordenamento jurídico brasileiro não reservava um tipo penal 

específico para cuidar de casos que envolvessem a prática do revenge porn, 

restando à vítima o pleito de indenização na esfera cível ou a busca pelo 

enquadramento do fato como crime de injúria majorada, na forma do artigo 141, 

inciso III do Código Penal, em razão de ter sido cometida por meio facilitador da 

divulgação da ofensa (MOREIRA, 2018, p. 14). 

Constatando-se que a vítima se encaixa na definição de adolescente pela 

legislação brasileira, ou seja, menor de 18 anos, o caso é regido sob a luz da Lei 

8.069/90, conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Caso 

contrário, será tutelado pelo Código Penal através do enquadramento nos crimes de 

(i) injúria e (ii) difamação, para processar a difusão de imagens em si, mas ainda (iii) 

ameaça, (iv) extorsão e (v) estupro, para casos relacionados à possibilidade de 

difusão dessas imagens. 

 

 

3.2.1.1 A Lei 13.718/2018 

 

Em setembro de 2018, a Lei nº 13.718/2018 foi publicada pelo Poder 

Executivo com vigência imediata, promovendo a alteração do texto do Código Penal 

no que tange aos crimes contra a dignidade sexual com o objetivo de ampliar a rede 

de proteção às mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. 

Dentre outros efeitos, a medida resultou na tipificação do crime de divulgação de 

cena de estupro, sexo ou pornografia e tornou pública incondicionada a natureza da 
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ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 

vulnerável. 

 
 

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de 
cena de sexo ou de pornografia 
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à 
venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio 
de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, 
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro 
ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, 
ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime 
mais grave. 
Aumento de pena 
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é 
praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto 
com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (BRASIL, 2018) 

 

 

3.2.2 O Revenge Porn, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a reforma 

promovida pela Lei nº 11.829/2008 

 

O artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que “é dever de 

todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 

Nesse sentido, depreende-se que a tutela dos direitos do adolescente frente a um 

caso de revenge porn é abarcada pela referida legislação.  

Em 2008, o Estatuto da Criança e do Adolesceu passou por uma reforma 

significativa, através da promulgação da Lei nº 11.829/2008, visando aprimorar o 

combate à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, bem como 

criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas relacionadas à 

pedofilia na internet.  

Dentre os crimes em espécie previstos estão o ato de produzir, reproduzir, 

dirigir, fotografar, filmar ou registrar, vender ou expor à venda, oferecer, trocar, 

disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar, adquirir, possuir ou armazenar 

qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de 

sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.  

As alterações ampliaram e detalharam as condutas criminalizadas no antigo 

texto e acrescentaram a redação do artigo 241-E que define o conceito de “cena de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218c
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sexo explícito ou pornográfica” como “qualquer situação que envolva criança ou 

adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos 

órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”.  

Logo, os casos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas 

envolvendo sexo explícito ou exibição de órgãos genitais de crianças e adolescentes 

deverão ser processados penalmente com base na Lei 8.069/90, o que faz com que 

o Ministério Público se torne responsável por iniciar a ação penal, 

independentemente de manifestação ou autorização da vítima, de acordo com a 

previsão do artigo 227, ao estabelecer que os crimes definidos pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente serão de ação pública incondicionada.  

Entretanto, cria-se uma lacuna pelas definições estabelecidas em lei, uma 

vez que restringem a tutela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao exigir que 

haja incidência de conteúdo pornográfico em sentido estrito, conforme o artigo 241-E 

do referido diploma. Desse modo, não cumpridas as exigências contidas no referido 

artigo, o adolescente que teve sua vida íntima exposta, ainda que sem 

consentimento, restará desprotegido pela tutela do Estatuto. 

Em entrevista ao Conjur, Juliana Ruiz e Mariana Valente falam sobre as 

falhas da Lei 8.069/90. Cabe à vítima sustentar o ônus da prova no processo, que 

muitas vezes é objetivamente impossível de se apresentar: 

 

A proteção do ECA não é suficiente, porque para um adulto ser processado, 
é preciso provar que ele sabia que a adolescente era menor de idade. 
Tivemos um caso no qual uma menina que teve as fotos divulgadas fazia 
faculdade e tinha sido noiva. Então o desembargador falou no acórdão que 
como ela já tinha sido noiva era razoável o homem não saber que ela era 
menor. Então ele não foi condenado. E o ECA, quando fala em pornografia 
é bem específico, ele fala que pornografia é cena de sexo explícito ou com 
exposição de [órgão] genital. Então quando tem alguns casos que as 
autoras estavam de roupas íntimas, as pessoas não foram condenadas 
porque não tinha sexo explícito nem exposição de genital. Essa legislação 
não foi feita para esses casos de adolescentes, foi feita mais para conter a 
pornografia infantil (MARTINES, 2016).  

 
 

De acordo com a pesquisa por elas realizada, a maioria dos casos regidos 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente resultava em absolvição do réu: 

 

  

Foi bem interessante para a gente ver que a maioria dos casos envolvendo 
adultas gerou condenação e, nos envolvendo o ECA, metade gerava 
absolvição. Nossa primeira reação foi de surpresa, pois essa era para ser 
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uma legislação mais protetiva. Quando vai aplicar o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, parece que o juiz pensa: “Essa punição é para um pedófilo 
e não é esse o caso aqui”.  Também tem aquela questão de achar que se a 
menina se deixou fotografar, não se está falando de uma relação de abuso 
(MARTINES, 2016). 

 

 

Assim, o texto legislativo acaba por restringir a definição de pornografia 

infantil a casos muito específicos e afastar o tipo penal aplicado ao indivíduo que se 

pratica a pornografia de vingança contra adolescentes.  

 

3.3 JURISPRUDÊNCIA 

 

Pelo exposto, observou-se que o legislador não se mostrou inerte frente às 

mudanças na sociedade decorrentes do advento de novas tecnologias de mídia, 

trazendo inovações no arcabouço legislativo. Todavia, os crimes praticados por meio 

da internet desencadeiam novas problemáticas e desafios, como por exemplo, a 

fixação do juízo competente no processamento e julgamento de tais casos. Nesse 

contexto, coube à jurisprudência dirimir as questões remanescentes (MIRANDA, 

2015). 

Em primeiro lugar, o delito de divulgação de pornografia infantil na internet 

configura crime que compete à Justiça Federal ou à Justiça Estadual? Para o 

Superior Tribunal de Justiça, a competência seria da Justiça Estadual, exceto se o 

delito houver se iniciado no exterior e repercutido no Brasil (ou vice-versa), caso em 

que seria de competência da Justiça Federal. Ou seja, o simples fato de o delito ter 

sido praticado pela internet, não atrairia a competência para a Justiça Federal, 

conforme decisão: 

 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ART. 214 C⁄C ART. 224, A E 226, 
II DO CPB). TROCA DE MENSAGENS ENTRE PESSOAS RESIDENTES 
NO PAÍS, PELA INTERNET, COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO 
ENVOLVENDO CRIANÇA. ART. 241, CAPUT DA LEI 8.069⁄90. 
AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V DA CF. PRECEDENTES DO STJ. 
PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.  
1.Comprovado que o crime de divulgação de cenas pornográficas 
envolvendo criança não ultrapassou as fronteiras nacionais, restringindo-se 
a uma comunicação eletrônica entre duas pessoas residentes no Brasil, a 
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competência para julgar o processo é da Justiça Estadual. Inteligência do 
art. 109, V da CF. Precedentes do STJ. 
2.Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo 
de Direito da 3a. Vara Criminal de Osasco/SP, o suscitante, em 
consonância com o parecer do douto MPF. 
(STJ – CC: 99133 SP 2008/0218009-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2008, S3 – TERCEIRA 
SECÇÃO, Daa de Publicação:  DJe 19/12/2008) 

 

 

Nesse sentido, em relação à Competência da Justiça Federal para processar 

e julgar crimes cuja consumação se deram em território estrangeiro, decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 86.289, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, 1ª Turma, julgado em 6 de junho de 2006, DJ de 20 de outubro de 

2006, pág. 62: 

 

PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. CRIME TIPIFICADO 
NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSUMAÇÃO E 
EXAURIMENTO NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.  
I – Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes cuja 
consumação se deu em território estrangeiro (art. 109, V, CF).  
II – O crime tipificado no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
consubstanciado na divulgação ou publicação, pela internet de fotografias 
pornográficas ou de cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou 
adolescentes, cujo acesso se deu além das fronteiras nacionais, atrai a 
competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento. 
(Supremo Tribunal Federal STF - HABEAS CORPUS : HC 86289 GO). 
 

 

Em outro momento, o Superior Tribunal de Justiça considerou irrelevante o 

local do provedor de acesso à internet no momento de fixação de competência, 

conforme se verifica abaixo: 

 

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. 
PUBLICAÇÃO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 
ART. 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. LOCAL DE 
ONDE EMANARAM AS IMAGENS PEDÓFILO-PORNOGRÁFICAS. 1 - A 
consumação do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-
pornográficas, sendo indiferente a localização do provedor de acesso à rede 
mundial de computadores onde tais imagens encontram-se armazenadas, 
ou a sua efetiva visualização pelos usuários. 2 - Conflito conhecido para 
declarar competente o Juízo da Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 
de Santa Catarina. (STJ Processo CC 29886/SP CONFLITO DE 
COMPETENCIA 2000/0057047-8 Relator (a) Ministra MARIA THEREZA DE 
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ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO Data do 
Julgamento 12/12/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 01/02/2008 p. 427 RT 
vol. 871 p. 517) 

 

 

De acordo com a decisão, o delito se consuma no exato instante em que o 

conteúdo é lançado na internet. 

Entretanto, em 2015, o Supremo Tribunal Federal atribuiu reconhecimento 

de repercussão geral à matéria que trata da competência da Justiça Federal para o 

processamento e julgamento dos crimes de divulgação de imagens de crianças e 

adolescentes através da internet, ao negar o provimento, em sede de Recurso 

Extraordinário (RE 628624). A sustentação do autor questionava o acórdão da 4ª 

turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), que determinou a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar a suposta prática do crime 

de publicação de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade cometidos na 

internet, mesmo que não houvesse qualquer indício de que o acesso ao material 

tenha ocorrido fora dos limites nacionais.  

O ministro Edson Fachin votou contra o provimento do Recurso 

Extraordinário e foi seguido pela maioria do Plenário, por entender que a matéria é 

de competência da Justiça Federal, conforme dispositivo constitucional (artigo 109, 

inciso V). A decisão pautou-se na internacionalidade dos danos produzidos, uma vez 

que a publicação das imagens na internet possibilita amplo acesso global.  

Nesse sentido, o entendimento anterior passou a ser revogado pelo 

Informativo 335, aprovado com a seguinte tese: 

 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em 
disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou 
adolescente [artigos 241, 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990] quando 
praticados por meio da rede mundial de computadores. (Informativo 335 - 
Art.241-A ECA: Comp. Federal | Súmulas STJ | 11.343/06) 

 

 

Na sessão do dia 29 de outubro, o Plenário aprovou o enunciado da tese 

firmada no julgamento do Recurso Extraordinário. Com o novo direcionamento, fica 

atualizado o Informativo Criminal nº 326 que também tratou do tema. 

 
 

 

http://www.criminal.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1474
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4. PESQUISA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CASOS OBSERVADOS POR 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MACAÉ 

 

Nos últimos anos, com o surgimento das Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação, assim como a popularização de dispositivos móveis do tipo 

smartphones entre adolescentes, em especial com a utilização de redes sociais, o 

número de casos envolvendo a prática do sexting e do porn revenge vem crescendo 

e assumindo novos contextos, de acordo com a acelerada evolução dos meios 

midiáticos e do aparato tecnológico. Aos olhos de professores e profissionais da 

educação, consequentemente, é crescente o número de relatos e casos envolvendo 

adolescentes no ambiente escolar. 

Como proposta de intervenção, buscando-se investigar a incidência de 

episódios que se enquadrem como a prática de divulgação de conteúdo íntimo não 

consensual e que se desenvolvem através de um determinado padrão, foi 

desenvolvida uma pesquisa cujo objetivo se pautou em obter uma breve noção do 

quantitativo de casos na região e mapear os seus acontecimentos em ambientes 

escolares, familiares ou fora deste circuito, verificando-se o conhecimento de tais 

ocorrências e quais as medidas tomadas no momento do ocorrido. 

 A pesquisa foi elaborada junto ao Núcleo de Tecnologia Educacional 

Municipal, setor da Coordenadoria de apoio à Gestão Escolar da Secretaria 

Municipal de Educação, voltado ao corpo docente da rede pública municipal e 

contou com a participação de 117 profissionais da educação, devidamente inscritos 

nos cursos ofertados, que se deram no período compreendido entre o segundo 

semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019.  

Quando questionados sobre o conhecimento de casos em que crianças ou 

adolescentes tenham acessado fotos ou vídeos inadequados para a sua faixa etária, 

assombrosos 73,27% dos participantes afirmaram saber da ocorrência de situações 

que se encaixam nestes termos. Isto posto, fica evidente a falsa sensação de 

controle sobre o uso da internet, mesmo com a existência de mecanismos que se 

propõem a filtragem do conteúdo infanto-juvenil e o bloqueio de outros gêneros.  

Prosseguindo com as questões, 36,75% dos participantes afirmaram ter 

conhecimento de casos de publicação de imagens de crianças ou adolescentes, 

ocorridos em sua abrangência social, tal como ambiente de trabalho ou o meio 

familiar, sem a devida autorização do responsável, que possa ter ocasionado 
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constrangimento ou violação da sua intimidade. Desta parcela, constatou-se que 

13,1% dos casos ocorreram em casa, 45,6% ocorreram na escola e 41,3% 

ocorreram fora do âmbito familiar e do âmbito escolar. Este resultado se mostra 

preocupante, na medida em que a maioria dos casos relatados tenha ocorrido dentro 

do ambiente escolar, ou seja, de instituições que deveriam ter como prioridade 

máxima o zelo e a proteção da criança e do adolescente.   

Além disso, apenas em 53,49% dos casos houve o devido encaminhamento 

pelo responsável para que fossem tomadas as providências necessárias junto às 

instituições e ao judiciário.  

  Ao final da pesquisa, 98,29% dos cursistas responderam que consideravam 

importante que profissionais da educação tenham uma formação voltada a como 

educar para o Uso Seguro e Ético das Redes Sociais e, desta forma, auxiliar na 

educação digital de crianças e adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

5. O MENOR INFRATOR E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

No último capítulo, pontuaram-se os dispositivos da legislação brasileira no 

que tange à proteção do adolescente enquanto potencial vítima de crimes 

cibernéticos envolvendo conteúdo pornográfico/íntimo. Há de se lembrar, porém, 

que adolescentes podem figurar tanto como vítimas quanto como autores de uma 

conduta proibida em lei.   

De acordo com o artigo 228, da Constituição Federal, o menor de dezoito 

anos é considerado penalmente inimputável e deverá ficar sujeito à legislação 

especial – o que não significa que estará isento de culpabilidade e que a ele não se 

possa atribuir a responsabilidade pela prática de um crime.  

Etimologicamente, o verbo “imputar” se originou do latim imputare: significa 

atribuir a alguém uma ação, culpa ou delito (NASCIMENTO, 2015). Já em um 

sentido técnico-jurídico, o direito brasileiro não cuidou de definir precisamente a 

imputabilidade, preferindo trabalhar com categorias de sujeitos a quem lhes é 

negada a sua incidência, a quem se chama de inimputável. Em termos de 

imputabilidade penal, Guilherme de Souza Nucci (2010, apud NASCIMENTO, 2015) 

entende como sendo “(...) o conjunto das condições pessoais, envolvendo 

inteligência e vontade, que permite ao agente ter entendimento do caráter ilícito do 

fato, comportando-se de acordo com esse entendimento”.  

Nesse mesmo sentido, Francisco Muñoz (2013, p. 100) dispõe que a 

imputabilidade é resultado de um processo de socialização no qual o indivíduo 

desenvolve uma série de faculdades que lhe permite conhecer as normas que 

regem a convivência no grupo ao qual pertence e reger seus atos de acordo com 

tais normas, ou seja, atuar motivado pelas normas jurídicas e por todo o 

emaranhado de normas sociais que constituem os sistemas de controle social, 

formal e informal. 

Diante do ordenamento jurídico brasileiro, a imputabilidade se inicia apenas 

a partir dos dezoito anos, como resultado de uma política criminal adotado pelo 

Brasil e por demais países, influenciada pelo critério adotado na Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece mais ou 

menos a mesma faixa etária, tornando homogênea a ideia de maioridade penal com 

o objetivo de garantir a proteção da infância, em respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento (MATOS, 2018, p. 26-27). 
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Assim, a inimputabilidade penal etária constitui hipótese de exclusão de 

culpabilidade, sendo descrita como resultado de uma incapacidade de discernimento 

em razão da pouca idade – considera-se que o menor não reúne condições 

pessoais mínimas de desenvolvimento biológico e psíquico para entender o valor de 

seus atos, partindo do pressuposto de que adolescentes e adultos vivenciam 

realidades sociais diferenciadas e que por isso, exigem do sistema jurídico respostas 

e intervenções distintas. 

É a partir desse entendimento que o jurista Miguel-Angel Boldova Pasamar 

(2004, apud SPOSATO, 2015) emprega o seu discurso ao depreender que o menor 

de idade possui traços sociais próprios e uma personalidade cheia de 

particularidades em constante evolução, motivo pelo qual o Direito Penal deve 

assumir para si a responsabilidade de atender às diferenças no tocante a sua 

regulação. 

Nesse contexto, este capítulo será reservado à análise dos dispositivos 

dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente que versam sobre a prática de 

ato infracional. Para atender as disposições da Constituição Federal de 1988 e do 

artigo 27 do Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua, em seu 

artigo 103 que a conduta do adolescente infrator descrita como crime ou 

contravenção penal será reconhecida como ato infracional e no artigo 104, designa 

para si a consequente responsabilização através de medidas previstas em lei. 

A prática do revenge porn, ou, trocando em miúdos, o ato de “oferecer, 

trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou 

divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou 

sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual 

que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou 

induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou 

pornografia”, ou ainda, aqueles descritos nos artigos 240 ao 241-E previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, são considerados crimes perante a legislação 

penal; logo, em casos em que a autoria do delito é atribuída ao adolescente, se 

estará diante de um ato infracional, perante o qual o menor deverá responder por 

meio de medida socioeducativa.  

Sobre a aplicação da lei, o parágrafo único do artigo 104 dispõe que “deve 

ser considerada a idade do adolescente à data do fato”, de modo que ainda que o 

agente tenha completado a maioridade penal, este deverá continuar sob a tutela do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que o ato infracional tenha sido 

praticado enquanto era menor de idade. O prazo para a aplicação e execução das 

medidas socioeducativas, entretanto, limita-se à idade de vinte e um anos, de 

acordo com o entendimento doutrinário:  

 

 

Vide também art. 2º, par. único, do ECA, acerca da possibilidade de 
aplicação e execução de medidas socioeducativas a jovens entre 18 
(dezoito) e 21 (vinte e um) anos que tenham praticado atos infracionais 
enquanto adolescentes. Tal orientação deve ser considerada válida mesmo 
em relação às medidas em meio aberto, pois do contrário o Estado, em 
razão do simples advento dos 18 (dezoito) anos (nem se fala da plena 
capacidade civil, que pode ser alcançada mesmo antes de tal idade, ex vi 
do disposto no art. 5º, par. único, do CC), se veria “livre” de seu dever de 
recuperar os jovens infratores ou, por outro lado, se veria na contingência 
de lhes impor medidas privativas de liberdade, solução que na forma da 
própria lei se constitui numa verdadeira exceção. Assim sendo, procurando 
interpretar a lei nos moldes do preconizado pelos arts. 1º, 6º e 100, par. 
único, inciso II c/c 113, do próprio ECA, e evitando, por outro lado, 
conclusões que se constituiriam num verdadeiro paradoxo, à luz da 
“Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente”, deve-se 
considerar que o limite etário para aplicação e execução de medidas 
socioeducativas de quaisquer natureza, a jovens que praticaram atos 
infracionais enquanto adolescentes, é de 21 (vinte e um) anos 
(DIGIÁCOMO, 2010, 149-150). 

 

 

Prosseguindo, o caput do artigo 106 preceitua que “nenhum adolescente 

será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem 

escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”. Em combinação com o 

artigo 152, segundo o qual “os procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se 

subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente”, 

depreende-se que a definição das situações que caracteriza o flagrante de ato 

infracional por adolescente serão as mesmas previstas no Código Processual Penal, 

do artigo 301 ao 303. Uma vez violada a liberdade do menor, procedendo-se a sua 

apreensão sem os requisitos previstos em lei, ou seja, sem que houvesse flagrante 

do ato infracional ou sem a ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária 

competente, incorrerá nas disposições do artigo 230 do Estatuto em que se 

configura crime punível com detenção de seis meses a dois anos.  

Além disso, conforme o parágrafo único do artigo 106, o adolescente tem o 

direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão e deverá ser informado 

de seus direitos, dentre os quais, o de permanecer calado e o de contar com a 
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presença de seus pais ou responsáveis em todas as fases do procedimento, 

inclusive quando da formalização de sua apreensão – previstos nos artigos 107, 

111, inciso VI e 174.  

O adolescente goza também da prerrogativa disposta no artigo 110, 

segundo a qual, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido 

processo legal, que em muito se assemelha ao dispositivo constitucional (artigo 5º, 

inciso LIV), não podem ser confundidas:  

 

 

O procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente, 
embora revestido das mesmas garantias processuais e demandando as 
mesmas cautelas que o processo penal instaurado em relação a imputáveis, 
com este não se confunde, até porque, ao contrário deste, seu objetivo final 
não é a singela aplicação de uma “pena”, mas sim, em última análise, a 
proteção integral do jovem, para o que as medidas socioeducativas se 
constituem apenas no meio que se dispõe para chegar a este resultado (daí 
porque não é sequer obrigatória sua aplicação, podendo o procedimento se 
encerrar com a concessão de uma remissão em sua forma de “perdão puro 
e simples” ou com a aplicação de medidas de cunho unicamente protetivo, 
tudo a depender das necessidades pedagógicas específicas do adolescente 
- cf. arts. 113 c/c 100, caput, do ECA). Para tanto, o procedimento possui 
regras e, acima de tudo, princípios que lhe são próprios, cuja inobservância, 
por parte da autoridade judiciária, somente pode conduzir à nulidade 
absoluta do feito. 
Neste sentido:  
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Prática de ato infracional 
definido no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal. Aplicação da medida 
sócio-educativa da internação. Inobservância de normas constitucionais e 
estatutárias. Procedimento eivado de nulidade absoluta. Decretação „ex 
officio‟.  
Concessão de ordem de „habeas corpus‟ de ofício, em caráter liminar. 
Desinternação imediata dos adolescentes. Inteligência do art. 101, inc. I, do 
ECA. Submissão de um dos representados à avaliação psiquiátrica, para a 
apuração de sua sanidade mental. Se não foram observadas normas 
constitucionais e estatutárias, desde a audiência de apresentação dos 
adolescentes, é de ser decretada a nulidade absoluta do feito, a partir 
daquele momento procedimental, colocando-se, consequentemente, em 
liberdade os representados. (TJPR. 1ª C. Crim. Rec.Ap.ECA. n° 155.76406. 
Rel. Des. Tadeu Costa. J. em 03/06/2004)(DIGIÁCOMO, 2010 p. 155-156). 

 

 

O capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, que versa sobre as 

medidas socioeducativas propriamente ditas se inicia com as disposições do artigo 

112, elencando um rol de medidas:  
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I – advertência;  
II – obrigação de reparar o dano;  
III - prestação de serviços à comunidade;  
IV - liberdade assistida;  
V - inserção em regime de semiliberdade;  
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.  
§ 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração (BRASIL, 1990). 

 

 

Diferentemente das penas, que possuem caráter eminentemente punitivo, as 

medidas socioeducativas possuem um caráter pedagógico que se propõe a reeducar 

e fortalecer os vínculos familiares e reintegrar o menor infrator na sociedade, a fim 

de que não ocorra a reincidência do delito. Por conseguinte, as medidas 

socioeducativas são regidas pelos princípios da proteção integral à criança e ao 

adolescente, assegurando-lhes o atendimento a suas necessidades básicas e aos 

seus direitos fundamentais, enquanto meio mais eficaz de superar a marginalidade e 

a criminalidade. Desse modo, o foco das medidas socioeducativas deve ser a 

condição pessoal do adolescente e não as circunstâncias do ato infracional 

praticado e nem a sua gravidade. 

Tendo-se em vista que possuem natureza jurídica e finalidade diversas, a 

aplicação das medidas socioeducativas não segue os mesmos parâmetros aplicados 

pelo Código Penal para formular a dosimetria da pena. Incabível, portanto, qualquer 

correlação entre a quantidade ou a qualidade de pena em abstrato prevista ao 

imputável que pratica o crime e a medida socioeducativa direcionada ao adolescente 

que pratica a mesma conduta. Assim sendo, é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente o responsável por regulamentar a aplicação das medidas 

socioeducativas, sujeita a princípios e regras específicas. Além disso, quando se fala 

em autoridade competente, deve-se remeter ao artigo 148, inciso I do Estatuto que 

estabelece a Justiça da Infância e da Juventude como tal. 

O rol de medidas disposto no artigo 112 é numerus clausus, ou seja, sujeito 

ao princípio constitucional da legalidade (artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição 

Federal), de modo que não podem ser admitidas quaisquer outras medidas, a este 

título, além das expressamente enunciadas. Contudo, o inciso VII prevê a 

possibilidade de as medidas socioeducativas poderem se cumular com as medidas 

protetivas elencadas no artigo 101.  
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O parágrafo primeiro do artigo 112 dispõe que a medida aplicada ao 

adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a 

gravidade da infração, devendo-se buscar a solução que melhor atenda aos 

interesses do adolescente da forma menos gravosa possível, possibilitando ao 

adolescente a reavaliação de sua conduta, preparando-o para a liberdade e 

reinserção na sociedade.  

Com base nos princípios dispostos no artigo 100 do Estatuto, a aplicação 

das medidas socioeducativas deve ocorrer da forma mais célere possível, guiando-

se por uma análise da situação em que o adolescente se encontra a partir de uma 

avaliação técnica, fazendo-se ouvir a sua opinião, priorizando alternativas que 

fortaleçam os vínculos familiares e soluções o menos traumáticas possíveis.  

 

 

Para aferição da “capacidade de cumprimento da medida” pelo adolescente 
não basta uma análise genérica e/ou superficial do caso e seu cotejo com o 
que seria de se esperar do “homo medius”, até porque não existe um 
“adolescente padrão”. Ademais, por força do disposto no art. 6º, do ECA, o 
adolescente deve ter sempre respeitada sua “peculiar condição de pessoa 
em desenvolvimento”, o que demanda uma análise criteriosa da situação 
psicossocial de cada adolescente, individualmente considerado e seu 
efetivo preparo, inclusive sob o ponto de vista emocional, para se submeter 
à medida que se lhe pretende aplicar. Devemos lembrar que, embora seja 
uma sanção estatal, a medida socioeducativa não é uma “pena”, devendo 
apresentar um benefício ao adolescente, pelo que somente deverá ser 
aplicada e continuar a ser executada se estiver surtindo resultados 
positivos. Outra não é a razão de a lei prever a possibilidade de substituição 
de uma medida por outra, a qualquer tempo (arts. 113 c/c 99, ambos do 
ECA). 506 Por “circunstâncias da infração” deve-se compreender muito 
mais que a singela autoria e materialidade do ato infracional, mas sim todos 
os fatores - endógenos e exógenos - que levaram o adolescente à prática 
do ato infracional. É, em última análise, a busca do motivo e das causas da 
conduta infracional, que a intervenção socioeducativa deve procurar 
combater, sempre da forma menos rigorosa possível (DIGIÁCOMO, 2010, p. 
160). 

 

 

A adolescência tende a ser um período conturbado da vida e para tanto, a 

legislação brasileira preconiza a proteção do indivíduo em desenvolvimento de 

maneira muito densa e abrangente. No tocante à prática de ato infracional, a letra da 

lei procura preservar o menor de idade por entender que se trata de alguém que 

ainda está em processo de formação, não apenas fisiologicamente, num sentido 

meramente biológico, mas também socialmente.  
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Outrossim, diante de inovações tecnológicas, num contexto histórico onde o 

acesso a informações e à mídia é infinitamente mais rápido que a própria construção 

de valores e de caráter, não é difícil se surpreender com a ocorrência de tantos 

casos envolvendo a prática do porn revenge, ou do compartilhamento não 

consensual de conteúdo íntimo na internet, especialmente quando se trata de um 

ato infracional praticado por adolescente: se para um adulto, muitas das vezes é 

difícil compreender a totalidade de seus direitos e deveres, para o menor de idade, a 

situação se agrava.  

 

  



39 
 

6. ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR E FAMILIAR 

 

Neste capítulo, pretende-se adentrar o contexto escolar e familiar e discorrer 

sobre o papel que exercem no que diz respeito ao tratamento atribuído ao 

adolescente e à construção de sua noção acerca da sexualidade. Apesar de ser 

pouco discutida tradicionalmente, por estar quase sempre associada a preconceitos 

e tabus, especialmente no ambiente familiar, o tema da sexualidade é extremamente 

relevante quando se reconhece a sua presença em todas as fases da vida: ela se 

manifesta desde o nascimento até o momento da morte, não apenas enquanto ato 

sexual em si mas também como percepção do mundo, de forma tal que se encontra 

marcada pela história, cultura e ciência (RODRIGUES; WECHSLER, 2014, p. 90).  

A criança absorve informações desde o momento em que nasce, de modo 

que a maioria dos conhecimentos passados pelos pais ocorre de forma indireta. 

Contudo, a criança continua a captar as informações, de uma forma ou de outra e as 

utiliza inconscientemente para constituir a sua percepção sobre a sexualidade. 

Nesse sentido, há estudos que demonstram que, ao contrário do que comumente se 

prega, o fornecimento de informações acerca da sexualidade às crianças as torna 

mais aptas para tomar decisões responsáveis no que diz respeito ao seu próprio 

corpo e a sua conduta sexual (SILVARES, 2002, p. 111-120). 

 

 

Para ocorrer uma transformação nas atitudes das crianças em relação à 
sexualidade, é preciso levar em consideração o modo como a educação 
sexual é abordada, tanto com os familiares quanto com a escola. Os pais 
precisam tratar os assuntos mais individuais e profundos, já a escola deve 
trabalhar de maneira geral e superficial, tratando assuntos de cunho social e 

convívio entre ambos os sexos (RODRIGUES; WECHSLER, 2014, p. 91).  
 

 

O trabalho conjunto de pais e educadores formam um suporte psicológico e 

emocional, que pode trazer um melhor desempenho da criança ou do adolescente, 

seja em sua vida pessoal ou profissional. Para tanto, é necessário que o ambiente 

familiar esteja aberto a conversas, trocas e diálogos para compor um lugar 

acolhedor e esclarecedor para os seus membros, sem espaço para violência, 

intolerância ou preconceitos.  

O possível constrangimento em se abordar o tema no âmbito familiar não 

pode ser obstáculo para a troca de informações e a orientação sexual guiada pelos 
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pais: muitas vezes, os responsáveis deixam essa missão para as escolas, sem 

reconhecer a importância de trazer a discussão para dentro de casa. Crianças e 

jovens são curiosos, é inerente a eles a busca pelos porquês e pelo conhecimento, 

afinal, são indivíduos, por definição, em constante crescimento e construção. 

Quando tais curiosidades são respondidas, há o incentivo de forma positiva ao seu 

desenvolvimento; caso contrário, as consequências podem resultar em ansiedade, 

tensão e retraimento. A ausência de um espaço em que a criança ou adolescente 

possam esclarecer suas dúvidas mais íntimas e buscar o alívio, a compreensão e o 

acolhimento necessário podem prejudicar seu desenvolvimento e seu modo de se 

relacionar com o mundo externo (RIBEIRO, 2009).  

 Em casos em que há ausência do suporte familiar, a escola que inicialmente 

teria o objetivo de passar informações concretas e esclarecer distorções a respeito 

da sexualidade, se vê duplamente responsável pela educação e orientação de seus 

alunos, o que nem sempre gera resultados satisfatórios, pois a instituição 

educacional não pode – e nem deve – substituir o papel dos pais.   

Em suma, confia-se que a educação sexual nas instituições, tanto na familiar 

como na escolar, seja capaz de transmitir o conhecimento, não apenas através de 

informações, mas também de atitudes positivas que possibilitem descomplicar e 

desmistificar o tema, a partir de um enfoque sociocultural e pluralista que amplie a 

visão de mundo deste indivíduo ainda em formação. Assim sendo, o jovem poderá 

compreender melhor a sua natureza, tomar decisões mais embasadas, obter 

autonomia para resolver seus próprios conflitos e problemas, refletir sobre si, e por 

consequência, entender melhor o mundo.  

 

6.1 O ÂMBITO ESCOLAR 

 

A escola é um dos ambientes em que as crianças e os adolescentes vivem 

boa parte de seu tempo e tem papel fundamental no processo de transição entre o 

cuidado familiar e a vida social. O âmbito escolar, muitas vezes, proporciona um 

intervalo, de algumas horas diárias, no contexto do cenário familiar, o que permite ao 

jovem uma pausa para o seu desenvolvimento pessoal. De acordo com Sanches:  

 
 
Trata-se de um lugar da diversidade e diferenças entre as crianças. Nele, a 
criança amplia suas referências, antes apenas familiares, conhecendo e 
tendo acesso a formas e maneiras diferentes de ser daquelas da sua 



41 
 

própria casa ou família. Exatamente por isso, a escola é um ótimo campo 
para as crianças experimentarem suas relações. É muito comum que 
apareçam questões na escola que não surgem em casa, pois é lá que elas 
têm a possibilidade de experimentar (SANCHES, 2005, p. 160). 

 

 

Neste contexto, pais, educadores, dentre outras figuras que pertencem ao 

ambiente em que o adolescente vive são por ele reconhecidos ora como pessoas 

com quem se identifica e depende, ora como pessoas das quais ele precisa se 

afastar e se diferenciar. Enquanto indivíduo ainda em formação, o adolescente 

anseia por suas próprias respostas como afirmação e a busca de si mesmo 

(WINNICOTT, 2005, p. 122). Por isso, a escola deve promover uma atuação ao 

mesmo tempo acolhedora e desafiadora.  

Para além de um conteúdo estritamente programático e científico, o 

professor também tem como meta o desenvolvimento da capacidade de 

improvisação e de adaptação a novas situações, de lidar com o inesperado, o 

exercício da criatividade, da comunicação, dos debates e da convivência. De acordo 

com Daniella Machado de Oliveira, mestre em Psicologia Clínica, “a educação não 

ocorre somente na sala de aula, mas também na entrada, no intervalo, na biblioteca, 

nas gincanas, nas festas juninas e na integração escola-família” (2013, p. 31). 

Assim sendo, observa-se que toda e qualquer atividade no meio escolar 

apresenta uma função pedagógica, ainda que sutil. Além do ensino, a instituição 

também deve incentivar o preparo do seu corpo docente em detectar questões e 

comportamentos dos alunos, que possam indicar o sinal de algum problema, que 

muitas das vezes os pais ou os responsáveis não conseguem identificar. Por 

proporcionar um “olhar de fora”, ou seja, uma perspectiva mais objetiva, isenta de 

cargas emocionais que geralmente permeiam a atmosfera do lar, a escola torna-se 

mais apta em percebê-las. Para tanto, o educador precisa construir um vínculo de 

confiança com seus alunos para identificar suas dificuldades e um possível grito por 

socorro.   

No entanto, é indispensável que o educador esteja bem preparado e que 

tenha domínio sobre o assunto para auxiliar, esclarecer quaisquer dúvidas e acolher 

o adolescente sem que ultrapasse os limites do que lhe é desempenhado, ou seja, 

sem impor crenças e opiniões como verdades absolutas. Nesse quesito, é 

importante que a opinião e os valores conservados pelo educando sejam 
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respeitados, dando-lhe espaço e informações adequadas para que obtenha a 

autonomia de pensar livremente e desenvolver um senso crítico.  

É necessário, portanto, reconhecer a sexualidade na educação como 

dispositivo vinculado à vida, à saúde e ao bem-estar para que se formem futuros 

adultos fisicamente e psicologicamente mais saudáveis e com uma melhor qualidade 

de vida.  

 

 

6.2 SEXTING E PORN REVENGE: DESAFIOS E PROBLEMATIZAÇÕES NO 

ÂMBITO ESCOLAR 

 

Durante o ensino médio, uma foto íntima, contendo imagens de uma 

genitália feminina, é publicada nas mídias sociais e é visualizada por toda a escola, 

acompanhada de uma mensagem ameaçadora: se a pessoa que está na foto não 

fizesse o que lhe fora ordenado, sua identidade seria revelada.   

Por mais perturbador que possa soar, essa situação não parece ser algo 

inédito, pelo menos para grande parte dos adolescentes que cresceram durante os 

anos 2000, com a expansão das mídias sociais e do acesso à internet, literalmente, 

na palma da mão. Apesar de facilmente se passar como um relato verídico, a 

situação descrita acima faz parte de uma das cenas de Sex Education, uma série de 

televisão britânica que aborda a desmistificação da sexualidade na adolescência, 

cujo plano de fundo ocorre, na maior parte do tempo, dentro de uma escola.  

Durante a infância, o ambiente escolar costuma ser o local em que ocorrem 

as primeiras experiências em um contexto externo ao ambiente familiar, por meio de 

novas relações com professores e outros estudantes, introduzindo uma mudança 

gradual de rotina, interações, perspectivas e comportamento. Com a chegada da 

adolescência, novas mudanças começam a ocorrer, em meio a curiosidades, 

dilemas e descobertas acerca da sexualidade, questões essas que nem sempre são 

tratadas no âmbito familiar, de modo que muitas vezes, a escola se torna, mais uma 

vez, o ambiente em que ocorre o primeiro contato com o tema. 

Cabe ressaltar, porém, que nem sempre este primeiro contato se dá de uma 

forma adequada: a sexualidade ainda é tratada como tabu em muitas escolas, não 

ocorrendo o devido aprofundamento do tema ou então, se resumindo a um 

tratamento meramente biológico. Por vezes, tanto professores, coordenadores, 
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diretores ou mesmo os próprios alunos entendem não haver espaço para discutir o 

assunto na sala de aula. Consequentemente, muitos estudantes chegam à 

adolescência sem acesso à informação, à orientação e, principalmente, a um diálogo 

sem julgamentos. Cabe-se ainda ressaltar que o silêncio ou a omissão em se falar 

sobre o assunto em sala de aula não necessariamente significará a sua não 

incidência fora dela. A referência de sexualidade que chega a este indivíduo em 

formação acaba por ser àquela que se vê nas novelas, nos noticiários, nas 

propagandas: em suma, àquele conteúdo geralmente hipersexualizado, violento, 

forçado, que difunde estereótipos em que se subjulga a figura da mulher e o sexo 

como prática não natural e desmoralizada.   

Neste cenário, a falta de debates e de incentivo à reflexão sobre o tema, não 

só à título de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – como ocorre em 

muitas escolas, muitas vezes podem levar a consequências mais sérias e quase 

sempre, irreparáveis. Por conseguinte, frequentemente a escola se torna palco de 

casos envolvendo o porn revenge, a disseminação de conteúdo íntimo e pessoal 

não consensual, o slut shaming, dentre outras práticas altamente prejudiciais ao 

desenvolvimento biopsicossocial e ao convívio em sociedade, sem mencionar os 

desencadeamentos na esfera judicial e as experiências traumáticas que podem 

marcar uma vida inteira.  

 

 

Por meio dessas enunciações, evidenciamos que as escolas vêm servindo 
como ambiente para a produção de vídeos e fotos que escancaram a 
sexualidade dos sujeitos e como um espaço de repercussão sobre o 
sexting. Tal indício mostra-nos que as temáticas relacionadas à sexualidade 
estão presentes no cotidiano escolar, e imbricadas em diversas situações, 
como nas práticas dos/as professores/as e dos/as alunos/as, no uso das 
tecnologias digitais, no namoro no corredor, no ato sexual que ocorre dentro 
dessa instituição, entre outros casos. Nesse sentido, a prática do sexting 
confirma a ideia de que a escola é um espaço sexualizado (BARROS et al, 
2016, p. 1192). 

 

 

A omissão da equipe escolar – não apenas no momento de trabalhar a 

conscientização acerca de ocorrências envolvendo temas como o porn revenge 

dentro e fora das salas de aula, mas também quando se trata de mediar e resolver 

conflitos dessa espécie – contribuem para a reincidência de casos semelhantes e 

reforçam preconceitos, constrangimentos e a culpabilização da vítima. Na maioria 
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das vezes, há grande repercussão desses casos, por se tratar de algo considerado 

chocante e subversivo até mesmo por adultos, de modo que notícias espalham-se 

rapidamente para além do espaço escolar, o que traz consequências imensuráveis 

para a vítima.  

Muitas vezes, o efeito ocasionado pelo acontecimento parece 

desproporcional às providências tomadas pelas instituições: a pessoa responsável 

pelo ato infracional costuma sair impune e pior, sem que haja uma medida 

pedagógica que possibilite a reflexão e o exercício de se enxergar responsável pelas 

próprias atitudes. Para a vítima, o pior: a ridicularização, a perseguição, o 

sentimento de desaprovação frente às outras pessoas, o afastamento ou a expulsão 

da escola. Assim, tornou-se um lugar comum tratar estes casos com o menor 

envolvimento possível da comunidade escolar, a fim de se assegurar a reputação da 

instituição, e de eximi-la de qualquer responsabilidade.   

Assim, as escolas precisam perder o medo de discutir os temas presentes 

nas situações sociais e nas vidas dos alunos. Abordar a sexualidade em sala de 

aula e tornar a discussão disponível são formas de fazer com que os jovens se 

sintam mais à vontade para questionar e buscar ajuda. Os professores devem 

procurar cercar o assunto contextualizando-o com o momento em que os jovens 

estão vivendo e isso envolve trabalhar o tema dentro das redes sociais e da internet. 

Além disso, seria necessário também, não apenas falar sobre as relações sexuais e 

interesses, como também abordar a questão da intimidade, o respeito com as 

mulheres e atentar para o excesso de exposição que a sociedade atual tem 

incentivado. 

 

 

Winnicott (1964/1982) afirma que mais válido que uma educação sexual 
organizada é a possibilidade de acolhimento sincero da escola às 
demandas que surgem dos próprios alunos, ao ritmo deles. Nessa medida, 
será ambiente terapêutico, caso tenha possibilidade de fornecer o suporte 
necessário ao desenvolvimento das crianças e adolescentes (Winnicott & 
Britton, 1947/1999) e ao processo de construção de identidade. Importante 
considerar a necessidade de uso de métodos dialógicos a fim de incentivar 
participação e protagonismo, bem como mútuo aprendizado, por meio da 
realização de oficinas (Almeida et al., 2011). Essas, segundo Camargo e 
Ferrari, favorecem “espaço de discussão, de troca de experiências pessoais 
e do grupo, partindo da realidade para a reflexão e o debate de suas 
próprias práticas” (MIURA, 2018, p. 945). 
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Por todo o exposto, deve-se assumir o papel da escola enquanto um espaço 

de acolhimento, cuidado e prevenção, voltados ao desenvolvimento biopsicossocial 

dos alunos, por meio de medidas que aproximem o diálogo entre os profissionais da 

educação e os adolescentes acerca da sexualidade e todos os outros conceitos dela 

decorrentes. 
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7. EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E DE 

INTERVENÇÃO 

 

Em se tratando de buscas por soluções, tanto a curto e longo prazo, não há 

como pensar em propostas de prevenção de uma forma eficaz, senão através da 

educação, não apenas de crianças e adolescentes, mas da população de uma forma 

geral. As instituições da escola e da família são figuras essenciais para que o 

conhecimento e a orientação cheguem até o adolescente, mas dada a situação em 

que se encontra o cenário político-social atual, com a falência dos setores 

educacionais e a multiplicidade de informações disponíveis de forma avulsa e 

descriteriosa, é preciso que se pense e se articule as estratégias de prevenção e de 

intervenção a partir de um bloco de atuações conjuntas: a utilização do poder 

público para a realização de campanhas, a mobilização popular para criar espaços 

de interação e diálogo e, acima de tudo, a participação da mídia no processo de 

conscientização.  

De acordo com diretrizes do Ministério da Educação, a sexualidade deve ser 

tratada como um tema transversal, não restringindo-a ao âmbito individual mas de 

forma contextualizada social e culturalmente:  

 

 

Assim, como indicam inúmeras experiências pedagógicas, a abordagem 
da sexualidade no âmbito da educação precisa ser explícita, para que seja 
tratada de forma simples e direta; ampla, para não reduzir sua 
complexidade; flexível, para permitir o atendimento a conteúdos e 
situações diversas; e sistemática, para possibilitar uma aprendizagem e 
um desenvolvimento crescentes. A presente proposta de Orientação 
Sexual caracteriza-se por trabalhar o esclarecimento e a problematização 
de questões que favoreçam a reflexão e a ressignificação das 
informações, emoções e valores recebidos e vividos no decorrer da 
história de cada um, que tantas vezes prejudicam o desenvolvimento de 
suas potencialidades. Ressalta-se a importância de se abordar a 
sexualidade da criança e do adolescente não somente no que tange aos 
aspectos biológicos, mas também e principalmente aos aspectos sociais, 
culturais, políticos, econômicos e psíquicos dessa sexualidade 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, p. 87). 
 

 

 

A abordagem sobre a incidência do sexting e do porn revenge, bem como de 

outras práticas que podem conduzir a comportamentos abusivos, junto à 

comunidade escolar pode beneficiar muitos alunos, por meio da realização de 
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oficinas, palestras, debates, ministrados por profissionais de diversas áreas como a 

psicologia, o direito e a sociologia.  

 

7.1 CAMPANHAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E ATIVISMO NAS ESFERAS SOCIAIS  

  

Além das implementações planejadas no plano escolar, existem grupos 

ativistas que se propõem a combater a prática do porn revenge e da disseminação 

de conteúdo íntimo não consensual, por meio de projetos que desenvolvam a 

conscientização acerca do tema, como modo preventivo, e também através do 

acolhimento e do atendimento psicológico às vítimas.  

Dentre as atuações, destacam-se nomes como o da ONG Marias das 

Internet1, dedicada à orientação jurídica, psicológica e de perícia digital às vítimas de 

Disseminação Indevida de Material Íntimo, idealizada pela jornalista maringaense 

Rose Leonel, que também passou pela experiência como vítima de um caso de porn 

revenge.  

O Grupo de Estudos em Criminologias Contemporâneas (GECC) da cidade 

de Porto Alegre também inseriu o tema como pauta de estudo e discussão, e a partir 

disso, deu início ao “Projeto Vazou”2, cuja atuação busca reunir depoimentos, 

através de uma pesquisa qualitativa, exploratória e explicativa, realizada por meio de 

um questionário com questões mistas (fechadas e abertas), que ajudem a 

compreender como se comportam aqueles que violam a intimidade das pessoas, 

como ocorre o vazamento e as consequências para as vítimas. Os dados pessoais 

fornecidos são mantidos sob sigilo e os depoimentos são analisados por 

pesquisadores e acadêmicos.  Para os idealizadores do projeto, a falta de dados 

impede que o fenômeno possa ser compreendido e, por consequência, que políticas 

adequadas de prevenção e repressão possam ser propostas. 

No campo virtual, a SaferNet Brasil surgiu para materializar ações 

concebidas ao longo de 2004 e 2005, quando os fundadores desenvolveram 

pesquisas e projetos sociais voltados para o combate à pornografia infantil na 

Internet brasileira. Trata-se de uma associação civil de direito privado, com atuação 

nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, formada por cientistas da computação, 

professores, pesquisadores e bacharéis em Direito. A SaferNet Brasil se tornou 

                                            
1
 Disponível em: http://www.mariasdainternet.com.br 

2
 Disponível em: www.projetovazou.com. 
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referência no enfrentamento aos crimes e violações aos direitos humanos na 

internet, tanto no plano nacional como no internacional, pela capacidade de 

mobilização e articulação, produção de conteúdos e tecnologias de combate aos 

crimes cibernéticos e pelos acordos de cooperação firmados com instituições 

governamentais, como o Ministério Público Federal.3  

Outra ação que tem como foco a responsabilidade social digital é o 

Movimento Família Mais Segura4, criado em 2009 com o objetivo de alertar e educar 

sobre os perigos da internet através de cursos online, palestras presenciais e aulas 

em escolas, preparando crianças e adolescentes a usar a internet de forma ética, 

segura, saudável e legal.  

Em 2015, a Prefeitura de Curitiba entrou no debate sobre a pornografia de 

vingança e lançou uma campanha por meio do aplicativo WhatsApp, intitulada como 

“Mulheres Incompartilháveis”, alertando sobre a violação da intimidade, 

especialmente de meninas e mulheres. Em entrevista do Brasil Post, o diretor de 

marketing e publicidade da prefeitura, Marcos Giovanella explica a ação: “O foco é 

WhatsApp: a imagem em JPG e o vídeo estão borrados de propósito, lembrando o 

arquivo que está sendo carregado”5. Quando o usuário amplia a imagem, há uma 

frase dizendo “se não é para você, é melhor nem ver”, traduzindo de formas simples 

e rápida o discurso de conscientização e sensibilização. 

Em março do mesmo ano, o Governo Federal também criou uma iniciativa 

visando “ocupar a internet com o objetivo de garantir mais segurança na rede, 

principalmente para crianças e adolescentes, e fazer frente às violações de Direitos 

Humanos que ocorrem online”. A campanha #HumanizaRedes – Pacto Nacional de 

Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos6, coordenada pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República em parceria com a Secretaria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, Ministério da Educação, Ministério das Comunicações e Ministério da 

Justiça deu vida ao movimento  composto por três eixos de atuação: denúncia, 

                                            
3
 Disponível em: https://www.safernet.org.br/site/institucional 

4
 Disponível em: http://www.familiamaissegura.com.br/movimento/ 

5
 Disponível em: http://themis.org.br/mulheres-incompartilhaveis-prefeitura-de-curitiba-lanca-

campanha-por-whatsapp-para-alertar-sobre-revenge-porn/ 
6
 O Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet foi 

criado por meio da Portaria Interministerial nº 3 de 2015, publicada no Diário oficial da 
União, seção 2, no dia 9 de abril de 2015. 
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prevenção e segurança, que visam fazer da internet um espaço democrático e livre 

de violência, bullying e intolerância.  

O site dispõe de uma ouvidoria de direitos humanos online, que recebe as 

queixas realizadas diretamente pelas pessoas que, ao navegarem na internet, 

deparem-se com conteúdos ofensivos ou discriminatórios relacionados à pornografia 

infantil, à violência ou discriminação contra mulheres, dentre outras questões. As 

denúncias recebidas são avaliadas e, uma vez constatada a violação aos direitos 

humanos, são encaminhadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.7 

Esses foram alguns exemplos de atuação no combate aos crimes 

cibernéticos, tanto por meio de medidas preventivas como de intervenção em casos 

que envolvem a prática do porn revenge ou de disseminação de conteúdo íntimo 

não consensual. A interlocução entre a área acadêmica, a comunidade jurídica, o 

ativismo dentro e fora dos meios digitais e a participação do poder público na defesa 

dos direitos humanos, especificamente no que tange ao espaço virtual, é essencial 

para que haja a plena conscientização por todas as esferas da população e para que 

as medidas previstas em lei se materializem.   

 

7.2 FORMAÇÃO DE PROSSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM USO ÉTICO, SEGURO E 

LEGAL DAS NOVAS TECNOLOGIAS  

 

Considerando que a boa formação do jovem e adolescente possa perpassar 

pelo uso ético, seguro e legal das tecnologias torna-se cada vez mais urgente que a 

sociedade, se aproprie do entendimento deste processo de aprendizagem e possa 

instrumentalizar pais, responsáveis e unidades escolares para que tenham 

condições de intervir de forma a prevenir tais condutas dos adolescentes. 

Como proposta de intervenção e prevenção nas escolas, este tópico 

pretende apresentar a experiência de curso de formação oferecido pelo Núcleo de 

Tecnologia Educacional (NTM) da Secretaria Municipal de Educação de Macaé-RJ, 

denominado “Uso Ético, Seguro e Legal da Tecnologia” ministrado durante o 

primeiro semestre de 2019 e voltado ao corpo docente da rede pública, visando 

atender novas demandas em virtude dos desafios ocasionados pela transformação 

do aparato tecnológico e aprimorar o conhecimento dos profissionais.     

                                            
7
 Disponível em: https://www.humanizaredes.gov.br 
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O curso teve início no dia 11 de março de 2019, com previsão de término 

para o dia 04 de junho do mesmo ano, totalizando uma carga horária de 40 

(quarenta) horas. O conteúdo foi desenvolvido de forma online, através da 

modalidade de Educação à Distância – EAD, por meio da plataforma 

Moodle/SEMED Macaé e constituiu-se de parte introdutória e cinco unidades, além 

da autoavaliação e avaliação do curso. A ementa prevê as seguintes unidades: 

Unidade 1 – Tecnologia: as novas ferramentas; Unidade 2 – Família e Escola: 

Relação Imprescindível; Unidade 3 – Escola X Crimes Virtuais; Unidade 4 – O 

Professor da Era Digital; e Unidade 5 - Marco Civil da Internet. 

Estão traçados como objetivos do curso: i) promover a formação do 

professor no que tange atitudes e posturas diante do perigo dos crimes virtuais, seja 

na prática pedagógica como também no seu cotidiano; ii) discutir casos que 

caracterizem crimes virtuais; iii) apresentar atividades que envolvam a 

conscientização de posturas diante de tais crimes; iv) elaborar propostas, à nível de 

escola, para melhor promover a informação entre os alunos, responsáveis e 

professores; v) conhecer a legislação que cerca o painel da criminalidade virtual; vi) 

aprofundar estudos sobre o novo Marco Civil da Internet, bem como sua 

aplicabilidade cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



51 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 e os dispositivos previstos 

nos artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 

8.069/1990) consolidaram a proteção integral às crianças e aos adolescentes 

enquanto direito fundamental, atribuindo-lhes o reconhecimento de sua condição 

como sujeitos de direitos e de deveres. Além disso, foi reservado um espaço 

especial no ordenamento brasileiro que lhes confere o status de prioridade absoluta 

em razão de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento.   

Outrossim, o advento da Lei 13.772/2018, trouxe inovações no que diz 

respeito ao registro não autorizado da intimidade sexual, tratando de modificar a Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha) e o Código Penal Brasileiro com a finalidade de 

resguardar cada vez mais o direito constitucional à intimidade, à vida privada e à 

honra.  

Contudo, este artigo pretendeu demonstrar que mesmo com todo o 

arcabouço normativo, ainda restam lacunas que tornam os aparatos legislativo e 

judiciário ineficazes diante do crescimento do número de casos envolvendo as 

práticas do revenge porn e da disseminação de conteúdo íntimo não consensual. As 

disposições da lei, isoladamente, não são suficientes para o combate à pornografia 

infantil, à violência de gênero, ao abuso físico e psicológico e à falta de orientação 

de crianças e adolescentes.  

É evidente que o maior desafio a ser enfrentado ainda é a falta de 

conscientização, não apenas pela inexperiência de vida dos jovens, mas por um 

conjunto de fatores estruturais que moldam o pensamento contemporâneo através 

da reiteração de retrógradas condutas machistas, misóginas e preconceituosas que 

compactuam com um falso discurso moralista e a culpabilização da vítima. A 

mistificação acerca da sexualidade e a imposição de tabus dificultam a troca de 

informações e de conhecimento e muitas das vezes materializam obstáculos ao 

acesso à Justiça.  

Por todo o exposto, conclui-se imprescindível a atuação conjunta de diversos 

setores da sociedade civil, como das instituições escolares e familiares, dos ativistas 

e da comunidade acadêmica, por exemplo, a fim de que se viabilize a 

disponibilização de informação, de acolhimento, de diálogo e, sobretudo, da 

educação.  
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