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Resumo: Atualmente, se vivencia uma Era Digital, cujos avanços 
tecnológicos são incontestes em todas as áreas das ciências. Porém, na 
medida em que a tecnologia ingressa na vida das pessoas, mais 
conhecimento é necessário sobre as potencialidades computacionais e 
riscos próprios do ambiente virtual, permeado pela falta de segurança e, 
portanto, vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Isso porque o meio 
virtual proporciona a sensação ilusória de segurança e anonimidade aos 
usuários. Grande parte desses delitos é de natureza 
transfronteiriça/transnacional e a legislação internacional não é uníssona 
quanto à tipificação dos crimes informáticos. Não obstante os demais tipos 
de violência, a de gênero no ambiente em comento é temática 
controvertida, pela carência de estudos, pesquisas e dificuldade dos 
sujeitos discutirem sua intimidade nos bancos acadêmicos e jurídicos. O 
presente trabalho tem como objetivo trazer à discussão questões 
inerentes à violência de gênero e sua vulnerabilidade no ambiente virtual, 
sob a ótica de alguns aspectos que, embora previstos na Constituição 
Brasileira, ainda apresentam lacunas que devem ser consideradas. 
Através de uma abordagem qualitativa de revisão bibliográfica, buscou-se 
vislumbrar novas perspectivas para mitigação da criminalidade virtual de 
gênero, provocando uma discussão mais ampla desse tema, considerando 
sua pluralidade, com vistas a construir uma sociedade mais justa e 
igualitária. 

Palavras-chave: Violência de gênero, Ambiente virtual, Crimes 
informáticos. 

 

Abstract: Today, we experience a Digital Age, whose technological 
advances are unquestionable in all areas of science. However, as technology 
enters people's lives, more knowledge is needed about the computing 
potential and risks inherent in the virtual environment, permeated by a lack 
of security and therefore vulnerability to cyber attacks. This is because the 
virtual environment provides the illusory sense of security and anonymity to 
users. Most of these offenses are cross- border / transnational in nature and 
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international law is not unified as regards the typification of computer 
crimes. Notwithstanding other types of violence, gender violence in the 
environment under discussion is controversial, due to the lack of studies, 
research and the difficulty of the subjects to discuss their intimacy in 
academic and legal banks. This paper aims to bring to the discussion issues 
inherent to gender violence and its vulnerability in the virtual environment, 
from the perspective of some aspects that, although foreseen in the Brazilian 
Constitution, still have gaps that should be considered. Through a 
qualitative approach of bibliographic review, we sought to glimpse new 
perspectives for the mitigation of virtual gender crime, provoking a broader 
discussion of this theme, considering its plurality, with a view to building a 
more just and egalitarian society. 

Keywords: Gender violence. Virtual environment. Computer crimes. 

 

Resumen: Actualmente, vivimos una Era Digital, cuyos progresos 
tecnológicos son indiscutibles en todas las áreas de la ciencia. Sin 
embargo, en la medida en que la tecnología entra en la vida de las 
personas, se necesita más conocimiento sobre el potencial computacional 
y los riesgos inherentes al entorno virtual, permeado por la falta de 
seguridad y, por lo tanto, por la vulnerabilidad a los ciberataques. Esto se 
debe a que el entorno virtual proporciona a los usuarios una sensación 
ilusoria de seguridad y anonimato. La mayoría de estos delitos son de 
carácter transfronterizo / transnacional y la legislación internacional no 
es la misma en lo que respecta a la clasificación de delitos informáticos. 
No obstante, los otros tipos de violencia, el género en el entorno en 
cuestión es un tema controvertido, debido a la falta de estudios, 
investigaciones y la dificultad de los sujetos para discutir su intimidad en 
los medios académicos y legales. Este artículo tiene como objetivo traer a 
la discusión problemas inherentes a la violencia de género y su 
vulnerabilidad en el entorno virtual, desde la perspectiva de algunos 
aspectos que, aunque previstos en la Constitución brasileña, aún tienen 
vacíos que deben ser considerados. A través de un enfoque cualitativo de 
revisión bibliográfica, se buscó vislumbrar nuevas perspectivas para 
mitigar los delitos virtuales de género, generando una discusión más 
amplia sobre este tema, considerando su pluralidad, con miras a construir 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Palabras clave: Violencia de género. Ambiente virtual. Delitos 
informáticos. 

 

 

 

 

Introdução 

As transformações pelas quais tem passado a sociedade exigem das pessoas 
mudanças significativas de comportamento para se adequarem às exigências da 
época, considerando as singularidades do momento histórico e do lugar onde estão 
inseridas. Os marcos históricos são extremamente relevantes quando se pretende 
compreender os contextos e os esforços legislativos no mundo, para garantir a 
ordem social almejada para uma convivência pacífica e harmônica entre povos e 
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nações (ROSSINI, 2004). 

Diante dessa realidade, surgem o que se pode compreender, 
contemporaneamente, como os diversos conceitos de meio ambiente, a saber: o 
natural (atmosfera, biosfera, águas, mar territorial, solo, subsolo, recursos 
minerais, fauna e flora), o artificial (espaço urbano edificado pelo homem), o 
cultural, o do trabalho, o do patrimônio genético e o meio ambiente virtual. Esse 
último foi configurado na evolução dos direitos fundamentais classificados, por 
doutrina especializada, como direitos de 5ª geração (FIORILLO, 2016). 

Assim, à semelhança do que outrora trouxeram, em termos de mudanças 
comportamentais, a Revolução Francesa e, posteriormente, a Industrial, o que se 
está vivenciando pode ser tratado como uma Revolução Digital, pelo movimento de 
introdução maciça de novas tecnologias e de serviços em tempo real (“on time”). 
O fascínio pelas várias possibilidades de conexão e a facilidade de aquisição de 
computadores e telefonia móvel pelas pessoas, sem distinção de classe, estreitaram 
distâncias antes impossíveis ou exclusivas de alguns pequenos grupos sociais, o 
que tornou a vida física mais dinâmica e possibilitou a “otimização do tempo” 
(SYDOW, 2015).  

São inegáveis os benefícios da tecnologia para a humanidade, em todas as 
áreas das ciências: na cura de doenças, nas previsões meteorológicas e prevenção 
de catástrofes e na comunicação instantânea, que ultrapassa fronteiras. Porém, na 
medida em que ingressa na vida das pessoas, mais vital se torna o aprofundamento 
no conhecimento das ferramentas operacionais, a fim de lidar, adequadamente, 
com as exigências requeridas pela modernidade (FIORILLO, 2016). O advento da 
internet, rede virtual de interconexões, é marco decisivo dessa nova era, que, 
embora tenha a aparência de real, não passa de uma experiência feita de bens 
compostos por bits, a menor unidade de informação (SYDOW, 2015). Para o autor, 
não obstante os avanços tecnológicos, o ambiente cibernético é permeado por 
falhas de segurança e lacunas de programação, razão pela qual se torna vulnerável 
a ataques que passam despercebidos, pois o próprio meio induz sensação de 
segurança, distanciamento e anonimidade. Por isso mesmo, a maior parte das 
vítimas do delito informático é composta por cidadãos comuns que, em sua maioria, 
desconhecem o meio onde estão inseridos, tampouco os prejuízos e as diversas 
dificuldades que o ambiente computacional pode lhes acarretar, por intermédio de 
outro usuário. 

Isto posto, ao mesmo tempo em que a facilidade de acesso à rede mundial de 
computadores, fomentada pelos avanços tecnológicos cresce assustadoramente, 
também novos desafios surgem no âmbito legislativo, principalmente no que tange 
a violação de direitos fundamentais preconizados no art 5º, inc. X, da Constituição 
Federal, mais especificamente os que dizem respeito à honra, imagem e também à 
intimidade (BRASIL, 1988). 

As múltiplas possibilidades apresentadas pela hiperconectividade, que 
descreve, inicialmente, o estado de disponibilidade dos indivíduos para se 
comunicar a qualquer momento (MAGRANI, 2018), sugerem a expectativa, na 
sociedade moderna, de que as pessoas estão conectadas constantemente, e, 
portanto, acessíveis, ou melhor, à disposição do outro permanentemente.  Ademais, 
urge no cenário atual, um olhar mais acurado sobre a díade tecnologia - violação de 
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direitos, principalmente quando se considera  a rápida e difusa propagação da 
informação nos mais complexos meios midiáticos, para o cometimento de condutas 
ilícitas. 

Com o objetivo de implementar soluções para a problemática em comento, 
normas foram criadas com a finalidade de coibir práticas delituosas no meio 
ambiente virtual, sendo a proposta do presente estudo relacionar a vulnerabilidade 
desse ambiente com a violência de gênero, haja vista que no ambiente virtual, o 
domínio do gênero masculino sobre o feminino é semelhante ao que acontece no 
ambiente físico-social. 

As diferenças biológicas entre homens e mulheres ainda são utilizadas como 
justificativa para a vulnerabilização feminina, considerando a mulher como um sexo 
frágil, incapaz de ocupar determinados espaços. A mulher, portanto, deveria cuidar de 
sua família e de sua casa, realizando diversas jornadas de trabalho. Tal 
vulnerabilidade imposta como estereótipo feminino, potencializa o medo, a 
dependência econômica, o sentimento de inferioridade, a culpabilização, o receio do 
julgamento social, o que faz ser uma porta aberta para os agressores iniciarem o 
ciclo da violência e o silêncio pairar sobre os acontecimentos. 

Assim, um paradoxo de insegurança se instala inevitavelmente entre a 
realidade física da sociedade material e a realidade virtual, ambas sujeitas de 
diretos e deveres – universos paralelos – reclamando segurança, tutela do Estado e 
ampliação das discussões nos meios acadêmicos, legislativos e jurídicos. Além 
disso, os sujeitos dessas relações, independente do meio onde estão inseridos, são 
singulares em suas subjetividades e plurais quanto às suas identificações 
concernentes ao gênero. 

Por tudo isso, a mulher precisa ser tratada de forma especial pelo 
ordenamento jurídico, haja vista os valores sociais, culturais e familiares 
retrógrados da violência de gênero, justificando, assim, o direito à proteção contra 
este tipo de violação de direitos fundamentais das mulheres. Toda essa desigualdade 
ainda se faz presente, por decorrer da soberania patriarcal enraizada na cultura 
brasileira, ou seja, da manifestação e institucionalização do domínio masculino 
sobre o feminino, sobre as crianças da família e que se estende à sociedade em geral. 
É uma tomada de poder histórica dos homens sobre as mulheres, cujo agente 
ocasional foi a ordem biológica, elevada tanto a categoria política, quanto econômica 
(MENDES, 2014). 

Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e como fontes de referência para 
base teórica foram utilizados artigos de periódicos, além de dados eletrônicos 
capturados em plataformas acadêmicas como a SciELO, bem como em livros que 
tratam do tema, contribuindo para a formação correta do conteúdo proposto para 
análise. 

Utilizou-se do método dedutivo, onde, a princípio, foi realizado um recorte de 
gênero, demonstrando, para tanto, o que seria entendido como o “ser mulher”. 
Juridicamente, a mulher deve ser entendida como uma questão social e não 
biológica. Após inserir a mulher sob a perspectiva de gênero, verifica-se de forma 
qualitativa, quais os mecanismos jurídicos de repressão voltados para a violência de 
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gênero, tanto em meio físico, quanto em meio virtual. Sendo demonstrado que há 
tratamento legislativo especial em decorrência da condição de vulnerabilidade da 
mulher nesse cenário, em virtude das características da sociedade patriarcal e dos 
diversos estereótipos criados. 

Posteriormente, foi discutida a relação entre as novas tecnologias e a difusão 
de conteúdo na rede mundial de computadores, a fim de verificar como ocorrem as 
violações do direito feminino nesse âmbito, retratando a vulnerabilização tão 
marcante no meio virtual que tem corroborado para a vulnerabilização feminina no 
contexto social que se insere.    

Dessa forma, percebeu-se um grande desafio imposto pelas novas tecnologias 
à proteção dos direitos das mulheres. Urge ampliar esses debates, considerando a 
sociedade plural, em que todos, invariavelmente, estão inseridos, porque, não 
obstante o assunto tratado neste estudo ser abrangente, também deve ser analisado 
sob o viés da criminologia, buscando compreender, em outras áreas de 
conhecimento, os fundamentos desse comportamento humano que se expande 
potencialmente no seio social. 

Assim, essa discussão abre novos caminhos e vislumbra outras perspectivas, 
por ser atual, urgente e necessária. Desse modo, a temática precisa ser analisada 
sob a ótica de muitos especialistas em sua pluralidade de atuação. Este estudo 
propõe uma evolução exponencial desses debates nos mais variados ambientes 
acadêmicos, legislativos e jurídicos, objetivando criar uma sociedade realmente 
justa e solidária. 

 

1. Gênero - uma discussão plural na sociedade contemporânea 

As discussões relacionadas às questões de gênero no mundo tiveram início na 
década de 60. No Brasil, os estudos de gênero e suas relações ganharam propulsão 
entre as décadas de 1970 a 1980, ressaltando a condição feminina e suas batalhas 
libertárias por igualdade de direitos e participação ativa nas demandas sociais. Tão 
logo a Antropologia inicia o debate, um novo paradigma se instala – a 
problematização da distinção entre os termos diferença sexual e sexualidade, 
enquanto construções sociais que apresentam significados diversos, a depender de 
cada cultura (GROSSI, 2015). 

Bruns e Pinto (2003) entendem “que o gênero é uma construção da 
sociedade, porque encontra ressonância numa variedade de denominações, 
originárias da concepção de masculino e feminino”. Contudo, Peres (2005) defende 
que as relações de gênero estão vinculadas aos modos de subjetivação, 
considerando as imagens, os discursos, assim como os sentidos que as pessoas dão 
às suas vidas, a partir da maneira como interagem umas com as outras – o 
significado e a significância de suas elaborações, a partir de suas visões de mundo. 

Jesus (2014) compreende que o binarismo é a crença construída em uma 
dualidade simples e fixa entre indivíduos dos sexos feminino e masculino - a 
relação direta entre as categorias sexo (biológica) e gênero (psicossocial). Logo, o 
cissexismo seria a ideologia resultante dessa compreensão binária e, portanto, 
singular e bastante subjetiva, porque está fundamentada na crença de que as 
características biológicas relacionadas ao sexo possuem uma correspondência com 
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as características psicossociais relacionadas ao gênero. 

Importante se faz compreender a definição dos seguintes conceitos: expressão 
de gênero, identidade de gênero, papel de gênero e orientação sexual. A expressão 
de gênero é a forma como a pessoa apresenta a sua aparência e seu comportamento, 
de acordo com as expectativas sociais de um determinado gênero, depende da 
cultura em que a pessoa vive. Identidade de gênero é o gênero com o qual uma 
pessoa se identifica que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi atribuído 
quando de seu nascimento, ou seja, uma pessoa pode nascer com um sexo biológico 
(homem ou mulher) e se identificar com o gênero oposto (masculino ou feminino). 
O papel de gênero é entendido como o modo de agir em determinadas situações 
conforme o gênero atribuído, ensinado às pessoas desde o nascimento. É de cunho 
social e não biológico, se refere a construção de diferenças entre homens e mulheres. 
Já a orientação sexual é atração afetivo-sexual por alguém, vivência interna relativa 
à sexualidade (heterossexual, homossexual ou bissexual). Identidade de gênero e 
orientação sexual são dimensões diferentes, que não devem ser confundidas (JESUS, 
2014).  

Dessa forma, o gênero se refere ao modo de agir de uma pessoa em 
determinadas situações, conforme o gênero atribuído e ensinado às pessoas desde 
o nascimento. É de cunho social e não biológico. Se é de cunho social, carece de 
maior atenção, principalmente quando se tem em consideração o meio ambiente 
virtual, espaço plural e de vasto compartilhamento, propício a pratica de condutas 
ilícitas, que, associadas a um modelo social patriarcal, afetam de forma covarde, 
grupos específicos mais vulneráveis, dentre esses, o gênero feminino (DESLANDES; 
FLACH, 2007).  

Nesse viés, um paradoxo se instala, posto que a tecnologia está aberta a todos 
os individúos, invariavelmente, mas de forma cruel e muito mais violenta favorece 
o potencial ofensivo do agressor em relação ao gênero feminino, vítima do abuso 
digital em razão de relacionamentos afetivo-sexuais ou não. Por esse motivo, o 
presente estudo pretende debater as questões afetas a novos espaços de violação 
de direitos, principalmente no que tange a violência de gênero física e também 
virtual. 

 

2. Marcos legislativos - enfrentamentos no ambiente real/virtual 

Levando em consideração a estrutura histórica e cultural do patriarcado, ainda 
presente no contexto social em que a mulher está inserida, houve necessidade de 
avançar legislativamente para enfrentar a violência de gênero, encontrando 
respaldo da proteção tutelada no princípio constitucional da isonomia, tratado na 
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, I (BRASIL, 1988). O princípio da 
igualdade ou da isonomia deve ser interpretado em dois sentidos: formal e 
material. A igualdade formal assegura o mesmo tratamento a todos; já a igualdade 
material é a igualdade de condições sociais, que leva em consideração os grupos 
minoritários, hipossuficientes e vulneráveis, que precisam de proteção especial 
(DIAS, 2013). 

Dessa forma, ressalta-se a necessidade de proteção dos direitos da mulher no 
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tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na exata medida de suas 
desigualdades (NERY JÚNIOR, 1999). Isso significa que seria absurdo impor os 
mesmos deveres e conferir os mesmos direitos a todos os indivíduos sem 
quaisquer distinções (KELSEN, 1974), já que, diante da vulnerabilidade da mulher, 
entende-se que as leis voltadas para a proteção de seus direitos não estariam 
infringindo o princípio isonômico (DIAS, 2013).  

Isto posto, mister se faz um debruçar mais apurado sobre as questões 
inerentes à violência de gênero, ampliando essa discussão para a sociedade 
moderna, incluindo o meio ambiente virtual, tendo em vista que é justo reivindicar 
a igualdade quando a desigualdade não só inferioriza, como descaracteriza o 
indivíduo (SANTOS, 2003). A violência de gênero não pode ser enfrentada fora do 
âmbito penal, pois do contrário estabilizaria ainda mais as relações de poder do 
agressor sobre a vítima (SMAUS, 1992). 

As ciências criminais têm feito notável esforço para estabelecer mecanismos 
de enfrentamento à violência de gênero, tanto no meio físico quanto no virtual. 
Assim, as leis foram sendo estabelecidas no Brasil, em resposta a fatos históricos de 
grande repercussão nacional. Alguns desses marcos legais estão apresentados aqui. 

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi pioneira para 
o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, no Brasil, um 
marco sem precedentes, tanto do ponto de vista simbólico, quanto dos impactos 
efetivos nas proposituras jurídicas (FLAUZINA, 2015). Recebeu este nome em 
homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu duas tentativas de 
homicídio pelo próprio marido, uma delas deixando-a paraplégica. 

Essa legislação referenda mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, bem como dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, estabelecendo 
medidas de assistência e proteção às vítimas. Reconhecendo como violência 
doméstica e familiar contra a mulher a violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral (BRASIL, 2006). 

Anos depois, percebeu-se que o ambiente virtual se apresentava favorável 
para a conduta delituosa, levando em consideração a ausência de leis mais 
específicas, bem como a velocidade inimaginável de proliferação de novas práticas 
e tipos penais, a deficiência no âmbito investigativo, a infinidade de usuários 
despreparados em tecnologia da informação, o suposto anonimato e a aparência 
de segurança que a rede mundial transmite. Esses cinco fatores, juntos, estimulam 
o criminoso digital, em seus funestos objetivos, pois proporcionam a sensação de 
que dificilmente ele será identificado nessa enorme rede. 

Dessa forma, foi promulgada a Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei 
Carolina Dieckmann, em reconhecimento a uma mulher (atriz) vítima de crime 
cibernético: invasão de dispositivo informático (computador) e subtração indevida 
de imagens privadas. Essa lei dispõe sobre a tipificação criminal dos delitos 
informáticos (BRASIL, 2012). 

Dois anos depois, surge a Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da 
Internet ou “Constituição da Internet”, que estabelece princípios, garantias, direitos 
e deveres para o uso de internet no Brasil (BRASIL, 2014). O Marco Civil da Internet, 
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por conseguinte, estruturou a obrigação dos provedores de Internet ou de serviços 
registrarem os logs (registro de eventos relevantes num sistema computacional) 
das atividades dos usuários. 

A conexão à rede mundial de computadores, independente da intenção boa 
ou má, só é possível por intermédio de um provedor de acesso à Internet, ISP (do 
inglês, Internet Service Provider), que atribui ao usuário um endereço conhecido 
como IP (do inglês, Internet Protocol), capaz de guardar informações relevantes, a 
saber: data, hora, permanência de conexão, dentre outras. 

Com a “Constituição da Internet”, em 2014, o Brasil formaliza o dever do 
Provedor em relacionar os eventos que ocorrem num sistema computacional a uma 
pessoa, e, consequentemente, a obrigação desse de fornecer os registros, a fim de 
subsidiar as fases investigativas da polícia judiciária para deslinde do crime e 
posterior punição do cyber agressor. Essas obrigações do Provedor só podem ser 
cobradas mediante ordem judicial. 

Em 2015, surgiu a lei nº 13.104/2015, que tornou crime hediondo o 
homicídio de mulheres. Essa legislação desqualificou o homicídio e o ciclo da 
violência de gênero, que eram tratados, muitas vezes, como crime passional 
(considerando que o agressor estava sob violenta emoção), o que, até então, podia 
diminuir a pena do condenado. A ausência dessa tipificação de crime beneficiou 
muitos criminosos e proporcionou aos familiares das vítimas a sensação de quase 
impunidade. Esta lei, conhecida como Lei do Feminicídio, trouxe algumas mudanças 
importantes: o acusado não pode ser liberado mediante fiança e é tratado com mais 
rigor, tanto na aplicação da pena quanto na progressão de regime. A pena do crime 
de feminicídio é de doze a vinte anos de reclusão e pode ser aumentada de 1/3 até 
metade, nos seguintes casos: se a mulher estiver grávida ou até três meses após o 
parto; se a mulher tiver menos de quatorze anos ou mais de sessenta; se a mulher 
tiver deficiência e se o crime acontecer na presença física de ascendentes ou 
descendentes (BRASIL, 2015). 

Em 2018, foi promulgada a Lei nº 13.772/2018, que criminaliza o registro 
não autorizado de conteúdo com cena de nudez, ato sexual ou libidinoso de caráter 
íntimo e privado. Essa Lei, por sua vez, alterou a Lei Maria da Penha, bem como o 
Código Penal, e reconheceu que só a violação da intimidade da mulher já configura 
violência doméstica e familiar (BRASIL, 2018). A exposição da intimidade sexual 
através do registro não autorizado da intimidade sexual, artigo 216-B do Código 
Penal, prevê pena de detenção de seis meses a um ano, e multa. Ademais, o 
parágrafo único afirma que na mesma pena incorre quem realiza montagem em 
fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, com o fim de incluir pessoa em 
cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo (BRASIL, 2018). Com 
essas medidas, a legislação acompanha os avanços tecnológicos e começa a se 
preocupar com a proteção às mulheres vítimas de violência, não só em meio físico, 
mas também no meio virtual. 

De todo o exposto, fica evidente que os avanços legislativos foram de grande 
importância para caracterizar os crimes virtuais e, especialmente, os praticados 
contra o gênero feminino. Contudo, ainda persiste a sedutora ideologia de que a 
edição de leis penais, sentenças e cumprimento de penas atenuam 
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“mecanicamente” as desigualdades entre os gêneros, o que Baratta (1978) 
considera o “Mito do Direito Penal Igualitário”. Porém, é possível observar que o 
cenário legal possui fragilidades que precisam ser abordadas significativamente. 

Com os movimentos feministas e as consequentes modificações sociais, a 
participação da mulher na comunidade cresceu e ganhou cada vez mais destaque. 
A mulher passou a explorar os diversos campos sociais, ultrapassando as paredes 
dos lares, e adquiriu voz ativa, frente ao resquício patriarcal ainda muito presente 
e atrelado à não aceitação da mulher ativa e empoderada por parte da mesma 
sociedade em que ela está inserida. 

Diante dessa realidade patriarcal enraizada em nossa sociedade, muitas 
mulheres ainda têm sofrido os mais diversos tipos de violência diariamente, por 
meio físico, acrescido agora do meio virtual. Não bastasse a violência contra a 
mulher ter aumentado com a popularização da internet, atualmente o alvo desses 
agressores se materializou com o gênero. Razão pela qual necessário se faz avançar 
legislativamente para enfrentar essa violência. 

Pretendeu-se aqui enfatizar a exposição violenta contra a mulher por meio 
virtual, considerando como potencial ofensivo as seguintes variáveis: a fonte do 
arquivo (imagens, textos, conversas em redes sociais); se houve consentimento 
recíproco para obtenção da imagem ou outros registros e que motivações levaram 
à conduta do agente (raiva, ciúme, vingança). Por outro lado, considerou-se a 
relevância em trazer para discussão essa nova temática ofensiva, perigosa, pouco 
discutida no meio acadêmico e no âmbito legislativo (SYDOW; CASTRO, 2017). 

A Lei nº 12.737/2012, por exemplo, traz como tipificação o delito de invasão 
de dispositivo informático com a finalidade de instalar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita, a saber: 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim 
de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou 
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita 
(BRASIL, 2012). 

Segundo Sydow (2015), a lei requer interpretação mais acurada, tendo em 
vista que, para a configuração desse delito é imprescindível que a conduta do 
agente apresente as seguintes características: invasão ou tentativa de invasão do 
dispositivo informático, esse deve ser de outrem, esteja ou não conectado à rede de 
computadores, deve ter sido indevida a violação de segurança e, além disso, deve 
haver a intenção de instalação de vulnerabilidade informática, objetivando obter 
vantagem ilícita de qualquer ordem. O autor ainda adverte sobre a relevância dos 
operadores do direito, quando da aplicação da lei, atentar para as seguintes 
definições dos termos: “dispositivo informático”, “dispositivo alheio”, “mecanismos 
de segurança”, o conceito de “devido” e “dos níveis de acesso a dispositivos 
informáticos”. Tudo, enfim, extremamente cuidado, para que a lei se torne eficaz, 
nos casos em que couber. 

Ressalte-se ainda o que pensa Jesus (2016, p. 84): “No que tange ao delito de 
acesso indevido a dispositivo informático, a Lei n. 12.737/2012 longe está de 
apaziguar a questão acima mencionada, isto porque a punição é para a invasão 
(com finalidade dolosa), pouco importando o resultado desta atividade ilícita e não 
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autorizada”. 

Portanto, o delito de acesso indevido a dispositivo informático é visto, no 
meio jurídico, como um delito sem grande dano à parte prejudicada, se o invasor não 
se utilizou desse dispositivo com finalidade dolosa, não importando o resultado 
dessa atividade ilícita e não autorizada. 

Como não bastasse a dificuldade jurídica para tipificar o delito da invasão 
física ao dispositivo, ainda há de se considerar se o usuário se enquadra em uma 
das quatro seguintes situações: i) é menor de idade; ii) apresenta dificuldades 
mentais; iii) é usuário ignorante nas questões afetas à tecnologia; iv) o idioma é 
diverso de sua língua nativa (SYDOW, 2015). Particularmente, a ignorância no 
idioma inglês dificulta a compreensão dos procedimentos relacionados a softwares 
(programas), serviços e sistemas de computação. As autorizações, por conseguinte, 
poderiam estar eivadas de vício de consentimento por erro, dolo ou até mesmo 
coação. 

Nesse aspecto, Sydow e Castro (2017) destacam, ainda que sinteticamente, 
algumas variações dos delitos virtuais, com o objetivo de ressaltar a gravidade da 
repercussão social e os danos de várias ordens às vítimas, principalmente no que 
se referem ao gênero feminino, consideravelmente mais vulnerável,  tais como: a 
exposição pornográfica não consentida para a distribuição de imagens ou sons 
sexuais de pessoas sem o devido consentimento, o que inclui o próprio ato sexual 
e/ou cenas contendo violência sexual obtidas por intermédio de câmeras 
escondidas ou ainda as obtidas dentro de um contexto privado e íntimo com o 
consentimento de ambos os parceiros, porém divulgadas, posteriormente, sem 
autorização. 

Nesse âmbito, ainda foram estabelecidas, por especialistas estudiosos em 
delitos cibernéticos, algumas denominações para crimes cometidos através da 
obtenção de imagens, depois utilizadas pelo criminoso para chantagear a vítima, 
sob pretexto de divulgação dessas, caso a vítima não realize as ações que lhe estão 
sendo impostas pelo agressor. Os delitos virtuais estabelecidos são: i) pornografia 
de vingança; ii) extorsão sexual; iii) extorsão cibernética; iv) assédio cibernético; 
v) perseguição cibernética; vi) bullying cibernético e vii) ameaça cibernética. Esses 
delitos virtuais tem sido os mais recorrentes na era digital e merecem destaque, 
diante dos danos causados às vítimas, pois na maioria dos casos são irreversíveis, 
pelas dificuldades encontradas desde a fase administrativa do processo, no âmbito 
investigativo, até a judicial (SYDOW; CASTRO, 2017). 

É notável que, nesses delitos virtuais, em sua grande maioria, o agressor inicia 
o contato com a vítima mediante uma amizade constituída em redes sociais virtuais 
(facebook, instagram, whatsapp, dentre outras), conquistando a confiança, até 
iniciar o processo de violência. Há casos em que o agressor, com mais domínio das 
potencialidades informáticas, consegue invadir dispositivos para captura de 
fotografias pessoais, vídeos e até acesso remoto dessas informações on-line. Esses 
crimes, em razão da periculosidade, têm tomado dimensão de destaque no âmbito 
dos direitos humanos internacionais (FBI, 2010). 

Em razão disso, conforme supra abordado neste estudo, os avanços da 
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legislação para coibir a criminalidade em comento, precisam vir acompanhados de 
políticas públicas educacionais mais eficazes,  que venham desconstruir os padrões 
de discriminação inscrustados na sociedade, para  efetivamente reduzir o aumento 
alarmante da violência de gênero fisíca/virtual, a fim de que o ideal de igualdade 
entre os gêneros constitua um progresso social (DESTEFANI; FRANCISCHETTTO; 
TAROCO, 2017).  São esses desafios que este estudo pretende destacar. 

 

3. Vulnerabilidade no ambiente virtual 

A Organização Mundial da Saúde considera a violência como um dos mais 
emblemáticos problemas de saúde pública (KRUG, 2002). 

No tocante ao gênero, a violência pode ser compreendida como quaisquer 
fatos ou circunstâncias que submetam uma pessoa, de forma física ou psicológica, 
a sofrimento, em função de seu sexo. Em se tratando do ser mulher, do ser feminino, 
a violência se expressa como qualquer ação ou omissão que leve à discriminação, 
agressão ou constrangimento de ordem física, moral, psicológica, econômica, 
patrimonial, sendo a morte a agressão mais extrema que uma pessoa pode sofrer 
(NARVAZ; KOLLER, 2006). 

Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o principal 
objetivo do agressor é o de introduzir o controle, o medo, e até mesmo o terror, para 
demarcar poder e autoridade.  A prática de lesão física e psicológica não é o objetivo, 
mas ela acontece como evolução da ação de poder do agressor e acaba sendo uma 
consequência de seu ato (BANDEIRA; THURLER, 2009). 

A figura feminina não é vítima apenas do agressor, mas também da sociedade, 
que ainda cultiva valores que incentivam a violência e aumentam a desigualdade 
sociocultural, tendo em vista a retrógada ideologia, ainda presente, de que a mulher 
não tem o mesmo status que o homem, pois são marcadas pela subordinação 
feminina aos ditames masculinos (TELES, 2006). A mulher, culturalmente, nasceu 
para viver nos limites do lar, exercendo uma dupla jornada de trabalho (DIAS, 2005) 
e a sociedade insiste em dar ao homem o papel de proprietário do corpo e da vontade 
da fêmea (SILVA JÚNIOR, 2006). 

Felizmente, essa realidade de subordinação feminina vem sendo modificada 
e a mulher, lentamente, vem conquistando posição de destaque nas relações 
sociais. Porém, o medo, a dependência econômica e o sentimento de inferioridade 
ainda é uma realidade perversa para grande parte das mulheres, configurando uma 
porta aberta para os agressores iniciarem o ciclo cruel da violência. 

Dentre as diversas formas de manifestação da violência no meio ambiente 
físico, previsível e material surge a violência cometida por meio virtual. Essa 
modalidade de violência apresenta aspectos sombrios, mórbidos e nefastos, pois 
acontece porque o vitimário é favorecido pela anonimidade e, assim, consegue 
calar suas vítimas, independentemente do gênero, causando-lhes danos diversos, 
levando-as, inclusive, à morte por suicídio, porque o temor e a sensação de culpa 
tomam proporções irremediáveis e, na grande maioria, irreversíveis (LIMA, 2016). 

Então, se por um lado a internet é universal e inevitável, posto que impossível 
seria conceber a vida em sua plenitude sem os avanços tecnológicos e científicos, 
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por outro também se configura como uma super autopista, pela possibilidade das 
interligações plurais entre as redes em escala mundial, através de linguagem 
comum e acessível a todas as nações, com a obtenção de respostas imediatas, para 
quaisquer questionamentos, ofertando a imaginária sensação de satisfação com o 
mínimo suficiente, não se importando com o aprofundamento (SYDOW, 2015). 

De acordo com o autor, é notável que raros são os usuários que se detêm nas 
potencialidades cibernéticas com fulcro em obter mais controle de suas operações. 
Nessa seara, as relações de poder e status social fogem da previsibilidade do senso 
comum, porque não é a intelectualidade que conduz alguém ao domínio do universo 
virtual. Dessa forma, por exemplo, uma pessoa de importância institucional nas 
hierarquias de poder da sociedade material pode ser extremamente ignorante 
quanto às sutilezas do universo informático, enquanto que um cidadão "comum", 
com esse conhecimento, pode pertencer a uma casta cibernética de destaque 
(SYDOW, 2015). 

Outro aspecto a ser considerado é que apenas uma pequena fatia da 
sociedade alfabetizada se detém na leitura de manuais e no estudo aprofundado 
das ferramentas e potencialidades operacionais do que se consome, no que tange à 
tecnologia. O mínimo é o suficiente, contanto que funcione e lhe traga conforto 
imediato para os desejos e intenções (LIMA, 2016). 

No universo das redes sociais, a uniformidade de tratamento torna todos 
idênticos: cor, idade, religião e condição social são dados irrelevantes porque as 
condições são iguais, os direitos são iguais - todos estão inseridos no mesmo 
contexto. O preconceito aparente, presente na realidade física, parece não existir 
na virtual. Nesse universo, é crescente a busca do ser humano por pessoas afins, 
para estabelecer novas relações humanas, novos núcleos sociais que se expandem 
e se inter-relacionam com outros, formando teias complexas de relações mundiais 
(SYDOW, 2015). 

Bauman (2011, p.42) apropriadamente discorre sobre o fenômeno 
internet/redes sociais e o comportamento humano: 

[...] tecemos redes de amizade na internet, indicamos e conservamos nossos ‘melhores 
amigos’, ao mesmo tempo que bloqueamos a todos os demais o acesso a essas 
intimidades; criamos e mantemos vínculos incondicionais e permanentes; como num 
passe de mágica, agregados frouxos de indivíduos são transformados em grupos 
integrados e fortemente unidos. Em suma, recortam-se enclaves do mundo dentro dos 
quais o complicado e doloroso conflito entre a adesão e a autonomia é afastado de uma 
vez por todas [...] 

Assim, o fato do usuário não precisar aprofundar o conhecimento intelectual 
e a aparente ausência de preconceito social impulsionam as pessoas a se tornar 
usuárias desse mundo pouco conhecido chamado ambiente virtual. 

No aspecto subjetivo, o ser humano é complexo no que se refere à sua natureza. 
Para a Psicanálise, conforme dispõem Cardoso e Cunha (2005, p. 25), “o ser humano 
não é apenas aquele ser de consciência, de vontade, de iniciativa; é também, sujeito 
do inconsciente, determinado por algo que lhe escapa”. A subjetividade humana é 
sucessivamente construída fora da consciência do sujeito, tanto por intermédio das 
relações explícitas, quanto pelas estruturas sociais e individuais, subjacentes aos 
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fatos e também aos fenômenos. 

O “mito da caverna” de Platão, metaforicamente, traz uma reflexão 
importante sobre o ponto de convergência entre o mundo real, tangível e em 
constante mutação, com mundo ideal, incrustado na mente do indivíduo, que na 
maioria das vezes se revela pela solidão, pelo silêncio e também pela busca de 
prazer, de aceitação (PY; OLIVEIRA, 2012). 

A sensação monousuária trazida pela informática – uma pessoa utilizando de 
cada vez – cria uma falsa impressão de privacidade ou de solidão, ao tempo que 
também gera uma crescente necessidade de permanência de conexão, por motivos 
outros (FIORILLO, 2016). Se, por um lado, a internet aproxima as pessoas, pela 
velocidade de comunicação, por intermédio de redes sociais, comunidades virtuais, 
comunicadores instantâneos, serviços bancários on-line, mensagens e e-mails, por 
outro impossibilita as reações cinestésicas próprias do contato físico, ou seja, do 
convívio social. Nesse momento, há forte tendência, no usuário, de permanecer 
conectado a essas redes sociais por mais tempo. Portanto, sem perceber, o usuário 
se expõe mais intensamente a riscos, tanto como sujeito passivo dessa relação, como 
ativo (JESUS, 2016). 

A diferença entre exposição passiva e ativa é que, na primeira, existe uma 
conduta simples de navegação, com uso seguro e confiável das plataformas 
tecnológicas; já na exposição ativa não existe preocupação alguma com segurança 
e, pelo contrário, a navegação beira a imprudência e a autocolocação em risco 
iminente (SYDOW, 2015). 

Mas, se a natureza humana é complexa, como já se argumentou, nas relações 
humanas se encontram reflexos dessa complexidade. Uma pessoa pode não ser 
sociável, ou seja, pode estar isolada, mas se interessar ou não pelo convívio social. 
Por outro lado, uma pessoa pode ser sociável e não querer relacionamentos 
afetivos. Então, tanto as pessoas sociáveis como as não sociáveis podem usufruir 
de relacionamentos que satisfaçam suas necessidades afetivas, de troca e de 
recíprocas interações (MURRAY, 2016). 

Apesar disso, usuários com perfil solitário – os antissociais – são mais 
predispostos a acessar pornografias do que aqueles com perfil social. Tanto é assim 
que a Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association - APA) 
reconhece a pornografia como potencial desordem viciosa, assim como os jogos, de 
qualquer natureza. O vício em pornografia na Internet compartilha mecanismos 
similares com o vício em substâncias tóxicas (LOVE et al., 2015). 

Afirmar que a pornografia é algo excepcional é um equívoco. É preciso 
considerar vários aspectos dos contextos plurais referentes à sociedade em que ela 
ocorre, por mais primitiva que seja, estabelecendo uma análise do legado histórico 
e da evolução da humanidade (SYDOW; CASTRO, 2017). Conforme afirmaram 
Sydow e Castro (2017), na Idade Antiga a nudez era vista como expressão artística, 
retratando o cotidiano íntimo apreciado por gregos, romanos e cidadãos das mais 
ecléticas civilizações. A influência política da Igreja na Idade Média, do século VI até 
o início do século XV, a luxúria e os apelos sensuais passaram a ser reprimidos e 
castigados com penas cruéis e até com a morte – período das trevas, obscurantismo. 
Com o Renascimento, em meados do século XV, a nudez se apresenta moderada, 
mais contida e retratada por artistas. Apenas no Iluminismo, no século XVIII, a 
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sexualidade explode com sua máxima expressão (LOPES, 2016). 

No século XX, a indústria popularizou diversos equipamentos empregados em 
registros de imagem, antes restritos apenas aos profissionais da imprensa e de 
filmes, facilitando o acesso ao mercado pornográfico. Além disso, o movimento 
hippie da juventude americana, ocorrido na década de 1960, como crítica às 
injustiças e desigualdades sociais, é o mais recente marco histórico. Esse 
movimento balizou transformações no seio da sociedade a favor da liberação 
sexual e consumo privado de conteúdo erótico forte e explícito (SYDOW; CASTRO, 
2017). 

Hodiernamente, em razão dos avanços tecnológicos (computadores, celulares 
e a internet), o acesso a qualquer informação é instantâneo. Tem-se “o mundo na 
palma das mãos”. Textos e imagens trafegam entre usuários da rede mundial de 
computadores numa velocidade inimaginável, motivados por interesses distintos, 
inclusive os relacionados à pornografia. No aspecto pornográfico, figuram o usuário 
que usa a pornografia como agressor e o usuário vítima dessa agressão. Para 
estabelecer limites quanto à conduta dos usuários da rede mundial as autoridades 
começaram a criar leis para punir os usuários agressores virtuais (FIORILLO, 
2016). 

Destarte, as previsões legislativas de natureza cível e penal são de singular 
relevância, considerando a necessidade de reprimir condutas delituosas que 
infrinjam dispositivos legais. A questão que aqui se apresenta transcende esse 
objetivo, porque a norma só terá o alcance e a abrangência reclamadas pela 
sociedade, quando cumuladas  com políticas públicas voltadas para coibir práticas 
consuetudinárias onde  ainda prevalecem modelos patriarcais de dominação 
retrógados e arcaicos. Modelos esses, que  invibializam a tutela  dos direitos, 
especialmente dos vulneráveis, com destaque para o gênero feminil, posto que a 
tutela em tela é dever primordial do Estado Nação, para uma convivência equânime 
no seio da sociedade plural, física e virtual. 

 

Considerações Finais 

É incontestável que a informática trouxe para a humanidade inúmeros benefícios 
nas mais variadas áreas das ciências. Porém, o acesso à informação através da 
internet exige da sociedade usuária um olhar diferenciado, principalmente 
considerando que a rede mundial de computadores é um ambiente que merece 
cautela para utilização das tecnologias. A sensação de segurança e intocabilidade 
transmitida pelo meio, agravada pela necessidade de socialização,  facilidade de 
acesso e pelo desejo de se manter hiperconectado por muito tempo, maximiza a 
chance de risco das pessoas se tornarem vítimas. Nesse particular, destaca-se a 
desigualdade imposta pelas questões relacionadas ao gênero feminino, 
extremamente vulnerável.  

A desigualdade de gênero se expressa em uma infinidade de comportamentos 
e atitudes herdadas de uma cultura patriarcal, que não apenas atenta contra a 
dignidade do ser feminino, como constitui uma verdadeira afronta a principios 
constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos. Essa prática, 
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oriunda dos costumes de uma sociedade arcaica ainda reverberam nos dias atuais 
quase como normas e  produz o nefasto efeito de dominação, impondo a mulher 
uma condição de controle e inferioridade, fomentando a violência de gênero e, 
portanto, violação de direitos basiliares. 

Hodiernamente, se no meio ambiente físico essas questões tem merecido 
atenção especial do Estado Nação, no ambiente virtual, frente as novas tecnologias 
e diante de um cenário social pautado na excessiva utilização de conexão, os 
desafios aumentam exponencialmente, na mesma proporção em que surgem  
novos espaços de violação e vulnerabilidade das mulheres, favorecidos pelo 
compartilhamento e difusão instantânea da informação, na maioria das vezes, 
irreversível. 

Outrossim, ressalta-se que, apesar dos vários tipos de violência, a de gênero 
no meio ambiente virtual é temática controvertida e de grande complexidade para 
elucidação, pelos estigmas e esteriótipos herdados culturalmente, culminado pela 
dificuldade das próprias pessoas,  em expor sua intimidade, privacidade e 
sexualidade, gerando, com essa atitude, escassez de testemunhos das vítimas, por 
medo, culpa e vergonha por se perceberem prejudicadas em sua sexualidade, 
autoconfiança, imagem e dignidade diante da sociedade. 

Tudo isso ocorre porque o perfil dessas vítimas obedece a uma lógica não 
racionalizada traduzida pela sensação monousuária e de anonimidade na internet, 
estimulando a prática delituosa do cyber criminoso, que encontra no meio 
ambiente virtual um celeiro vasto de oportunidades, porque também os métodos 
de prevenção ainda são ineficientes, especialmente considerando que a velocidade 
on time (imediata) de propagação de novas modalidades criminosas materializa os 
obstáculos. Se a assimilação desse conhecimento ainda é demorada por parte de 
especialistas e peritos, por parte dos operadores do direito não é diferente. 

Além disso, grande parte dos delitos cibernéticos é de natureza 
transfronteiriça/transnacional e a legislação internacional não é uníssona na 
tipificação dos crimes informáticos, razão porque mais difícil se torma a deslinde 
do crime. Acrescente-se que a ausência de cooperação técnica entre as Nações 
potencializa essas dificuldades. Por outro lado, o Brasil, apesar dos avanços 
legislativos e de projetos de lei em curso, precisa também investir fortemente em 
políticas públicas voltadas para a educação de base e conscientização das pessoas, 
desconstruindo padrões de comportamento que fazem com que a dominação e  
violência de gênero se perpetuem.  

Diante  do cenário contemporâneo, o propósito do presente estudo foi levar 
à discussão questões inerentes à violência de gênero e sua vulnerabilidade no 
ambiente virtual, sob a ótica de alguns aspectos que, embora previstos na 
Constituição Brasileira, ainda apresentam lacunas que devem ser consideradas.  
Por outro lado, oportuno foi pontuar os desafios jurídicos enfrentados, 
constantemente, para repressão da prática crescente desse ilícito penal, com o 
intuito de mitigar os riscos de impunidade e insegurança jurídica. 
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