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1. RESUMO 

O trabalho busca promover, no seio da comunidade local, palestras 

informativas a adolescentes que cursam o ensino médio, em escolas públicas ou 

privadas, sobre os cuidados necessários no registro e compartilhamento de fotos e 

vídeos de natureza íntima na internet, a fim de evitar que seu direito à privacidade, 

intimidade e honra sejam violados por intermédio do ambiente virtual e causem 

prejuízos irreparáveis à vida desses jovens. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A geração atual de adolescentes já cresceu com a oportunidade de 

usufruir, diretamente, da tecnologia que invadiu nossas casas e nossas vidas, 

principalmente no que tange à comunicação. Nesse contexto, os dispositivos 

eletrônicos, praticamente, se tornaram de uso obrigatório em nossa sociedade. 

Contudo, essa comunicação digital tem prós e contras. Ao mesmo 

tempo que permite o acesso à informação, também expõe a crimes cometidos 

através da internet. Assim, a criação de conteúdo sensível armazenado pelos 

próprios adolescentes em seus celulares, smartphones, notebooks e tablets, podem 

alcançar dimensões inesperadas e desastrosas se compartilhados na rede. 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, declara que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas". 

Entretanto, como reparar esse dano diante de um mecanismo tão poderoso como a 

internet, que pode eternizar o compartilhamento de imagens e vídeos que degradam 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de crianças e adolescentes vítimas 

de crimes virtuais, ainda mais diante de um terreno sem fronteiras, do ponto de vista 

tecnológico? 

Como abordado por Celso Antonio Pacheco Fiorillo: “O problema é 

crônico e todo cuidado é pouco. A legislação brasileira ainda pouco pode 

fazer para conter esse tipo de conduta. Portanto, a prevenção pela 

informação ainda é a melhor solução em defesa dos protagonistas dessa 

prática.” (FIORILLO, 2013:219) 

 

3. OBJETIVOS 

Criar ações que previnam a exposição de adolescentes a crimes 

virtuais que violem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem desses jovens 



na internet. Apontar quais são as legislações vigentes que regulamentam essa área 

e identificar os principais crimes cometidos contra esses jovens na rede. Assim, 

como os meios de prevenção e de denúncia disponíveis atualmente. Promover 

palestras informativas, em escolhas públicas ou privadas, a jovens do ensino médio 

sobre como prevenir a exposição e o compartilhamento de conteúdo íntimo na 

internet. 

 

4. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos neste projeto, será realizado 

um estudo bibliográfico, considerando obras literárias e notícias que envolvam 

adolescentes inseridos neste contexto. Serão realizadas análises de estudos e 

pesquisas que apontem os índices de crimes virtuais, de denúncias e sobre as 

principais tendências comportamentais que potencializem a exposição íntima na 

internet. E, por fim, com a realização de palestras em escolas públicas ou privadas, 

na região local, sobre os cuidados com o registro e o compartilhamento de 

informações de natureza íntima e pessoal na rede. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho está sendo desenvolvido com base nas bibliografias já 

publicadas. A fim de alcançar o resultado esperado, é preciso compreender, 

dogmaticamente, como e quando acontecem os crimes virtuais. Quais já estão 

tipificados no ordenamento jurídico e como a investigação se desenrola. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Entre os resultados preliminares, foi possível observar em um 

balanço da Polícia Federal e da ONG Safernet que:  

“A pornografia infantil foi o tipo de crime na internet mais denunciado 

em 2013. Das 244.147 denúncias anônimas recebidas pela organização, 

80.195 (32,84%) dizem respeito a esse tipo de prática criminosa, que 

envolve "24.993 páginas distintas hospedadas em 8.589 servidores 

diferentes e atribuídas a 64 países em 5 continentes." 

Nesse contexto, a prática do sexting (envio por celular de imagens 

de alguém nu, seminu ou em ação sexual) está se alastrando. Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo menciona dados de um estudo nos EUA, em que “20% dos jovens 



entre 13 e 19 anos já enviaram pelo celular imagens de si mesmo nu ou seminu. No 

Brasil, segundo a Safernet, pesquisa feita pela entidade com 2.525 crianças e 

adolescentes brasileiros em 2009, revelou, um percentual de 12%. Como ele mesmo 

conclui, “a grande dificuldade é que isto já deixou de ser uma travessura e está se 

tornando um sério problema comportamental.” (FIORILLO, 2013:44). 

A mídia tem registrado casos trágicos envolvendo adolescentes que 

tiveram imagens íntimas divulgadas na internet. Em novembro de 2013, os jornais 

noticiaram a triste história de duas jovens, Giana e Júlia, de 16 e 17 anos, 

respectivamente, que cometeram suicídio depois de serem expostas na rede. Giana 

teve uma foto seminua tirada por um amigo e compartilhada nas redes sociais, 

enquanto Júlia, teve um vídeo de sexo com outro casal, também menores de idade, 

compartilhado pelo aplicativo Whatsapp. Esses são dois desfechos trágicos sobre a 

prática do sexting ou do revenge porn (compartilhamento de vídeos e fotos sensuais 

com o objetivo de causar humilhação pública à vítima). 

Esse tipo de conteúdo, muitas vezes, é hospedado em servidores 

internacionais, dificultando o trabalho da polícia para punir os criminosos e eliminar 

da rede o compartilhamento do conteúdo. Além do potencial de compartilhamento 

que a internet proporciona, permitindo, até mesmo, que a imagem ou vídeo fiquem 

eternizadas na rede.  
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