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1. RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto a análise da violência contra a mulher no 

ambiente digital e como o direito pode contribuir para mitiga-la. O século XX 

apresentou ao mundo tecnologias jamais imaginadas, sendo a internet uma delas. 

As relações sociais também foram influenciadas por ela, trazendo plataformas que 

permite a qualquer pessoa externar seu pensamento. No meio dessa ampla 

possibilidade, a violência também ganhou espaço no meio digital, notadamente 

contra a mulher. Desta forma, o presente trabalho visa abordar essa realidade e 

como o direito pode proporcionar meios para minimizar a violência digital 

direcionada contra a mulher.  

2. INTRODUÇÃO 

A violência é notoriamente um comportamento humano milenar. Diversos foram os 

eventos em que a violência foi o grande marco, tal como as duas grandes guerras 

mundiais, as revoluções burguesa e soviética, dentre tantos outros acontecimentos 

humanos marcados pela violência. Pode-se dizer que as grandes mudanças que 

ocorreram na humanidade, boas ou ruins, teve a violência como ferramenta.  

Comportamentos violentos também fazem parte das relações sociais e, para o 

presente tema, de forma mais acentuada contra a mulher, que, no decorrer dos 

séculos, sempre teve sua figura ridicularizada e seus direitos mitigados, em favor da 

figura masculina. Estando em situação de flagrante submissão, a mulher sempre foi 

alvo fácil de ataques violentos, sejam eles físicos ou psicológicos. Entretanto, 

salienta-se que, ao longo dos anos, o direito tem sofrido alterações, transformando 

certos valores em bases de um ordenamento jurídico, tal como o caso a igualdade, 

inserta como direito e garantia fundamental a partir da Constituição Federal de 1988, 

estruturando todo o direito de família na legislação privada em vigor. 

Mesmo assim, a violência contra a mulher ainda persiste. Ressalta-se que com o 

apogeu da internet, que criou plataformas que revolucionaram as relações sociais, 

os comportamentos violentos foram transportados para o ambiente digital, através 

de vídeos, comentários, fotos e postagens que incitam a violência contra a mulher. 

Há, ainda, o que se denominou “porn revenge”, tratando-se de imagens ou vídeos 

divulgados por ex-parceiros, registrando a mulher em atos sexuais, de modo a 

denegrir sua imagem, para ser objeto de chacota social.  

A problemática do tema reside, portanto, na análise desse cenário de violência 

digital e como os mecanismos jurídicos (legislação, jurisprudência e políticas 



públicas) podem mitigar a violência direcionada contra a mulher, de modo a construir 

uma sociedade igualitária.   

3. OBJETIVOS 

a) analisar o ordenamento jurídico e as normas capazes de defender de maneira 

eficaz as mulheres, para tanto.  

b) analisar os casos polêmicos e seus resultados nos Tribunais. 

c) analisar as diversas formas de violência existentes contra a mulher no mundo 

digital e os mecanismos jurídicos capazes de diminui-la. 

4. METODOLOGIA 

O tema será abordado a partir do método dedutivo, através da análise de conteúdos 

disponíveis no ambiente digital, bem com a abordar a legislação, precedentes 

judiciais e doutrina direcionada sobre o tema. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O comportamento violento sempre fez parte da história humana, seja para a 

construção de Impérios, Estados, ou até mesmo nas relações pessoais, através de 

posições de hierarquia que submetem, através de um poder social e político, os 

considerados fracos perante a sociedade. Neste ponto, a violência direcionada 

contra a mulher sempre foi acentuada, traduzida na imposição masculina sobre a 

feminina; no ensinamento, desde criança, acerca da submissão feminina perante a 

masculina; na agressão física contra a mulher, acobertada pela sociedade e pelo 

próprio Estado; na retaliação de direitos individuais, dentre várias outras formas.  

A legislação privada moldava deteriorava a figura feminina pautando os institutos 

civis pela segurança patrimonial e hierarquização dos membros. Entretanto, com o 

advento da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, certos valores 

foram consolidados como base do ordenamento jurídico, notadamente para o tema 

em questão, a igualdade entre as pessoas.  

De outro lado, a tecnologia evolui constantemente impactando diretamente nas 

relações sociais. Desta forma, a internet é, sem dúvidas, o grande instrumento que 

vem moldando as relações sociais do século XXI, em que as pessoas encontram 

plataformas para se relacionar.  

Ocorre que a sociedade transportou para o ambiente digital as agressões, na forma 

de comentários, vídeos, comunidades, dentre outras, que denigrem a figura da 

mulher e incentivam a violência contra ela no mundo externo. O ambiente digital, 



embora apresente avanços significativos para a sociedade, acarreta indiscutíveis 

perigos para a mesma, como a violência direcionada à mulher. 

A problemática reside, portanto, na análise de soluções eficazes para a violência 

contra a mulher no ambiente digital. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelo trabalho estar em andamento, foi possível encontrar alguns resultados 

preliminares: (i) a violência humana sempre existiu; (ii) a violência contra a mulher é 

acentuada, se manifestando em diversas formas, como agressões físicas, 

psicológicas, e violação de direitos individuais; (iii) por conta dessa cultura de 

violência contra a mulher, seja por ações da sociedade ou até mesmo pelo próprio 

Estado, remanesce o estigma da sobreposição da figura masculina perante a 

feminina; (iv) o ambiente digital pode servir como ferramenta de violência contra a 

mulher, seja na própria plataforma, seja pela instigação à violência no mundo físico, 

através de comentários, incitações, divulgação de vídeos com intuito de denegrir a 

mulher, como ocorre no denominado “porn revenge”. 
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