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RESUMO 

Atendendo ao crescente panorama das tecnologias e considerando a drástica mudança 

que elas proporcionam no cenário em que vivemos, é preciso analisar quais são as 

benesses e as complicações que elas aplicam no que se refere à coexistência humana, 

em especial, em nas relações interpessoais. A partir das experiências vividas e a direta 

influência da tecnologia no contexto em que estamos inseridos, é proposto a análise 

voltada no que diz respeito à violência contra a mulher, pois se percebe que, ao passo 

as modernizações evoluem, ampliam-se também os problemas já existentes no mundo 

real, reproduzindo virtualmente, de diversas formas, as discriminações construídas 

socialmente. Do ponto de vista jurídico, é necessário analisar não somente os efeitos - 

que ocorrem em um efeito cascata, mas também, como é possível aplicar as leis já 

existentes para punir os agressores e assegurar às vítimas a integral proteção dos seus 

direitos. Trata-se, pois, de suscitar a reflexão, de realizar a conscientização e de aplicar 

soluções efetivas às complicações que nos cercam e que fazem de tantas mulheres 

vítimas reais e virtuais de crimes de violência.  

Palavras-chaves: Violência, Virtual, Mulher, Tecnologia, Vítimas, Crimes Virtuais.  

INTRODUÇÃO 

 Tratando-se de violência contra mulher, é necessário que se faça uma 

introspecção acerca de todo o contexto e das causas que majoram cada vez a mais 

essa terrível conjuntura. A partir disso, é imprescindível direcionar essa reflexão ao 

contexto atual, com o qual a sociedade se depara diariamente e que se encontra 

intrinsecamente conectado à tecnologia.  

 Assim, é possível hastear o ponto principal do presente que tem como objetivo 

discorrer sobre a violência virtual contra a mulher. Para obtenção dos resultados 

desejados, utilizou-se da metodologia de pesquisa quantitativa, por meio da 

exploração de campo e estudos teóricos acerca do tema.  



 Outrossim, os dados coletados por meio das diligências realizadas serão 

apresentados junto às fundamentações teóricas referentes ao tema, visando elaborar 

uma composição que não se ocupa apenas da função de alerta, mas também, como 

uma ferramenta que possa servir para futuras pesquisas e, consequentemente, a 

aplicação dos estudos na prática, a fim de que sejam gradualmente amenizadas as 

ocorrências de fatos similares, até que sejam, por fim, suprimidos. 

OBJETIVOS 

 Visando demonstrar em seus prismas a influência da crescente popularização 

do uso da tecnologia que corrobora para o aumento expressivo da violência contra 

mulher, notou-se a necessidade de levantamento de dados para averiguar o influxo 

de novas ferramentas tecnológicas como principal meio de execução dos delitos 

previstos na Lei de nº 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha. 

 O objetivo do presente é realizar a exploração do tema a fim de levantar dados 

e informações para verificar a influência das mídias e o impulso que elas proporcionam 

à perpetuação da violência contra a mulher, bem como, possíveis soluções práticas 

para a problemática apresentada. 

METODOLOGIA 

 A pesquisa foi empreendida de forma exploratória, ou seja, teve como objeto 

verificar os acontecimentos, levantar informações visando averiguar o impacto do 

assunto no meio jurídico, bem como na esfera social de convívio das autoras. Para a 

execução do método, foram utilizadas as análises dos casos de violência doméstica 

contra a mulher, que possuem medidas protetivas ativas no período de dois anos e 

oito meses, como fonte primária.  

 Os resultados obtidos serão demonstrados de maneira quantitativa e também 

qualitativa, haja vista a complexidade do assunto, considerando que é necessário 

demonstrar as categorias de violência, de que forma foram praticadas, quantas 

pessoas procuraram ajuda e o porquê, as análises dos casos concretos, buscando 

também validar as informações da investigação com base estatística e comparativa.  

 Cabe ressaltar que para realização dos diagnósticos dos casos concretos, 

houve permissão verbal do juiz Dr. João Gustavo Rodrigues Stolsis, responsável pela 



2ª Vara Judicial da Comarca de Jandaia do Sul/PR (Vara Criminal e anexos), para 

verificação das medidas protetivas ativas na Comarca nos municípios que a compõe, 

sendo eles Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Marumbi, Kaloré e São Pedro do Ivaí, 

compreendendo uma região com aproximadamente 46.106 habitantes1.  

 Realizou-se a listagem dos autos em vigor, cujas vítimas procuraram ajuda na 

Delegacia de Polícia do seu Município, registraram o boletim de ocorrência e 

solicitaram medidas protetivas de urgência, sendo, atualmente, um total de 94 

(noventa e quatro) o número de processos de requerimento de medidas protetivas 

solicitadas ao poder judiciário. A análise foi realizada caso a caso e por meio da leitura 

das peças processuais e obteve-se o resultado de 27 (vinte e sete) casos que 

contaram com a presença da tecnologia como meio de violência ou mesmo da sua 

motivação. 

 Além disso, para realização da pesquisa de cunho quantitativo, foi realizada 

uma análise de campo por meio de um questionário virtual, com 10 (dez) perguntas, 

objetivas e subjetivas, disponibilizado por meio de um link nas redes sociais Facebook, 

WhatsApp, Instagram e E-mail, o que viabilizou que a pesquisa fosse estendida para 

outras cidades e estados do Brasil. Importante frisar que as respostas se deram de 

forma anônima, para preservar a identidade dos colaboradores, com isso, não foi 

possível minudenciar o alcance regional.  

 Por fim, empregou-se a base da Lei de nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 

para verificar a tipicidade das condutas diagnosticadas nesse estudo.  

INTERNET E MIDIAS SOCIAS: MEIOS DE PROPAGAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA A  MULHER 

 A exordial da evolução que se deu neste século teve como principal estopim o 

invento da internet. É de conhecimento geral que a internet, como é concebida 

atualmente, possibilitou um avanço imensurável no modo como as pessoas se 

relacionam. A princípio, é extraordinário contemplar tamanho avanço, visto que os 

precedentes dessa geração sequer idealizavam tal conjuntura e seus proventos.  

                                                             
1 Informação extraída de: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/ - Censo – IBGE – 2010. 



 Entretanto, é necessário pontuar algumas adversidades, situações em que são 

disseminadas inescrupulosamente as opiniões, insultos, ultrajes que provocam 

resultados destrutivos àqueles que são alvos de tais humilhações. Assim, faz-se 

necessária uma averiguação, em especial, de cenário deveras comum, no qual as 

principais vítimas de agressões são mulheres. 

 Em 2015 foi divulgado um relatório pela Comissão de Banda Larga das Nações 

Unidas no qual se analisou o crescente número de mulheres que sofreram ou sofrem 

algum tipo de violência on-line. A relatório intitulado “Combatting Online Violence 

Against Women & girls: A Worldwide Wake-Up Call”2, apresentado pela Diretora 

Executiva da UnWomen, Phumzile Mlambo-Ngcuka, traz dados alarmantes e 

recomendações para reestruturação racional global baseada em sensibilização, 

supervisão e sanções para minorar os casos de violência.  

 Após vários debates sobre o tema, com o intuito de analisar a realidade vivida 

pelo espectro pedagógico, foi selecionado um meio para realizar o levantamento de 

dados axiomáticos, sendo ele um 

questionário virtual que contou 

com a participação de 217 

(duzentos e dezessete) 

colaboradores que responderam 

as questões, de forma anônima.  

 A partir dos dados 

coletados, observa-se que dos 

217 (duzentos e dezessete) 

colaboradores, 88% (oitenta e oito 

por cento) são mulheres e 12% 

(doze por cento) são homens. 

 O segundo questionamento 

visava reconhecer as vítimas de 

violência virtual, e obteve-se um 

total de 69,4% (sessenta e nove 

                                                             
2 Disponível em: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/cyber-violence-report-press-release 
- Acesso em 27.08.2018. 
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vírgula quatro por cento) de respostas para “sim” e 30,6% (trinta vírgula seis por cento) 

para “não”. Considerando a Figura 1, observa-se que a maior parte dos colaboradores 

que responderam “sim” são mulheres.  

 Dessa forma, é admissível considerar que, em uma escala significantemente 

ínfima à pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, entretanto, 

consideravelmente eminente em nossa realidade, o número de mulheres que sofrem 

com a violência, seja ela integral ou parcialmente virtual é notável e preocupante.  

 PASINATO3, em sua obra “Acesso à justiça e violência doméstica e familiar 

contra as mulheres: as percepções dos operadores jurídicos e os limites para a 

aplicação da Lei Maria da Penha”, traz que: 

A Lei Maria da Penha define cinco tipos de violência: física, psicológica, sexual, 
patrimonial e moral. Essas definições são um avanço do ponto de vista conceitual e 
da tentativa de sensibilizar os operadores do direito para o contexto em que a 
violência baseada no gênero ocorre. Ainda que nem todas as formas de violência 
ocorram sempre na mesma ação, também não é possível dizer que existe uma 
hierarquia entre elas. Uma mulher pode ser humilhada por anos a fio, ou viver sob 
intenso controle de sua vida e sofrer severos danos à sua autoestima e saúde 
mental, sem que seu agressor nunca cometa um único gesto de violência física. 

 O terceiro questionamento, respondido por 152 (cento e cinquenta e dois 

colaboradores), apresentava as opções de violência sofridas pelas vítimas, com 

opções de múltiplas escolhas, sendo elas: 

1. Ameaça  

2. Sexting 

3. Bullying 

4. Difamação 

5. Agressões verbais 

6. Gaslighting 

7. Mansplaining 

  

 A prática da 

violência doméstica contra mulher, tipificada nos artigos da lei 11.340/06, poderá ser 

exercida no aspecto doméstico, caracterizado por meio da coabitação sem a 

                                                             
3  Wânia Pasinato, Socióloga. Mestre e doutora em sociologia (USP).Pós-doutorado no núcleo de 
estudos de gênero – PAGU (UNICAMP). Consultora da CEPIA e da ONU mulheres, onde coordena as 
ações de enfrentamento às mortes violentas de mulheres por razões de gênero (feminicídios). Rio de 
Janeiro – RJ. 
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obrigatória necessidade de vínculo sanguíneo ou biológico; na esfera familiar: 

pessoas que se unem através de cognação, similitude ou por livre escolha; na ligação 

afetiva que envolva relacionamento atual ou passado sem, necessariamente, 

convivência das partes no mesmo ambiente caseiro. Além disso, esta lei será aplicada 

nos casos de violência contra vítima do sexo feminino, não sendo ligada à orientação 

sexual da vítima ou do(a) réu, é o que dispõe o artigo 5º da lei anteriormente 

mencionada.   

 Verifica-se ainda no texto da lei já citada, as formas de violação de sua redação, 

que consistem em cinco espécies de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial 

e moral. O foco das pesquisas deu-se com base nos incisos II e V, do artigo 7º da 

norma, que postula: 

Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras:[...] II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto estima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006) 

 A tecnologia vem sendo usada de maneira recorrente para a prática das 

condutas ilícitas anteriormente apontadas. No levantamento de dados, realizado na 

Comarca de Jandaia do Sul, puderam ser aferidas 94 (noventa e quatro) medidas 

protetivas ativas, sendo que 23,72% (vinte e três vírgula setenta e dois porcento) 

destes casos tinham como principal instrumento de violação (pressão psicológica, 

ameaça, difamação, chantagens, etc.) o celular e as redes sociais. Nos 27 (vinte e 

sete) casos em que houve a influência direta da tecnologia na consumação do ato 

violento, as vítimas relatam, de maneira geral, que as ameaças eram feitas através do 

aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, ou por meio da rede social 

Facebook, por meio de postagens públicas, atingindo não somente seu psicológico, 

mas também sua honra.  

 Com base nesses resultados, verifica-se o uso das atribuições da internet 

(aplicativos, redes sociais, amplo acesso às informações) como método para tornar a 

mulher que está sendo violentada, alvo de uma conduta criminosa mais complexa e 

de difícil apuração, corroborando com a perpetuação desse tipo de comportamento, 



visto o nível de dificuldade de aplicar a punição dos agentes do crime cometido por 

meio virtual. Quanto a isso, o Ministério Público Federal no roteiro de atuação 

referente à modalidade de crimes cibernéticos redige: 

[...] Ao passo que um computador é utilizado como instrumento para a prática 
criminosa, a Internet torna-se o meio mais eficiente para a sua propagação (e 
consequente extensão do seu alcance na vida real), especialmente quando se trata 
de condutas que atentam contra os direitos coletivos e difusos. (Roteiro de atuação 
- Crimes Cibernéticos p. 10, 2016). 

 Ainda, observa-se no texto do mesmo manual, que a criptografia é um desafio 

encontrado quando o assunto é investigação cibernética. Demonstra-se, então, a 

dificuldade de a polícia civil apurar as ameaças proferidas por meio de mensagens 

virtuais instantâneas que, além de serem criptografadas, ainda dispõem da 

possibilidade de serem apagadas em uma quantidade limite de minutos. Dessa forma 

a ameaça, a injúria e a chantagem podem ser executadas sem restar indícios de 

materialidade necessários para condenar o indivíduo à sanção penal.  Observa-se: 

Um outro serviço que desafia as investigações policias são os mensageiros 
instantâneos. Serviços como WhatsApp, Viber, Telegram criptografam as 
mensagens de ponta a ponta, isto é, apenas os usuários envolvidos na conversa 
terão acesso ao conteúdo, já que para descriptografá-las é necessário possuir uma 
chave particular. [...] Esse tipo de serviço praticamente impede a interceptação de 
mensagens por autoridades policiais. (Roteiro de atuação – Crimes Cibernéticos, p. 
282, 2016) 

 Em suma, nota-se o alcance que a tecnologia toma quando empregada à 

prática criminosa, ratificando a importância da aplicação das medidas protetivas de 

urgência em favor das mulheres vítimas dos delitos praticados, ainda que seja 

apreciável a dificuldade de produção de provas quando crimes são cometidos através 

dos meios que dificultam a investigação dos entes ou autoridades que buscam a 

proteção das vítimas.  

RESULTADOS 
 Através das pesquisas realizadas, cominadas às leituras dos referenciais 

teóricos, obteve-se o corolário pretendido e pontua-se as alegações finais. 

Com o estudo dos casos concretos, contemplando, ao total, 94 (noventa e 

quatro) requerimentos de medidas protetivas, observou-se que 27 (vinte e sete) 

desses casos, ou seja, 28,72% (vinte e um vírgula setenta e dois por cento), são casos 

de violências, motivadas pelo/com emprego de algum meio tecnológico. 



 

 Além disso, com os resultados da pesquisa quantitativa realizada por meio do 

questionário virtual, verificou-se que dos 217 (duzentos e dezessete) colaboradores, 

88% (oitenta e oito por cento) são mulheres e cerca de 69,4% (sessenta e nove vírgula 

quatro por cento) desse coletivo já sofreram algum tipo de violência na internet. 

 

 Ademais, as pesquisas revelaram que a internet, além de um meio para a 

propagação da violência, tornou-se também, por muitas vezes, o motivo pelo qual a 

violência é praticada contra a mulher, como os crescentes casos de violência física 

estimuladas pelos sentimentos de desconfiança ou ciúmes, por parte do homem, e 

que acabam, não raras as vezes, em tragédias. 

 

 Em que pese todas as pesquisas realizadas acerca do tema serem recentes, 

conclui-se que foram motivadas pela grande ocorrência de vítimas que deixam de 

procurar respaldo jurídico para proteção da integridade e dos seus direitos. Portanto, 

ainda há muito o que ser explorado e analisado para que sejam localizados meios 

estratégicos e efetivos para minoração dos casos de violência virtual contra as 

mulheres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Essa pesquisa se propôs a levantar dados acerca do uso da tecnologia como 

instrumento de consumação e motivação da violência virtual contra a mulher, 

buscando a fundamentação prática do trabalho, foram realizadas pesquisas por meio 

de formulário virtual e análise de casos concretos cujos resultados foram expostos 

anteriormente.  

 Os objetivos postulados no princípio do estudo científico foram alcançados em 

relação à observação de números e casos onde pudessem ser ponderados os usos 

de tecnologia, mídia e internet para a perpetuação do cometimento de crimes 

previstos na Lei Maria da Penha. 

 Desta forma, as deliberações colhidas fizeram com que a percepção sobre a 

instrumentalização da rede se tornasse clara. Com as entrevistas, pode-se perceber 

que a maioria das vítimas sofreu algum tipo de ameaça, difamação e agressões 



verbais através das mídias sociais, o que se espelha no exame dos casos práticos, 

nos quais as mulheres que solicitaram medidas protetivas ao juízo em apreço (Vara 

Criminal da Comarca de Jandaia do Sul/PR), em uma porcentagem relevante, 

relatavam que sofriam ameaças através de aplicativos do celular que são acessados 

por intermédio da internet.  

 Compreende-se que, mesmo que haja legislação específica para coibir esse 

tipo de ato criminoso, não há efetividade plena da norma vigente. As implicações 

práticas dessa situação verificam-se nos casos analisados, bem como nas respostas 

do questionário, demonstrando que a vítima sofre com o dano psíquico ou honroso e 

acaba não tendo um retorno quanto à punição do agente. Nota-se também uma certa 

impotência do judiciário e do Ministério Público, quando as únicas atitudes viáveis que 

podem ser efetuadas é a aplicação de medidas protetivas de urgência, e a denúncia 

do acusado que pode levar à uma possível sentença penal condenatória, ao final do 

processo, não se podendo observar um resultado efetivo em relação às violências 

cometidas por meios virtuais, tendo em vista a incapacidade de coibir o uso da 

internet, tanto do autor quanto da vítima.   

 Ademais, a mudança da atual conjuntura poderia ser modificada através do 

enriquecimento da legislação vigente. O papel de mudança caberia ao legislativo, 

propondo o enrijecimento das normas no sentido de criar penalidades nos casos de 

delitos cometidos por meios virtuais. Além disso, o investimento em departamentos 

de polícia científica, e o incentivo na formação de peritos criminais especialistas nas 

áreas tecnológicas, faria toda diferença na celeridade da investigação, do processo e 

também na efetividade das medidas protetivas.  

 Conclui-se, pois, que o assunto tratado ainda é muito pouco discutido na 

sociedade. Há um considerável número de episódios com interferência da tecnologia 

no cometimento de fatos típicos previstos na Lei Maria da Penha, fato que necessita 

de atenção por parte de estudantes e pesquisadores, e também de autoridades que 

tenham o poder de efetivar a solução dos casos concretos.   
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