
Núcleo de Direito, Internet e Sociedade 2016/1 
Revenge Porn e violências de gênero na Internet 

Atividade de cultura e extensão 

  
  1. Apresentação do NDIS: 
O Núcleo de Direito, Internet e Sociedade (NDIS) é uma atividade de cultura e extensão da Faculdade de Direito da 
USP oferecida desde o segundo semestre de 2012. Sua intenção é promover pesquisas e desenvolver reflexões sobre 
os desafios impostos ao direito pelos avanços da tecnologia, sobretudo no campo da Internet. Para tanto, além de 
discussões sobre textos teóricos, o NDIS conta com a participação de convidados representantes dos setores público 
e privado e com a realização de atividades práticas (simulações e atividades em grupo). As atividades de pesquisa do 
NDIS privilegiam o estudo de políticas públicas e regulação, aproximando as áreas de direitos fundamentais e 
sociologia jurídica. Os temas abordados variam: em semestres anteriores, o NDIS ofereceu módulos sobre 
privacidade, deep web, liberdade de expressão, direito e Internet no cinema e sobre a obra Code v.2.0 de Lawrence 
Lessig. Além disso, o NDIS também realiza eventos de debate na FDUSP e participa de audiências e consultas 
públicas. É possível acompanhar as atividades do NDIS pelo seu grupo e pela sua página no Facebook, na 
Wikiversidade e pelo seu blog. 
  
Neste semestre, o NDIS oferecerá um módulo sobre questões ligadas às violências de gênero na Internet, como o 
revengeporn, conforme detalhado abaixo. 
  
2. Parceria com o InternetLab 
A partir de 2016, nos termos do artigo 2o da Deliberação CCEx-FD no 01, de 24/09/2015, o NDIS passa a ser 
conduzido por meio de uma parceria com o InternetLab, centro independente de pesquisa em direito e tecnologia, 
que é dirigido pelos coordenadores do NDIS. A parceria tem como mote a aproximação e reflexão, por parte do 
Núcleo, da produção e de resultados de pesquisa produzidos pelo InternetLab. Essa aproximação e formação 
conjunta abrirá espaço para que os/as estudantes do NDIS desenvolvam formas de incidência qualificada nos temas 
discutidos, qualificando o debate regulatório. 
  
A parceria entre o NDIS e o InternetLab tem como objetivo a investigação, formação e discussão sobre o tema das 
“Desigualdades, diversidades e políticas de Internet”. O tema abriga, no momento, a linha de pesquisa em “Gênero, 
raça e outros marcadores sociais” do InternetLab, que vem sendo desenvolvida desde 2015, com apoio financeiro da 
Fundação Ford. 
 
3. Coordenação: Prof. Dr. Virgílio Afonso da Silva (DES) 
Monitores  de pós-graduação em 2016.1: Francisco Brito Cruz (DO), Mariana Giorgetti Valente (DO). Participação: 
Natália Neris (pesquisadora do InternetLab). 
  
4. Proposta de atividades 2016/1 
Discutiremos violência de gênero na Internet, passando por diferentes perspectivas e disciplinas, de forma a 
encaminhar os/as participantes a refletir sobre as respostas jurídicas existentes para lidar com o problema. O 
programa compreende leituras sobre (i) perspectivas teóricas e sociais a respeito da Internet - os otimismos e os 
pessimismos, e sua relação com emancipação sexual e de gênero; (ii) violência e as dificuldades teóricas, práticas e 
em termos de outros direitos no transplante dessas discussões para o ambiente digital; (iii) os mecanismos jurídicos 
existentes para lidar com a questão, como são aplicados, e se são adequados; (iv) as possíveis soluções extrajurídicas 
de enfrentamento da questão. 
  
Durante o ano de 2015 e início de 2016, o InternetLab desenvolveu uma pesquisa sobre o tema. Alguns dos 
materiais publicados e dos dados levantados serão levados para apoio e discussão pelos/as estudantes. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/104279513085527/
https://www.facebook.com/ndisusp
https://pt.wikiversity.org/wiki/NDIS
https://ndisusp.wordpress.com/


01 - 12/04 
Apresentação da turma e do programa 

02 - 19/04 
Otimismos e pessimismos tecnológicos - cyberutopias x cyberpanics 

Bibliografia do encontro 
 
BARLOW, John Perry. Declaration on the Independence of 
Cyberspace, 1996. Ver também o vídeo de John Perry Barlow 
lendo o texto: https://vimeo.com/111576518. (5p.) 
 
KELLY, Kevin. “New Socialism: Global Collectivist Society 
Is Coming Online”. Wired, maio de 2009. (8p.) 
 
BARBROOK, Richard, CAMERON, Andy. The Californian 
Ideology, agosto de 1995. (21p.) 
 
MOROZOV, Evgeny. The Net Delusion: the dark side of 
Internet freedom. New York: Public Affairs, 2011. Cap. 1: The 
Google Doctrine (33 p.). 
 

Outras sugestões de leituras 
 
BARBROOK, Richard. Futuros Imaginários: das 
máquinas pensantes à aldeia global. São Paulo: Peirópolis, 
2009. 
 
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e de 
esperança: movimentos sociais na era da Internet. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2013. 
 
DYSON, E. et al. Cyberspace and the American Dream: A 
Magna Carta for the Knowledge Age. Disponível em: 
<http://www.pff.org/issues-
pubs/futureinsights/fi1.2magnacarta.html>.  
 
TURNER, F. From Counterculture to Cyberculture: 
Stewart Brand, the Whole Earth Catalog, and the Rise of 
Digital Utopianism. Paperback Edition ed. Chicago, 
London: The University of Chicago Press, 2008. 

03 - 26/04 
Ciberfeminismo ou tecnofobia? Questões na interseção entre gênero e Internet 

Bibliografia do encontro 
 
WAJCMAN, Judy. Technofeminism. Oxford: Polity, 2004. 

Introduction: “Feminist Utopia or Distopia?” (10 p.). 
Cap. 1: “Male Designs on Technology” (13 p.). 
Cap. 3: “Virtual Gender” (22 p.). 

 
PLANT, Sadie. Zeros + Ones: Digital Women + The New 
Technoculture. London: Forth Estate, 1997. 

Caps.: “Ada” (5 p.); “Binaries” (3p.); “Supporting 
evidence” (2p.); “Cultures” (1p.); “Flight” (1p.). 

 
 

Outras sugestões de leituras 
 
HARAWAY, Donna. Manifesto ciborgue: Ciência, 
tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. 
In Antropologia do Ciborgue, eds. Haraway, Kunzru e 
Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 
 
MCMILLAN COTTOM, Tressie. “Black Cyberfeminism: 
Intersectionality, Institutions and Digital Sociology”, in 
Digital Sociologies, eds. Jessie Daniels, Karen Gregory 
and Tressie McMillan Cottom. Bristol: Policy Press, 2016. 
 
NATAHNSON, Graciela (org).  Internet em código 
feminino: teorias e práticas.  Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires: La Grujía, 2013. 
 
WILDING, Faith. “Where is the Feminism in 
Cyberfeminism?”, in n.paradoxa, vol. 2, 1998. 
 

http://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration
http://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration
https://vimeo.com/111576518
https://archive.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism?currentPage=all
https://archive.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_newsocialism?currentPage=all
http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/califIdeo_I.html.
http://www.alamut.com/subj/ideologies/pessimism/califIdeo_I.html.
http://ssrn.com/abstract=2747621
http://ssrn.com/abstract=2747621
http://gigaufba.net/internet-em-codigo-feminino/
http://gigaufba.net/internet-em-codigo-feminino/
http://www.ktpress.co.uk/pdf/vol2_npara_6_13_Wilding.pdf.
http://www.ktpress.co.uk/pdf/vol2_npara_6_13_Wilding.pdf.


04 - 03/05 
Uma violência online é uma violência? Conceitos de violência de gênero e a dificuldade em seu transplante para o 

ambiente digital (i). Trabalho com textos 

Bibliografia do encontro 
 
UNITED NATIONS. Cyber Violence Against Women and 
Girls: a world-wide wake-up call, 2015. 

Cap. 1: “Why the Broadband Commission for Digital 
Development needs to lead on cyber violence against 
women and girls” (5p.). 
Cap 3: “Defining the threat environment: the ‘cyber’ 
nature of VAWG” (6p.). 

 
GREGORI, Maria Filomena. “Limites da sexualidade: 
violência, gênero e erotismo”. Revista de Antropologia, v. 51, 
n. 2, 2008, p. 575–606 (30p.). 
 
MISKOLCI, Richard. (2011) “Novas conexões: notas teórico-
metodológicas para pesquisas sobre o uso de mídias digitais”. 
Cronos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, v. 12, n.2, 2011, p. 9-22 (13p.). 

Outras sugestões de leituras 
 
PELÚCIO, Larissa.; PAIT, Heloísa; SABATINE, Thiago. 
(2015) “Apresentação”, in No Emaranhado da Rede: 
gênero, sexualidade e mídia; desafios teóricos e 
metodológicos do presente. São Paulo: Annablume. 
 
VANCE, Carole. Pleasure and Danger: Exploring Female 
Sexuality. 1St Edition edition ed. Boston: Routledge and 
Kegan Paul, 1984. 

Especialmente Cap. 1: “Pleasure and Danger: 
Towards a Politics of Sexuality”. 

 

05 – 04/05 {reposição} 
Uma violência online é uma violência? Conceitos de violência de gênero e a dificuldade em seu transplante para o 

ambiente digital (i). Trabalho com textos 

Decisões judiciais a serem discutidas: 
Apelações do TJ-SP 2015.0000.427.527 (revenge porn/ameaça); 20.140.000.530.929 (extorsão/material); 
20.140.000.415.860 (vazamento efetivo); 20.140.000.580.371 (extorsão/sexo); 20.130.000.655.255 (terceiro x casal);  
20.140.000.630.534 (colegas de trabalho - Caso Mococa); 20.25775 (Caso Cicarelli). 

06 – 10/05 
A jurisprudência sobre violação de intimidade / privacidade com base em gênero no Estado de São Paulo. Problemas 

das alternativas de direito penal em jogo. 
Convidadas: especialista em direito penal; representante de movimento social 

Bibliografia do encontro: 
• GUIMARÃES, Barbara Linhares e DRESH, Marcia Leardini. “Violação dos direitos à intimidade e à privacidade 

como formas de violência de gênero”. Anais da V Reunião Equatorial de Antropologia; XIV Reunião de 
Antropólogos Norte e Nordeste, 2015 (22p.). 

• MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; MACHADO, Maíra Rocha. “O Direito Penal é Capaz de Conter a 
Violência?”. In: Felipe Gonçalves Silva; José Rodrigo Rodriguez. (Org.). Manual de Sociologia Jurídica. 1ªed.São 
Paulo - SP: Editora Saraiva, v. 1, 2013, p. 327-350 (24p.). 

• VALENTE, Mariana Giorgetti; NERIS, Natália.; BULGARELLI, Lucas. “Not revenge, not porn: analysing the 
exposure of teenage girls online in Brazil”. Global Information Society Watch: Sexual rights and the Internet, 2015, 
p. 74-79 (6p.). Tradução disponível.  

http://www.unwomen.org/%7E/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf
http://www.unwomen.org/%7E/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27290
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27290
http://www.periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/3160
http://www.periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/3160
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/violacao_dos_direitos_a_intimidade_e_a_privacidade_como_formas_de_violencia_de_genero.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/violacao_dos_direitos_a_intimidade_e_a_privacidade_como_formas_de_violencia_de_genero.pdf
https://www.giswatch.org/sites/default/files/gw2015-full-report.pdf
https://www.giswatch.org/sites/default/files/gw2015-full-report.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2015/11/NemRevengeNemPorn_Portugues.pdf


07 – 17/05 
Problemas de direito e Internet: Marco Civil da Internet, a responsabilidade e o papel das plataformas de 

Internet 

Bibliografia do encontro: 
• BRITO CRUZ, Francisco Carvalho de. “Direito, Democracia e Cultura Digital: a experiência de elaboração 

legislativa do Marco Civil da Internet”. Dissertação de mestrado defendida na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2015. São Paulo. 

Item 3.3.4 (7p.); 
Item 4.3 (6p.). 

 
• PAPP, Ana Carolina. (2014) “Em nome da Internet: os bastidores da construção coletiva do Marco Civil”. Trabalho 

de conclusão de curso de graduação em jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo. São Paulo.  

“Caxangá Eletrônico”, pp. 58-62 (5p.); 
“Democracia sim, corporações não”, pp. 104-113 (10p.). 

 
• CORREA, Sonia; SÍVORI, Horácio; ZILLI, Bruno. “Regulação da Internet e Política Sexual no Brasil”. Centro 

Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), 2012 (10p.).  

08 – 24/05 
Problemas de direito e Internet: a responsabilidade dos provedores por revenge porn no Marco Civil e a 

liberdade de expressão 

Convidadas: Camila Marques (Artigo19); Gisele Truzzi (advogada). Debate aberto 

09 – 31/05 
Os projetos de lei sobre revenge porn. Discussão para o trabalho final. 

Leitura prévia dos projetos de lei em discussão no Congresso 
PLs: 6713/2013; 6630/2013; 6831/2013; 5822/2013; 5555/2013; 7377/2014; 170/2015; 3158/2015; 63/2015; 4527/2016.  

10 – 07/06 
Saídas jurídicas e extrajurídicas para lidar com o revenge porn 

Convidada: Joana Varon, da Coding Rights, organização que elaborou a cartilha Safer Nudes. 

Bibliografia do encontro 
RODRIGUEZ, José Rodriguez. (2015) “‘Utopias’ institucionais antidiscriminação. As ambiguidades do direito e da política 
no debate feminista brasileiro.” Cadernos PAGU no.45, 2015. Campinas (33p.). 
 
Links sobre experiências/ações não-estatais no Brasil: 

• Respeita as mina, TOP 10 é crime: http://periferiaemmovimento.com.br/respeita-as-mina/ 
• Sementeiras de Direitos (Atividades) https://www.youtube.com/watch?v=l1AjuqVmK1s 
• Cartilha Safer Nudes: http://www.codingrights.org/pt/manda-nudes/ 

 
Observação: estamos organizando, para data próxima a esse encontro, workshop de segurança na Internet para mulheres, 
aproveitando a presença da Joana e trazendo mais convidados/as. A atividade será aberta e não obrigatória para 
inscritos/as no NDIS. 

 

https://issuu.com/annacarolinapapp/docs/em_nome_da_internet
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/artigo_marco%20civil_Regulacao%20da%20Internet%20e%20Politica%20Sexual%20no%20Brasil.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332015000200297&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-83332015000200297&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://periferiaemmovimento.com.br/respeita-as-mina/
https://www.youtube.com/watch?v=l1AjuqVmK1s
http://www.codingrights.org/pt/manda-nudes/

