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RESUMO: O presente artigo tem por tema a sociedade superinformacional e o 
direito à privacidade das crianças e adolescentes. Tendo sido escolhido pela 
importância de respeitar o direito à privacidade de criança e adolescentes ante 
aos avanços tecnológicos, sendo uma espécie de defesa para proteger esses 
indivíduos da invasão de privacidade pelas redes sociais. Atualmente, com a 
rápida evolução tecnológica e o consequente acesso as informações repassadas 
nas redes, surge a necessidade imediata da aplicabilidade da lei, como forma de 
prevenir, ou pelo menos reduzir, tais violações e concretizar o princípio da 
dignidade humana a estes. Desta forma, a sociedade superinformacional altera 
a sociedade de tal modo que nem mesmo fatos passados são capazes de ser 
silenciados, vivendo um paradoxo na tentativa de preservar a vida íntima e 
privada. O conteúdo pode, portanto, ser acessados em todas as partes do 
mundo, independente de tempo e espaço, circulando facilmente, o que 
certamente resulta em megaexposição de fatos, mesmo que passados. No 
entanto, o grande desafio é permitir que crianças e adolescentes vivam com 
segurança e privacidade, sendo assim o é imperiosa a discussão acerca da 
exposição de imagens de crianças e adolescentes e os seus respectivos direitos 
assegurados pelo ordenamento jurídico, a fim de garantir-lhes proteção e 
salvaguardá-los, para que possam se desenvolver de modo que se socializem e 
se efetivem como membro da sociedade contemporânea. Utilizou-se o método 
teórico bibliográfico, consistente na análise de obras e artigos científicos que 
versam sobre o tema. 
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ABSTRACT: This article has as its theme the superinformational society and the 

right to privacy of children and adolescents. Having been chosen for the 
importance of respecting the right to privacy of children and adolescents in the 
face of technological advances, being a kind of defense to protect these 
individuals from the invasion of privacy by social networks. Currently, with the 
rapid technological evolution and the consequent access to information passed 
on in the networks, there is an immediate need for the applicability of the law, as 
a way to prevent, or at least reduce, such violations and implement the principle 
of human dignity to them. In this way, the superinformational society alters society 
in such a way that not even past facts are able to be silenced, living a paradox in 
an attempt to preserve intimate and private life. The content can therefore be 
accessed in all parts of the world, regardless of time and space, circulating easily, 
which certainly results in mega-exposure of facts, even if past. However, the great 
challenge is to allow children and adolescents to live with security and 
adolescents and their respective rights guaranteed by the legal system, in order 
to ensure their protection and safeguard them, so that they can develop in a way 
that they socialize and take place as a member of contemporary society. We used 
the bibliographic theoretical method, consistent in the analysis of scientific works 
and articles that deal with the subject. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direito da criança e adolescente. Privacidade. Exposição.  
Sociedade da informação.  
 

KEY-WORDS: Child and adolescent law. Privacy. Exposure. Information society. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo aborda um tema bastante atual e de extrema 

importância para o Direito. As garantias dos direitos de crianças e adolescentes 

são resultados de um grande processo de transformação política dentro da 

sociedade brasileira e da influência direta dos movimentos sociais, nacionais e 

internacionais.  

A lei 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, no que concede 

à proteção da criança e do adolescente na efetivação de seus direitos institui que 

as crianças e os adolescentes devem ser objeto de cuidados e atenções 

especiais, em virtude de serem seres humanos em formação. 

Atualmente, observa-se o aumento da exposição das crianças e 

adolescentes nas mídias sociais, tal conduta, na maioria das vezes efetuada por 

aqueles que devem zelar pelo melhor desenvolvimento dessas pessoas. Assim, 

essa prática poderá causar danos aos indivíduos expostos, visto que, trazem à 

tona toda sorte de dados informativos. 
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A discussão acerca do tema é necessária e recente, eis que a sociedade 

superinformacional, com a evolução tecnológica experimenta, propicia com 

facilidade a exposição de fotos e vídeos destes pequenos seres humanos. 

Os adultos moldam a identidade digital dos jovens muito antes desses 

indivíduos criarem seus primeiros e-mails. As divulgações online feitas por esses 

responsáveis (geralmente pais, avós, tios), com certeza acompanharão os 

jovens até a idade adulta. 

A mídia social e os blogs mudaram muito a privacidade das crianças e 

adolescentes de hoje, levando a problemas que elas enfrentarão quando 

atingirem a maioridade, e mudando o direito desses responsáveis de controlar a 

educação e a liberdade de expressão que esses jovens têm.  

Fatos praticados na juventude por crianças e adolescentes, e até mesmo 

fatos esquecidos, podem ser salvos e inseridos na "rede" através de fotos, 

causando danos atuais, e os resultados são mais catastróficos do que na época 

do acontecimento dos fatos.  

Se esses jovens pretenderem no futuro comparecer em tribunal para 

eliminar estes sinais negativos do passado pode invocar o denominado “direito 

da personalidade” estipulado pelo artigo 5º, inciso X da Constituição Federal e 

também “direito à vida privada”, reconhecido no artigo 21 do Código Civil. 

Destarte, o presente artigo limitar-se-á em analisar, especialmente, que 

o avanço a privacidade das crianças e adolescentes vem crescendo e que as 

mídias sociais são ferramentas utilizadas para superexposição dessas crianças 

e adolescentes. O princípio da proteção integral e os direitos fundamentais 

devem ser considerados nos casos em que há a virtualização da vida, a 

exposição destas crianças e adolescentes tendem a crescer ainda mais, 

causando, portanto, afrontas aos direitos personalíssimos e a dignidade destes 

seres em formação.  

Desta forma, é necessário que o direito se ocupe da proteção integral 

das crianças e adolescentes a fim de evitar tais exposições, bem como de 

responsabilizar aqueles que já praticaram a afronta. Sendo assim, é de extrema 

importância o estudo deste tema que se reveste da atualidade, imposta pela 

sociedade superinformacional, verificando-se que o respeito à privacidade, os 

riscos da divulgação de informações e dados pessoais na internet e os direitos 

da preservação de dados e informações de caráter privado são debates atuais e 
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pertinentes, que devem, no entanto, frisar a necessidade de buscar cada vez 

mais, meios para proteção e combate a privacidade da criança e adolescente. 

A metodologia da pesquisa realizada consistiu em pesquisa teórica, a 

partir da qual o conhecimento foi constituído com o auxílio de estudos de obras 

literárias, diplomas legais e reportagem, os quais direcionaram a discussão 

acerca da problemática em questão, para chegar à conclusão dos fatos 

apresentados. 

Para tanto, o presente artigo será dividido em capítulos que demonstrem 

avaliar o estado de perigo da criança e do adolescente a tais exposições, 

constrangendo a regalia do maior interesse apresentado no ECA. 

 

2 SOCIEDADE SUPERINFORMACIONAL, O QUE É? 

 

Hodiernamente vive os desenvolvimentos tecnológicos mais rápidos e 

ágeis que nunca foi visto, por isso a sociedade superinformacional, também 

conhecida como sociedade da informação trouxe avanços incomensuráveis que 

impôs ao direito um novo olhar. Manuel Castells afirma que: 

 

O nosso mundo está em processo de transformação estrutural 
desde há duas décadas. É um processo multidimensional, mas 
está associado à emergência de um novo paradigma 
tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e 
informação, que começaram a tomar forma nos anos 60 e que 
se difundiram de forma desigual por tudo mundo. A sociedade é 
que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, 
valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias.3 

 

Os sistemas de informação e comunicação foram institucionalizados na 

sociedade atual, segundo Manuel Castells, refere-se à uma sociedade moderna 

interconectada denominada sociedade em rede, na qual as relações sociais são 

reguladas por relações computacionais.   

 

Como tendência histórica, as funções e os processos 
dominantes na era da informação estão cada vez mais 
organizados em torno de redes. Redes constituem a nova 
morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de 

                                                             
3 CASTELLS. Manuel A sociedade em rede do conhecimento à política. In: CASTELLS, M.; 
CARDOSO, G (Orgs). A sociedade em rede do Conhecimento à açção política. Imprensa 
Nacional: Casa da Moeda 2005, p. 16.  
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redes modifica de forma substancial a operação e os resultados 
dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. 4 

 

Com a evolução da Internet e das facilidades proporcionada pelas novas 

tecnologias aos usuários, promoveu um estímulo da divulgação mais ampla das 

informações prestadas, sejam elas verdadeiras, falsas, públicas ou privadas. As 

tecnologias da informação e comunicação estão mudando o mundo ao nosso 

redor e as condutas e relacionamentos de todas as pessoas. Investigar 

informações e adquirir novos conhecimentos são tarefas quase imediatas, no 

clicar ou no deslizar dos dedos num aparelho celular.  

A simplicidade com que se tem alcance e acesso à vida das pessoas 

criou a necessidade de amparar o indivíduo dos abusos cometidos na busca 

contínua pela vida do próximo. O acesso à vida privada dos indivíduos se tornou 

muito simples, assim como os fatos atuais, fatos que foram coletados no passado 

podem se tornar o alvo da curiosidade de outras pessoas e podem ser 

reavivados sem a autorização do protagonista.5 

Stefano Rodatà acrescenta ainda que, diante de uma sociedade 

superinformacional não se torna uma tarefa fácil tirar da memória destes 

indivíduos os fatos postados, a sociedade da informação muda e domina o 

comportamento e o funcionamento da sociedade, influenciando e transformando 

as formas de comunicação, relações interpessoais, os relacionamentos, os 

métodos de trabalho, o consumo e a própria vida em sociedade.6 

 Ainda, nas palavras de Manuel Castells: “O nosso mundo está em 

processo de transformação estrutural desde há duas décadas. É um processo 

multidimensional, mas está associado à emergência de um novo paradigma 

tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e informação, que 

começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual 

por todo o mundo. Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é 

a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as 

necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. 

                                                             
4 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venancio Majer. São Paulo: 
Paz e Terra, 2012, p. 573. 
5 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006.  
6 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. 
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Além disso, as tecnologias de comunicação e informação são particularmente 

sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia. A história da 

Internet fornecemos amplas evidências de que os utilizadores, particularmente 

os primeiros milhares, foram, em grande medida, os produtores dessa 

tecnologia”7. 

Stefano Rodatà versa que ao navegar nas redes sociais, descobre que 

em vários casos, os pais inserem informações sobre seus filhos. Seja em casos 

simples, como postar fotos e comentários com algum conteúdo trivial, como em 

casos mais complexos, em que muitos pais relatam as experiências pessoais de 

suas crianças e adolescentes e, às vezes até publicando informações pessoais 

deles, como fotos, vídeos, lugares que frequentam e estudam, atividades que 

praticam, questões relacionadas à saúde, alimentação etc. Expõem parcela 

bastante significativa de suas rotinas.   

Então, enfrentam um fenômeno que tem sido chamado de sharenting ou 

oversharenting. A expressão é originária da língua inglesa, derivada de uma 

combinação de palavras “share” (compartilhar) e “parenting” (vocábulo com 

sentido de poder familiar), outros autores, como por exemplo, Karin Kelbert 

Turra8, adicionou também o prefixo “over”, para enfatizar o termo, tais 

expressões caracteriza que os pais ou responsáveis legais, divulgam as 

informações sobre os menores na internet, os quais, exercem a tutela9. O 

principal viés dessa abordagem é que os pais desejam mostrar relatos sobre si 

nas redes sociais, mas possui como sujeito central os filhos.  

Surge o problema quando se perde o controle do quanto, quando e o 

que se compartilha, pois, esse costume envolve crianças e adolescentes, 

pessoas em desenvolvimento, e ocorre de forma mista, ultrapassando o limite 

de privacidade que essas criaturas em crescimento possuí, conforme afirma 

Fernando Eberlin: 

                                                             
7 CASTELLS. Manuel A sociedade em rede do conhecimento à política. In: CASTELLS, M.; 
CARDOSO, G (Orgs). A sociedade em rede do Conhecimento à açção política. Imprensa 
Nacional: Casa da Moeda 2005. 
8 TURRA, Kalbert Karin Seria o “Oversharenting” uma violação ao Direito à Privacidade e à 
Imagem da Criança? Alethes: Per. Cien. Grad. Dir. UFJF, v.06, n.10, pp.105-122, jan/abr., 
2016, p. 106. Disponível em: <https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-
alethes-edicao-10.pdf> Acesso em: 17 set. 2020. 
9 ORENSTEIN, José. O que é sharenting. E qual o limite da prática na era do Instagram. 
Nexo Jornal. 2017. Disponível em <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/11/O-que-
%C3%A9-sharenting.-E-qual-o-limite-da-pr%C3%A1tica-na-era-do-Instagram> Acesso em: 14 
set. 2020. 

https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/11/O-que-%C3%A9-sharenting.-E-qual-o-limite-da-pr%C3%A1tica-na-era-do-Instagram
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/11/O-que-%C3%A9-sharenting.-E-qual-o-limite-da-pr%C3%A1tica-na-era-do-Instagram
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O problema jurídico decorrente do sharenting diz respeito aos 

dados pessoais das crianças que são inseridos na rede mundial 
de computadores ao longo dos anos e que permanecem na 
internet e podem ser acessados muito tempo posteriormente à 
publicação, tanto pelo titular dos dados (criança à época da 
divulgação) quanto por terceiros. Essas informações podem 
causar impactos desde a infância até a vida adulta.10 

 

Estes não escolhem se querem aparecer no mundo digital, mas podem 

sofrer as implicações desta prática. Então, neste caso, é necessário analisar as 

consequências do Sharenting para as crianças e adolescentes.  

 

3 AS IMPLICAÇÕES DO SHARENTING  

 

Crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento, por isso 

seu cuidado e proteção devem ser redobrados.  

Deve-se considerar também que, de acordo com Manuela Mendonça de 

Resende, esta fase envolve muito processos, como a maturidade física, 

percepção, inteligência, cognição, movimento, desenvolvimento emocional, 

escrita e desenvolvimento da linguagem, dentre outros. Tudo isso é aprimorado 

de acordo com o crescimento do sujeito no processo de estabelecer e construir 

uma personalidade, tendo os pais um papel sensível neste processo.11 

De acordo com Karin Kelbert Turra, os alvos do Sharenting são, 

sobretudo, crianças e adolescentes, cujos pais publicam em exagero à seu 

respeito. Os conteúdos das postagens na internet podem variar entre vídeos e 

fotos, a todo momento, de todas as atividades realizada pela criança.12  

Normalmente, esse comportamento acontece antes mesmo de a criança 

nascer, durante sua breve vida intrauterina, com postagem de exames de 

ultrassom, e após o nascimento, sendo acompanhada diariamente, como o 

                                                             
10 EBERLIN, F. B. v. T. Shareting, liberdade de expressão e privacidade de crianças no 
ambiente digital: o papel dos provedores de aplicação no cenário jurídico brasileiro. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v.7, nº3, 2017, p. 258 Disponível em: 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4821/0> Acesso em: 17  set. 
2020. 
11 MENDONÇA de Resende, Manuela. Redes Sociais e Direito à imagem e privacidade das 
crianças e adolescentes. Disponível em: 
<http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/33916/1/Manuela%20Mendon%C3%A7a%20de%20Resen
de%20-%20TCC.pdf> Acesso 26 set. 2020. 
12 TURRA, Kalbert Karin Seria o “Oversharenting” uma violação ao Direito à Privacidade e à 
Imagem da Criança? Alethes: Per. Cien. Grad. Dir. UFJF, v.06, n.10, pp.105-122, jan/abr., 
2016, p. 107. Disponível em: <https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-
alethes-edicao-10.pdf> Acesso em: 17 set. 2020. 

https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4821/0
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/33916/1/Manuela%20Mendon%C3%A7a%20de%20Resende%20-%20TCC.pdf
http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/33916/1/Manuela%20Mendon%C3%A7a%20de%20Resende%20-%20TCC.pdf
https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
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primeiro banho, passos e diversos outros eventos. Fernando Eberlin, descreve 

que:  

 

A ideia de sharenting, também, abarca as situações em que os 
pais fazem a gestão da vida digital de seus filhos na internet, 
criando perfis em nome das crianças em redes sociais e 
postando, constantemente, informações sobre sua rotina. É o 
caso da mãe que, ainda grávida, cria uma conta em uma rede 
social para o bebê que irá nascer.13 

 

Uma reportagem noticiada pela imprensa americana, em 2010, publicou 

que uma mãe no Estado do Arkansas, sob o argumento de que supervisionava 

o uso da rede social por seu filho menor, acessou a conta do filho em uma rede 

social e insatisfeita com o que encontrou, realizou ela própria postagens e 

mudanças no perfil, como se fosse o próprio filho14.  

Esse fato suscitou a discussão acerca dos limites do exercício do dever 

de tutela e vigilância pelos pais, principalmente quando se trata dos direitos à 

privacidade e intimidade da criança e adolescente. O direito de imagem é um 

direito indispensável e exclusivo: minha imagem me pertence.15 Você não pode 

se utilizar dela, com ou sem fim de lucro, assim como, não posso me utilizar de 

sua imagem, a menos que você permita.  

Considerando tais disposições da legislação civil, afirma-se que a 

pessoa recebe atenção do ordenamento jurídico durante toda a sua vida; e essa 

certeza reside no estabelecimento da personalidade jurídica, que tem seu início 

no nascimento com vida e sua extinção na morte. A atenção dispensada para a 

pessoa durante toda a sua vida concretiza-se com a regulamentação da 

capacidade jurídica. A expressão “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil” significa que toda pessoa possui a denominada capacidade de 

direito, inclusive as crianças e os adolescentes.   

                        

                                                             
13  EBERLIN, F. B. v. T. Shareting, liberdade de expressão e privacidade de crianças no 
ambiente digital: o papel dos provedores de aplicação no cenário jurídico brasileiro. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas. Brasília, v.7, nº3, 2017, p. 258 Disponível em: 
<https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4821/0> Acesso em: 17 set. 
2020. 
14 Filho processa mãe depois dela hackear Facebook. Tecnoblog R7. Notícia disponível em: 
<https://tecnoblog.net/20004/filho-processa-mae-depois-dela-hackear-facebook/> Acesso em 15 
set. 2020. 
15 DINIZ, Maria Helena. Direito à imagem e sua tutela, p. 96 

https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4821/0
https://tecnoblog.net/20004/filho-processa-mae-depois-dela-hackear-facebook/
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O atual Código Civil, em seu artigo 1º, dispõe: “Toda pessoa é 
capaz de direitos e deveres na ordem civil”. No artigo 2º, traz: “A 
personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro”.16 

 

É inegável a expressiva quantidade de informações disponíveis na rede 

mundial de computadores e as possíveis formas de utilização desses dados. 

Esse acontecimento frequenta debates jurídicos indispensáveis ligados à 

privacidade, ao mau uso (ou ao uso não autorizado) de dados e à liberdade de 

expressão. O direito de imagem é um direito essencial e exclusivo: A imagem 

lhe pertence.17 Não se pode utilizar com ou sem fim de lucro, da mesma forma 

como não se pode utilizar a imagem sem permissão. Ocorre que quando tais 

imagens compartilhadas são de crianças e adolescentes e o ato de compartilhar 

parte de seus pais, está-se diante de uma questão que merece atenção do 

Direito, sendo que atualmente, já existem vítimas de Sharenting que promovem 

ações em face dos pais que praticaram o Sharenting. Essas informações podem 

causar impactos desde a infância até a vida adulta, um dado pessoal, na 

acepção jurídica do termo, é toda e qualquer informação que pode ser associada 

a uma pessoa certa, específica e de determinada.  

 
A privacidade, entretanto, tem valor social: ela molda as 
comunidades sociais e fornece proteção necessária aos 
indivíduos contra diversos tipos de danos e intromissões, 
possibilitando que desenvolvam sua personalidade e devolvam 
à sociedade novas contribuições.18 

 

Contudo, a exposição excessiva de informações de crianças e 

adolescentes é capaz de infringir numa possível violação aos direitos 

personalíssimos inerentes às crianças. Ao longo da história, esses direitos foram 

conquistados por meio de muitos sacrifícios, moldando a condição jurídica da 

criança, ao ponto de atualmente ela ser considerada sujeito de direitos. 

 

4 UMA ANÁLISE SOBRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTES  

                                                             
16 BRASIL. Senado Federal. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm> Acesso em 20 set. 2020.  
17 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 1: teoria geral do direito civil. 20.ª 
ed. rev., ampl. São Paulo. Saraiva, 2003, p. 116 
18 LEONARDI, Marcel. Tutela da privacidade na internet. São Paulo: Saraiva, 2012, p.120 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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Os direitos personalíssimos, também conhecido como “Direito da 

Personalidade” estão relacionados aos aspectos inerentes à dignidade da 

pessoa humana prevista na Constituição Federal de 198819, mas esses direitos 

estão previstos no Capítulo II do Código Civil de 2002, onde em seu artigo 11 

dispõe sobre os direitos fundamentais dos seres humanos, que diz respeito à 

proteção de seu nome, imagem, honra, integridade física, moral, intelectual e 

psíquica.20 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, definem os direitos da personalidade 

como: 

 

(...) aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e 
morais da pessoa em si e de suas projeções sociais. A ideia de 
nortear a disciplina dos direitos da personalidade é a de uma 
esfera extrapatrimonial do indivíduo, em que o sujeito tem 
reconhecidamente tutelada pela ordem jurídica uma série 
indeterminada de valores não redutíveis pecuniariamente, como 
a vida, a integridade física, a intimidade, a honra, entre outros.21 

 

Com base na posição exposta, Kelbert Turra aduz-se que os direitos da 

personalidade, por estarem relacionados ao princípio da dignidade humana, 

protegem o indivíduo de violações contra à sua pessoa e a todos os atributos 

dela decorrentes, tanto na sua esfera interna, como na externa.22 

Na concepção de Maria Helena Diniz, citando Goffredo Telles Júnior, 

estabeleceu o direito da personalidade, afirmando não se constituírem de 

“direitos”, mas sim de objeto de direito: 

                                                             
19 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
X- São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 26 
set. 2020). 
20 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária 
(BRASIL. Senado Federal. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm> Acesso em 26 set. 2020). 
21 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil: parte 
geral. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
22 TURRA, Kalbert Karin. Seria o “Oversharenting” uma violação ao Direito à Privacidade e à 
Imagem da Criança? Alethes: Per. Cien. Grad. Dir. UFJF, v.06, n.10, pp.105-122, jan/abr., 
2016, p. 110. Disponível em: <https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-
alethes-edicao-10.pdf> Acesso em: 26 set. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
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A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da 
pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria 
errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. 
A personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela 
irradiam, é o objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que 
lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o 
que é, para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente 
em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, adquirir 
e ordenar outros bens.23  

 

Para Maria Celina Bodin de Moraes e Joyceane Bezerra de Menezes,  

 

(...) os interesses pessoais da criança e do adolescente devem 
ser levados em consideração, assim como a sua capacidade de 
agir, na medida de sua maturidade e discernimento, 
especialmente no que tange às questões existenciais.24 
 

Todos esses conceitos sobre o direito da personalidade demonstram, 

que apesar das crianças e adolescentes serem consideradas incapazes de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme estipula o art. 3º do Código 

Civil, o artigo 2º do mesmo diploma ressalva que “A personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com visa (...)25, o que reitera o argumento de que tais 

indivíduos  também são sujeitos desses direitos em questão, devendo igualar-se 

seu tratamento ao dos adultos, na medida de igual proteção se sua imagem e 

privacidade.   

Para Pietro Perlingieri,  

 

(...) a tutela dos direitos da personalidade não pode ser separada 
da consciência da unidade direito-dever, do senso de 
solidariedade e responsabilidade sobre os quais é construída 
qualquer sociedade moderna. Não será útil dilatar a tutela do 
dissenso, a qual pode comprometer a dignidade do consenso. 
Os direitos da personalidade não podem ser efetivados por meio 
do Estado; devem se transformar em patrimônio cultural de um 
povo, no conteúdo ético do ordenamento.26  

                                                             
23 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 1: teoria geral do direito civil. 20.ª 
ed. rev., ampl. São Paulo. Saraiva, 2003, p. 119 
24 MENEZES, Joyceane Bezerra de. “Autoridade parental e privacidade do filho menor: o desafio 
de cuidar para emancipar.” In: Revista Novos Estudos Jurídicos. vol. 20. n. 2. mai – ago 2015. 
25 BRASIL. Senado Federal. Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm> Acesso em 20 set. 2020.  
26 PERLINGIERI, Pietro. Entrevista. In: Revista Trimestral de Direito Civil. n. 6. abr- jun 2001. 
p. 294. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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Tal pensamento supracitado, concretiza que ao analisar a criança como 

detentora de sua vontade e possuidora dos direitos personalíssimos, que são 

inicialmente exercidos em sua convivência família. 

 

5 DIREITO DA PRIVACIDADE À LUZ DO ECA  

 

Um grande número de disposições estabelecido pela Constituição 

Federal e pelo Código Civil, não mencionam explicitamente sobre o direito à 

privacidade, estão relacionados ou inspirado pelo direito personalíssimo que 

são aplicáveis a todas as pessoas, como no capítulo denominado “Dos Direitos 

Fundamentais”, já o Estatuto da Criança e do Adolescente foi desenvolvido 

especificamente ao direito à privacidade desses pequenos indivíduos em 

formação.  

O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

conceitos que protegem a vida privada e a intimidade, também no artigo 226 a 

Constituição Federal protege o espaço familiar, especialmente em oposição à 

esfera pública, protege também a privacidade individual, mesmo entre os demais 

membros da unidade familiar. A Constituição, trouxe paradigmas relativos à 

criança, ao adolescente e sua situação dentro da família e da sociedade, 

considerando que são indivíduos de direitos, a quem devem garantir sua 

proteção integral em virtude de suas condições especiais de indivíduos em 

desenvolvimento.27 

Portanto, a Constituição garante à criança e ao adolescente que é dever 

do Estado assegurar com absoluta prioridade o direito à educação, a dignidade 

e ao respeito, além de protegê-los da negligência, discriminação e opressão, isso 

com vistas ao melhor benefício infanto-juvenil, conforme o seu art. 227, in verbis: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-

                                                             
27 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 26 
set. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.28 

 

As garantias dos direitos de crianças e adolescentes foram resultados 

de um tremendo processo de mudança política na sociedade brasileira e da 

influência direta de movimentos sociais, nacionais e internacionais, 

especialmente através da Declaração dos Direitos Humanos da organização das 

Nações Unidas em seu art. 12º, no mesmo contexto o Pacto de San José da 

Costa Rica, nos art. 11.29 

Tratados internacionais promoveram a constitucionalização desses 

direitos no ordenamento jurídico brasileiro e posteriormente criaram o ECA -

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A Lei nº 8.069/199030 – Estatuto da Criança e do Adolescente nasce em 

13 de julho de 1990, com o intuito de reconhecer as conquistas que beneficiam 

crianças e adolescentes decorrentes da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos que garantiram às crianças e adolescentes que sejam totalmente 

protegidas. Em certo sentido, essa proteção passa-se a reconhecer que crianças 

e adolescentes têm todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, 

como à liberdade, à dignidade, à integridade física, psíquica e moral, à educação, 

à saúde, à proteção no trabalho, à assistência social, à cultura, ao lazer, ao 

desporto, à habitação, a um meio ambiente de qualidade.  

Ao usar o princípio da proteção integral como a sombra de todo o 

sistema que instituiu, o ECA coloca crianças e adolescentes sob proteção 

permanente e integral, independentemente das circunstancias externas. 

Portanto, esses indivíduos receberão sempre proteção especial diante de 

                                                             
28 O artigo 227 da Constituição Federal, também estipula os direitos básicos especiais da criança 
e do adolescente, e amplia e aprofunda os direitos reconhecidos e garantidos para os cidadãos 
adultos no artigo 5º. 
29  Artigo 11 - Proteção da Honra e da Dignidade 
1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade.  
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de 
sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra 
ou reputação.  
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. (BRASIL. 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm> Acesso em: 26 set. 
2020). 
30 Importante frisar que para o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), conforme 
o art. 2º a pessoa é considerada criança até 12 anos de idade incompletos, e adolescente 
aqueles entre 12 e 18 anos de idade.  
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situações de riscos óbvias ou presumidas, que podem sofrer perdas ou prejuízos 

morais, materiais ou danos ao seu desenvolvimento.31  

Mesmo que anos tenham se passado, ainda continua nítida a violação 

dos direitos fundamentais desses pequenos indivíduos, e por isso essa lei institui 

que as crianças e os adolescentes devem ser objeto de cuidados e atenções 

especiais, em virtude de serem seres em formação.      

O direito desses indivíduos possui normas instrumentais de natureza 

civil e infracional, de rito especial instruído no ECA, em qualquer meio onde 

ambos sofram uma inserção exposta é ilegal, pois fere o Direito do Respeito 

dessas pessoas em desenvolvimento.  

O artigo 4° e 5° do ECA32 ressalva todos os direitos da criança e 

adolescente, sendo punido se houver qualquer atentado por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais. Há também de se lembrar da expressão “pondo-

os a salvo” que ressalva que não basta não discriminar é preciso viabilizar.  

Nas palavras de Alessandro Hirata, é de natureza própria o direito à 

privacidade, intimidade e liberdade da criança e do adolescente, pois são 

indivíduos em evolução, e por serem imaturos muitas vezes se encontram em 

situação de insegurança. Porém, não é por essa circunstância peculiar que não 

tem direito à liberdade, mas, esse direito se modifica conforme o 

                                                             
31 BRASIL. Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233> Acesso em 26 set. 2020 
32 Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância 
e à juventude. (BRASIL. Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233> Acesso 
em 02 set. 2020). 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL. Lei 8069 de 13 de 
julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233> Acesso em 02 set. 2020). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233
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desenvolvimento vai se completando.33 Devem receber, da mesma assistência 

social todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio.34 

Segundo Alexandre de Moraes,  

 

O direito à privacidade ou à vida privada engloba o direito à 
intimidade. A intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de 
trato íntimo de uma pessoa, suas relações familiares e de 
amizade, enquanto privacidade ou vida privada é mais ampla e 
envolve todos os relacionamentos sociais.35 

 

Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Junior: 

 

Como direito subjetivo, manifesta uma estrutura básica, cujos 
elementos são o sujeito, o conteúdo e o objeto. O sujeito é o 
titular do direito. (…) O conteúdo é a faculdade específica 
atribuída ao sujeito, que pode ser a faculdade de constranger os 
outros ou de resistir-lhes (caso dos direitos pessoais) ou de 
dispor, gozar, usufruir (caso dos direitos reais). (…) O objeto é, 
sinteticamente, a integridade moral do sujeito.36 

 

A origem do termo privacidade no campo jurídico refere-se ao “right to 

privacy”. A privacidade “privacy” pode ser definida como o direito de estar só, ou 

mais precisamente, o direito de ser deixado só “right to be let alone”37  Portanto, 

entende-se que a privacidade pode ser atacada e os ataques podem gerar 

desgastes e dores muito maiores que um ferimento físico.38   

Este conceito, embora bastante vago, deve ser interpretado como sendo 

o “direito de ser deixado só” que se refere à não interferência do Estado na vida 

do indivíduo, contudo, a privacidade deve ser entendida não apenas como a não 

interferência do Estado na vida do indivíduo, mas também como um direito de 

                                                             
33 HIRATA, Alessandro. Direito à privacidade. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso 
Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito 
Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner 
Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2017. Disponível em <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-
1/direito-a-privacidade> Acesso em: 26 set. 2020. 
34 BRASIL. Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233> Acesso em 26 set. 2020. 
35 MORAES. Alexandre de. Direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 53. 
36 FERRAZ JUNIOR. Tércio Sampaio. Sigilo de dados: O direito à privacidade e os limites à 
função fiscalizadora do Estado. Disponível em 
<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67231/69841> Acesso em: 16 set. 2020. 
37 Cf. DONEDA Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais, p. 07-08. 
38 WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. Harvard law review, v. 4, p. 
193. 

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-1/direito-a-privacidade
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/71/edicao-1/direito-a-privacidade
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67231/69841
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exigir que o Estado proteja a tutela dessa privacidade, protegendo o indivíduo de 

terceiros.39 

Acerca da proteção da privacidade, Danilo Doneda aduz que: 

 

É um dos temas mais delicados na matéria dos direitos da 
personalidade, isto pelo potencial de ofensas à personalidade ter 
crescido abruptamente com o desenvolvimento tecnológico e 
também pela dificuldade dos instrumentos de tutela tradicionais 
do ordenamento realizarem adequadamente esta proteção. 40 

 

No entanto, na sociedade contemporânea, a noção de privacidade 

extravasa os conceitos de isolamento ou tranquilidade, apresenta-se uma outra 

realidade. E para adotar os conceitos mais recentes considerando a atual 

sociedade da informação, Stefano Rodotà41, afirma que a privacidade não é mais 

apenas o direito de ficar sozinho, passando a ser entendida como 

autodeterminação informativa, por meio do qual as pessoas podem controlar 

seus dados e informações pessoais. A tecnologia aumentou rapidamente as 

possibilidades e a velocidade de acesso à informação, levando à vulnerabilidade 

da esfera privada e a intimidade das pessoas.42 

Nesse contexto, sobrelevam-se discussões a respeito da privacidade 

das crianças e adolescentes, especialmente no âmbito com seus responsáveis 

e suas relações sociais, pois os Direitos à privacidade desses indivíduos 

encontram-se fragilizados diante da exposição pública pelo avanço tecnológico. 

A exposição excessiva dos dados desses indivíduos vulneráveis pode 

representar uma ameaça à privacidade das crianças, interesse que é claramente 

protegido pelo art. 100, V da Lei nº 8.069 / 1990 do ECA.43 

                                                             
39 GAVISON, Ruth. Privacy and the limits of law. The Yale law journal, v. 89, nº 3, p. 438. 
40 DONEDA, Danilo. “Os direitos da personalidade no Código Civil”. In: TEPEDINO, Gustavo. 
A parte geral no novo Código Civil: Estudos na perspectiva civil- constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002. 
41 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. 
42 COSTA JÚNIOR, Paulo José de “O direito de estar só: tutela penal da intimidade”, p. 14. 
43 Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, 
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:  
V - Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser 
efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; (BRASIL. 
Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233> Acesso em 26 set. 2020). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm#233
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É importante analisar que o conceito de privacidade é contextual, 

temporal e depende muito do estilo de vida e do nível de exposição que o titular 

do direito está disposto a fornecer. Nesse caso, é possível que o critério sobre 

privacidade que os pais têm seja oposto daquele que a criança desenvolverá na 

fase adulta, ou seja, a criança pode rejeitar a atuação dos seus pais e entender 

que teve sua vida privada divulgada de forma indevida durante parte de sua 

infância. 

Por fim, está evidente que o direito à privacidade das crianças e 

adolescentes, mesmo que perante seus pais, são direitos absolutos, e tem o 

condão de serem exercidos e definidos, independentemente de quem os tenha 

violado.  

 

6 COLISÃO ENTRE OS DIREITOS À PRIVACIDADE DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES E A SOCIEDADE SUPERINFOMACIONAL  

 

Para compreender efetivamente o impacto do progresso tecnológico no 

campo dos direitos pessoais das crianças e adolescentes, especialmente em 

termos de privacidade, algumas considerações preliminares devem ser feitas 

para esclarecer as discussões atuais sobre a proteção da privacidade. 

Nesse sentido, seja no processamento técnico ou na prática jurídica 

complexa, é necessário um método para o conceito de progresso, e a reação 

social gerada por tal progresso.  

Kelbert Turra, aduz acerca da visão panorâmica da verdadeira revolução 

dos papéis pessoais dos indivíduos, nomear por meios informáticos é possível 

e, constatando que a alardeada sociedade da informação também escondeu as 

suas vicissitudes, será possível entrar claramente no debate sobre à tutela do 

direito da privacidade da criança e adolescente face as ferramentas 

disponibilizadas na Internet.44 

Considerando discussão realizada sobre as práticas dos pais ao 

compartilharem excessivamente imagens e dados de seus filhos nas redes 

                                                             
44 TURRA, K. K. Seria o “Oversharenting” uma violação ao Direito à Privacidade e à Imagem da 
Criança? Alethes: Per. Cien. Grad. Dir. UFJF, v.06, n.10, pp.105-122, jan/abr., 2016. Disponível 
em: <https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf> Acesso 
em: 26 set. 2020. 

https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
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sociais, e os direitos à privacidade dessas crianças e adolescentes, é necessário 

analisar os riscos e colisões de tais comportamentos.  

De acordo com Kelbert Turra, uma vez publicada fotos e vídeos com a 

disponibilização nas redes, permite que todos os vejam e salvem com facilidade, 

tornando perpétuos os dados no mundo digital, uma vez que permite à pessoa 

que possua a imagem ou vídeos, divulgá-los onde quiserem.45 

Os riscos e perigos que tais mecanismos traz à crianças e adolescentes 

é a utilização inapropriada de suas imagens, que podem ser usadas por outras 

pessoas, e até mesmo chegar ao alcance de indivíduos com más intenções e/ou 

intenções criminosas, aproveitando da imagem do menor. 

Maria Pliego confirma tal raciocínio ao afirmar que: 

 

Todo lo que se comparte en las redes sociales (incluso con 
niveles de privacidad), twitter, blogs e internet en general, deja 
de ser privado y automáticamente se convierte en público, 
permitiendo el acceso no sólo a nuestros amigos y círculo más 
cercano sino a todo un público potencial desconocido, a los que 
mueven diferentes objetivos y fines.46 

 

Outra questão que gera problema, nas palavras de Ruth Gavison é o 

fato das crianças e adolescentes não terem plena consciência do que as rodeia, 

não escolhem ter ou não sua imagem disponibilizada na rede social, o que é feito 

pelos pais sem a sua autorização.47 

Se a divulgação de uma imagem adulta requer seu consentimento, por 

esta ser inviolável, nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal, 

com base no princípio da igualdade, amparada pelo capital do mesmo artigo, 

tratamento idêntico deve ocorrer em relação as crianças e adolescentes que 

também são sujeitos de direitos.48 

                                                             
45 TURRA, K. K. Seria o “Oversharenting” uma violação ao Direito à Privacidade e à Imagem da 
Criança? Alethes: Per. Cien. Grad. Dir. UFJF, v.06, n.10, pp.105-122, jan/abr., 2016. Disponível 
em: <https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf> Acesso 
em: 26 set. 2020. 
46 Tradução livre: “Tudo o que se compartilha nas redes sociais (inclusive com níveis de 
privacidade), twitter, blogs e internet em geral, deixa de ser privado e automaticamente se 
converte em público, permitindo o acesso não só a nossos amigos e círculo, mas alcançam todo 
um público potencial desconhecido, aos que movem diferentes objetivos e fins.” - PLIEGO, María 
Suárez. Oversharing: el síndrome de compartirlo todo. El Derecho. Espanha, 18 dez. 2013, p. 2 
47 GAVISON, Ruth. Privacy and the limits of law. The Yale law journal, v. 89, nº 3, p. 438. 
48 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em: 26 
set. 2020. 

https://www.ufjf.br/periodicoalethes/files/2018/07/periodico-alethes-edicao-10.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Portanto, cuidados devem ser tomados com a publicação de imagens 

das crianças e adolescentes nas redes sociais, pois no futuro pode gerar 

ansiedade para esses indivíduos vulneráveis, que estão em pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Jovina Quintes Avanci explica que: 

 

O “eu” é construído por imagens e opiniões que os outros 
significativos lançam através do “espelho social” e que são 
incorporadas ao self desde a mais tenra infância. Nessa 
perspectiva, as experiências familiares, com o professor e com 
o grupo social mais estendido, serão o molde para as opiniões 
que a criança irá formando sobre si e embasarão os valores 
atribuídos a si mesmo. Quando essas experiências vêm 
acompanhadas de críticas excessivas, humilhações e 
depreciações, provavelmente a opinião e o valor que a criança 
atribuirá a si serão coerentes com essas vivências negativas.49 

 

Desse modo, surge uma espécie de limitação ao direito à liberdade de 

expressão dos pais ou responsáveis frente ao direito à privacidade de seus 

filhos, uma vez que nenhum direito, mesmo que fundamental, é absoluto em 

todas os casos. No momento em que a liberdade de um indivíduo começa a 

afetar direito de outrem, deve ser relativizada e colocada em perspectiva.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

Do presente estudo realizado é possível concluir que, a prática do 

Sharenting ao expor crianças e adolescentes de maneira prejudicial nas redes 

sociais acarreta inúmeras consequências, ocasionando danos psíquicos a 

criança e adolescente, vez que, o Sharenting (exposição) cria uma identidade 

digital para as crianças e adolescentes e constrói uma ferramenta que 

impossibilita esses indivíduos expostos a cair em esquecimento, dado que, uma 

vez postado e compartilhado é impossível calcular o alcance que pode tal vídeo 

ou foto tomar, tornando-o, por diversas vezes, definitivo na rede. É notório a 

necessidade da conscientização. 

                                                             
49 AVANCI, Joviana Quintes. ASSIS, Simone Gonçalves de. Labirinto de espelhos: formação 
da autoestima na infância e na adolescência. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 
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Assim, há que se falar na violação dos direitos personalíssimos 

instituídos pelo Código Civil, como o direito à imagem e privacidade, além de 

violar integralmente direitos instituídos pela Lei Nº 8.06990 - Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  

A privacidade do indivíduo deve ser garantida e todos os desrespeitos 

devem ser rechaçados, ocorre que o âmbito virtual se tornou um campo fértil aos 

excessos e ilegalidades que atingem diretamente os direitos mais íntimos da 

pessoa humana. É imperioso que a legislação brasileira se ocupe de apresentar 

regras a disciplinar o uso de ferramentas tecnológicas e prever o abuso e a má 

utilização que por ventura causem danos as pessoas. A análise do Sharenting a 

luz da responsabilidade civil pátria, suas consequências jurídicas quanto morais 

e psicológicas às crianças e adolescentes envolvidos. 

Por fim, é importante reconhecer que é essencial o respeito às normas 

do ECA para que crianças e Adolescentes tenha assegurado seus direitos 

fundamentais, e liberdade plena para dispor de suas privacidades na sociedade 

tecnológica.  
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