DIREITO DIGITAL NA ESCOLA: O CONHECIMENTO DOS ASPECTOS CIVIS E CRIMINAIS
E COMO ISSO PODE FORMAR MELHORES CIDADÃOS DIGITAIS

A internet vem modificando a forma como estamos consumindo conteúdo e mudando a
maneira como nos relacionamos com a sociedade. É inegável que a democratização do acesso à rede
e a expansão das ferramentas de tecnologia trouxeram ganhos expressivos aos seus usuários: a
facilidade para realizar compras, a agilidade nas transações bancárias, a forma de consumo de
entretenimento e, em especial, a capacidade de nos relacionarmos com o conhecimento e com a
sociedade.
Apesar dos recentes e constantes avanços da tecnologia, a utilização indevida dessas novas
ferramentas está nos mostrando horizontes desafiadores, principalmente porque os conceitos que
transcendem o mundo virtual estão ainda em desenvolvimento. A velocidade de transmissão exige
também uma tomada rápida de decisão. O filósofo Hans Jonas (2006), por ilustração, diz que essa
tomada do poder da tecnologia exige novas representações da vida humana e numa nova ética.
Pensando nesse cenário, resolvemos oferecer palestras que mostrem a importância do direito
digital e como é possível que, através de seus ensinamentos e lições, se possam aproveitar de forma
segura e eficaz as novas tecnologias de informação e comunicação. Como é na escola que se dá início
ao mais intenso processo de socialização do indivíduo, discutir sobre essa temática com adolescentes
é possibilitar o aperfeiçoamento da maturidade e conhecimento de compreensão sobre os riscos e
responsabilidades nesse meio.
O conteúdo da palestra tratará dos aspectos cíveis e criminais do uso indevido das ferramentas
de tecnologia, em especial o uso de comunicadores instantâneos e redes sociais. Serão abordadas
temáticas referentes à exposição da imagem, o dano que pode ser causado devido ao
compartilhamento de conteúdo íntimo e calunioso, assim como cyberbulling. Os aspectos legais serão
expostos através dos crimes tipificados no ECA relacionados aos meios eletrônicos, Lei Carolina
Dieckmann e Direito ao Esquecimento.
Essa palestra integra o pilar do programa de educação do PROJETO ACESSO, cujo objetivo é
levar, de forma voluntária e sem ônus, acesso ao conhecimento jurídico e poder auxiliar comunidades
e grupos de vulnerabilidade social a transformar a realidade em que vivem. Essa é uma forma de
expandir a prática da advocacia, através da prevenção de conflitos, e mostrar suas múltiplas
possibilidades, além do fórum e do escritório. Vale ressaltar que qualquer atendimento pro bono
obedece aos critérios estabelecidos no Código de Ética e Disciplina da OAB.

