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1 – RESUMO 

O “sexting” refere-se ao ato de compartilhar, entre usuários na rede, fotos e 

vídeos com conteúdo e conotação erótica e sexual. A prática evidencia a 

constituição de outros modos de viver a sexualidade. O desvio da imagem sem 

autorização, pode tornar emissor vulnerável a possíveis transtornos psicossociais 

com quadros depressivos que podem até levar ao suicídio Também pode ser 

relacionado a casos graves de “bullying” e “grooming”, ambos muito recorrentes 

entre jovens. 

2 - INTRODUÇÃO 

O ato espontâneo de exibir a própria imagem nas redes sociais e outras 

plataformas digitais pode levar ao “sexting” e a uma superexposição do indivíduo no 

mundo virtual, podendo colocar usuário em grave risco a privacidade. Conforme 

explica Louzada; Rocha (2016, p.104) o termo “sexting” é oriundo da língua inglesa e 

que provem da junção de “sex” (sexo) e “texting” (mensagens de texto). Refere-se 

ao ato de compartilhar, entre usuários na rede, fotos e vídeos com conteúdo e 

conotação erótica e sexual que podem ocasionar consequências diversas e culminar 

em sérios problemas emocionais, psicológicos a/o autor/a do conteúdo, e até 

mesmo chegar a instâncias jurídicas. (WANZINACK; SCREMIN (2014 p.23), 

3 – OBJETIVO 

O objetivo desta pesquisa é, a partir de uma revisão bibliográfica, averiguar os 

problemas psicossociais, decorrentes do “sexting” entre jovens adultos e 

adolescentes. 

4 - METODOLOGIA 

Trata-se de revisão bibliográfica a partir da consulta as bases de dados, 

Scientific Eletronic Library On-line (SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Como critério de inclusão, utilizou-se a data de produção dos 

textos, escritos em português, entre 2012 a 2017. Os descritores “internet” “rede 

social” “sexualidade”; “erotismo” “adolescente” e “adulto jovem” foram adotados de 

acordo com os critérios dos descritores em saúde (DeSC). Foram excluídos os 

materiais não tratavam do assunto abordado. 

  



5 - DESENVOLVIMENTO  

Para satisfazer desejos e anseios, muitos preconizados pela mídia, o Homem 

moderno se tornou refém da nova era tecnológica, modificando sua formação, 

construção de identidade, relações sociais e vínculos afetivos. O uso inadequado 

das mídias sociais podem abalar relações sociais, afetivas e emocionais. O envio de 

conteúdos eróticos, principalmente entre jovens é conhecido por “sexting”. Barros; 

Ribeiro e Quadrado (2015, p. 1187) afirmaram que pratica evidencia a constituição 

de outros modos de viver a sexualidade. Das redes sociais, o Snapchat tem sido o 

mais utilizado para a prática do “sexting”, pois permite ao remetente da imagem 

determinar o tempo da exclusão automática depois da visualização. Embora 

Kannenberg (2016 p.2) afirmar que seus criadores não associam ao termo “rede 

social” e consideram uma ferramenta de compartilhamento de imagens, uma vez 

que “abre direto na câmera”. 

Nem sempre a pessoa que recebe a imagem é de total confiança nem tão 

pouco a imagem no celular é 100% segura. Quando a imagem é desviada sem a 

devida autorização, o emissor pode tornar-se vulnerável a possíveis transtornos 

psicossociais decorrentes da vergonha e isolamento. Em situações mais criticas, 

podem surgir mudanças de comportamento, destruição de autoimagem, transtornos 

psicológicos com quadros depressivos que podem até levar ao suicídio 

(FIGUEIREDO 2015 p.170). A prática inadequada de “sexting” também pode ser 

relacionada a casos graves de “bulling” que envolvem atos de aliciamento e 

perseguição da vitima, bem como o “grooming”, caracterizado pela manipulação 

psicológica que visa estabelecer uma relação de confiança para o inicio de relação 

sexual, ambos muito recorrentes entre jovens. (BRANCA;GRANGEIA;CRUZ 2016 

p.249) 

6 – RESULTADOS PRELIMINARES 

Pode-se constar que o uso inadequado das mídias sociais podem abalar 

relações sociais, afetivas e emocionais, no que diz respeito ao “sexting” o emissor 

pode tornar-se vulnerável a possíveis transtornos psicossociais decorrentes da 

vergonha e isolamento. Em situações mais criticas, podem surgir mudanças de 

comportamento, destruição de autoimagem, transtornos psicológicos com quadros 

depressivos que podem até levar ao suicídio. A prática também pode ser 

relacionada a casos graves de “bulling” e “grooming”, muito recorrentes entre jovens. 
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