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O estudo propõe a partir de uma análise sistemática, qualitativa e exploratória, fazer um
levantamento bibliográfico acerca das consequências psicológicas e sociais decorrentes da
prática de Revenge Porn, exposição de conteúdo íntimo não autorizado na internet. A busca
pelos artigos científicos se deu por meio das plataformas digitais Scielo, CAPES e Google
Acadêmico, entretanto, somente nesta última fora encontrado conteúdos relacionados à
temática. Utilizando os descritos “Pornografia de vingança”, “Revenge Porn”, “violência de
gênero na internet”, “psicologia” e “consequências” nos critérios de busca, foram
consideradas as produções acadêmicas e científicas publicadas no período de 2013 a 2018,
com os termos presentes no título, resumo e acesso livre. Além dos artigos, foram explorados
estudos da InternetLab, e livros que abordam os temas assédio moral, violência de gênero,
sexualidade e intimidade. Foram estabelecidas categorias para análise do conteúdo e está
sendo realizadas as inferências com base na perspectiva da Psicologia Social Crítica, no que
se refere à violência de gênero na internet. Com base nos materiais analisados até o momento,
embora o conteúdo seja predominantemente sociojurídico, é possível inferir que o mal-estar
ocasionado pela exposição é potencializado por meio dos julgamentos sociais negativos e uma
imposição da culpa, gerando novos conflitos ou acentuando conflitos que a vítima possa ter.
No que se refere às consequências psicológicas, aponta-se sentimentos de vergonha, culpa,
desespero, incapacidade, angústia, medo, bem como o desenvolvimento de transtornos de
ansiedade, alimentares, depressão, abuso ou dependência de substâncias, baixa autoestima,
suicídio, entre outros. Em relação aos contextos sociais, é observado um comprometimento
significativo no ambiente familiar, acadêmico, de trabalho e comunitário. Além de tal prática
colocar as vítimas em condição de vulnerabilidade, sujeitas ao assédio por desconhecidos e
ataques físicos e virtuais.
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