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RESUMO

Este estudo originou-se em uma pesquisa qualitativa realizada em campo com os alunos de Psicologia do turno da noite da Universidade Estácio 
de Sá, Campus R9, com o objetivo de identificar as motivações do constructo “exposição exagerada” no Facebook. A metodologia utilizada para a 
realização da pesquisa foi à aplicação questionários contendo perguntas qualitativas em uma amostra estratificada de 52 alunos, correspondente 
a 10% dos estudantes matriculados no turno da noite no curso de Psicologia. Após a mensuração dos dados, a através de análise estatística, a 
pesquisa apontou os seguintes resultados: A maior faixa etária dos estudantes do turno da noite é entre 20 e 29 anos de idade com 53,85%; nesta 
faixa etária 40,38% buscam fazer parte de algum grupo virtual, registrando o sentimento de aceitação como motivo; 48,08% acreditam que a 
constante exposição aumenta a competitividade entre os usuários e estas, resultado de 48,08%%, são reforçadas cada vez mais pelas “curtidas” 
dos outros usuários; com a afirmativa que o Facebook dá grande visibilidade para o usuário, entretanto, na Afirmativa de que o Facebook é um 
espaço que as pessoas mostram-se “pouco” de como verdadeiramente são, e “muito” de como gostariam de ser, o resultado foi de 51,92%%. 
Considerando estes resultados a pesquisa aponta questões como: Autoestima, necessidade de pertencimento a um grupo, autoimagem, 
relacionamentos virtuais, inclusão social, promoção pessoal, necessidade de ter “seguidores” atualmente denominados assim os admiradores, 
temas que são o objeto discutido com base teórica em nosso trabalho. Onde observamos que estes resultados iniciais abrem precedentes para 
muitas discussões sobre tema, tais como: As motivações e necessidades de exposição e aceitação no Facebook e O processo de construção das 
relações interpessoais a partir de uma demanda contemporânea. A nossa amostra os estudantes de Psicologia, e as questões levantadas, de 
forma análoga, poderão ter sua aplicação a outros grupos sociais, em novas pesquisas na área do comportamento humano, como forma de 
contribuir e identificar os novos comportamentos sociais do século XXI.
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