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Com o advento da tecnologia, o acesso à internet se torna cada vez mais fácil, as redes 

sociaissão um meio de comunicação muito amplo fazendo com que as pessoas se relacionem 

com outras, compartilhando interesses e valores, com isso a auto-exposição nas redes sociais é 

mais frequente, as pessoas não sabem utilizar tais ferramentas, se preocupando cada vez 

menos com a privacidade e se sentindo mais confortáveis em expor sua vida para se tornar 

popular.Por isso acabam compartilhando informações pessoais/privadas, como fotos e vídeos 

do cotidiano ou até mesmo íntimas, acarretando diversas consequências, principalmente para 

os adolescentes que não possuem o acompanhamento e orientação adequados quando estão 

navegando na rede.  Diante disto, este trabalho tem como objetivo analisar os possíveis riscos 

que os jovens, na cidade de Cruz das Almas-Bahia, correm ao se expor periodicamente nas 

redes sociais.A inquirição foi realizada com alunos de 12 a 18 anos de dois colégios, um 

particular e o outro da rede pública. Foram analisados os dados dos estudantes para observar e 

comparar a possíveldisparidade entre eles, tendo sido aamostra de 360 questionários, sendo 

180 questionários no Centro Educacional Maria Milza e 180questionários no Colégio 

Estadual Luciano Passos contendo sete perguntas objetivas com o intuito de visualizar a 

frequência dos jovens nas redes sociais e os seus comportamentos nela. Os resultados 

mostram que no que tange aos estudantes do Centro Educacional Maria Milza, 41% 

costumam reconhecer os riscos de se expor nas redes sociais, 27% não analisa essa questão e 

32% às vezes.No caso dos estudantes do Colégio Estadual Luciano Passos, 55% tiveram a 

preocupaçãode verificar os possíveis riscos do compartilhamento excessivo, 24% não os 

analisou e 21% às vezes. Com isso, pode-se observar que os/as estudantes do Colégio 

Estadual Luciano Passos têm se preocupado mais com sua auto-exposição nas redes sociais do 

que os estudantes do Centro Educacional Maria Milza.  
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