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A identidade já foi um dia uma questão bastante direta. Imagine uma 
garota de 16 anos vivendo vários séculos atrás, na era agrária. Ela ti-

nha um lar em uma aldeia remota. Tinha duas formas de identidade: uma 
identidade pessoal e uma identidade social. Sua identidade pessoal derivava 
dos atributos que a tornavam única: suas características pessoais, as coisas 
pelas quais ela se interessava, as atividades às quais dedicava o seu tempo. 
Em contraste, sua família, vizinhos e todas as outras comunidades a que ela 
pertencia contribuíam para a sua identidade social. Este segundo tipo de 
identidade, por sua vez, era moldado pela maneira como ela se mostrava 
para vizinhos e familiares.

A garota podia mudar à vontade muitos aspectos de sua identidade 
pessoal; optar por roupas diferentes, expressar-se de uma outra maneira, 
desenvolver novos hábitos e interesses. Podia mudar algumas partes de sua 
identidade social, associando-se a pessoas diferentes, ajustando seus relacio-
namentos sociais e assim por diante. Entretanto, não importava o quanto 
ela tentasse, não conseguiria controlar totalmente sua identidade social; a 
condição social da sua família, os mexericos dos vizinhos e outros fatores 
fora do seu controle imediato também poderiam afetá-la. E a sua identidade 
social poderia mudar com o passar do tempo. Importantes eventos da vida – o 
casamento e os filhos, as lutas e os sucessos – teriam feito diferença. Apesar 
dessas mudanças, as pessoas da sua aldeia ainda poderiam se lembrar de suas 
versões anteriores.

Se a garota quisesse mudar – ou abandonar por completo – aspectos da 
sua identidade social rapidamente, teria que ir além da pequena comunidade 
na qual cresceu. Se ela se mudasse para alguma aldeia vizinha, provavelmen-
te ainda haveria algumas pessoas que a conhecessem, ou haviam ouvido falar 
dela através de outros. Algumas iriam se lembrar de como ela costumava se 
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expressar, e podiam contar histórias sobre ela; havia poucos registros perma-
nentes e confiáveis preservados sobre um indivíduo.

Se a garota quisesse mudar radicalmente, poderia se mudar para um 
local muito afastado – digamos, outra aldeia cujos habitantes teriam pouca 
comunicação com os residentes da aldeia em que ela havia vivido anterior-
mente. Ela podia abandonar totalmente sua antiga identidade se quisesse 
viajar para bem longe. Na era agrária, era possível desaparecer, cortar para 
sempre os vínculos de amizade e familiares.

Esse tipo de transformação drástica tornou-se muito mais difícil com o 
advento da era industrial. Novas formas de transporte, padrões de vida em 
ascensão, consumismo e urbanização estavam entre as forças que iriam facili-
tar muito à garota mudar aspectos das suas identidades pessoal e social. Mais 
opções estariam disponíveis a ela em uma cidade do século XIX do que em 
uma aldeia medieval: ela poderia mudar de vizinhos, melhorar suas roupas, 
associar-se a uma igreja ou clube social diferente, transferir-se brevemente 
para um lugar e voltar ao seu antigo local, e assim por diante, a cada vez 
ajustando sua identidade pessoal no processo.

Mas, na era industrial, sua identidade seria mais difícil de controlar do 
que era antes. Por um lado, ela poderia se esconder no aglomerado de uma 
cidade grande. Mas também poderia interagir e construir relacionamentos 
com pessoas mais distantes no decorrer da sua vida cotidiana do que na sua 
aldeia rural, e assim mais pessoas viriam a conhecê-la, moldar e acompanhar 
sua identidade à medida que ela seguisse o seu cotidiano. O advento das mo-
dernas empresas de publicidade (como os jornais diários), os mecanismos de 
registro (como a máquina fotográfica) e o advento das burocracias modernas 
(como as agências administrativas que mantinham registros sobre os cida-
dãos ou regulamentos que requeriam papéis formais para a passagem), cada 
um acrescentou novos graus de permanência à sua identidade. Ela poderia 
ser menos capaz agora do que na era agrária de recriar por completo sua 
identidade. Uma foto dela com uniforme de garçonete em um restaurante de 
hotel, por exemplo, poderia marcar sua identidade de uma maneira persis-
tente. Se ela tivesse que sair de um lugar para outro, era muito mais provável 
(embora não certo) que existisse um registro da sua passagem e, graças à 
maior mobilidade e aos sistemas postais, as evidências da sua nova identida-
de poderiam ser levadas ou enviadas pelo correio para seus lares anteriores.
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A era da internet, em que estão crescendo os Nativos Digitais, está pro-
porcionando outra grande mudança no que significa construir e administrar 
a própria identidade.1

A identidade pessoal de uma garota de 16 anos não é tão diferente na 
era digital do que era no passado. Ela ainda se expressa através de suas ca-
racterísticas pessoais, de seus interesses e de suas atividades no espaço real 
– pelo menos em parte. Se ela é como a maioria dos jovens que vivem nas 
sociedades com instalações elétricas ou telefônicas, para ela o ambiente di-
gital é simplesmente uma extensão do físico. O fato de ela viver parte da sua 
vida de maneira digitalmente mediada não tem grandes efeitos sobre a sua 
identidade pessoal. Ela pode ser inerentemente mais ou menos interessada 
nas atividades digitais, mas o efeito das diferenças desse tipo daquelas do 
passado é modesto. Ela pode mudar a maneira como expressa essas caracte-
rísticas pessoais online, mas, no fundo, é pouco provável que sua identidade 
pessoal seja muito diferente do que seria em uma era anterior. Entretanto, a 
identidade social de uma garota de 16 anos poderia ser potencialmente di-
ferente daquela nas eras agrária ou industrial. Na era digital, sua identidade 
social pode ser descrita pelas pessoas com as quais ela se associa de maneiras 
que são visíveis para os espectadores a qualquer momento, através de cone-
xões em redes sociais como MySpace, Facebook, Bebo ou studiVZ, ou ainda 
através de links em seu blog para os blogs de outros. Além disso, as ações de 
seus amigos, e suas reputações mutantes, podem afetar sua identidade e sua 
reputação de tal forma que terceiros podem observá-las. Embora ela possa 
mudar rápida e facilmente muitos aspectos da sua identidade, pode não con-
seguir mudar alguns aspectos da sua identidade social. O efeito essencial da 
era digital – paradoxalmente – é diminuir a capacidade para controlar sua 
identidade como ela é percebida pelos outros. E, embora possa experimentar 
múltiplas identidades online, ela pode muito bem ser mais ligada a uma iden-
tidade unitária do que teria sido em uma era anterior.

Certamente, a internet não muda por completo a noção de identidade. 
Nem todos os seus efeitos são novos ou totalmente estranhos para nós. De 
algum modo, a natureza da identidade na era da internet se assemelha ao que 
era no passado agrário. A identidade pessoal é praticamente a mesma que era 
antes. E, apesar das mudanças nas dinâmicas da identidade social que estão 
ocorrendo agora, de algum modo elas continuam as mesmas. 
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Da perspectiva de um Nativo Digital, a identidade não é dividida em 
identidades online e offline. Como estas formas de identidade existem simul-
taneamente e estão intimamente ligadas uma à outra, os Nativos Digitais 
quase nunca distinguem entre as versões online e offline de si mesmos. Os 
Nativos Digitais estabelecem e comunicam suas identidades simultaneamen-
te no mundo físico (a adolescente de 16 anos pode ser uma esguia garota 
irlandesa-americana) e no mundo digital (onde ela pode experimentar a au-
torrepresentação, às vezes de maneira modesta e às vezes dramaticamente), 
e suas representações múltiplas informam sua identidade total.

Uma garota de 16 anos agora pode criar uma nova identidade e entrar 
em outro ambiente online em que as pessoas não sabem quem ela é, pelo 
menos durante algum tempo. Ela pode criar um perfil de si mesma em um 
novo site de contato social, em que pode se apresentar de uma maneira que 
não tenha nenhuma semelhança com a maneira como ela se apresenta no 
espaço real. Pode até criar um avatar em um mundo virtual, como Gaia ou 
Club Penguin, ou em um ambiente de jogos como o World of Warcraft, como 
uma maneira de experimentar uma identidade que não tem nada a ver com 
qualquer outra que ela tenha tido no passado. Alguém teria de realizar uma 
pesquisa a fundo sobre ela para ligar essas múltiplas identidades. Nesse sen-
tido, a garota poderia se reinventar muitas vezes simultaneamente – sem sair 
do seu quarto, que dirá da sua aldeia. E não precisaria explorar as identidades 
sucessivamente ao longo do tempo; em vez disso, poderia criá-las todas em 
um dia e explorá-las simultaneamente.

Uma garota de 16 anos Nativa Digital muda constantemente aspectos 
das suas identidades pessoal e social. Ela com frequência atualiza expressões 
da sua idade, quer no espaço real ou online. Assim como muda sua roupa ou 
seu penteado, muitas vezes troca a foto em seu Facebook, no Orkut ou na pá-
gina do studiVZ. Ela envia reflexões tarde da noite para seu blog ou baixa um 
novo vídeo no YouTube (na extremidade mais criativa do espectro). Adiciona 
(e ocasionalmente deleta) amigos ou perfis completos dela mesma. Alguns 
dos ingredientes digitais da sua identidade também mudam nas mãos de ou-
tros, pois os amigos enviam itens para as redes sociais que têm seu nome a 
elas associado.

Por isso, a formação da identidade entre os Nativos Digitais é diferente 
da formação da identidade entre as gerações pré-digitais, no sentido de que 
há mais experimentação e reinvenção das identidades, e diferentes modos de 
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expressão, como o YouTube e os blogs. Esses modos de expressar a identidade 
muitas vezes parecem aos pais e professores mais estranhos do que realmente 
são. Estudos da formação da identidade online apontam consistentemente 
para o fato de que os jovens, sejam ou não Nativos Digitais, tendem a expres-
sar suas identidades online de maneira muito parecida com as que realmen-
te têm, e de maneiras que são consistentes com suas identidades no espaço 
real.2 Entretanto, os pais e os professores estão certos em se preocupar com 
alguns aspectos do engajamento online. É verdade que há algum bem a ser 
encontrado nisso tudo: a possibilidade de uma maior exploração na formação 
da identidade oferece incríveis possibilidades em termos de desenvolvimento 
pessoal.3 Mas os riscos associados à maneira em que as identidades dos jovens 
estão sendo formadas e acessadas pelos outros neste ambiente convergente 
devem ser considerados seriamente – talvez mais seriamente do que a maio-
ria dos pais e dos professores pode agora imaginar.

Entretanto, seria muito simples dizer que a era da internet representa 
apenas uma ampliação das tendências que começaram a emergir na era in-
dustrial. Na verdade, algo absolutamente novo está acontecendo: o uso das 
novas tecnologias pelos Nativos Digitais – os mais sofisticados dos jovens 
conectados – está provocando mudanças no nosso entendimento de identi-
dade. As mudanças são bem maiores quando se trata da identidade social 
do que da pessoal.

Uma garota de 16 anos tem muito mais escolhas disponíveis quando 
se trata de fazer modificações pequenas em sua identidade. Ela pode ajustar 
aspectos de uma identidade online rapidamente, no curso de um dia. Em um 
cenário comum, ela pode mudar a foto que exibe como parte do seu perfil em 
um site de contato social ou em seu blog. Em um cenário mais raro, porém 
mais dramático, ela pode mudar seu avatar – uma foto do seu rosto ou uma 
imagem do corpo inteiro – em um site de shopping social, como MyVirtualMo-
del. Em um ambiente de shopping social como este, uma garota de 16 anos 
pode usar um avatar para descrever para o mundo como ela se veste, através 
de imagens de roupas e acessórios, vestindo-o com as roupas que ela mais 
gosta – ou com as roupas que usaria se pudesse. Pode levar seu avatar com 
ela quando vivencia suas experiências na web. Pode colocá-lo em seu blog ou 
no perfil do seu site de contato social para os outros verem.

Como sempre fizeram as jovens, as Nativas Digitais experimentam 
aspectos diferentes da identidade de maneiras experimentais, tanto online 
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quanto offline. Um dos debates mais duradouros na literatura da identidade 
gira sobre a questão da multiplicidade. Algumas teorias sociológicas sugerem 
que as jovens têm selves múltiplos; outras defendem que as formas múltiplas 
de representação se unem em um autoconstructo mais ou menos unitário.4 
O fio comum entre as muitas teorias rivais da identidade é que as pessoas 
tendem a ter muitas autorrepresentações – níveis diferentes tanto das iden-
tidades pessoais quanto das sociais – que juntas formam sua identidade. Nos 
grupos focais e nas entrevistas, a maioria das Nativos Digitais revelaram que 
têm muitas autorrepresentações. Eles discordam no sentido de que alguns  
têm uma ou mais “identidades” nos mundos online e offline convergidos, en-
quanto outros se percebem como tendo apenas uma identidade, expressada 
nos dois contextos.

Entretanto, um dos paradoxos da era da internet é que, embora o uso 
dessas tecnologias permita à garota uma série quase infinita de possibilidades 
para se divertir em uma série ampla de plataformas virtuais, ela está ligada 
cada vez mais estreitamente a uma identidade unitária no mundo real. As 
possibilidades de todos os tipos de organizações para rastrear e registrar seus 
movimentos explodiu desde a era industrial. A extensão em que as informa-
ções que ela revela sobre si mesma podem ser rastreadas de um lugar para 
outro continua a aumentar: é muito provável que ela possa simplesmente se 
mudar de uma cidade para outra sem que as pessoas do novo lugar venham a 
conhecer suas identidades passadas caso decidam fazê-lo.

Os jovens – entre muitos outros – estão usando mais do que nunca a 
internet para compartilhar informações pessoais. Essa tendência é uma fonte 
de consternação para muitos pais e professores, especialmente se os adultos 
em questão passam muito menos tempo online do que seus filhos ou seus 
alunos. (Apenas para sermos bem claros: os jovens não estão absolutamente 
sós nisso. Com frequência, os adultos estão expondo mais sobre si mesmos, 
particularmente se participam de namoros online, do que seus filhos.)

Grande parte do que compreende a identidade de uma garota Nativa 
Digital é a informação que ela conscientemente coloca para o mundo. Para 
uma Nativa Digital, isso significa que ela tem seu perfil na página do MySpace 
ou no Facebook, entradas de blog no Xanga ou no LiveJournal, ou uma série 
de fotografias em seu alimentador do Photobucket. Para a maioria das Nativas 
Digitais mais ousadas, a identidade pode ser expressada através do modelo 
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que ela cria e veste no MyVirtualModel e inclui como um anônimo em um 
blog, sua imagem nos videoclipes em seu alimentador do YouTube ou talvez 
seus múltiplos avatares no Club Penguin (no grupo mais jovem), no World of 
Warcraft, no Second Life (para suas colegas mais velhas, mais sofisticadas) ou 
em sites de jogos. Também inclui as conexões que ela faz com outras pessoas, 
os amigos que ela apresenta em suas redes sociais. Essas conexões podem ser 
iniciadas através de buscas de outros usuários com interesses similares, ou 
podem ser fortalecidas com amigos feitos no mundo real. A série de opções, 
em termos de serviços que oferecem maneiras de expressar e aprimorar uma 
identidade dos Nativos Digitais, é fantástica.5

Essas contribuições digitais intencionais à identidade – na forma de 
informações pessoais compartilhadas – são fundamentais para uma identi-
dade emergente do Nativo Digital. Uma garota de 16 anos, dentro dos seus 
limites, pode moldar sua identidade com cuidado e mudá-la no decorrer do 
tempo para incorporar mudanças no modo como ela quer ser percebida. Por 
esses muitos meios, as Nativas Digitais são muito mais propensas do que 
eram suas avós para compartilhar informações dessa maneira com outras 
pessoas – tanto amigos quanto pessoas que elas não conhecem – em fóruns 
públicos da internet.

Para os Imigrantes Digitais, esse é um dos maiores quebra-cabeças:6 o 
que leva Nativos Digitais a colocar tantas informações pessoais para o público 
digital? Por que os Nativos digitais compartilham mais informações sobre si 
mesmos online?7

Não há resposta simples para essa pergunta (enganosamente direta). No 
entanto, há pistas que se pode derivar de várias disciplinas acadêmicas: da 
psicologia e da sociologia, da biologia evolucionária e da economia. Muitos 
pesquisadores, de muitos campos, estão tentando extrair sentido da prática 
dos Nativos Digitais de revelar grandes quantidades de dados pessoais – tudo, 
desde números de telefone celular até fotos de férias.

Os psicólogos desenvolveram o que chamam de “modelo decisório de 
revelação” para explicar por que uma garota de 16 anos pode revelar tantas 
informações a outras pessoas. A suposição básica é que as pessoas decidem 
sobre o que, como e a quem vão revelar informações pessoais, baseadas na 
avaliação das possíveis compensações versus possíveis riscos. Segundo esse 
modelo, a revelação de informações pessoais – digamos, uma garota de 16 
anos colocar seus hobbies online, ou revelar onde mora, ou ainda comparti-
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lhar informações sobre seus gostos musicais – visa atingir alguns objetivos. 
Esses objetivos podem incluir, por exemplo, aprovação social, intimidade ou 
alívio do estresse, entre outras coisas. Ou podem incluir objetivos mais práti-
cos, como economizar dinheiro ou tempo (por exemplo, encomendando um 
livro online e pagando com cartão de crédito), prazer ou altruísmo.8

De acordo com o modelo de decisório de revelação, os indivíduos exami-
nam – como atores racionais – se a revelação das informações seria realmente 
uma boa estratégia para atingir os respectivos objetivos em uma dada situa-
ção, e se os benefícios esperados superariam os riscos.9 Mas as pessoas não 
são puramente racionais, particularmente os jovens: há razões para acreditar 
que eles sistematicamente subestimam os riscos da revelação. Não há dados 
que sugiram que os jovens, Nativos Digitais ou não, revelam mais informa-
ções que outras pessoas que passam muito tempo online, mas sem dúvida, os 
riscos que eles correm são substanciais.

Para uma garota de 16 anos, os riscos que ela corre em revelar grande 
quantidade de informações relacionadas às suas identidades pessoal ou so-
cial incluem a probabilidade de que esta informação venha a estar acessível 
a outros por um longo período de tempo e em contextos que ela não espera. 
Por exemplo, quanto mais informações relacionadas à sua vida financeira ela 
revela online, mais ela corre o risco de ter sua identidade roubada, um dos 
crimes mais comuns do mundo.10 Na ocasião da revelação, ela enfrenta uma 
tarefa quase impossível de avaliar os custos e benefícios de compartilhar in-
formações sobre sua identidade.

Entretanto, os modelos de utilidade racional só podem chegar até a ex-
plicação do por que de os Nativos Digitais – e também pessoas mais velhas 
– decidirem revelar informações. Esses modelos ajudam a explicar por que as 
pessoas se arriscam a revelar informações como números de cartão de crédito 
para comprar um livro. Mas não explicam por que os Nativos Digitais revelam 
tantas informações pessoais em salas de conversa e em Bulletin Boards – os 
sites que absorvem tanto tempo dos Nativos Digitais e proporcionam a plata-
forma mais óbvia para a criação de identidade. Aqui não há “ganho” óbvio em 
revelar informações. Contudo, há um enorme risco na forma dos usos futuros 
que terceiros possam dar às informações.

A resposta, nestas situações sociais, pode ser a ideia de reciprocidade. 
Para muitas pessoas, a vida social tem um componente online fundamental, 
que complementa e estende a esfera social offline. Uma série de normas sobre 
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o compartilhamento de informações uns dos outros, e também ter acesso 
a informações sobre um amigo ou conhecido, rege esses intrincados rituais 
online.11 A expectativa de que deve haver reciprocidade quando uma pessoa 
compartilha informações pessoais com uma garota de 16 anos pode levá-la 
a também compartilhar suas próprias informações. Essas dinâmicas são mais 
facilmente observadas em sites de redes sociais, em que o ato de “fazer ami-
zade” com alguém frequentemente corresponde a garantir a essa pessoa um 
maior acesso a informações sobre si mesma ao amigo.12

Os jovens revelam informações sobre si online para construir uma re-
lação de confiança com outros e como uma extensão de suas vidas offline. 
Quando alguém envia um convite por e-mail para uma conexão no Facebook 
ou no studiVZ, uma garota de 16 anos pode chegar quantos amigos eles têm 
em comum. Se têm vários, há uma maior probabilidade de ela aceitar o con-
vite. Ao fazer amizade online com alguém, uma jovem está dando a ela um 
voto de confiança, permitindo o acesso ao seu perfil. Esta dança tende a con-
duzir a um comportamento cooperativo online. Como as amigas estão agora 
ligadas uma à outra – suas identidades sociais estão associadas – através de 
uma exibição pública em um site de contato social, uma Nativa Digital sabe 
que sua reputação, e a reputação de sua amigas, está em risco se ela não tiver 
um bom desempenho.13 A revelação de um tipo particular de informação – a 
comunicação pública sobre as amizades – é uma técnica de manejo da im-
pressão e de autoapresentação.14 O design estrutural das plataformas online 
ao mesmo tempo restringe e desenvolve esses meios de criação de redes de 
identidade e confiança.15

Quando compartilha informações sobre a sua identidade no Facebook ou 
em seu blog no Xanga blog, uma garota de 16 anos está proporcionando dicas 
para os processos psicológicos e sociológicos que estão mais amplamente sub-
jacentes às suas interações sociais. Por outro lado, a revelação de informações 
pessoais no seu blog, no site de relacionamento social ou em sua homepage 
é uma nova forma de comunicação entre os pares que substitui as antigas 
(como diários ou cartas). Esta revelação pode ser entendida como um meio 
de desenvolver e evoluir sua noção de identidade pessoal.16 Por outro lado, a 
revelação de dados pessoais na internet está intimamente conectada ao seu 
estabelecimento como membro do grupo, fundamental para a sua identida-
de social. Pense na estrutura social do Facebook: os usuários constituem um 
grupo muito grande de dezenas de milhões, se subdividindo em muitas redes 
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e grupos menores aos quais os usuários podem se “associar”. Desta situação 
de sócio de muitas redes e grupos, por sua vez, os Nativos Digitais derivam e 
expressam suas múltiplas identidades sociais.17

Há razões excitados com relação às alterações na identidade em uma era 
digital. Os Nativos Digitais estão usando os espaços públicos da rede como 
ambientes cruciais para aprender a socialização e também o desenvolvimento 
da identidade.18 Em muitos casos, os jovens se inseriram nos espaços públicos 
da rede porque acham que foram expulsos de outros ambientes públicos. Os 
jovens recorrem às redes sociais online como abrigos de outros locais que 
se tornaram, no seu ponto de vista, mais restritos. Por sua vez, nestas redes 
sociais online restritas muitas coisas boas estão acontecendo: eles aprendem 
o que significa ser amigo, desenvolver identidades, vivenciar o status e inter-
pretar sinais sociais.19 Esses ambientes permitem brincar com identidades, 
uma parte importante do estágio desenvolvimental ou terapêutico no desen-
volvimento da identidade total.

O hábito de compartilhar muitos detalhes da vida cotidiana no Face-
book ou num blog não é casual nem incontrolável. Eles vão aprendendo aos 
poucos, e estão mais conscientes do que estão fazendo do que se imagina. O 
exercício regular, frequentemente diário, de estar online permite a um Nativo 
Digital experimentar, desenvolver e aprender a representar a identidade em 
um espaço que, em geral, parece mais privado, ou pelo menos mais contro-
lado, do que provavelmente é. A identidade do Nativo Digital é específica do 
contexto; sua expressão depende de quem está perguntando, do ambiente 
em que estão e em que dia estão. Essas identidades múltiplas complicam as 
questões, em termos da maneira como os Nativos Digitais pensam sobre si 
mesmos, e se apresentam para o resto do mundo.20 Esse nível de complicação 
pode aumentar no decorrer da vida, à medida que um Nativo Digital vive 
cada vez mais a sua vida online e aumenta o número de ambientes em que ele 
se expressa de várias maneiras.

A internet é um laboratório virtual para experimentos no desenvolvi-
mento da identidade. Quando os Nativos Digitais entram na adolescência, 
um número crescente deles está criando perfis online como um marco de suas 
identidades. Para alguns, a primeira presença na web é seu blog, uma webpage 
muito simples com uma mistura de texto e fotos. Muitos jovens incluem fotos 
suas, talvez tiradas com a câmera do celular, e se um usuário clica na foto na 
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página de capa do blog, é apresentado seu perfil. Um perfil padrão lista seu 
primeiro nome, seus interesses, os grupos de LiveJournal* a que pertence, e o 
vincula ao MySpace e às páginas do Photobucket onde podem ser encontradas 
mais informações sobre ele.

Para muitos adolescentes nos Estados Unidos, o MySpace é a principal 
ferramenta para o flerte, os relacionamentos e a comunicação do dia a dia. 
Como nos disse um grupo de alunos do colegial, uma página do MySpace de-
sempenha muitos papéis, e as apostas de participação são altas:

GAROTA 1:  Porque (no MySpace) você pode se comunicar com seus ami-
gos, ser engraçada, coisas assim.

GAROTA 2:  Aprender também sobre coisas diferentes. Não é só brincadei-
ra o tempo todo.

GAROTA 1: Se expressar.
GAROTA 3:  Você ter de se expressar, eu acho que é uma das partes mais 

importantes. Mas o problema é que você pode se expressar da 
maneira errada.21

As redes sociais como o MySpace desempenham um papel enorme hoje 
em dia – no entanto, talvez só hoje em dia – em termos do seu lugar na ex-
pressão das identidades dos Nativos Digitais. Se as garotas colocassem sua 
idade real (digamos, 14 ou 16) quando se inscrevessem em uma página do 
MySpace, o acesso ao seu perfil seria limitado pelo serviço. Elas podem colo-
car a idade real porque não querem “entojos” olhando suas fotos e sabendo 
tudo a respeito delas. Apenas as pessoas que elas expressamente aprovam 
como amigos podem ter acesso à página, incluindo fotos, música, vídeos e 
comentários de amigos sobre esses itens.

Em outros países, os Nativos Digitais estão começando a afluir para ser-
viços similares, como o studiVZ nas culturas de língua alemã, e o Mixi no Ja-
pão. Pesquisas têm mostrado que o Facebook continua a ter a primazia nas po-
pulações mais velhas e mais ricas. Como nos disse um estudante do colegial, 
“O Facebook é como um MySpace branco, do curso preparatório”.22 Dentro de 
alguns anos, se a inconstância passada de cada geração da internet for alguma 
indicação, esses serviços podem muito bem ser eclipsados por outros.23

*  N. do R.T.:  Comunidade virtual fundada em 1999, onde os usuários podem manter um blog 
ou um diário virtual.
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Os mundos virtuais podem estar entre os destinos mais “maneiros” aos 
quais os Nativos Digitais vão se dirigir aos bandos. O potencial para experi-
mentar a identidade pessoal e social nos Mundos Virtuais é óbvio. O número 
de usuários dos mundos virtuais entre os jovens é bem menor do que nas 
redes sociais ou nos blogs atualmente, mas os devotos dos mundos virtuais, 
como o Second Life, com frequência se envolvem profundamente em suas 
experiências ali. O Second Life, entre outros, funciona como uma espécie de 
universo paralelo ou mundo de fantasia. Similarmente, os garotos menores 
no Club Penguin ou as crianças um pouco mais velhas no Gaia estão criando 
versões de si mesmas para interagir com outras online.

Nos mundos virtuais, o principal ato da formação da identidade é a cria-
ção de um avatar24 – uma representação virtual do usuário do computador. 
Em muitos casos, o avatar é uma figura cujas ações podem ser controladas 
pelo usuário com o mouse e o teclado computador. É através dessa figura que 
o usuário interage com o mundo virtual – tanto com objetos quanto com ou-
tros avatares (isto é, outros usuários). Em muitos jogos online, o avatar será 
em grande parte determinado pelo tipo de papel que a pessoa escolhe desem-
penhar no roteiro mais ou menos pré-determinado do jogo.

O Second Life está entre os mais promissores dos mundos virtuais. Uma 
vez “no mundo”, uma garota de 16 anos tem muita liberdade na criação de 
avatares, o desenho e a aparência do avatar podem ser um aspecto impor-
tante da sua participação nesse mundo. O Second Life possui ferramentas que 
permitem aos usuários moldar a aparência de seu avatar a partir de tudo, 
desde roupas, cor da pele, até a forma do nariz.25 Os usuários podem criar um 
avatar que se pareça muito com eles próprios, tanto em termos da aparência 
física quanto no modo de vestir. Mas também podem experimentar identida-
des muito diferentes – isto é, as mulheres podem escolher um avatar homem, 
pessoas de uma raça podem escolher um avatar com outra cor de pele, sem 
mencionar a possibilidade de criar um avatar de forma não humana, quer um 
animal do mundo real, quer uma criatura da fantasia.

Os Massively Multiplayer Online Games (MMOGs), como o World of War-
craft, desempenham, atualmente, um papel ainda maior na vida dos Nativos 
Digitais do que os mundos virtuais. Os Nativos Digitais estão conduzindo um 
mercado para os jogos digitais com lucros na casa dos bilhões de dólares por 
ano, crescendo numa taxa anual 20%.26 No caso dos jovens de menos idade, 
parte da formação de suas identidades ocorre cam a mediação desses jogos. 
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Imagine que o nosso Nativo Digital pegue um dispositivo móvel para jogar 
o Forgotten Warrior, um jogo móvel para muitos jogadores em estilo Anime, 
em que o jogador é um príncipe, combatendo bandidos enquanto tenta sal-
var a princesa raptada. O jogo conecta por meio do dispositivo móvel a uma 
rede de outros jogadores – significando que ele pode brincar com sua irmã 
na cadeira ao lado na minivan da família, ou com outra pessoa qualquer que 
esteja jogando no momento, independentemente de onde estão no mundo. 
Assim fazendo, ele está criando outra parte de sua identidade digital online, 
no personagem de um príncipe.

A tendência de crescimento na indústria de jogos online é uma das indi-
cações mais claras de que uma cultura global está emergindo, unindo Nativos 
Digitais de países do mundo todo. Os alunos do colegial em Xangai ou Riad 
falam sobre muitos dos mesmos jogos online que os garotos estão falando em 
Chicago ou Londres. As conexões são mais profundas do que apenas aquelas 
de que esses jogos estão sendo jogados em muitas culturas diferentes. Com 
frequência, os garotos competem entre si online através de vastas distâncias 
geográficas. Outras vezes, eles colaboram – com o dinheiro trocando de mãos 
no processo. Nos últimos anos, as pessoas ricas do ocidente, algumas de-
las Nativos Digitais, contrataram jogadores chineses para jogar por eles para 
ajudar seus personagens a atingir um nível mais alto nos jogos online. É fá-
cil imaginar, como capitães da indústria do futuro, que eles vão continuar a 
buscar a terceirização como uma opção para conseguir que outros façam as 
“trapaças” por eles a um preço mais baixo. Como crianças, já estão pagando 
a outra pessoa, do outro lado do mundo, para fazer o trabalho que eles não 
querem fazer – tudo com o pretexto de melhorar sua identidade.27

Assim como há razões para ficar empolgado em relação ao desenvol-
vimento da identidade na era digital, também há razões para preocupação.

Uma das grandes diferenças entre o que os Nativos Digitais estão fa-
zendo na criação e experimentação de suas identidades e na interação com 
seus pares online, e o que seus pais faziam quando adolescentes falando no 
telefone, ou se encontrando no shopping-center local, é que as informações 
que os jovens estão colocando nos formatos digitais são facilmente acessadas 
por qualquer um, incluindo pessoas que eles não conhecem. Versões dessas 
identidades e interações provavelmente vão estar por aí durante um longo 
tempo. Não é segredo que o meio digital é caracterizado por um alto grau de 
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acessibilidade e persistência. Enquanto a negociação com várias audiências e 
contextos é bastante direta no mundo físico (uma jovem pode se representar 
de um modo, através das roupas e de padrões de fala, no trabalho, e de outro 
com seus amigos). Online, os Nativos Digitais estão administrando suas repre-
sentações de identidade em um espaço em que as dinâmicas da visibilidade, 
do contexto e da audiência são muito mais complexas.28

Entre os Nativos Digitais, a consciência sobre acessibilidade e persis-
tência das informações online cai em um espectro. Alguns Nativos Digitais 
que entrevistamos pareciam perceber seus amigos como a principal audiência 
daquilo que eles colocam online, seja no YouTube, seja em seu blog. Outros 
estavam claramente mais conscientes das implicações do fato de que muitas 
outras pessoas podiam ver as informações pessoais que eles colocam online.29 
Como nos disse um aluno do colegial:

Eu sei que no MySpace e no Facebook muitos dos meus amigos que estão lá 
são adultos com quem trabalho ou pessoas mais velhas com quem traba-
lhei, e eu sempre acho que tenho de me manter muito profissional ... e eu 
não tenho realmente ... também não tenho lá nenhuma foto inadequada. 
E eu sou muito discreto porque não quero ... é, eu não quero ... que estra-
nhos olhem o meu perfil e ... não sei. Eu só quero fazer uma apresentação 
simples e precisa de quem eu sou ... pessoalmente eu sou muito cauteloso 
com o que eu coloco no MySpace e no Facebook, me certificando de que é 
isso que ... eu acho que sou.30

O processo de construção e manejo das identidades na era da internet é 
complexo e cheio de possibilidades para a maioria dos jovens que está cres-
cendo em sociedades ricas e conectadas na rede. Quanto àqueles que buscam 
controlar ou moldar os vários elementos pessoalmente identificáveis que são 
revelados a terceiros na internet, durante toda a sua vida vão enfrentar de-
safios constantes.31 A menos que as tecnologias, as leis ou as normas sociais 
mudem radicalmente, será uma tarefa inglória. Um estudante nos disse: “Al-
guns garotos colocam todas as fotos (no seu perfil), o que eu acho uma coisa 
realmente idiota. Mas é escolha deles. Se há fotos tiradas em uma festa e 
os garotos estavam bebendo ou fazendo outras coisas, eu não quero que as 
pessoas me vejam nessa situação. Sei que atualmente as universidades estão 
olhando mais os perfis dos garotos. Não quero me colocar nessa situação.”32
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Aqueles que não procuram controlar ou moldar sua identidade digital, 
quer porque são muito inábeis para fazê-lo ou simplesmente porque ficam 
amedrontados diante da possibilidade de a pedra rolar montanha abaixo, 
podem encontrar outros problemas no futuro. Eles podem se defrontar com 
empregadores relutantes em contratá-los ou profissionais responsáveis pelas 
admissões na universidade relutantes em aceitá-los, namorados(as) que não 
aparecem no local e na hora combinados, pessoas que os encontram quando 
eles não querem ser encontrados ou conversas constrangedoras com seus filhos 
sobre o que eles faziam na juventude – tudo isso porque uma busca no Google 
revelou fotos pouco lisonjeiras ou incriminadoras, ou textos reveladores.

Entre as muitas mudanças no que significa formar uma identidade em 
uma era digital, duas se destacam, provavelmente por ter maior impacto no 
decorrer do tempo: a instabilidade e a insegurança.

A instabilidade, neste contexto, significa que a identidade de uma pes-
soa na era digital muda frequentemente, e nem sempre através dos atos vo-
litivos da pessoa cuja identidade está em jogo. Um jovem da era digital en-
frenta uma redução em sua capacidade de controlar sua identidade no modo 
como os outros a percebem.

Os Nativos Digitais mudam o tempo todo as informações pessoais que 
compartilham na internet, assim como mudam sua percepção do self e a ma-
neira como desejam se mostrar. O que significa ser um jovem que não mudou: 
o que mudou foi a maneira em que os jovens escolhem se expressar. As várias 
expressões de identidade online não apenas refletem o estado de identidade 
de um Nativo Digital como ele atualmente a percebe, mas também molda 
essa identidade influenciando a percepção do Nativo Digital de como os ou-
tros o veem. Nesse sentido, a criação e a revisão da identidade é algo onde 
ocorre retroalimentação contínua.

As mudanças na autoapresentação podem ser tão simples como a mu-
dança de alguns aspectos de um perfil público em um site de contato social. 
Pode significar trocar uma foto ou uma autodescrição num site social como 
o MySpace ou o Facebook, que os amigos de um Nativo Digital têm maior 
probabilidade de ver. Às vezes um Nativo Digital ajusta uma parte dominante 
da sua identidade digital criando um novo perfil ou personagem de jogo, ou 
mudando de plataforma quando uma rede social ou mundo virtual fica ul-
trapassado. Essas mudanças podem ocorrer tão frequentemente como a cada 
dois meses. Às vezes, um Nativo Digital pode apenas criar uma nova iden-
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tidade em uma determinada rede de contato social. Os avatares – como já 
observaram os profissionais que desenvolvem os softwares dos Linden Labs, 
(os criadores do Second Life) podem morrer e depois ser ressuscitados. Um 
avatar pode, ainda, permitir ao Nativo Digital cruzar plataformas, de tal ma-
neira que sua identidade persista onde ele vá online; por exemplo, seu avatar 
pode vir com o Nativo Digital enquanto ele viaja pelo espaço cibernético nos 
blogs, wikis e qualquer outro tipo de ambiente online. Quando eles mudam 
para uma nova plataforma, suas antigas identidades na verdade não morrem, 
mas permanecem como parte da sua complexa percepção do self – pelo menos 
como ele é percebido de fora.

Assim como a identidade digital de um Nativo Digital é ao mesmo tempo 
rica, interessante e fácil de criar, é também frágil e vulnerável à manipulação 
e à falsificação. No processo de passar tanto tempo nesse ambiente de cone-
xão digital, os Nativos Digitais estão deixando mais de si – mais das suas iden-
tidades emergentes – em espaços efetivamente públicos – “públicos digitais” 
ou “esfera pública na rede”. Há também um teor totalmente diferente dos re-
lacionamentos que eles têm um com o outro: com frequência transitório, fácil 
de entrar com poucos cliques no mouse, e fácil de sair, sem muito mais que 
um até logo, mas talvez duradouro de maneira que ainda nos cabe entender.

O segundo aspecto dominante das identidades digitais é que elas são in-
seguras. A identidade de uma garota de 16 anos é caracterizada não somente 
pelo fato de que ela pode mudar frequentemente (instabilidade), mas tam-
bém por que é difícil para uma garota dessa idade controlar quem pode ter 
acesso ou fazer mudanças na sua identidade (insegurança). Seria impossível 
para uma jovem em uma sociedade conectada à internet garantir sua iden-
tidade digital em um dado momento, mesmo que ela quisesse fazê-lo. Seria 
quase impossível chegar a saber quem pode ter acesso a informações sobre a 
sua identidade; controlar quem pode ver essas informações e evitar que essas 
informações sejam alteradas por outrem.

Esse tipo de insegurança não é inerente ao conceito de identidade, digi-
tal ou outra qualquer; não há nada com relação à tecnologia nem com relação 
à maneira como os humanos encaram a identidade, que decrete previamente 
este fato. Esse é o caso no presente – e no futuro previsível. É verdade devido 
às escolhas que os Nativos Digitais fazem tanto para compor as identidades 
quanto para aprender coisas sobre os outros. O desafio, pensando no futuro, 
será criar tecnologias e moldar normas sociais de modo que os usuários – os 
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Nativos Digitais e quaisquer outros – possam controlar o acesso às informa-
ções que contribuem para suas identidades, e estabelecer normas sociais que 
apóiem esse objetivo.33

Há ainda sérios problemas de desigualdade que surgem no contexto 
das identidades digitais. A internet é o mercado mais moderno e atualizado. 
Como acontece em qualquer meritocracia, há pouco no caminho da igual-
dade online. O fosso na participação – que separa aqueles que têm tanto as 
habilidades quanto o acesso às tecnologias daqueles que não os têm – ainda 
existe. Aqueles menos afortunados, ou que vivem em uma sociedade menos 
conectada, feliz ou infelizmente, podem ter uma identidade digital menos 
rica, menos complexa. Muitas pessoas no mundo, mesmo aquelas que não 
têm acesso à tecnologia, poderão ser encontradas online em algum momen-
to de suas vidas. Com frequência, esse rastro digital será deixado, não pela 
própria pessoa, mas por outros que interagem com ela – médicos, funcioná-
rios do governo, empresas, amigos. Essas contribuições não solicitadas a uma 
identidade digital – sem a consciência com que os Nativos Digitais dão suas 
contribuições – exacerbam os efeitos do abismo na participação.34

A identidade na era digital dá origem a dois paradoxos.
O primeiro paradoxo é que uma garota de 16 anos, vivendo na era digi-

tal, pode ajustar com facilidade sua identidade social, mas tem muito menos 
capacidade para controlar a maneira como sua identidade é percebida pelos 
outros do que teria em eras anteriores. Ela tem menos capacidade até do que 
alguém que vive em uma aldeia medieval afastada de se livrar de sua identi-
dade ou identidades anteriores. As identidades sociais são muito mais ricas, 
muito mais variadas e mais persistentes – e estão muito menos sob controle 
do que jamais estiveram antes. Ela parece ter mais controle sobre sua identi-
dade, mas na verdade tem muito menos.

O segundo paradoxo é que, embora uma garota de 16 anos possa criar 
facilmente múltiplas identidades online, ela está muito mais ligada a uma 
única identidade do que antes. O entendimento convencional da identidade 
reza que, com o tempo, a pessoa pode criar múltiplas versões da própria 
identidade. Cada uma dessas versões pode ser moldada para audiências espe-
cíficas. A pessoa pode se expressar como um executivo sofisticado e exigente 
em um contexto público, e um cônjuge, pai/mãe, amável, solidário e paciente 
em um contexto privado. Em cada uma desses contextos, a pessoa parece ser 
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a identidade que está sendo expressada. Nessa concepção, o público e o pri-
vado podem ser mantidos (em grande parte) separados um do outro; eles são 
compartimentalizados. As identidades podem colidir periodicamente, como 
quando um funcionário leva seu cônjuge a uma festa da companhia, mas essa 
convergência é ocasional e temporária. Nós construímos um sistema legal 
para regular atividades baseadas em alguns entendimentos dessa distinção. 
A pessoa tem uma “expectativa razoável de privacidade” em um contexto 
público (o que significa não muita expectativa) e uma expectativa totalmente 
diferente em um contexto privado (você percebe que suas questões privadas 
estão preservadas da invasão, pelo menos do Estado, senão também da maio-
ria dos atores privados).

Para os jovens da era digital, há uma extensão em que essa bifurcação 
tradicional ocorre – mas, na verdade, é uma extensão muito limitada. Os Nati-
vos Digitais estão certamente experimentando identidades múltiplas. Às vezes, 
eles estão recriando ou amplificando aspectos da sua idade do espaço real 
quando estão online. Em outros momentos, estão experimentando quem eles 
são, experimentando papéis, aparências e relacionamentos que eles podem ja-
mais ter tentado experimentar no “espaço real”.35 Às vezes, a divisão é simples-
mente que um jovem tem uma identidade única online que expressa uma per-
cepção do self diferente daquela da sua identidade cotidiana, no espaço real.36 
Às vezes, a diferença é entre uma série de diferentes identidades online: uma 
no MySpace, outra no Facebook, uma ou mais no World of Warcraft. É plausível 
que essas múltiplas identidades possam ser mantidas separadas e distintas 
uma da outra. Mas também é provável que, da perspectiva do observador, as 
identidades possam estar convergidas – mais convergidas do que antes.

O paradoxo surge porque, da perspectiva do espectador, muito mais da 
identidade do Nativo Digital pode estar visível a qualquer momento. Se o 
Nativo Digital criou identidades múltiplas, elas podem ser conectadas em um 
quadro muito mais amplo do indivíduo do que era possível antes, e abran-
gendo um período maior de tempo. Devido ao uso das tecnologias digitais ao 
longo do tempo, o resultado é mais do que um instantâneo fotográfico; é mais 
um registro da vida do indivíduo que continua a se acumular com o passar do 
tempo. A versão da identidade de um Nativo Digital daquilo que um deter-
minado espectador vê pode depender muito dos acessos do espectador a esta 
identidade mutante e disseminada. Pode ser que ela surja realizando-se uma 
busca simples no Google com o nome da pessoa e clicando um grande nú-
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mero de resultados. Pode envolver o seguimento de uma série de links. Com 
frequência, o perfil de um Nativo Digital no LiveJournal ou no site de contato 
social inclua links para locais onde ele colocou criações artísticas, como fotos, 
vídeos ou podcasts. Pode envolver rastrear as expressões públicas de um Nati-
vo Digital através das redes sociais ou de uma série de alimentadores, usando 
uma tecnologia chamada RSS (Really Simple Syndication).

Os Nativos Digitais estão vivendo grande parte de suas vidas em sites 
de relacionamento públicos.37 O efeito é que as versões da identidade de um 
Nativo Digital, destinadas a serem compartilhadas em um contexto – talvez 
imaginado como sendo um contexto semiprivado, como um grupo fechado 
em um site de contato social ou uma ilha no Second Life – são possivelmente 
combinadas com outras versões de suas identidades. Às vezes, os Nativos Di-
gitais percebem inadequadamente esses espaços como mais privados do que 
realmente são. Às vezes, eles sabem muito bem que os espaços são públicos 
e mesmo assim revelam informações pessoais, por uma série de razões. Mas 
raramente têm a visão do pleno impacto de suas ações. Um espectador pode 
olhar esses sites de relacionamento público e juntar múltiplas versões da sua 
identidade em uma única inspeção. Com o tempo, a identidade de um Nativo 
Digital pode parecer extremamente diferente da identidade que ele pretende 
exibir ao mundo.

A natureza da identidade está mudando no século XXI. Essas mudanças 
afetam não apenas os nativos Digitais e outros jovens, mas todos que vivem 
em sociedades conectadas com a internet. Os Nativos Digitais estão absoluta-
mente certos em não distinguir entre as identidades online e offline. Cada vez 
mais, a identidade de qualquer um que viva em uma era digital é compreendi-
da através de uma combinação do que ele expressa no espaço real e o que ele 
diz sobre si mesmo online. E, cada vez mais, o que importa é a sua identidade 
social, que está sendo moldada não apenas por suas próprias ações, mas pelas 
pessoas com quem ela está ligada e as coisas que seus amigos dizem e fazem.

Essa concepção em mutação da identidade envolve tanto riscos quanto 
oportunidades. Os jovens – especialmente os Nativos Digitais – com frequên-
cia conhecem os riscos que correm vivendo suas vidas online. Em alguns ca-
sos, são extremamente capazes de avaliar esses riscos; em outros momentos, 
podem fazer escolhas ruins. Embora alguns de seus pares percebam que sua 
audiência online é um grupo relativamente limitado de possíveis leitores e 
ouvintes, um Nativo Digital esperto sabe que assim que ele baixa algo em sua 
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página do MySpace, qualquer um na rede pode vir a vê-lo. Ele sabe também 
que aquela mesma pessoa pode conseguir vê-lo daqui a anos.38 E sabe que ti-
rar totalmente sua autoexpressão do espaço digital seria um risco, embora de 
outro tipo. Ele correria o risco de ficar menos conectado com seus amigos que 
estão conectados com a internet, o risco de desenvolver habilidades sociais que 
vêm da interação tanto online quanto offline, e o risco que pode implicar o jogo 
e a experimentação de formas de identidade frequentemente muito seguras.

A maior razão para preocupação não são as mudanças na identidade em 
si, nem os hábitos dos Nativos Digitais. Estes com frequência têm as habilida-
des para lidar razoavelmente bem com suas identidades nesse ambiente mu-
tável e híbrido. A maior parte deles tem um instinto sobre o funcionamento 
desses dois paradoxos no cerne da formação e da expressão da identidade em 
uma era digital. Grande parte do tempo, os Nativos Digitais estão moldando 
a natureza mutável da identidade, e o modo como outros passam a perceber 
seus pares, por meio de suas próprias ações. Desse modo, os Nativos Digitais 
– os usuários experientes – não correm grande risco. As pessoas com as quais 
devemos nos preocupar são aqueles usuários que caem do outro lado do fosso 
da participação: os jovens que estão crescendo nesta era digital que não têm 
as habilidades de conhecimento digital para controlar suas identidades. Esses 
paradoxos podem ser administrados – e talvez resolvidos – mas por meio de 
um esforço comunitário muito amplo, todas as mãos em ação, começando 
pelos próprios jovens.

NOTAS
1. Para uma visão geral acadêmica de muitas das principais questões que tratamos neste capí-

tulo, ver David Buckingham, Ed., Youth Identity, and Digital Media (Cambridge: MIT Press, 
2008), que é uma série de excelentes ensaios sobre a natureza em mutação da identidade 
dos jovens na era digital. Ver também Nicola Döring, Sozialpsychologie des Internet, 2ª ed. 
(Göttingen: Hofgrede, 2003), p. 325-402. Döring explica como um determinado ambiente 
da mídia impacta os tipos de identidades que desenvolvemos, como nos comunicamos sobre 
elas e como percebemos as identidades dos outros. O meio influencia tanto a identidade 
pessoal quanto a social.

2. Ver Huffaker, D.A. e Calvert, S.L. (2005), “Gender, Identity, and Language Use in Teenage 
Blogs. Journal of Computer-Mediated Communication 10, no.2 (2005), disponível em http://
jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/huffaker.html.

3. Calvert, S.L. (2002). “Identity Construction on the Internet”, in S.L. Calvert, A.B. Jordan & 
R.R. Cocking (Eds.), Children in the Digital Age: Influences of Electronic Media on Development 
(Westport, Connecticut: Praeger), p. 57-70. Ver também Buckingham, Youth, Identity, and 
Digital Media, p. 1-22.

4. Calvert et al., Children in the Digital Age, p. 57-70.
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5. As conexões sociais que os Nativos Digitais desenvolvem no mundo externo podem também 
ser fortalecidas através do mundo virtual. Patti Valkenberg, “Preadolescents’ and Adoles-
cents’ Online Communication and Their Closeness to Friends”. Developmental Psychology 43, 
no.2 (março de 2007), p 267-277.

6. Os Imigrantes Digitais – em oposição aos Nativos Digitais – são pessoas que não nasceram 
digitais e que não vivem uma vida digital de maneira substancial, mas estão encontrando seu 
caminho no mundo digital.

7. Os achados de um estudo que analisou o comportamento no Facebook de mais de 4 mil 
alunos da Carnegie Mellon University são ilustrativos, embora não definitivos. Segundo os 
autores, 90,8% dos perfis contêm uma imagem, 87,8% dos usuários revelam sua data de 
nascimento, 39,9% colocam um número de telefone e 50,8% dão seu endereço atual. 62,9% 
dos alunos também revelava outra situação de relacionamento que não solteiro, dando o 
nome do seu parceiro(a) e, às vezes, até proporcionando um para o perfil dele(a) no Face-
book. Ver Ralph Gross e Alessandro Acquisti, “Information Revelation and Privacy in Online 
Social Networks (o caso do Facebook), ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society 
(WPES)”, 7 de novembro de 2005, disponível em www.heinz.cmu.edu/~acquisti/ papers/
privacy-facebook-gross-acquisti.pdf. 

8. Kai-Lung Hui, Bernhard C.Y. Tan & Chyan-Yee Goh, “Online Information Disclosure: Moti-
vators and Measurement”, junho de 2005, disponível em http://.comp.nus.edu.sg/~lung /
motivators.pdf.

9. O risco depende do tipo de revelação de informação pessoal que, por sua vez, está ligado 
a tipos diferentes de self. Ver Bruce Jay Forman e Brian Withworth, “Information Disclosu-
re and the Online Costumer Relationship”, disponível em http://brianwhitworth.com/fore-
man2005.doc.

10. Para estatísticas sobre roubo de identidade, assim como conselhos práticos sobre como pre-
venir e se recuperar de roubo de identidade, ver Terri Cullen, Complete Identity Theft Guide-
book: How to Protect Yourself from the Most Pervasive Crime in America (New York: Dow Jones 
& Company: 2007).

11. Adam N. Joinson, “Knowing Me, Knowing You: Reciprocal Self-Disclosure in Internet-Based 
Surveys”, in Cyber Psychology & Behavior 4, no.5 (2001).

12. O design da plataforma é muito importante quando se trata da revelação de informações 
pessoais. Alguns sites de rede social, como o Xing, lembram aos usuários quanto o percentual 
que foi completado do perfil do usuário. Vamos Discutimos um exemplo similar de “código 
carismático” no Capítulo 8, no contexto de plataformas de compartilhamento de arquivo P2P.

13. Judith Donath e Danah Boyd, “Public displays of connection”, BT Technology Journal, Vol. 22, 
no. 4 (Outubro de 2004), p. 71-82.

14. Ver Danah Boyd e Nicole B. Ellison, “Social Networking Sites: Definitions, History, and Scho-
larship”, Journal of Computer-Mediated Communication 13, no. 1 (2007).

15. O relacionamento entre a revelação de informações pessoais e comportamento cooperativo 
é também enfatizado – embora de uma perspectiva completamente diferente – na obra de 
nossos colegas Judith Donath e Danah Boyd, que estudaram por que as pessoas expõem suas 
conexões sociais em sites de rede social como o Facebook ou o MySpace.

16. Conceitos clássicos como os das tarefas desenvolvimentais de Havighurst (Robert J. Havi-
ghurst, Development Tasks and Education, 3ª ed. [New York: D. McKay, 1972]); as observa-
ções de Lerner com relação aos mecanismos usados pelos adolescentes para moldar seu con-
texto de identidade (Richard M. Lerner, Concepts and Theories of Human Development, 3ª Ed. 
[Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, 2001]), os estágios do desenvolvimento da identidade e 
a noção de crises de Erikson (Erik H. Erikson, Identity: Youth and Crisis [New York: Norton, 
1968]) ou a teoria de Rosenberg sobre a concepção do self (Morris Rosenberg, Conceiving 
the Self [New York: Basic Books, 1979]), entre outros, são importantes pontos de referência 
quando se trata da perspectiva proposta da psicologia do desenvolvimento sobre o fenômeno 
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da revelação de informações. Muitos trabalhos têm sido feitos por psicólogos para “aplicar” 
as teorias básicas aos fenômenos emergentes que estamos observando no espaço digital.

17. Ver Taifel, H., Social identity and intergroup relations (Cambridge: Cambridge University Press, 
1982), Tajfel, H. e Turner, J.C., “The Social Identity Theory of Inter-Group Behavior”, in: S. 
Worchel & L. W. Austin, eds., Psychology of Intergroup Relations (Chicago: Nelson-Hall, 1986).

18. Sherry Turkle, uma professora do MIT, escreveu muito sobre estes tópicos. Ver Sherry Turk-
le, “Can You Hear Me Now?” Forbes, disponível em http://www.forbes.com/free_forbes/ 
2007/0507/176.html (Este artigo não é apenas sobre a juventude, mas inclui uma seção 
dedicada à adolescência e uma consideração importante das desvantagens da tecnologia 
móvel.) Ver também seu capítulo “Always-on/Always-on-you: The Tethered Self”, in James 
Katz, ed., Mainstreaming Mobiles: Mobile Communication and Social Change (Cambridge: 
MIT Press (no prelo), e o arquivo em PDF disponível em: http://web.mit.edu/sturkle/www/
Always-on%20Always-on-you_The%Tethered%20Self_ST.pdf.

19. Danah Boyd, “Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networkwed Publics in 
Teenage Social Life”, in David Buckingham, ed., Youth Identity, and Digital Media, John D. & 
Catherine T. MacArthur Foundation on Digital Media and Learning Cambridge: MIT Press, 
2007), p. 119-142. Também disponível em http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.
pdf, p. 2. Ver também Shelly Turkle, Life on Screen: Identity in the Age of the Internet (New 
York: Simon and Schuster, 1997).

20. As múltiplas identidades online não são um fenômeno inteiramente novo na construção e 
manutenção da identidade social. Erving Goffman, um sociólogo que escreveu muito sobre 
a identidade na década de 1970, descreve um indivíduo como formado por muitas identida-
des – uma identidade dos “bastidores” e uma da “frente do palco”, por exemplo, assim como 
os diferentes papéis que desempenhamos em vários ambientes e situações. Para identificar 
as particularidades do desempenho dessa identidade online, precisamos considerar que as 
múltiplas identidades estão sendo construídas consciente e explicitamente, que os diferentes 
“papéis” ou “identidades” são registrados e visíveis simultaneamente, enquanto negociamos 
várias audiências para o espaço de uma identidade, e o fato de que a identidade dos “basti-
dores” tem entrado muito na “frente do palco”. O colapso dos mundos online e offline pode 
sugerir que essa distinção é menos útil hoje do que era antigamente.

21. Dados de um grupo focal de garotas estudantes do ensino médio, de 16 (F1), 16 (F2) e 17 
(F3) anos.

22. Dados do grupo de foco de rapazes estudantes do ensino médio, de 17 anos.
23. Danah Boyd, “Viewing American Class Divisions through Facebook and MySpace”, Apo-

phenia Blog, 24 de junho de 2007, disponível em http://www.danah.org/papers/essays/
ClassDivisions. html; E. Hargittai, “Whose Differences among Users and Non-Users of Social 
Network Sites”, Journal of Computer-Mediated Communication 13, no.1 (2007), artigo 14, 
disponível em http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/hargittai.html. 

24. A palavra “avatar” vem originalmente da mitologia hindu e significa a encarnação terrena 
de uma divindade em forma humana ou animal. Ver “avatar” no Merriam-Webster online, em 
http://m-w.com/dictionary/avatar.

25. Ver “Create an Avatar”, disponível em http://secondlife.com/whatis/avatar.php.
26. Disponível em http://www.gamespot.com/news/6181920.html.
27. David Barboza, “Ogre to Slay? Outsource It to the Chinese”, New York Times (9 de dezem-

bro de 2005), disponível em http://www.nytimes.com/2005/12/09/technology/09gaming.
html?_ r=1&oref=slogin.

28. Os sites de rede social já proporcionam ferramentas para tornar as transformações de identi-
dades mais radicais se forem necessárias – por exemplo, quando um Nativo Digital se forma 
na universidade e entra no mercado de trabalho. No entanto, de modo algum todos os usuá-
rios mudam sua apresentação pessoal quando saem da universidade para a força de trabalho. 
Por isso, os pesquisadores deste tópico sugerem que o design de aplicativos de rede social 
devem desenvolver e melhorar as ferramentas que apoiam a transposição para múltiplas 
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e heterogêneas comunidades sociais. Ver Joan Morris DiMicco e David R. Millen, “Identity 
Management: Multiple Presentations of Self in Facebook”, GROUP’ 07, 4-7 de novembro de 
2007, disponível em www.joandimicco.com/pubs/dimicco-millen-grou-07.pdf.

29. Ver a baixa avaliação do Google com respeito à privacidade: Privacy International, “Privacy 
Ranking Report of Internet Service Companies”, 2007, disponível em http://.bespacific.com/
mt/ archives/015065.html#015065. Ver também o artigo de Victor Mayer-Schoenberger so-
bre os dados não serem esquecidos: “Useful Void: The Art of Forgetting in the Age of Ubi-
quitous Computing”, Working Paper Number RWP07-022, disponível em http://ksgnotes1.
harvard.edu /Research/wpaper.nsf/rwp/RWP07-022.

30. Dados do grupo focal, garota estudante do ensino médio, 17 anos.
31. As identidades digitais dos Nativos Digitais representam a imagem deles próprios projetadas 

no ciberespaço. Essas imagens, por sua vez, moldam as formas em que eles são percebidos. 
As identidades digitais são compostos complexos. Como peças de dados pessoalmente iden-
tificáveis compilados para uma espécie de “perfil do usuário” para uso público, elas incluem 
informações explícitas sobre as identidades pessoais (reais ou falsas) (por exemplo, nome do 
usuário, idade, passatempos, gosto musical, etc.). Ao mesmo tempo e mais implicitamente, 
elas estão vinculadas a uma identidade ou identidades sociais de um Nativo Digital, quer 
como indícios da condição de membro do grupo (por exemplo, grupos nos sites de rede 
social) ou como elementos constitutivos quando uma nova identidade social emerge através 
do comportamento online (correio eletrônico, conversas, avaliações, etc.). Isso também deixa 
claro que as identidades digitais são apenas um aspecto da identidade de uma pessoa, e que 
elas interagem de várias maneiras com outros elementos da identidade. Ver Thierry Nabeth, 
“Understanding the Identity Concept in the Context of Digital Social Environments”, CALT-
FIDIS working paper, janeiro de 2005, disponível em http://www.calt.insead.edu/project/
Fidis/documents/2005-fidis-Understanding_the_Identity_Concept_in_the_Context_of_Digi-
tal_Social_Environments.pdf.

32. Dados do grupo focal, rapazes estudantes do ensino médio.
33. Judith S. Donath, “Identity and Deception in the Virtual Community”, disponível em http://

smg/media.mit.edu/people/Judith/Identity/IdentityDeception.html. Donath escreve: “No 
domínio eletrônico, o design do ambiente é tudo. Quer você saiba ou não se outras pessoas 
estão presentes ou se uma conversa é privada, quer você possa ou não conectar uma identi-
dade online com uma identidade do mundo real, quer você tenha apenas uma ligeira ideia 
das personalidades que o cercam ou uma impressão vibrante ou detalhada – tudo isso é 
determinado pelo design do ambiente.”

34. Henry Jenkins, professor da MIT e importante estudioso desta área, refere-se à nova divisão 
digital como o “fosso da participação”, porque a falta de acesso impede os indivíduos de 
se conectarem com seus pares. Henry Jenkins, Katherine Clinton, Rani Purushotma, Alice 
Robinson & Margaret Weigel, “Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media 
Education for the 21st Century”, 2006, disponível em http://www.projectnml.org/files/
working/ NMLWhitePaper.pdf.

35. Em Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (New York: Simon & Schuster, 1995), 
Sherry Turkle descreve a internet como um laboratório para a exploração e experimentação 
com diferentes versões do self. Pesquisas posteriores têm demonstrado que a internet serve 
como um espaço para expressar o “verdadeiro self” em situações em que o usuário conhece 
estranhos – isto é, interage com indivíduos que ela ainda não encontrou face a face. Ver 
John A. Bargh, Katelyn Y.A. McKenna e Grainne M. Fitzsimons, “Can You See the Real Me? 
Activation and Expression of the ‘True Self’ on the Internet”, Journal of Social Issues 58, no. 
1 (2002): 33-48.

36. O Frontline da PBS cobriu uma história em profundidade, em que “Jessica Hunter era uma 
menina tímida e desajeitada que se esforçava para fazer amigos na escola. Então, aos 14 
anos, ela se reinventou online como ‘Autumn Edows’, uma artista e modelo alternativa que 
colocava fotos provocativas suas na web, e rapidamente desenvolveu um séquito de admi-
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radores.” “Eu simplesmente me tornei esta pessoa totalmente diferente”, disse Jessica ao 
Frontline. “Não me sentia muito eu mesma, mas gostava do fato de não me sentir como eu 
mesma. Eu me sentia como alguém completamente diferente. Eu me sentia como se fosse 
famosa.” Disponível em http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/kidsonline/.

37. O trabalho de Yochai Benkler, especialmente The Wealth of Networks (New Haven, Conn.: 
Yale University Press, 2006), inclui uma consideração extensa do conceito de “esfera pública 
conectada”, e Danah Boyd apresentou argumentos similares sobre o “público conectado” em 
“Why Youth (Heart) Social Network Sites”, p. 124-26 e em outros locais.

38. Ver Boyd, “Why Youth (Heart) Social Networks Sites”, para uma discussão das “audiências 
imaginadas”.
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