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RESUMO
A presente pesquisa tem como objetivo compreender a representação da identidade dos adolescentes no ambiente
online a partir de pesquisa de campo, analisando o perfil público de alguns adolescentes pelo  Facebook, levando em
consideração o termo adolescência pela perspectiva psicanalítica, e em seguida a interpretação dos dados por estudos
bibliográficos. Partimos do pressuposto de que os adolescentes estão mais suscetíveis às influências das redes sociais,
em uma era onde o envolvimento constante com o ciberespaço apresenta implicações subjetivas para a sociedade. O
resultado é a compreensão da metamorfose identitária característica dos adolescentes no ambiente virtual, bem como
dos benefícios  e  malefícios  desse  processo.  Para  atingir  tal  propósito  é  lançado  mão  de  autores  da  psicologia  e
sociologia, dentre os quais: Zygmunt Bauman, Stuart Hall, Pierre Lévy, Anthony Giddens, Antonio da Costa Ciampa e
Erving Goffman. 
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1 INTRODUÇÃO

O termo identidade, quando tratado pelo viés do senso comum, pode ser apropriado como
forma  de  se  referir  a  alguém  em  sua  totalidade,  o  seu  ‘’Eu’’.  Entretanto,  a  complexidade  do
significado é observada sob diferentes perspectivas, dentre as quais,  o sujeito denominado pós-
moderno, uma das três concepções à luz de Stuart Hall  (1932-2014),  é apresentado a partir  da
‘’mudança’’,  pois  aquele  que  antes  era  visto  como  estável,  torna-se  fragmentado,  adquirindo
diversas identidades, sejam compatíveis ou não entre elas, e o processo de identificação agora é
visto como provisório e caótico.

A modernidade com caráter transitório, acarreta crises de identidade, e possíveis problemas
pessoais.  Giddens (2002) e Bauman (2001) debatem sobre a questão da auto-identidade sendo
instável, recorrente de um cenário como o atual, globalizado, em que as crises de pertencimento
tornam-se  presentes.  Não  obstante,  Erving  Goffman  (1988),  vê  a  identidade  de  modo
“criminológico”, e não só psicológico, em que afirma sobre a existência de uma categorização das
pessoas em meio a sociedade, em que os estigmas seriam a relação entre as particularidades e
estereótipos.

Antonio da Costa Ciampa (2008) avalia a identidade como metamorfose, devido a situação
vivenciada e  as  influências  externas e  internas na vida  do sujeito  em determinado período,  de
maneira que possuímos uma “única identidade” que sofre mudanças, uma real metamorfose, e é
alterada conforme nossas experiências.

Em  relação  ao  mundo  virtual,  o  adolescente,  que  está  mais  integrado  a  esse  cenário,
apresenta, na rede social Facebook, uma única identidade ao público, sejam identidades alternadas,
de caráter transitório ou uma identidade que passe por metamorfoses se adequando a definição de
Ciampa. O jovem deixa transparecer e vivência os períodos de sua vida integrando-se a um contexto
específico. Em que ponto uma perspectiva se sobrepõe a outra no desenvolvimento da identidade
no ciberespaço?  
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A partir da análise do perfil público de alguns adolescentes, os quais são mais suscetíveis ao
ambiente externo, o levantamento proposto busca evidenciar essa predominância de atributos que
designem a identidade como metamorfose, de acordo com as postagens. Além disso, é possível
evidenciar os benefícios e malefícios dessa construção na era digital, para a sociedade.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método de pesquisa que se aplica de maneira mais eficaz e clara possível é o método
dialético,  empregado  em  pesquisa  qualitativa,  cujo  foco  é  a  análise  das  contradições  que
transcendem dando origem a outras ideias, considerando que os fatos devem ser avaliados dentro
de um contexto social. Diante dessa metodologia, o projeto visa estudar, por meio de uma pesquisa
de campo, que contenha a observação sistematizada e pormenorizada de 15 perfis públicos do
Facebook,  analisando  desde  publicações antigas no ingresso da rede  social,  até  as  postagens
posteriormente realizadas,  acompanhadas por um período de tempo de no mínimo 15 dias.  Os
dados coletados cabem de interpretação com embasamento teórico. O projeto contará também com
a análise  de artigos científicos  disponibilizados pelo  endereço eletrônico  do  Scientific  Electronic
Library Online e do Library of congress, além das pesquisas bibliográficas específicas. O universo a
ser estudado é a adolescência em um contexto do mundo virtual.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão sobre identidades resulta em diversos conceitos e representações diferentes. O
ambiente virtual é muito popularizado na modernidade, sítio cuja informação é apresentada de forma
constante.  Nesse  cenário  em questão,  mas  especificamente  a  rede  social  Facebook,  o  sujeito
evidência  uma  única  identidade  ao  público,  o  qual  ele  molda  de  acordo  com  suas  vivências
momentâneas. Ora o sujeito tem determinada postura, ora se transforma em “outro”, demonstrando
comportamentos diferentes, as vezes sem relação com o anterior.

Na adolescência, os jovens estão suscetíveis às influências externas, que se encontram em
grande quantidade nas redes sociais, tanto pela interação entre os usuários, quanto pelo conteúdo
postado na mídia, e em decorrência a isso, o desenvolvimento da personalidade do adolescente
sofre influências da era digital, e essas influências modificam de maneira constante sua identidade,
supondo que ela passe por metamorfoses. Além dessa suposição, o projeto, que encontra-se ainda
em andamento, com a análise de perfis públicos (15), desde o ingresso à rede social até postagens
atuais por um determinado período de tempo, entre uma média de 15 dias, posteriormente terão os
dados apresentados e interpretados de forma pormenorizada, e buscam também, encontrar quais
seriam os benefícios e os malefícios do uso do  Facebook e de sua intervenção na edificação da
identidade,  entretanto,  visa  que  os  pontos  positivos  e  negativos  se  apresentam  de  maneira
igualitária.

3 CONCLUSÃO

A  pesquisa  visa  concluir  uma  representação  de  identidade  em  um  ambiente  especifico,
cenário  extremamente  popularizado,  o  qual  grande  parcela  da  sociedade,  maioria  adolescente,
frequenta de maneira regular e constante. Os resultados não são conclusivos, perante a pesquisa
que ainda se encontra em andamento. Entretanto, é possível concluir a evidenciação de apenas
“uma identidade” no contexto virtual, o perfil que se apropriamos quando criamos uma conta na rede
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social Facebook, e essa identidade precisa ser analisada de forma minuciosa, e apenas o término da
coleta de dados possibilitará a interpretação dos dados e a confirmação da hipótese.

É possível supor uma identidade como metamorfose, definida por Ciampa. Em relação ao
benefícios e malefícios da internet, observamos inicialmente os pontos negativos como patologias
desenvolvidas devido ao uso excessivo da internet, como estresse, depressão, problemas de visão e
o sedentarismo (LÉVY, 1999). Já os jovens que buscam se desprenderem de questões familiares,
muitas vezes encontram pontos positivos na internet como espaço de autonomia relacional, obtendo
maior circulação social (MATHEUS, 2012). A rede social  Facebook possibilita maior comunicação
entre os adolescentes, é um ambiente o qual a maioria sente-se livre para interação. 
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