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Producing Sites, Exploring Identities: Youth Online Authorship 

Susannah Stern - University of San Diego, Department of Communication Studies 

Segundo um estudo realizado pelo Pew Internet & American Life Project, mais de metade 
dos adolescentes que utilizam a Internet já partilharam conteúdo original online (poesia, arte, 
música, ensaios, piadas), o que preocupou os adultos (pais, jornalistas, educadores) que 
cresceram sem a Internet e que estão perplexos com esta forma de expressão, sem saber se 
hão-de promovê-la ou denunciá-la. Por exemplo, esta expressão é apenas uma maneira 
egocêntrica de os adolescentes se auto-promoverem ou um chamariz para predadores que se 
aproveitam dos dados pessoais divulgados?  

 
O certo é que se perde muito tempo a analisar o que os adolescentes colocam online e 

menos tempo a perceber por que o fazem. E os conteúdos colocados pelos adolescentes na 
Internet são quase sempre analisados do ponto de vista dos adultos e dos seus padrões 
culturais e educacionais. 

 
Este capítulo apresenta uma perspectiva divergente ao explorar o porquê de os jovens 

darem valor à auto-expressão online, sem a criticar ou elogiar, mas apenas mostrando as 
formas nas quais se torna uma significativa via de produção cultural, especialmente durante a 
adolescência. 

A ideia é abordar estes jovens autores (dos 12 aos 21 anos, maioritariamente de centros 
urbanos) e colocar as seguintes questões: Que recompensas vêem na expressão online? 
Como escolhem auto-apresentar-se? Que papel desempenham as audiências nesta escolha? 
De que maneira é esta auto-expressão importante e de que formas se torna insatisfatória? 

 
 
O Desenvolvimento e a Identidade do Adolescente 
 
Como disse Buckingham, a identidade é um conceito simultaneamente nebuloso e 

contestado, tal como o conceito de adolescência e com frequência estão associados. Assim, a 
adolescência é frequentemente vista (pelo menos nas sociedades tecnológicas ocidentais) 
como a fase em que os indivíduos têm de definir a sua identidade. 

 
Numa perspectiva de desenvolvimento, a identidade refere-se ao modo como o indivíduo 

se vê a si mesmo através do tempo e das situações, e evolui durante a sua existência, 
incluindo as mudanças interiores ocorridas. É um “processo de reorganização qualitativa, mais 
do que um mero desenrolar de características pessoais estáticas”. 

É durante a adolescência que os indivíduos começam a questionar e desconstruir o que 
pensam de si mesmos, num contexto social. Erikson dizia que “o processo de formação da 
identidade depende da inter-relação entre aquilo que as crianças pré-adolescentes sentem 
acerca de si mesmas e aquilo que percebem que os outros sentem acerca delas”. 

 
A segunda década de vida é marcada por mudanças físicas e psicológicas com 

consequências para a identidade – surge a puberdade, com transformações físicas, que 
mudam a auto-perspectiva e também a forma como os outros nos passam a tratar (exigência 
de maior responsabilidade e autonomia, início de novas relações sociais). Ao mesmo tempo, 
diminui o tempo passado com a família e aumenta o passado com os amigos. 

Cognitivamente, os adolescentes preocupam-se cada vez mais com o que os outros 
pensam de si, procurando saber que princípios e normas interiorizar no meio de tanta 
informação. Com a experiência e o tempo, estas dúvidas são ultrapassadas. 

 
Neste contexto de mudanças, a expressão online assume um significado especial - os 

adolescentes geram duas vezes mais páginas pessoais que os adultos, já que proporciona a 
oportunidade de a gerir e desenvolver um consciente processo de auto-questionamento. 

 
Páginas Pessoais e Blogues 
 
As páginas pessoais são Web sites que incluem elementos multimédia (texto, imagem, 

som, hiperligações e formas de interacção, como guestbooks e contadores de visitas). 
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Os blogues são definidos como páginas Web frequentemente modificadas e com entradas 

listadas por ordem cronológica, sendo os de índole pessoal mais vulgares. 
 
Na década passada, com a diminuição do preço dos computadores e da ligação à Internet, 

tornou-se popular criar páginas e blogues particulares (em 2005, mais de um quinto dos 
adolescentes online tinham uma página pessoal e 19% tinham um blogue ou jornal online). 

Embora não sejam formas originais de expressão, os blogues e as páginas pessoais são, 
no entanto, por natureza, inacabados, auto-biográficos, dinâmicos e livres, dado que não estão 
sujeitos à aprovação de ninguém, a não ser dos seus autores. 

 
Os sites de redes sociais já são considerados por muitos como as páginas pessoais do 

futuro, dado que possuem dados biográficos, modos de expressão e até blogues, permitindo 
simultaneamente construir e manter relações sociais. 

 
 
Escutando jovens autores 
 
De modo a compreender-se melhor esta experiência juvenil, é preciso olhar para lá dos 

blogues ou páginas propriamente ditas e prestar atenção ao processo de criação e 
manutenção destas formas de expressão online. Igualmente importante é reconhecer que os 
jovens autores de blogues e páginas pessoais possuem autonomia no processo de criação, 
sendo “especialistas” na arte de auto-expressão. Só com este reconhecimento seremos 
capazes de compreender como a criação de conteúdos online, a adolescência e a identidade 
se cruzam. 

 
Este artigo começa por questionar os adolescentes sobre o porquê de criarem páginas 

pessoais e constata a variedade de motivações subjacentes. Passa depois para os benefícios 
da manutenção das mesmas, especialmente quando relacionadas com a auto-reflexão e 
questionamento. De seguida, é questionado para quem são elaboradas, quem é o público-alvo 
e quem os jovens imaginam que verá as suas páginas. Os factores que influenciam as suas 
escolhas sobre auto-apresentação são então explorados. A secção final refere os riscos e 
recompensas do feedback e os seus impactos na auto-avaliação do autor e nas suas criações. 

 
 
“Fez o meu cérebro sentir-se feliz”: Porque é que os jovens criam páginas 

pessoais? 
 
As razões pelas quais os jovens começam por delinear uma página pessoal são básicas: 

são curiosos sobre questões de autoria, querem desafios tecnológicos e desejam marcar 
presença online. 

 
Aprendem sobre páginas pessoais com outros jovens ou por acaso e mais raramente 

através dos média, professores e pais, sempre guiados pelo espírito de descoberta, de 
aprender pela prática (learning by doing). 

 
Alguns adolescentes são forçados a contactar com estes meios de expressão para levar a 

cabo um trabalho escolar ou porque os amigos já os usam. Em todo o caso, seja por 
curiosidade ou necessidade, isto aguça a capacidade de estabelecer objectivos e incentiva a 
autonomia e competência, bem como enche de orgulho os autores de um blogue ou página 
Web, que consideram ser importante dominar as tecnologias para o seu futuro académico e 
profissional. Alguns adolescentes consideram que são uma forma de mostrar ao mundo que 
existem.  

 
Nem todos continuam a trabalhar nos seus blogues e páginas pessoais depois de 

iniciados, pois já aprenderam como fazê-lo e o prazer da descoberta desvanece-se. 
 
Mas a grande maioria converte-se ao mundo online e muitas empresas já perceberam que 

têm aqui um mercado muito vasto e lucrativo e disponibilizam software específico para esta 
faixa etária. As redes sociais são especialistas nisto, mas tal implica a disponibilização de uma 
série de dados pessoais online (nome, idade, relações sociais, etc…), que os adolescentes 
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apenas encaram como auto-expressão personalizada, ainda para mais porque vêem as 
celebridades a fazerem o mesmo na Web. 

 
Esta é uma cultura que valoriza a publicidade como um fim em si mesmo, o que transmite 

aos jovens a ideia de que a auto-promoção é importante. 
 
 
“Deitando tudo cá para fora”: A Expressão online para a Auto-reflexão, Catarse e 

Auto-Descrição 
 
É depois de experimentar criar uma página pessoal que muitos adolescentes reflectem 

sobre se a expressão online é importante para eles, ao contrário dos adultos que costumam 
reflectir sobre isto antes de começar. Daí que encarem os benefícios derivados da sua 
utilização com ainda mais entusiasmo porque são inesperados - auto-reflexão, expressão de 
sentimentos e percepção do crescimento a nível pessoal. Neste sentido, as páginas pessoais 
são como os antigos diários, importantes durante a adolescência, porque permitem o registo de 
crenças pessoais e valores. 

 
Deste modo, a auto-reflexão é talvez, a recompensa mais citada pelos jovens para 

manterem um site pessoal. O conteúdo colocado pelos jovens promove um processo de auto-
investigação resultando valor e significado. Assim, a auto expressão online torna-se uma 
maneira de explorarem as suas crenças, os seus valores e auto-percepções e, assim, ajudá-los 
a lidar com seu sentido de identidade.  

 
Mas para os jovens actualizar os blogues torna-se uma obrigação e surgem pressões que 

envolvem questões sobre as suas próprias identidades à medida que determinam o que 
colocar ou não colocar no site. Alguns acolhem este sentido de obrigação: admitem que, sem 
os seus sites pessoais, eles não arranjariam tempo para reflectir seriamente sobre si mesmos e 
sobre as suas vidas. Outros sentem que é um fardo actualizar e entram no processo de auto-
reflexão, menos ansiosamente, às vezes até mesmo amargamente.  

 
Muitos jovens consideram que os sites podem constituir fóruns de libertação dos seus 

sentimentos, e fazem-no quando têm muitas coisas em mente, através da música, arte e 
imagens e dessa forma restauram o equilíbrio. Muitos usam a palavra "terapêutico" para 
descrever o que sentem ao se expressarem online depois de uma fase de stresse, de tristeza, 
de raiva ou de traição. Há muito que psicólogos clínicos tinham já considerado a escrita como 
terapêutica, encorajando pessoas a manter diários para as ajudar a exprimir as suas emoções 
e preocupações (os sites pessoais fornecem espaços comparáveis para estas práticas).  

 
De modo semelhante, nas páginas pessoais, imagens e música podem simbolizar 

momentos no tempo ou capturar emoções e experiências. Este tipo de expressão trata-se de 
um registo para o futuro e deste modo os jovens anseiam por capturar o presente momento 
online para que comparações futuras revelem o quanto avançaram.  

 
Os jovens aceitam a adolescência como um estádio intermédio, ou seja, esperam mudar. 

Giddens argumenta que nos tempos modernos, as pessoas sentem-se obrigadas a trabalhar-
se continuamente à medida que procuram a sua própria identidade. Neste contexto, o “eu” é 
visto como evolutivo e flexível.  

 
“A minha página é para mim”. Conceptualizando a audiência 
 
Para os jovens adolescentes, a questão da autoria da construção poderá estar muito 

orientada para o seu interior (focado em si), contudo, saber e esperar que os outros encontrem 
expressão online é um apelo fundamental, pois a sua necessidade em lidar com o público é 
muito importante já que as vozes dos adultos são culturalmente mais valorizadas que as suas. 
Encaram deste modo a visibilidade do seu site como uma oportunidade de se fazerem ouvir 
num ambiente de média fortemente dominado pelos adultos e interesses corporativos e dessa 
forma adquirem o direito de se envolverem com o público. 

 
O desejo de os jovens autores lidarem com o público não está apenas relacionado com o 

serem vistos por muitas pessoas, mas também com o sentirem-se poderosos pela mera 
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possibilidade da divulgação em massa. Mas a forma como os jovens autores esperam que 
sejam os seus públicos é variada e até distinta, dependo muitas vezes até da concepção que 
geraram à volta dos conceitos digitais.  

 
A maioria dos jovens imagina que o seu público é constituído pelas pessoas que visitam 

as suas páginas (baseados em comentários online e offline). Regra geral idealizam ser amigos 
offline, amigos da escola, pais, parentes, professores, pessoas com quem se identificam por 
interesses similares, etc. Outros adolescentes colocam o seu endereço nos seus perfis de 
mensagens de e-mail, mensagens instantâneas, redes sociais, não contando a pessoas que 
conhecem com medo da reprovação das suas expressões sociais. Um grupo aumenta a sua 
presença através do registo dos seus blogues em comunidades online e dessa forma mais 
pessoas virão aos seus sites. Outros jovens não contam deliberadamente a ninguém 
esperando que as suas páginas sejam encontradas. Existem outros que não contam a ninguém 
sobre o seu site porque querem ter a liberdade de dizer o que querem sem medo.  

 
No entanto, apesar das diferenças em termos de público e apesar do desejo de verem 

aumentadas as visitas, os jovens não colocam a sua imagem em risco, assim como evitam 
situações que atraiam problemas.  

 
Os jovens assumem que construir um blogue ou uma página pessoal para si próprios é 

uma tarefa muito mais nobre do que criar para outros. Paradoxalmente, tal perspectiva revela 
preocupações sobre o que os outros pensam deles e o alojamento online trouxe-lhes essa 
consciência pela forma como são percepcionados pelos seus visitantes.  

 
“Um brilhante e agradável eu": Apresentação do EU Online 
 
Os jovens autores demonstram considerável consciência sobre a projecção do seu eu 

“real” no sentido interior de si próprios nas suas auto-apresentações online. Eles vêem os seus 
“eus” públicos não como uma construção mas como versões de si mesmos retocados. 

 
Muitos valorizam a possibilidade de mostrarem a sua melhor face tomando decisões 

relativas à auto-apresentação baseadas na capacidade de imaginar a variedade de respostas 
que podem receber de outros. 

 
Cooley e Goffman enfatizaram a ideia de que as decisões sobre como se apresentam aos 

outros raramente são aleatórias. Cooley lançou a ideia do “ auto-espelho”, encapsulando a 
noção de que nós tendemos a assumir o papel dos outros em relação a nós próprios. 
Gooffman, mais tarde, caracterizou a auto-apresentação como artística, no sentido de que 
existe representação de papéis nas interacções, permitindo assumir as perspectivas dos outros 
e consequentemente acharem que se parecem com eles. No entanto, Goffman foi criticado por 
considerar apenas as interacções que podem ser vistas como actuações e por negligenciar 
outras forças que operam sobre os indivíduos. 

 
Na verdade, os autores possuem maior controlo online sobre as ideias, pois controlam o 

que revelam, omitem, embelezam ou subestimam. Gerem, assim, as impressões dos outros e 
ganham a aprovação social através da imagem que projectam online. Os jovens lamentam a 
sua dificuldade em se mostrar online a amigos e à família por medo de represálias sociais.  

 
Este tipo de práticas de auto-apresentação podem ser descritos como "experimentações 

de identidade" em que os jovens usam os seus sites pessoais para testarem diferentes versões 
das suas identidades actuais e possíveis (por exemplo, difundindo aspectos de si mesmos por 
forma a ver o tipo de recepção que têm).  

 
Estudos revelam que os jovens muitas vezes rejeitam que as suas práticas online sejam 

vistas como “experimentais”, pois esse termo sugere que as expressões online sejam mentira 
ou irreais.  

 
Alguns jovens autores vêem as suas auto-apresentações online como mais 

representativas do seu “eu real” do que as suas auto-apresentações offline.   
 
"Fazer um freak show on-line?": Autoria Online e Validação Social  
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A razão que leva os jovens a exporem-se em auto-apresentações nos seus sites pessoais 

está relacionada com a necessidade que os mesmos sentem de ser aceites socialmente pelo 
público a que se destina a sua expressão online. Deste modo, expõem-se de forma autêntica 
mas anseiam por um desejo de feedback. Este desejo de aceitação tem como base a forma 
como são vistos e valorizados por outros, ansiando, assim, aprovação social, nomeadamente 
nos grupos onde pretendem estar inseridos sendo necessário para a sua auto-estima. As 
preocupações dos adolescentes sobre a auto-aceitação motiva-os a procurar um feedback que 
garanta que não estão sozinhos nos seus pensamentos, sentimentos e experiências. Receber 
feedback constitui para a maioria dos jovens autores o principal objectivo de postarem num site 
pessoal na Internet, chegando mesmo a exagerar nos seus blogues e páginas pessoais com 
pedidos de comentários, por meio de livros de visitas, caixas de comentários, inquéritos aos 
utilizadores, e os pedidos de e-mails ou mensagens instantâneas, com contadores. 

 
Kitzman afirma que os mecanismos de feedback servem para criar uma “economia de 

reconhecimento” que visa sinalizar a popularidade tanto dos autores como também dos 
visitantes. Nesta perspectiva, os comentários dos visitantes que reflectem a valorização, 
empatia e identificação pela auto-apresentação dos autores são considerados de grande 
importância. 

 
No entanto, mesmo para aqueles que não partilham problemas ou questões, o sentido de 

validação que resulta de comentários apenas sinalizando um interesse comum ou apreciação 
de um talento é poderoso. Os jovens autores procuram o elogio dos desconhecidos 
principalmente na partilha de informações pessoais da vida offline. Desta forma, sentem-se 
satisfeitos com o que fazem, porque alguém comentou as suas auto-apresentações. 

 
Para cativar o interesse pelos visitantes, os jovens autores também implementam 

elementos de design nas páginas pessoais. Às vezes fazem revelações pessoais e íntimas, 
utilizam músicas e imagens que se encontram em sites de média, não só para a auto-
apresentação subcultural e filiação, mas também para entreter o seu público. Esforçam-se por 
manter o conteúdo novo e fresco, tendo em vista que actualizações frequentes são sinal de 
uma boa página ou blogue. Têm particular atenção se o conteúdo é demasiado, ou não é 
suficiente. 

 
Em suma, os autores jovens tomam inúmeras medidas para aumentar a possibilidade de 

os seus visitantes responderem. A sua seriedade nesta matéria atesta a importância da 
validação por outros no processo de formação e desenvolvimento da identidade. 

 
 
"Ei, este é quem eu sou!": Auto-Realização através de expressão online 
 
Além da simples confirmação de que as auto-apresentações foram lidas e valorizadas, os 

comentários de visitantes do site pessoal também podem ser inspiração para alterar a forma 
como os autores jovens pensam em si mesmos e, em alguns casos, como se comportam em 
espaços offline. Por exemplo, reacções positivas do público podem levar à integração de auto-
apresentações online em auto-apresentações offline. 

 
Alguns autores jovens percebem o impacto das suas auto-apresentações online nas suas 

vidas offline. Outros jovens têm descrito a situação oposta, em que as suas auto-
apresentações foram tão mal recebidas online que eles decidiram mudar alguns aspectos de si 
mesmos nas suas vidas offline. Naturalmente, não se pode simplesmente alterar muitos 
aspectos da nossa personalidade na vida real, como o próprio sexo ou raça, simplesmente, em 
reacção aos comentários de audiência online. No entanto, parece uma experiência comum 
entre os autores jovens para refazer sua auto-imagem e auto-apresentação, pelo menos, em 
parte devido às reacções às suas apresentações online. 

 
"É mais de que um Picasso": Os riscos e as desilusões da expressão online 
 
Simplesmente porque os autores jovens procuram a aprovação do seu público não 

garante que eles a recebam. De facto, os autores mais jovens expressam a sua maior 
frustração com os seus sites pessoais com a falta de comentários. A falta de feedback é 
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especialmente desanimador para aqueles que divulgam o que consideram ser informações 
altamente íntimas, bem como aqueles que desenvolveram esforços consideráveis para o 
surgimento da página pessoal ou a linguagem do blogue.  

 
Embora os autores muitos jovens estejam decepcionados pela falta de feedback, também 

não estão igualmente satisfeitos com o feedback que recebem. Alguns autores jovens, por 
exemplo, estão frustrados pelo facto de os seus visitantes os repreenderem pelo conteúdo dos 
seus sites pessoais. Embora haja desejo de feedback dos outros, também é desejado o 
respeito. Os comentários negativos fazem-se sentir quase como invasão de privacidade 

 
Muitas vezes, os visitantes interpretam as auto-apresentações como sendo o espelho 

completo da vida dos jovens autores. 
 
Nos seus estudos de adultos, Reed encontrou sentimentos similares. Ele explicou: 

"Enquanto os bloggers estão felizes em afirmar que "o meu blogue sou eu, eles também 
insistem que eu não sou o meu blogue’". Jovens autores usam palavras como "instantâneo" e 
"duas dimensões" para descrever as suas páginas pessoais e blogues que, embora honestos, 
não captam tudo o que eles são. Como um autor colocou, a sua linha de auto-retrato é "mais 
do que um Picasso," porque não é nem uma invenção nem uma prestação idêntica de si 
mesmo. O que mais decepcionou, explicou ele, foi quando as pessoas interpretaram como 
mais ou menos do que ele mesmo fez. 

 
"Eu sou apenas um primeiro esboço": Eu e site em Processo 
 
Felizmente, os autores jovens sabem que as suas páginas pessoais e blogues não são 

entidades estáticas. Apreciam a capacidade de actualizar, rever, apagar ou alterar os seus 
sites por qualquer motivo, em qualquer momento. Após o reconhecimento, por exemplo, de que 
os visitantes parecem estar a interpretar erradamente os seus sites, eles mudam o material 
ofensivo, adicionam novas entradas ou conteúdo, ou mesmo postam comentários de aviso e 
respeito. As relações que os jovens autores partilham com as suas auto-apresentações são 
complexas e em constante evolução.  

 
Os sites pessoais são como artefactos visuais da auto-evolução que os jovens autores 

sofrem à medida que envelhecem.  
 
Com efeito, a natureza evolutiva dos sites pessoais não é diferente da própria identidade: 

um processo permanente, ao invés de um estado fixo. Buckingham, Weber e Mitchell articulam 
uma visão desse tipo de identidade, como um projecto que está sempre em construção. 
Tecnologias como a Internet tornam-se parte do ambiente do qual são seleccionadas as 
opções de identidade e em que as escolhas de identidade são projectadas e reprojectadas. 

 
Conclusões 
 
A percepção predominante dos conteúdos online criados pelos jovens que circulam nos 

média populares e na pesquisa académica baseiam-se na análise e nos encontros com os 
artefactos. É comum ver como essas obras são muitas vezes desprezadas como superficiais 
ou exaltadas como transcendentais. Considerando as perspectivas e as experiências reais 
vividas dos jovens autores, surge uma imagem mais complicada. 

 
Os jovens autores usam os seus sites pessoais para se envolverem com a sua cultura e 

para a prática de formas de estar próprias. Preocupam-se simultaneamente com a aparência 
própria e com o que seu público pensa de si. Toda a apresentação é performativa e estamos 
constantemente a avaliar-nos, a partir da perspectiva do "outro". Depois, momentos de auto-
avaliação e auto-apresentação fundem-se uns com os outros, especialmente em contexto 
online. 

 
Os autores jovens recebem com agrado esta intersecção auto-consciente de identidades 

públicas e privadas porque estão ansiosos para concluir o trabalho de identidade que eles 
entendem ser parte do crescimento. Como parte de uma sociedade que constantemente lhes 
lembra que eles não são crianças, mas ainda não são adultos, tendem a ver-se como os 
projectos que podem ser refeitos em resposta a avaliações internas e externas. Experimentar e 
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brincar com as suas identidades online em espaços públicos é especialmente gratificante por 
ser visto como menos arriscado, mas potencialmente com mais validação do que experiências 
em outros ambientes. 

 
As páginas pessoais têm sido utilizadas pelos jovens autores para se envolverem 

directamente com os desafios da formação da identidade que são comuns à adolescência nas 
culturas ocidentais. Durante a adolescência, muitos jovens avançam para além do próprio 
sentido estável e seguro incutido pela família e começam a desenvolver a sua própria visão, 
mais personalizada, de si e do seu potencial. As emoções são vivenciadas de forma intensa e 
muitas vezes são mais negativas no início da vida. Os sites pessoais, para alguns autores, 
fornecem um ponto de estabilidade neste momento de mudança, ao mesmo tempo que 
facilitam o crescimento pessoal, constituindo o processo de formação da identidade. 

 
De certa forma, manter páginas pessoais e blogues tem a mesma utilidade que o consumo 

de media tradicional, especialmente o ouvir música que tem sido utilizado por adolescentes 
durante décadas. Por exemplo, tem sido demonstrado que o consumo de média ajuda a 
identificar adolescentes com uma cultura jovem e "sentir-se ligado a uma rede maior de 
contactos, que é unida por certos valores da juventude e interesses específicos.". Num 
contexto online, os autores trabalham para sentimentos de ligação não apenas pela cultura 
jovem de consumo (através de sites específicos, por exemplo), mas também pela apropriação 
e integração de símbolos culturais da juventude nos seus sites pessoais. Os seus sites 
permitem não apenas transmitir para outros jovens as suas preferências culturais, mas também 
servem como indícios para si próprios.  

 
Os jovens usam intencionalmente as suas experiências privadas de média, como ouvir 

música, “envolvendo-se directamente com questões de identidade.” Ouvir música durante o 
tempo solitário proporciona "uma terra de fantasia para explorar possíveis eus”.  

 
Nos seus sites pessoais, os autores jovens sugerem que este tipo de jogo de identidade 

pode ser levado mais longe, porque pode manifestar-se virtualmente no ecrã para que outros 
possam ver e comentar. As identidades são, portanto, não simplesmente imaginações, mas 
visualmente e publicamente reconstituídas para si e para os outros, mesmo quando os jovens 
se sentam nos confins privados dos seus quartos ou outros espaços pessoais.  

 
Os sites pessoais oferecem uma variedade de experiências de aprendizagem informal. 

Mais importante ainda, os autores jovens dizem que aprender sobre si mesmos e a 
introspecção genuína são as maiores recompensas e razão de ser da autoria online, pois são 
forçados a reflectir sobre quem são e como querem ser vistos por outros. O desenvolvimento 
da identidade e a auto-aprendizagem operam em conjunto e os sites pessoais permitem não só 
arquivar mas também impulsionar este processo. 

 
Como produtores de mensagens, os autores jovens que produzem os sites pessoais 

aprendem gradualmente a criar as identidades e as imagens que querem que os outros vejam. 
Aprendem como usar os símbolos culturais para seus próprios fins enquanto, ao mesmo 
tempo, aprendem as habilidades tecnológicas necessárias para criar essas representações. Ao 
fazê-lo, fazem escolhas que vão reflectir sobre como os outros os vêem e, portanto, são 
empurrados para pensar criticamente sobre o tipo de auto-declarações que oferecem através 
dos seus sites pessoais. Em alguns casos, as apresentações que oferecem são mal recebidas 
pelos visitantes e a repreensão por parte dos visitantes empurram os jovens autores a 
considerar que os actos de codificação e descodificação de mensagens podem divergir uns 
dos outros, e revelam como os criadores de mensagens em qualquer contexto devem trabalhar 
para atribui significado aos seus textos. Ao tentar agradar ao público e solicitar feedback, 
aprendem a negociar uma cultura orientada à imagem. Isto é cada vez mais importante pois o 
mundo é dominado pelos média, e existem cada vez menos espaços físicos existentes para se 
ligar e explorar a partilha de preocupações culturais. 

 
A Internet não foi certamente pioneira de expressão da juventude, mas manifesta a 

expressão da juventude mais abundante e célebre do que nunca.  
 
Como Buckingham, Herring e Willett imploram, devemos hesitar em considerar exóticas 

estas práticas dos jovens ou dos produtos, mas é certamente tentador quando muitos de nós 



Mestrado em Comunicação Educacional e Multimédia 

Medias Digitais e Socialização – Actividade 3 

Clara Pereira | Emanuel Silva | Maria Lisete Lapa 8 

não convergimos para construir os tipos de expressão criativos que testemunhamos online 
entre jovens. Mas também devemos prestar muita atenção às expressões da juventude online, 
sites de construção de significados e produção de identidade, pois ouvir o que os jovens têm a 
dizer sobre as suas experiências de produção cultural produz uma valiosa e insubstituível 
perspectiva de como nós nos esforçamos para compreender a evolução do papel das novas 
tecnologias na adolescência contemporânea. 


