4.1.

Apresente-se para o mundo

Identidade

O estado de possuir características de identificação únicas, não
possuídas por nenhuma outra pessoa. As características
individuais pelas quais uma pessoa ou coisa é reconhecida.18

Cada um tem a sua própria identidade, que é determinada por uma longa lista de
características. Nomeie quantos aspectos conseguir, que identifiquem quem é você na
vida real.

PASSAPORTE
NOME:
CARACTERÍSTICAS
DISTINTIVAS:
QUERO SER:

INTERESSES:

OUTROS:

Tal como no mundo offline, criamos uma identidade online
quando estamos conectados na Internet.

1

fotos que publica de si mesmo/a

2

Quando está online, sua
identidade é formada por
vários aspectos diferentes.
Consegue enumerar
alguns?

3
4
5
6
7
8

18

Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity, acessado em 8/11/2012.
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Daniel Solove
O Futuro da Reputação
“As fofocas podem
prejudicar
injustamente a
reputação de uma
pessoa; normalmente são
constituídas por meias
verdades e histórias
incompletas”.19

A sua reputação online se baseia
essencialmente nas informações - que as
pessoas descobrem a seu respeito, em
dados que você mesmo publica e nas suas
fotos que estão disponíveis na Internet.

O meu perfil nas redes
sociais?
É a minha identidade
online.
Ľuboš

As informações que os outros encontram na Internet podem transmitir uma imagem
errada a seu respeito. Claro que muita desta informação pode ter sido retirada do contexto. Mas isso não interessa, porque a partir do momento em que alguém tenha visto
uma fotografia sua ou um conteúdo a seu respeito, esta já terá formado uma opinião.

Qual é a impressão que estas imagens transmitem?

Sei que universidades, estágios/empregos
vão procurar informações minhas na
Internet, por isso decidi criar um perfil
realmente forte e positivo. Já que eles vão
procurar informações a meu respeito, mais
vale eu tirar proveito disso e mostrar o que
eu quero que eles vejam!

Existem outras situações em que o seu perfil
online pode ser usado de maneira positiva?

Estar online é o máximo. Nenhum dos meus
amigos gosta da mesma música que eu, e alguns
acham que me visto de forma estranha. Mas,
na Internet sou aceito e posso conhecer outras
pessoas que pensam como eu, que me percebem.
Não preciso fingir ser alguém que não sou.

19

30

Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Eu, eu e só eu

Persona

O tipo específico de personalidade que uma pessoa aparenta
ter e que é muitas vezes diferente da sua personalidade na vida
real ou em privado.20

A sua identidade não é fixa. Não só pode mudar com o tempo, como uma pessoa pode gerenciar
múltiplas identidades, dependendo do contexto em que se encontra. Você consegue descrever as
várias identidades que adota nas seguintes situações?

Em casa

Na escola

VOCÊ

No seu bairro

(por exemplo: com os seus pais,
avós, os seus irmãos e irmãs)

No mercado de
trabalho

Jovem responsável

Nas comunidades
das redes sociais

Trabalhador estudante
Trabalha na padaria do
bairro aos fins de semana

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona, acessado em
19/12/2012.
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Selecione quatro das “diferentes” identidades que adota no exercício anterior
e preencha as informações no diagrama abaixo.
Situação:

Situação:

Características:

Características:

VOCÊ

Como me comunico:

Como me comunico:

Atividades:

Atividades:

Situação:

Situação:

Características:

Características:

Como me comunico:

Como me comunico:

Atividades:

Atividades:

Muitas redes sociais oferecem aos seus usuários a possibilidade de classificarem os amigos
virtuais em diferentes “grupos” e escolher o tipo de conteúdo que pretendem compartilhar com cada
grupo. Que grupos acha útil criar e qual o nível de acesso que daria aos seus “amigos” de cada grupo?

Tipo de grupo
1

Nível de acesso

Colegas de escola mais próximos

2
3
4
5
6
7
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4.3.

e?

A verdade e apenas a verdad

Engano

Significa agir de forma a levar outra pessoa a acreditar em
alguma coisa que você mesmo sabe que não é verdade.21

Quando construímos as nossas identidades online, surge frequentemente a questão de saber até
que ponto precisamos fornecer dados verdadeiros sobre quem somos. Onde é que colocamos a linha
que separa nossas identidades concebidas conscientemente e a “Identidade Enganadora”?
O que pensa sobre os cenários descritos a seguir? Concorda com os atos destas pessoas? Será
que é aceitável fazer isto? Poderiam ter agido de outra forma?
Sarah tem 12 anos, mas quer muito ter uma conta no Facebook. Como os termos e condições
do site estabelecem que ela tem de ter pelo menos 13 anos, ela cria um perfil em que se
apresenta como uma jovem de 18 anos.

É aceitável? Por quê?
Uma forma melhor de agir teria sido...

Embora o Tom seja um garoto que gosta de grandes farras, criou um perfil no LinkedIn
que apresenta apenas as habilitações acadêmicas que possui e alguns passatempos que
poderão ajudar os empregadores a oferecerem um emprego. Não descreve que gosta de
dançar e de ir a festas, porque acha que isso poderia transmitir a impressão errada.

É aceitável? Por quê?
Uma forma melhor de agir teria sido...

Embora a rede social em que a Laura quer se registrar lhe peça o nome verdadeiro, ela opta
por usar um nome falso.

É aceitável? Por quê?
Uma forma melhor de agir teria sido...

21
Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html, acessado em 8/11/2012.
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O Bart tem um problema que não quer discutir com os pais ou amigos. Vai a uma rede
de apoio online, escondendo a sua identidade, para poder falar abertamente.
É aceitável? Por quê?
Uma forma melhor de agir teria sido...

Na escola, o David é sempre muito tímido mas, quando joga o seu jogo favorito online,
ele simplesmente adora liderar e jogar contra os outros jogadores.
É aceitável? Por quê?
Uma forma melhor de agir teria sido...

A Julie acaba de inaugurar um restaurante. Para incentivar potenciais clientes a virem
jantar, ela cria um perfil com um nome diferente, escreve uma avaliação muito positiva
do restaurante e incentiva familiares e amigos a fazerem o mesmo.
É aceitável? Por quê?

Uma forma melhor de agir teria sido...

A Anne e a Sophie são grandes adeptas da trilogia do Senhor dos Anéis. Elas se
comunicam com outros fãs online, fingem que são descendentes dos Elfos e apresentamse como Amarië e Aredhel.
É aceitável? Por quê?

Uma forma melhor de agir teria sido...
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