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Enfim, encerra-se mais uma página, mais um capítulo, mas a jornada ainda não 

chegou ao fim. Vivemos em um processo de constante aprendizagem, pois entender a 

evolução do mundo é uma busca que pode nos manter jovens para sempre. 

We all want to be young. 
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RESUMO 

 

O tema deste trabalho é a construção da identidade pós-moderna pelos jovens da 

Geração Y. Está delimitado à forma como esses jovens, por meio das postagens que 

produzem, curtem e compartilham, representam suas identidades no Facebook. A 

pesquisa tem como problemática a questão “Quais as características da identidade pós-

moderna mais evidentes nos perfis dos jovens da geração y no Facebook? 

Para responder a este questionamento de pesquisa, tem-se como objetivo geral 

compreender de que maneira os jovens da geração Y constroem sua identidade na rede 

social digital Facebook. Além disso, foram estabelecidos objetivos específicos: a) 

identificar os conteúdos mais consumidos pelos jovens que interferem na construção de 

sua(s) identidade(s); b) categorizar as postagens de acordo com as características do 

período pós-moderno; c) analisar quais as identidades que os jovens Geração Y 

pretendem representar ou promover através do Facebook. A pesquisa foi desenvolvida 

por meio da metodologia de natureza qualitativa que se utiliza de observação encoberta 

e não participante no ambiente online, e categorização inspirada na análise de conteúdo 

(BARDIN, 1977) em um corpus de quatro perfis de jovens que fazem parte do grupo 

Box 1824 no Facebook, nascidos no período que compreende a chamada Geração Y, 

segundo Tapscott (1999) entre os anos 1980 e 2000. A observação foi desenvolvida em 

um período de uma semana, entre 21 e 28 de outubro de 2013. Os perfis foram 

analisados por meio da observação encoberta online, com categorização das postagens 

(imagens, textos, conteúdo original postado pelo perfil), e dos compartilhamentos (de 

conteúdos e páginas curtidas) para compreender qual identidade esses jovens tentam 

construir perante seus amigos e seguidores na mídia social. 

 

Palavras-chave: identidade pós-moderna; Facebook; Geração Y; redes sociais digitais 

 

ABSTRACT 

The current dissertation theme is the postmodern identity construction of the Generation 

Y young people. It’s delimitated how this people represent their identities on Facebook 

by producing, liking and sharing posts. The problem research question is “How the 

young people from Y generation construct their identity on Facebook?”. To answer that 

research question, the overall purpose is to understand how the Generation Y young 

people construct their identity on the digital social network. Besides, there are specific 

purposes established: a) identify the most consumed contents by young people that 

interferes on their identity construction; b) categorize the posts according to postmodern 

characteristics; c) analyze which the identities that the Generation Y young people 

intend to represent or promote through the Facebook. The research was developed 

through the qualitative nature methodology that uses cover and not participating 

ambient online observation, and categorization inspired on the analysis of content 

(BARDIN, 1977) in a corpus of 4 young people profile that are part of the group Box 

1824 on Facebook, born on the period that comprehends the called Generation Y, by 

Tapscott (1999) between the years of 1980 and 2000. The observation was developed in 

a period of a week, between October 21st and 28th 2013. The profiles were analyzed 

through the cover online observation, with categorization of the posts (images, texts, 

original content posted by the profile), and of the sharing (contents and liked pages) to 

comprehend which identity these young people try to construct under their friends and 

followers on the social media. 

 

Keywords: post modern identity, digital social network; Generation Y; Facebook 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a revolução resultante do avanço tecnológico digital os meios de 

comunicação foram os que mais passaram por transformações. Houve uma significativa 

mudança na forma pela qual as pessoas se comunicam entre si, com a mídia e com as 

empresas e marcas. A comunicação mediada por computador (CMC) tornou a 

conversação entre as pessoas mais instantânea e imediata, diminuindo limites de tempo 

e espaço. A comunicação midiática agora não se limita aos meios de comunicação de 

massa, mas se dá cada vez mais por meio de processos mais horizontalizados e 

democráticos. Neste contexto, as redes sociais digitais são plataformas ligadas à 

necessidade do ser humano de se conectar com o outro, partilhando de idéias e 

afinidades em comum (PINHEIRO, 2008). 

Por ser uma maneira fácil e rápida de compartilhar informações, as redes sociais 

digitais são práticos meios para entrarmos em contato com as pessoas em qualquer parte 

do mundo. Mas nem sempre as informações compartilhadas são necessariamente 

relevantes. Situações cotidianas como um simples almoço, um pôr-do-sol ou até mesmo 

uma ida ao supermercado, hoje em dia, com um toque na tela do celular são publicadas 

diretamente nessas mídias. Se antes a intimidade era mais preservada e revelada 

somente aos amigos mais próximos, hoje em dia ela se tornou como uma espécie de 

diário virtual público, ao qual todos têm acesso através da internet. 

Essa constante necessidade de auto-exposição aliada a um certo narcisismo, com 

a necessidade de se auto afirmar no ambiente online para toda sua rede de contatos, 

acaba por confundir vida pública e vida particular (SIBILIA, 2008). Essa é uma das 

características da chamada geração Y ou millennials, jovens nascidos entre os anos 

1980 e 1990, que acompanharam o surgimento da internet, são filhos da revolução 

feminista e da revolução sexual, cresceram numa época de liberdade e de muita 

informação (HOWE, STRAUSS, 2000). A partir de um certo “imperativo de 

visibilidade” (SIBILIA, 2008), tudo passou a ser exposto e aquilo que não é exposto nas 

redes sociais digitais é como se não existisse. 

O Facebook, plataforma de rede social criada por Mark Zuckerberg em 2004, 

atualmente é a rede social mais utilizada no Brasil. O país também se destaca na 

quantidade de usuários, sendo 64,8 milhões, ocupando a segunda posição mundial das 
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redes sociais mais utilizadas no mundo
1
. Nessa rede, o usuário, através de suas 

postagens, cria uma timeline onde suas fotos, notícias, eventos dos quais participou, 

atividades que realizou e até mesmo namoros que iniciaram ou terminaram podem ser 

visualizados pelos amigos. Também é possível entrar em contato com a rede de contatos 

através do chat, curtir as atividades dos outros usuários, jogar games nos mais diversos 

aplicativos e ainda existe a possibilidade de se fazer check-ins, que nada mais é do que 

um mecanismo de geolocalização que informa onde o usuário se encontra. 

Para utilizar o Facebook, primeiramente é necessária a criação de um perfil 

público, ou seja, é a partir deste momento que ocorre o processo de construção 

identitária da persona
2
 no ambiente virtual. É ali naquele espaço que ela vai construir a 

representação de sua identidade, por meio de representações, conforme seus gostos, 

preferências e elementos característicos de sua personalidade ou individualidade 

(RECUERO, 2009, p. 25), ressaltando os atributos que melhor lhe descrevem, exaltando 

suas qualidades e criando um perfil, na maioria das vezes, esteticamente atraente aos 

olhos de quem o vê.  

Na sociedade pós-moderna em que vivemos, de acordo com Stuart Hall (2006), 

existe a possibilidade de o sujeito possuir diversas identidades. Como exemplo, 

podemos citar algumas características com as quais os jovens da Geração Y se 

identificam na atualidade, como “descolado, inteligente, alternativo, fashion, moderno, 

geek, bonito, hipster, engraçado”
3
, tudo isso junto e ao mesmo tempo, que por mais 

contraditório que possa vir a parecer, ainda assim o objetivo é ser diferente dos demais 

jovens, mas pertencendo a um grupo. São alguns adjetivos que utilizamos para 

caracterizar as multifacetadas formas de identidades que atribuímos ou que muitas vezes 

tentamos representar através de nossos perfis no ambiente online.  

Assim, o tema deste trabalho é a construção da identidade pós-moderna pelos 

jovens da geração Y. Está delimitado à forma como esses jovens, por meio das 

postagens que produzem, curtem e compartilham, representam suas identidades no 

Facebook . 

                                                 
1
 Fonte: Estadão. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/radar-tecnologico/2013/01/23/um-terco-

dos-brasileiros-tem-facebook-pais-se-torna-o-2o-em-numero-de-usuarios/>. Acesso em: 20 Maio de 

2013.  
2
 Persona (do latim persona), na psicologia analítica, é dado o nome de persona à função psíquica 

relacional voltada ao mundo externo, na busca de adaptação social. 
3
 Fonte: Zoom Digital. Disponível em: <http://www.zoomdigital.com.br/nerd-ou-geek/>  Acesso em 20 

Mai 2013 
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A pesquisa tem como problemática a questão “Quais as características da 

identidade pós-moderna mais evidentes nos perfis dos jovens da geração y no 

Facebook?”.  

Para responder a este questionamento de pesquisa, tem-se como objetivo geral 

compreender de que maneira os jovens da geração Y constroem sua identidade no 

Facebook. Foram estabelecidos objetivos específicos: a) identificar os conteúdos mais 

consumidos pelos jovens que interferem na construção de sua(s) identidade(s); b) 

categorizar as postagens de acordo com as características do período pós-moderno; c) 

identificar quais as identidades que os jovens Geração Y pretendem representar ou 

promover através do Facebook. 

A presente pesquisa justifica-se pela importância de entender o processo de 

construção identitária no ambiente digital e como isso interfere nas relações 

comunicacionais cotidianas. A pesquisa também se constitui em uma contribuição para 

o campo comunicacional no que tange ao tema da construção de identidade na pós- 

modernidade e redes sociais digitais. Após ser realizada análise de material 

bibliográfico, na pesquisa de estado da arte, foram encontrados alguns pesquisadores 

como João Freire Filho (2003), Liz et al (2012) e Manuela do Corral Vieira (2011) que 

já abordaram o tema, mas sem o enfoque na Geração Y. O principal diferencial desta 

pesquisa é tratar o jovem desta geração enquanto objeto de estudo e criador de 

identidades no ambiente das redes sociais digitais. 

O Facebook foi escolhido por ser uma rede social digital que está em ascensão 

no Brasil
4
, como apresenta a pesquisa da ComScore: o tempo que brasileiros gastam 

online nas redes sociais é de 36%, sendo o Facebook  o líder, chegando a 44 milhões de 

visitantes únicos em dezembro de 2012. A mesma pesquisa ainda mostra que a grande 

maioria dos usuários de internet no Brasil são jovens: 31% tem entre 18 a 24 anos e 

30% entre 25 a 34 anos
5
. 

Isso reforça a relevância desse trabalho em estudar a Geração Y, compreender 

como esses jovens interagem entre si e se expõem no ciberespaço é essencial para 

alcançarmos os objetivos propostos nesse trabalho. Na Figura 1 é apresentada a 

classificação etária dos usuários do Facebook no Brasil. 

                                                 
4
 Algumas pesquisas mais recentes mostram declínio do Facebook no mundo, mas no país ele mantém seu 

crescimento. 
5
 Fonte: ComScore. Disponível em: 

www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Brazil_Digital_Future_in_Focu

s. Acesso em 25 Mai 2013.  
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Figura 1 - Classificação etária dos usuários do Facebook no Brasil. 

 Fonte: SocialBankers 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da metodologia de natureza qualitativa 

que se utiliza de observação encoberta e não participante no ambiente online, que 

“representa a situação em que a função do pesquisador é apenas observar, mas os 

sujeitos sob observação não sabem que estão sendo observados” (JOHNSON, 2003).  

 

O trabalho de campo em espaços on-line pode utilizar a observação como 

único método de coleta de dados. A observação, contudo, é um método 

apropriado para se iniciar a coleta de dados gerais de um determinado 

ambiente, mas deve ser completada com outros métodos para aprofundar o 

conhecimento do objeto, elevar a credibilidade das descobertas e a validade 

das interpretações (JOHNSON, 2003, p.74). 

 

Foi realizada uma categorização inspirada na análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) em um corpus de quatro perfis de jovens que fazem parte do grupo Box 1824
6
 no 

Facebook, de ambos os sexos, nascidos no período que compreende a chamada Geração 

                                                 
6
 Box1824: agência especializada em pesquisas do comportamento jovem na faixa etária entre 18 a 24 

anos. 
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Y, segundo Tapscott (1999) entre os anos 1980 e 2000. A observação foi desenvolvida 

por um período de uma semana, entre 21 e 28 de outubro de 2013. Os perfis foram 

analisados por meio de observação encoberta online, com categorização das postagens 

(imagens, textos, conteúdo original postado pelo perfil), e dos compartilhamentos (de 

conteúdos e páginas curtidas) para compreender qual identidade esses jovens tentam 

construir perante seus amigos e seguidores na mídia social. 

O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro, são relacionadas as 

características da construção da identidade na Pós-modernidade, com foco na Geração 

Y.  No segundo, são desenvolvidas as noções que permeiam as lógicas da comunicação 

nas redes sociais digitais. No último capítulo, apresentam-se o percurso metodológico, o 

resultado da observação do corpus e da categorização das postagens e a interpretação 

dos resultados. 
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1 A IDENTIDADE PÓS-MODERNA 

 

Neste capítulo, abordaremos o tema identidade na pós-modernidade, segundo 

autores como Hall (2006), Silva (2009) e Bauman (2005), discutiremos sobre como a 

identidade dos atores se constrói no ambiente online e como ela é representada nas redes 

sociais digitais por meio das postagens, páginas curtidas, fotos entre outras atividades. 

 

1.1 A Pós-modernidade  

 

        Chamada também de modernidade fluida (BAUMAN, 2003) e dentre outros mais 

diversos nomes que recebe de autores na área, a pós-modernidade é assim chamada 

devido às transformações que ocorreram nas ciências, nas artes e nas sociedades 

avançadas desde 1950 (SANTOS, 1995). O Pós-moderno trouxe consigo grandes 

transformações que modificaram a vida do individuo e a forma como este se relaciona 

com a sociedade em geral. 

 

Numa conjuntura histórica habitualmente conceituada como tardo moderna, 

neo-moderna ou pós-moderna, temos consciência de que nossas disposições 

corporais, a maneira como articulamos nosso discurso, nossas opções de 

férias e lazer, nossas preferências em termos de música, cinema, TV, roupa, 

comida, qualquer objeto ou expressão cultural submetido a julgamento de 

gosto, serão avaliados como principais indicadores de nossa personalidade, 

de nossa individualidade (FILHO,2003, p.72) 

 

         Bauman (2001), interpreta a pós-modernidade como sendo líquida e fluída, na 

qual a velocidade dos acontecimentos e informações é muito mais importante do que a 

duração dos fatos em si. Suas principais características são a individualização, o 

hedonismo, o desapego e o forte apelo consumista, “uma sociedade-cultura de consumo, 

que reduz o indivíduo à condição de consumidor como consequência da automatização 

do sistema de produção” (SIQUEIRA, 2005). 

          Outro autor que corrobora com Bauman é Jameson (2005), que considera o 

indivíduo sendo muito mais aparência do que conteúdo, revelando toda a 

superficialidade existente da pós-modernidade. 

          A tecnologia da informação invadiu o cotidiano do homem pós-moderno 

saturando-o de informações, imagens e signos. Vivemos numa época em que preferimos 

o simulacro, a reprodução técnica pois ela intensifica o real, na qual a aparência é mais 

bem quista do que o objeto em si. (SANTOS, 1995) 
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            Recentemente em uma entrevista concedida para a Revista Glamour
7
, Roberto 

Justus
8
 disse que: “Não basta ser, tem de parecer”. Referindo-se em uma entrevista de 

emprego, entr dois candidatos com experiências e currículos semelhantes o critério 

decisivo de contratação é aparência, ou seja, podemos notar a importância e o impacto 

que a imagem tem atualmente na sociedade pós-moderna. 

            Percebemos então, que estamos numa constante manutenção de uma aparência, 

mesmo que inconscientemente, seja através de uma peça de roupa, do último aparelho 

de telefone celular da moda adquirido, dos livros de cabeceira que possuímos e até 

mesmo do tipo de lugares que costumamos frequentar, nossas escolhas estão 

relacionadas a nossa individualidade que formam uma identidade que passamos a 

transmitir para o restante da sociedade. 

 

1.2 A Construção da identidade 

 

Quando pesquisamos o significado da palavra identidade no dicionário Aurélio, 

encontramos a seguinte definição: “conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma 

pessoa”, em outras palavras, aquilo que faz da pessoa ser quem ela é, tornando-a única 

através de sua individualidade ou personalidade. 

Stuart Hall (2006) nos apresenta três concepções de identidade ao longo da 

história, a primeira concepção é a do sujeito iluminista que apresentava uma ideia de 

identidade mais rígida, inalterável onde o indivíduo nascia com uma identidade pré-

definida e assim permaneceria ao longo de toda sua vida independente de seus 

aprendizados, experiências vivenciadas ou bagagem cultural. 

A segunda concepção apresentada é a do sujeito sociológico e surgiu na 

sociedade moderna, quando a identidade começou a ser vista como uma forma de 

“interação do eu com a sociedade” e se moldaria conforme a interação do indivíduo com 

os mundos culturais exteriores. 

 

 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

                                                 
7
 Fonte: Revista Glamour. Disponível em: 

<http://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/noticia/2013/09/ajuda-gente-roberto-justus.html > 

Acessado em 12 de Outubro de 2013. 
8
 Roberto Justus:  publicitário, empresário e apresentador de televisão brasileiro. CEO e sócio-fundador 

do Grupo Newcomm, é sócio do grupo inglês WPP, um dos maiores conglomerados de comunicação do 

mundo. 



16 

 

autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação de “outras pessoas 

importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos dos mundos que ele habitava. (HALL, 2006, p.11) 

 

 

A terceira e última concepção de identidade apresentada é a do sujeito pós-

moderno, nela o sujeito torna-se fragmentado, não existe apenas uma única identidade 

mas sim uma diversa gama de máscaras que o indivíduo pode utilizar conforme a 

ocasião. 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. Dentro de 

nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 

modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se 

sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até a 

morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos 

ou uma confortadora "narrativa do eu”. (HALL, 2006, p.13) 

 

Se de acordo com Bauman (2005, p.51) “houve um tempo em que a identidade 

humana de uma pessoa era determinada fundamentalmente pelo trabalho produtivo 

desempenhado na divisão social do trabalho”, atualmente a identidade é caracterizada 

por sua pluralização e multifacetadas formas de ser do indivíduo. No entanto, segundo 

Filho (2003), de alguma maneira todos nós estamos envolvidos no processo de 

construção ou manutenção de uma aparência, de algum estilo ou de uma imagem, que 

ao mesmo tempo que seja único e singular, seja socialmente aceito pelos demais. 

Assim, “a pós-modernidade propiciou que as identidades se formassem em torno 

do lazer, da aparência, da imagem e do consumo” (NÓBREGA, 2010). Um dos fatores 

que possibilitaram esta situação foi a comunicação mediada pelo computador (CMC), e 

o fato de as redes sociais digitais tornarem-se um dos principais palcos para a 

construção identitária, no qual o sujeito assume o papel tanto de diretor quanto de ator 

de sua ‘peça’, construindo assim uma narrativa pós-moderna de si mesmo. 

 

A identidade está em tudo. É representada na cultura de consumo, em que a 

materialidade do consumo é quem sustenta a identidade. É também 

representada nos livros, filmes, na difusão do multiculturalismo. Está em 

tudo e em todo lugar, de forma marcante ou sutil. (NÓBREGA, 2010, p.97) 

 

 Portanto, podemos perceber que o processo de construção identitária envolve 

também a concepção que a pessoa faz de si. Por meio de elementos como páginas 

curtidas, atividades realizadas, posts criados, fotos postadas, há sempre uma referência 

do ator criando uma narrativa pós-moderna de si e construindo assim, uma ou mais 
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identidades virtuais que almeja passar à sua rede de contatos. Por mais que esta 

identidade não se assemelhe à sua real
9
 . 

 

         As facilidades de criação de uma identidade virtual nesses sites – com a 

inserção de dados que não passam por nenhum processo de validação além 

do endereço de email – possibilitam a montagem de diferentes personas e o 

estabelecimento de vínculos interpessoais não obrigatoriamente baseados 

nos relacionamentos pré-existentes. (AGUIAR,2007, p.11) 

 

A identidade virtual não é separada da real, o que ocorre é uma complexificação 

do real. Segundo Castells (2003), estamos vivendo uma virtualidade real e não uma 

realidade virtual, como se pensava que seria a vida na era das tecnologias digitais. Isto 

quer dizer que a vida virtual se torna real, podemos perceber isso nos últimos 

acontecimentos políticos
10

 que mobilizaram todo o país, onde através da mobilização 

pelas redes sociais digitais, principalmente Twitter e Facebook, o mundo virtual 

possibilitou que dezenas de pessoas com os mesmos propósitos, se encontrassem e 

lutassem pelos seus direitos e levassem toda essa revolta e indignação com o país às 

ruas. No gráfico da Figura 2 a seguir é revelado o número de pessoas confirmadas 

envolvidas nos protestos.  

 

Figura 2: Gráfico referente ao número de indivíduos presentes nas manifestações de junho. 

 Fonte: Folha de São Paulo. 

                                                 
9
 Este trabalho não tem como objetivo verificar a veracidade dessas identidades, mas sim perceber como 

são construídas no espaço online. 
10

 Fonte: Folha de São Paulo: FolhaDisponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/114784-

cinco-cidades-baixam-passagem-apos-protestos.shtml.> Acessado em: 07 de Outubro de 2013 
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1.3 Características do jovem pós-moderno – Geração Y 

 

 O período pós-moderno, segundo Tapscott e Willians (2007), é marcado pelas 

diferentes gerações que são classificadas conforme sua data de nascimento durante 

determinados períodos ao longo da história. Elas são classificadas em: Sênior (nascidos 

entre 1925 a 1945); Baby Boomers (de 1946 a 1964); Geração X (de 1965 até final da 

década de 70) e Geração Y (entre 1980 a 2000). 

 

Dentre cada período determinado para uma geração foram traçados padrões 

de comportamento, sendo que se relevam aspectos como habilidades com a 

tecnologia, hábitos de consumo, potencial de liderança dentro de uma 

organização ou grupo, como se relacionam com os indivíduos e o mundo, 

enfim, circunstancias que geralmente diferenciam uma geração da outra 

(LIZ, SANTOS, JOHN, 2012, p. 3). 

 

 Formando uma linha do tempo, duas gerações marcantes que construíram um 

cenário fértil para o surgimento da Geração Y/ Millennials/ Geração 2.0/ Geração net/ 

entre diversos outros nomes, foram os avós dos Y, os chamados Baby Boomers nascidos 

no período pós-guerra (CALLIARI, MOTTA, 2012). Já os pais dos Y, por sua vez, são 

a Geração X que nasceram em meio à Guerra Fria e vivenciaram profundas mudanças 

comportamentais e culturais. 

 Percebe-se então que, apesar do período histórico convencionado, as gerações 

evoluem a medida que grandes acontecimentos políticos, socioeconômicos ou culturais 

afetam a sociedade. 

 Atualmente com vinte e poucos anos, os jovens Y, ao contrário das outras 

gerações, já cresceram conectados à rede mundial de computadores. Podemos então 

perceber o impacto que essa geração tem sobre as outras. Essa foi a primeira geração 

que não precisou dominar as máquinas, pois nasceram numa época em que as 

residências já possuíam itens como televisão, computador e outras tecnologias
11

. 

 Os recursos tecnológicos possibilitaram a essa geração a capacidade de realizar 

múltiplas tarefas ao mesmo tempo (CALLIARI, MOTTA, 2012): é comum vermos essa 

geração realizando alguma leitura enquanto está conectada ao Facebook, conversa com 

os amigos e escuta música pelo celular. 

                                                 
11

 Fonte Galileu: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-

GERACAO+Y.html Acesso em 05 Jun 2013. 
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 “Os Y são mais livres para fazer o que querem porque não costumam atrelar 

ninguém nem nada a juízos pessoais de cunho moral. Por esse desprendimento, eles 

experimentam mais e se expõem a diferentes ambientes. O mundo é sua casa.” 

(CALLIARI, MOTTA, 2012). Um desses ambientes seria o digital, por terem nascido 

desfrutando da internet, eles não sabem as consequências que essa autoexposição vai 

acarretar futuramente. 

A forma como esses jovens da geração Y consomem produtos, marcas e 

conteúdos em seus espaços nas redes sociais digitais está relacionada, acreditamos, ao 

processo de representação de suas identidades no ambiente online. Esses processos 

envolveriam estratégias nem sempre conscientes que visam mostrar aos amigos como 

gostariam de ser vistos e percebidos. Os likes
12

, compartilhamentos e postagens no 

Facebook nos poderão dizer que tipo de identidade está sendo construída/representada 

pelos atores observados na pesquisa. 

 

 

1.4 O Consumo como fator de construção identitária e manutenção de um estilo de 

vida 

 

A respeito das diversas identidades que o individuo pode assumir na sociedade 

pós moderna, o conceito de estilo de vida vem sendo empregado para determinar e 

categorizar as determinadas escolhas referentes aos bens materiais e de consumo que 

uma pessoa faz. Por isso, para Nóbrega (2010), “a pós-modernidade propiciou que as 

identidades se formassem em torno do lazer, da aparência, da imagem e do consumo”, 

ou seja, da manutenção de um estilo de vida. 

 

Em linhas gerais, o estilo de vida reflete a sensibilidade (ou a atitude) 

revelada pelo individuo na escolha de certas mercadorias e certos padrões de 

consumo e na articulação desses recursos culturais como modo de expressão 

pessoal e distinção social. Nesse sentido, o termo encerra uma dimensão 

antropológica, sinalizando que nossa individualidade e nossa identidade são 

moldadas dentro de escolhas e estruturas coletivas mais amplas 

(NÓBREGA, 2003, p.73). 

 

 

Notamos que o conceito está vinculado com a construção identitária do sujeito, 

“com a pluralização dos contextos de ação e a diversidade de autoridades, a escolha de 

                                                 
12

 Likes: espécie de botão que quando gostamos de alguma postagem clicamos nele e passamos a ‘curtir’ a 

postagem. 
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estilo de vida é cada vez mais importante na constituição da auto-identidade” 

(GIDDENS, 2006), podemos então perceber que as palavras estilo de vida e identidade 

andam lado a lado. 

 Pois como diz Bauman (2008), “na sociedade de consumidores, ninguém pode 

se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria”, ou seja, precisamos ser vistos como 

bens de consumo vendáveis, no sentido subjetivo da palavra. Mais do que utilizarmos 

acessórios, devemos ser assim como um produto, sermos atraentes e se através da 

embalagem não for possível se destacar, nosso conteúdo deve ser interessante o 

suficiente e estar em constante atualização, para que assim possamos estar mantendo 

nossa rede de relacionamentos. Assim para Liz et al (2012, p.5), “quanto mais uma 

pessoa se tornar atraente, mais relacionamentos ela terá nessa rede. Para isso, é preciso 

que ocorra uma mudança frequente na identidade.” 

Recentemente, Sophia Coppola em sua mais nova obra, baseada no livro 

homônimo de Nancy Jo Sales, intitulada The Bling Ring - A Gangue de Hollywood 

(Figura 3), nos mostra uma quadrilha de cinco jovens adolescentes de classe média alta, 

que assaltavam casas de celebridades, no qual sua motivação era muito mais complexa 

do que a atração pelo brilho da riqueza. Imersos numa cultura de adoração a 

celebridades, os ladrões transpuseram as fronteiras da privacidade dos ídolos com a 

intenção de experimentar o estilo de vida do estrelato (SALES, 2013). 

“Ela queria fazer parte daquele estilo de vida, o estilo de vida que todos nós 

mais ou menos queremos ter.” Bling Ring – A Gangue de Hollywood (2013). A 

epígrafe é um relato verídico de Nick Prugo a respeito de Rachel Lee, outra acusada no 

caso da quadrilha Bling Ring
13

. Os roubos aconteceram entre outubro de 2008 e agosto 

de 2009. Foram, no total, US$ 3 milhões em jóias, dinheiro e objetos de grife como 

sapatos, bolsas, make-up, perfumes e lingeries de marcas como Chanel, Gucci, Tiffany e 

Yves Saint Laurent eram o foco dos roubos. O dinheiro em espécie era gasto nos 

mesmos lugares luxuosos que as celebridades costumavam frequentar e os resultados 

dos roubos eram expostos nas redes sociais digitais como Twitter e Facebook. 

Esses jovens, como a maioria da Geração Y, sofreram com a ausência dos pais, 

cresceram sendo donos de seus quartos e com a chave de casa em mãos, pelo motivo 

                                                 
13

  Fonte:Guia da Semana. Disponível em: < http://www.guiadasemana.com.br/cinema/galeria/conheca-

os-membros-de-bling-ring-na-vida-real> Acessado em: 12 de Outubro de 2013. 
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desta geração não ter enfrentado grande crises históricas e problemas sócio políticos 

como os Baby Boomers e a Geração X (BOX1824, 2011). 

Algumas questões da pós-modernidade são apresentadas no decorrer do filme, 

como por exemplo, o consumo como fator de construção de uma identidade, aqui no 

caso o de uma celebridade, e o narcisismo explorado através das redes sociais digitais, 

quando os bens roubados eram expostos nos mesmos locais que as celebridades 

costumavam frequentar como bares, casas noturnas e restaurantes. 

Figura 3: Frames retirados do trailer do filme The Bling Ring – A Gangue de Hollywood 

Fonte: Youtube  

 

As melhores festas, flashes, paparazzis, fotos nas mais diversas revistas de 

fofocas, carros luxuosos, vestidos caríssimos, acesso aos mais incríveis eventos e 

premiações, vip-pass
14

, e tudo mais o que uma celebridade tem direito. Era isso o que 

aqueles jovens queriam experimentar, o estilo de vida de ser como uma celebridade.  

Corrobora o que diz Granja (2013), que afirma que a Geração Y é por essência 

digital e que vive sob a ótica da vida editada perfeita através dos frenéticos 

compartilhamentos nas redes sociais digitais. Ou seja, é uma geração que valoriza o 

simulacro, manipulam suas fotografias em programas ou aplicativos de edição de 

imagens em seus celulares ou computadores, para depois se expor, ou pelo menos tentar 

aparentar uma vida perfeita para sua rede de relacionamentos online em troca de likes. 

                                                 
14

 Vip-pass: acesso exclusivo a certos eventos. 
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As mídias sociais criaram uma silenciosa e acirrada disputa entre as pessoas 

para mostrar quem aparenta ter a vida mais bacana. Pensamos que estamos 

felizes com o que temos até nos depararmos com um update na rede social 

que sussurra o contrário: você poderia ser mais interessante. Não para você, 

claro, mas para os outros. De que adianta ser feliz sem platéia? Compartilhar 

um ideal de vida é a cauda de pavão virtual – e nem sempre corresponde à 

realidade (PONTO ELETRONICO, 2013, online). 

  

 

A partir do filme Bling Ring – A Gangue de Hollywood, que mostra 

circunstâncias extremas de adoração a um determinado estilo de vida e talvez alguns 

transtornos psicológicos mais severos, podemos notar um tema que assola a vida do 

indivíduo pós-moderno, a questão da privacidade, de saber até que ponto o indivíduo 

que se expõe, ou que é exposto, tem sua privacidade garantida nos dias atuais.
15

 

No próximo capítulo, abordaremos as principais características do ambiente 

online, especificamente das redes sociais digitais, que potencializam alguns traços da 

identidade pós-moderna e são fundamentais para a compreensão da construção da 

identidade pelos jovens da Geração Y em suas redes na internet. 

 

 

                                                 
15

  Apesar da pesquisa abordar em alguns pontos o assunto privacidade na pós-modernidade, esse não é 

um dos objetivos propostos nesse trabalho. 
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2 REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

Neste capítulo apresentaremos as definições e principais características das redes 

sociais digitais, e sua interface com a pós-modernidade. Discutiremos também sobre a 

lógica das interações em redes a partir do ponto de vista de autores como Recuero 

(2009), Freitas (2010), Pinheiro (2008). É apresentada também a plataforma de rede 

social Facebook falando sobre sua criação e seu funcionamento. 

 

 

2.1 Redes sociais: definição e características 

 

Relembrando a célebre frase do filósofo grego Aristóteles, “O homem é um 

animal social”. Portanto, necessitamos conviver em contato com outras pessoas, 

resultando assim na interação social através da troca de ideias, informações e interesses 

que serão mantidos por afinidades em comum (UEBE, 2013). 

Quando falamos em rede social, é necessário lembrarmos desde antes da criação 

da internet. Rede social remete aos primórdios da civilização, onde o homem se reunia 

em grupos para garantir a sobrevivência partilhando de interesses em comum. 

Para Freitas (2010) rede social “é uma das formas de representação dos 

relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si, em forma de rede ou 

comunidade”. Pode ser melhor compreendida também “como um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos), que são os nós da rede, e suas 

conexões (interações ou laços sociais)” (WASSRMAN et al., 1994, apud 

RECUERO,2009 p. 26). 

 

Com o surgimento da internet, passou a existir a possibilidade das interações 

sociais serem mediadas pelo computador. Neste sentido, as redes sociais 

“são ferramentas online que os usuários utilizam para compartilhar opiniões, 

ideias, experiências, gostos, hábitos, amigos. Elas funcionam como 

ambientes para relacionamentos em que os participantes criam seus perfis e 

interagem com as pessoas ou grupos de interesses comuns formando ou não 

comunidades” (PINHEIRO, 2008, p 103). 

 

Neste espaço, o ambiente digital, segundo Recuero (2009), é onde o ator 

moldará sua identidade através de seu profile, transmitindo suas impressões sobre os 

mais diversos assuntos e construindo um espaço de interação entre os usuários de sua 

rede de contatos.  



24 

 

Para um ator adentrar numa rede social digital é necessário possuir 

primeiramente um login e senha. Realizado o cadastro, uma vez dentro da rede será 

solicitada a criação de um perfil no site onde todas as interações que o usuário realizará 

na rede social serão associadas ao ator. 

 Recuero (2009) descreve esse momento como o processo de construção 

identitária da persona para o ambiente virtual. A primeira rede social que se tem notícias 

que possibilitou a criação de um perfil virtual foi a Sixdegress em 1997, esse novo 

modelo de rede social foi a primeira a permitir a visualização do perfil de terceiros e 

tinha como objetivo expandir a rede de contatos através das amizades que os usuários 

possuíam (OLIVEIRA, 2011). 

A interação social, troca de mensagens, comentários, publicação de fotos, 

aceitação de pedido de amizades, só acontece através dos laços sociais existentes entre 

os atores que formam uma rede social. Para Recuero (2009), uma rede social na internet 

é constituída de três elementos: atores, conexões e a exposição pública das redes de 

cada ator. Esta exposição é que impacta diretamente na questão identitária nos espaços 

digitais online. 

 

2.2 O Facebook como ambiente de construção da identidade 

 

No ano de 2004 Mark Zuckerberger, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Cris 

Hughes, ainda estudantes da Universidade de Harvard, fundam a rede social digital 

Facebook, que inicialmente funcionaria de forma restrita, apenas para estudantes de 

Harvard. Com o passar do tempo, a rede foi se expandindo começando a ganhar 

destaque entre outras universidades, até que em 2006 qualquer usuário com mais de 13 

anos poderia criar seu perfil no site.
16

 

Foi batizado com esse nome devido ao fato de que em algumas universidades 

dos Estados Unidos eram distribuídos aos estudantes, no início do ano letivo, um “livro 

dos rostos” (tradução literal para Facebook) que seria uma forma dos alunos se 

conhecerem uns aos outros
17

. 

                                                 
16

 Fonte: Natanael Oliveira. Disponível em: http://www.natanaeloliveira.com.br/a-historia-das-redes- 

sociais. Acesso em: 28 Mai 2013 
17

 Fonte: Agencia RS. Disponível em: http://www.agenciars.com.br/blog/historia-do-facebook-mark-

zuckerberg/. Acesso em: 03 Jun 2013. 

 

http://www.natanaeloliveira.com.br/a-historia-das-redes-%20sociais
http://www.natanaeloliveira.com.br/a-historia-das-redes-%20sociais
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Um dos diferenciais do Facebook foi permitir que os próprios usuários 

desenvolvessem aplicativos para a rede social. Outro diferencial é que no Facebook 

existe uma linguagem própria, pois ao invés do usuário participar de uma comunidade, 

ele passa a curti-la.  

 Quando você conecta sua conta no Facebook inicialmente será carregada sua 

página pessoal - é ali que acontecem as interações, onde estarão as novas atualizações 

no feed de notícias, novas mensagens, convites de novas amizades, pedidos para 

participação de eventos ou de algum social game. O feed de notícias, por exemplo, 

mantém o usuário constantemente atualizado sobre o que seus amigos estão fazendo na 

rede social. Há também um espaço onde o próprio Facebook questiona o usuário “no 

que você está pensando?”, que pode ser visto na figura 4. 

  

Figura 4: Espaço da página inicial do Facebook. 

Fonte: Printscreen retirado do Facebook. 

 

Esta é uma maneira pós-moderna de questionar o usuário a publicar e 

compartilhar a vida, seus pensamentos , desde os fatos mais irrelevantes do cotidiano 

até mesmo um pedido de noivado que recebeu de seu namorado. A esta situação, Sibilia 

(apud RECUERO, 2009, p.27) chama de imperativo da visibilidade, que retrata a 

sociedade atual e essa necessidade de exposição pessoal. Podemos comparar isto ao 

“ressurgimento da antiga prática introspectiva de exploração e conhecimento de si, 

porém adaptadas ao contexto contemporâneo e aproveitando as possibilidades que as 

novas tecnologias oferecem” (SIBILIA, 2008, p.70). 

Através da plataforma de rede social digital expomos aquilo o que estamos 

sentindo, se estamos cansados, com raiva, tristes, alegres. E agora, além de demonstrar 

os sentimentos através dos posts, os usuários contam com uma nova funcionalidade
18

: 

                                                 
18

 Fonte: O4ºQuadrado. Disponível em: <http://oquartoquadrado.blogspot.com.br/2013/04/facebook-

adiciona-ferramenta-de-selecao.html> Acesso em: 13 Set 2013. 
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ao atualizar status, aparece a possibilidade não apenas de se dizer o que se está fazendo, 

mas também, através de uma seleção em um menu que contém diferentes emoticons
19

, 

se está lendo, comendo, escrevendo ou apenas assistindo algum filme ou série. São 

estratégias que fazem parte da exposição do eu na era digital. 

 

Dia após dia, de hora em hora, minuto a minuto, com o imediatismo do 

tempo real, os fatos reais são relatados por um eu real através de torrentes 

palavras que de maneira instantânea podem aparecer nas telas de todos os 

cantos do planeta. Às vezes, esses textos são complementados com 

fotografias, sons ou imagens de vídeo transmitidas ao vivo e sem 

interrupção. É assim como se desdobra, nas telas interconectadas pelas redes 

digitais, todo o fascínio da “vida como ela é”. E também, com excessiva 

frequência, não deixa de se exibir em primeiro plano toda a irrelevância 

dessa vida real (SIBILIA, 2008, p. 70). 

 

 

Nota-se, assim, que a plataforma de rede social Facebook é um local de 

constante publicização do indivíduo. Seria como uma vitrine pública onde toda a rede 

de contatos e seguidores têm a oportunidade de visualizar a vida do indivíduo como ela 

é ou ao menos representa ser através de seu perfil no ambiente online. 

. 

 

                                                 
19

 Figuras em forma de “carinhas” que representam sentimentos ou ações na internet. 
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3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA GERAÇÃO Y NO FACEBOOK 

 

Neste capítulo será apresentado o percurso metodológico da pesquisa, bem assim 

como o resultado da observação do corpus e da categorização das postagens, e a 

interpretação dos resultados obtidos por meio da observação encoberta online. 

 

3.1 Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida através da natureza qualitativa que visa explorar o 

problema buscando uma melhor compreensão do assunto estudado, neste caso, a 

construção da identidade na pós-modernidade através do Facebook. Assim Creswell 

(2007) define este tipo de pesquisa: 

 

A pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado 

que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano. 

O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos que 

emergem, os tipicamente coletados no ambiente do participante, a análise 

dos dados indutivamente construída a partir das particularidades para os 

temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca dos 

significados dos dados (CRESWELL, 2007, p. 26). 

 

Como técnica de pesquisa foi realizada observação encoberta e não participante, 

que “representa a situação em que a função do pesquisador é apenas observar, mas os 

sujeitos sob observação não sabem que estão sendo observados” (JOHNSON, 2003). 

 

O trabalho de campo em espaços on-line pode utilizar a observação como 

único método de coleta de dados. A observação, contudo, é um método 

apropriado para se iniciar a coleta de dados gerais de um determinado 

ambiente, mas deve ser completada com outros métodos para aprofundar o 

conhecimento do objeto, elevar a credibilidade das descobertas e a validade 

das interpretações. (JOHNSON, 2003, pg.74) 

 

 

Para realização da categorização inspirada na análise de conteúdo (BARDIN, 

1977), foi selecionado um corpus de quatro perfis que fazem parte do grupo Box 1824
20

 

no Facebook, de ambos os sexos, pertencentes ao período de tempo que corresponde à 

duração da chamada Geração Y, segundo Tapscott (1999) nascidos entre os anos 1980 e 

2000. A escolha do corpus a partir da seleção de membros deste grupo deve-se à 

                                                 
20

 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/119128928170103/members/. Acessado em: 03 de 

outubro de 2013. 
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facilidade de encontrar, neste espaço online, jovens com as características da Geração 

Y. A opção por se analisar quatro perfis deve-se à quantidade de postagens que esses 

jovens costumam fazer diariamente, possibilitando assim a viabilidade dessa pesquisa 

para um trabalho final de graduação. 

A Box1824
21

 é uma agência de pesquisa especializada em tendências de 

consumo e comportamento jovem entre a faixa etária de 18 a 24 anos, que ficou muito 

conhecida após o sucesso do vídeo lançado em 2011, chamado We All Want to Be 

Young
22

, na qual é apresentado o resultado de cinco anos de pesquisa realizado pela 

empresa. 

 

Figura 5: Frames  retirados do vídeo We All Want to Be Young 

Fonte: Vimeo  

 

No vídeo (figura 5), são mostradas as características do jovem pós-moderno e 

como possivelmente será o comportamento da nova geração de jovens. Com referências 

a partir da geração dos Baby Boomers, pessoas nascidas entre dos anos 40 e 50 

(TAPSCOTT e WILLIANS, 2007), o vídeo diagnostica o que esse atual jovem pensa 

em meio a tanta informação e como ele se vê no meio disso tudo. “Jovens representam 

                                                 
21

 Acessado em 03 de Outubro de 2013 < http://www.box1824.com.br/> 
22

 Tradução: (Todos nós queremos ser jovens), disponível em: <http://vimeo.com/16641689> 
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novas linguagens e comportamentos. Eles estão influenciando diretamente os hábitos de 

consumo. Estão posicionados no topo da pirâmide de influência” (BOX1824, 2011). 

Tendo em vista esse conhecimento sobre a empresa, o grupo
23

 Box1824 criado 

no Facebook traz todas essas ideologias e identidades apresentadas no vídeo, para 

participar dele basta enviar uma solicitação para o moderador. Não há critério de 

seleção, a solicitação é enviada apenas para o moderador tomar conhecimento da 

entrada do membro. O grupo é aberto, qualquer pessoa pode participar e as postagens 

são públicas para todos verem, ou seja, mesmo quem não for membro do grupo pode 

visualizar o que as pessoas publicaram. 

A descrição do grupo é apresentada como: “Grupo para troca de links e ideias 

sobre tudo que é novo: cultura, inovação, comportamento e tendências. O grupo foi 

criado pela Box1824, mas as postagens são abertas e coletivas. Lembrando sempre: 

coisas legais, por favor!”. O grupo possui atualmente 7.791 participantes e a cada dia 

recebe novos membros e até mesmo simpatizantes de outras gerações. 

Por um período de uma semana, 21 a 28 de outubro de 2013, foi analisada por 

meio de observação encoberta online a linha de tempo (timeline) dos indivíduos. 

Entraram na análise postagens como imagens, textos e posts realizados durante esse 

período para compreender qual identidade esses jovens tentam transmitir aos seus 

amigos e seguidores através da rede social digital Facebook.  

 O material coletado por meio da observação encoberta não participante foi 

analisado por meio de análise de conteúdo, que é “indutiva, gerativa, construtiva e 

subjetiva” (MORAES, 1999, p. 27). Isto porque o objetivo não é generalizar ou testar 

hipóteses, como faz a abordagem dedutiva, mas, segundo Moraes, “construir uma 

compreensão dos fenômenos investigados”. Nessa abordagem, as categorias são 

construídas ao longo do processo de análise. “As categorias são resultantes de um 

processo de sistematização progressivo e analógico. A emergência das categorias é 

resultado do esforço, criatividade e perspicácia por parte do pesquisador, exigindo 

releitura exaustiva para definir o que é essencial em função dos objetivos propostos. Os 

títulos das categorias só surgem no final da análise” (MORAES, 1999, p. 28, apud 

CARVALHO, 2010). 

 A seleção do corpus foi precedida da aplicação de um questionário divulgado no 

Grupo da Box1824, cujo conteúdo e resultados podem ser conferidos na seção 3.1.1. 

                                                 
23

 O grupo é um canal criado pela própria empresa Box1824. 
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3.1.1. Resultados do questionário aplicado no Grupo Box1824  

 

Primeiramente foi realizada uma sondagem prévia, a qual consistia em um 

questionário
24

 com algumas perguntas que o pesquisador aplicou através de um post no 

grupo do Facebook Box 1824, pois foi verificado que muitos usuários ocultam sua data 

de nascimento ou somente quem é amigo pode visualizar esse dado. Assim possibilitou-

se o critério de seleção, que somente pessoas pertencentes à faixa etária de duração da 

Geração Y participassem do estudo. A seguir será apresentado o resultado do 

questionário aplicado no grupo Box1824 através do site Surveymonkey
25

. O questionário 

constava com sete questões, que podem ser conferidas na figura 6. 

                                                 
24

 O pesquisador em nenhum momento se identificou para que assim se mantivessem as características da 

observação encoberta online não participativa. 
25

 Fonte: SurveyMonkey: <https://pt.surveymonkey.com> Acessado em: 28 Out 2013 
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Figura 6: questionário aplicado no grupo do Facebook Box1824 

Fonte: questionário elaborado através do site Surveymonkey.com 

 

O número de participantes que responderam ao questionário foi de 42 ao todo, 

sendo 37 pessoas que se encaixavam na Geração Y (possuíam de 19 a 28 anos), e os 

outros 5 restantes não se enquadravam pela idade, pois tinham 39, 42 anos e uma pessoa 

de 75 anos, dado que chamou bastante atenção. Na Figura 7 podemos ver o resultado da 

questão de número 2. 
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Figura 7: gráfico referente a quantidade de pessoas que conhecem a geração y e suas 

características 

Fonte: Fonte: gráfico gerado pelo site Surveymonkeys.com 
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Figura 8: gráfico referente ao número de pessoas que se consideram jovens Y  

Fonte: Fonte: gráfico gerado pelo site Surveymonkeys.com 

 

 Analisando esses dois gráficos podemos perceber que a maioria dos 

participantes conhece as características da Geração Y (figura 7), como apresentado no 

capítulo 2 item 2.3. Notamos, então, que o tema jovens Y está bastante em voga nos 

meios de comunicação, é uma das gerações que mais repercutiu em relação aos Baby 

Boomers e Geração X. 

O ponto interessante aqui é que apesar dessas 42 pessoas que responderam ao 

questionário e que pertencerem à Geração Y pela idade (37 pessoas), algumas delas 

mesmo assim não se identificam como pertencentes a esta geração ou suas 

características (Figura 8). 

Tendo em vista esse conhecimento, uma pergunta que consideramos importante 

ser feita, foi sobre em quais outras redes sociais digitais os respondentes possuem perfil 

e costumam se expor. 
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Figura 9: gráfico referente às outras redes sociais digitais onde os respondentes possuem perfil.  

Fonte: gráfico gerado pelo site Surveymonkeys.com 

 

Na figura 9 são apresentadas as outras redes sociais além do Facebook em que 

os respondentes mantêm perfis online. 

O destaque fica para a rede social Twitter, que possui mais adeptos, vindo em 

segundo lugar o Instagram. Um é voltado para a informação mais instantânea, o 

Twitter. O outro, Instagram é voltado mais para a exposição e compartilhamento de 

imagens consideradas bacanas pelos usuários ou que remetem a um estilo hedonista de 

vida. 

Essas são duas redes sociais, além do Facebook, que também permitem 

seguidores (Figura 10), que funcionam como uma espécie de grupo de amigos que 

acompanham as postagens do profile e podem comentar/curtir suas fotos e postagens. A 

maioria dos participantes (76,19%) permite seguidores.  
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Figura 10: gráfico referente às pessoas que permitem seguidores 

Fonte: gráfico gerado pelo site Surveymonkey.com 

 

A pergunta de número 6 questionava com quais características a pessoa mais se 

identificava. Essas são algumas classificações de construção de identidade que 

utilizamos para nos diferenciarmos dos demais, tendo em vista que elas provocam uma 

separação e uma classificação entre nós e eles. São elas: 

 

a) Hipster
26

: pessoas com interesses e comportamentos fora do mainstream
27

, 

seja no gosto musical, no modo de se vestir, nos hobbies ou no estilo de vida. 

b) Geek
28

: uma pessoa impar, sendo especializada ou entusiasta em 

determinado assunto ou hobby. Geralmente são fãs de tecnologia. 

c) Nerd
29

: é uma pessoa tipicamente descrita como intelectualizada, obsessiva 

ou com problemas sociais, podendo passar muito tempo em atividades que 

                                                 
26

 Fonte: Veja SP. Disponível em: <http://www.vejasp.abril.com.br/materia/moda-hipster>  Acessado em 

15 Out 2013 
27

 O termo mainstream inclui tudo que diz respeito a cultura popular, geralmente utilizado no sentido 

pejorativo para algo que está na moda. 
28

 Fonte: Zoom Digital. Disponível em: <http://www.zoomdigital.com.br/nerd-ou-geek/>  Acesso em 20 

Mai 2013 
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não são consideradas populares, como assuntos altamente técnicos 

(computadores, por exemplo) ou assuntos relacionados à ficção científica e 

fantasia. 

d) Descolado
30

: pessoa de mente aberta, com espírito livre, costuma curtir 

música de bandas indies/alternativas. Se vestem com roupas irreverentes e 

normalmente não costumam se importar com marcas, usam aquilo que fica 

bem no corpo. 

e) Engraçado: pessoas sempre bem humoradas que costumam postar ou 

compartilhar frases e imagens de humor, com alguma piada ou um novo 

meme
31

 do dia. 

f) Popular
32

: sempre rodeadas de amigos, são pessoas que costumam frequentar 

muitas festas e lugares da moda. Preocupam-se com as roupas e com as 

marcas que vestem. Geralmente suas fotos e postagens possuem muitos likes 

e comentários. 

g) Fashionista
33

: altamente ligadas em moda, são pessoas que sempre estão em 

busca de conhecimento dentro da área da moda. Se vestem às vezes com  

roupas extravagantes e sempre procuram frequentar  desfiles e ler revistas 

para se atualizar nas últimas tendências. 

h) Crítico de cinema
34

: são pessoas que sempre que há algum novo lançamento 

de um filme costumam postar suas críticas sobre o roteiro, o diretor, o 

enquadramento, a direção da cena, etc. 

i) Dj do Facebook
35

: pessoas que frequentemente postam músicas e sobre 

novos artistas que julgam ser a nova promessa da música. Costumam sempre 

estar atualizados no Billboard Hot 100.
36

 E outros rankings musicais. 

                                                                                                                                               
29

 Fonte: Zoom Digital. Disponível em: <http://www.zoomdigital.com.br/nerd-ou-geek/>  Acesso em 20 

Mai 2013 
30

 Fonte: Falando de gestão. Disponível em: <www.falandodegestao.com.br/colados-e-descolados>  

Acessado em 28 Out 2013. 
31

 Sinônimo de "fenômeno da Internet", ou seja, é tudo o que faz sucesso e se propaga rapidamente na 

rede. 
32

 Fonte: Lulu. Disponível em: <lulu-lulucha.blogspot.com/...para-se-tornar-uma-pessoa.html> Acessado 

em: 28 Out 2013. 
33

 Fonte: Soprastyle. Disponível em: <soparastyle.blogspot.com/.../o-que-uma-pessoa-fashion.html> 

Acessado em: 28 Out 2013. 
34

 Fonte: Cinema em cena. Disponível em: <www4.cinemaemcena.com.br/diariodebordo/?p=1962> 

Acessado em 29 Out 2013. 
35

 Fonte: Techtudo. Disponível em  < www.techtudo.com.br/curiosidades/noticia/2011/09/7-tipos>  

Acessado em: 29 Out 2013. 
36

 Site especializado nas últimas tendências da música mundial. Fonte: 

<http://www.billboard.com/charts/hot-100 > Acessado em: 29 Out 2013  
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j) Frases motivacionais: pessoas que costumam postar todos os dias alguma 

frase de autoajuda, sempre fazendo referência algum autor da área. 

Figura 11: gráfico referente as características identitárias.  

Fonte: gráfico gerado pelo site Surveymonkeys.com 

 

Na figura 11 são mostrados os resultados referentes às características identitátias 

com as quais os participantes da pesquisa mais se identificam. 
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As categorias que mais apresentaram votos entre os 42 participantes foram 

engraçado (52,63%), seguido de descolado (47,37%) e em terceiro geek (31,58%). São 

as características identitárias com as quais os participantes mais se identificam e tentam 

transmitir através de seu profile no Facebook para a sua rede de contatos. 

Tendo em vista esse conhecimento sobre os dados obtidos através do 

questionário aplicado no grupo Box1824, foram selecionados os quatro primeiros perfis 

que responderam todas as questões e que pertenciam à faixa etária da denominada 

geração Y que, segundo Tapscott (1999), são nascidos entre 1980 e 2000, ou seja, têm 

entre 13 e 33 anos. 

 Por motivos éticos, foram mantidos os nomes dos participantes em sigilo, 

utilizando-se apenas a identificação dos mesmos por Perfil A, Perfil B, Perfil C e Perfil 

D. No quadro 1, observam-se os dados desses perfis selecionados, que foram obtidos 

em virtude do questionário aplicado que deu base para a seleção dos perfis. 

 

Quadro 1: Resultados do questionário aplicado sobre os perfis analisados. 

Pergunta Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D 

Qual sua idade? 30 anos 21 anos 20 anos 28 anos 

Conhece a geração 

Y e sabe suas 

características? 

Sim, conheço. Sim, conheço. Sim, conheço. Sim, conheço. 

Você se considera 

um jovem Y? 

Não Sim Sim Sim 

Além do 

Facebook, quais 

outras redes 

sociais digitais 

você possui perfil? 

Instagram Twitter, 

Instagram, 

Pinterest, 

Foursquare, 

Tumblr, Flicker 

Instagram, 

Pinterest, 

Foursquare, 

Tumblr 

Twitter, 

Instagram 

Você permite 

seguidores? 

Sim Não Sim Não 

Com quais dessas 

características 

você se identifica 

mais? 

Descolado Geek, 

Fashionista 

Engraçado, 

Fashionista 

Geek, 

Engraçado, 

Nerd 

 

Fonte: Matheus do Amaral/ autor do trabalho. 
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 No quadro 2, são apresentados os dados quantitativos referentes aos dados 

coletados no dia 21 de outubro de 2013, em cada perfil analisado, relacionando-se a 

fotos, seguidores, amigos e páginas curtidas. 

 

Quadro 2: Números e dados básicos dos perfis analisados 

Dados Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D 

Nº de amigos 474 233 606 824 

Nº de seguidores
37

 10 Não possui 54 Não possui 

Nº de fotos 912 453 554 337 

Nº de pg. Curtidas 153 188 170 293 

 

Fonte: Matheus do Amaral/ autor do trabalho. 
 

No próximo item vamos discorrer sobre as categorias de análise criadas de 

acordo com as características da pós-modernidade, tendo como base o referencial 

teórico apresentado anteriormente. E logo após partiremos para a análise dos perfis 

selecionados. 

 

3.2 Categorias de Análise 

 

As categorias foram criadas de acordo com as características do período pós-

moderno e que se relacionam com a Geração Y, e também em relação ao que foi 

observado, em uma pesquisa exploratória, nos posts dos perfis selecionados. Foram 

elencadas, então, as seguintes categorias: 

 

Consumo: postagens em que prevaleça alusão a algum bem ou serviço, que faça 

apelo a alguma marca ou produto específico. A construção identitária ligada ao 

consumo é uma das marcas da pós-modernidade e que ajudam a definir o jovem dessa 

geração.  

Egocentrismo/Narcisismo: postagens ou fotos que trazem o dono do perfil 

referindo-se a si mesmo. A publicização da vida pessoal também é uma das 

características apontadas pela literatura como traço da identidade desses sujeitos. 

                                                 
37

 Além de amigos, o Facebook  permite ao usuário a possibilidade de ter seguidores, que não fazem parte 

de sua rede de amigos, mas podem visualizar suas postagens em suas próprias timelines. 
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Opinião
38

: postagens que caracterizem a opinião do ator sobre todo e qualquer 

assunto. A Geração Y também se caracteriza como produtora de conteúdos que reflitam 

sua forma de pensar em relação a tudo. 

Desabafo: postagens sobre trivialidades do dia-a-dia. A visibilidade dada a 

aspectos cotidianos é outra marca da identidade pós-moderna que pode ser percebida no 

comportamento dos jovens da Geração Y. 

No quadro 3 é apresentada uma esquematização do número de posts 

publicados pelos quatro perfis durante o período de análise da pesquisa, selecionados de 

acordo com as categorias de análise. 

 

Quadro 3: Números e dados básicos dos perfis analisados 

Categorias Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D 

Consumo 0 1 0 0 

Egocentrismo/ 

Narcisismo 

7 2 3 4 

Opinião 2 2 3 3 

Desabafo 0 1 1 0 

 

Fonte: Matheus do Amaral/ autor do trabalho. 
 

 

Na próxima seção, procedemos à análise de conteúdo dos perfis selecionados 

previamente. 

 

 

3.2.1 Análise dos perfis selecionados 

 

 Perfil A: é do sexo feminino, possui 30 anos e mora na cidade de São Paulo. 

Dentro dos dados obtidos, ela se considera como sendo uma pessoa descolada, 

conhece as características da Geração Y, possuiu seguidores, tem Instagram, mas não se 

considera como sendo uma jovem Y. 

 Foi o perfil que durante o período de realização da pesquisa postou mais itens 

referentes a si, ou seja, se encaixando na categoria egocentrismo/narcisismo, o que 

condiz com os dados apresentados no quadro 2, pois este foi o perfil que apresentou o 

                                                 
38

 Apesar das outras gerações também costumarem opinar no ambiente online, essa categoria foi criada 

devido oa fato da Geração Y possuir uma maior interação no ciberespaço, trazendo fatos e notícias do 

mundo e tornando assim o Facebook um espaço de interação e reflexão. 
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maior número de fotos (912 fotografias). É o terceiro perfil que mais apresenta amigos 

na lista de contatos. 

 Em sua linha do tempo podemos perceber que o Perfil A realiza constantes 

viagens, várias internacionais, sua capa de perfil é a imagem de si mesma em uma ilha 

na Grécia. Através das páginas curtidas referentes ao estilo musical, seu gosto condiz 

com sua identidade, costuma ouvir cantores internacionais como Adele, Freefall, Norah 

Jones e Moby. O gosto por filmes como Amélie Poulain, Black Swan e Across the 

Universe, reforçam suas características de pessoa descolada. 

 Não foi verificado nenhum item na categoria consumo e desabafo. Na categoria 

opinião foram encontradas duas postagens referindo-se a um problema de esgoto 

encontrado em sua rua.  

 Notamos, então, que apesar do Perfil A não se considerar pertencente à geração 

Y, ela apresenta algumas características que a enquadram dentro dessa geração. Como, 

por exemplo, a autoexposição, que é resultado de suas constantes fotografias postadas 

no Facebook. Ainda que a dona do perfil não se reconheça como tal, demonstra que há 

uma necessidade de expor aspectos que considera interessantes de sua vida. A 

valorização do simulacro é uma característica forte nesse perfil, podemos perceber isso 

pelo grande número de fotos presentes em sua timeline no decorrer do período de 

duração dessa pesquisa. Outro fator que salienta essa valorização constante da imagem é 

o fato do Perfil A possuir somente outra rede social que é o Instagram, local de 

constante construção e valorização de uma imagem, de um determinado estilo de vida. 

 Perfil B: é do sexo feminino, possui 21 anos e mora em Esteio.  

Dentro dos dados obtidos pelo questionário, ela se considera como sendo uma 

pessoa geek e fashionista. Conhece a Geração Y e sabe sobre suas características. Se 

considera uma jovem Y e não permite seguidores em seu profile. Além do Facebook, 

outras redes sociais em que possui perfil são Twitter, Instagram, Pinterest, Foursquare, 

Tumblr e Flickr. É também o perfil que possui o menor número de amigos (quadro 2). 

 Durante o período da análise, o Perfil B realizou duas postagens referentes a 

Egocentrismo/Narcisismo, duas outras postagens que se enquadram na categoria 

opinião,  e uma na categoria desabafo. 

 Esse foi o único perfil que apresentou um item na categoria Consumo, deixando 

claramente a sua preferencia pela nova atualização do sistema operacional iOS7 da 

marca Apple. Como é possível ver no exemplo na figura 12 a seguir. 
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Figura 12: exemplo de post sobre consumo geração Y.  

        Fonte: printscreen do site Facebook feito pelo autor do trabalho 

 

Através dessa postagem, percebemos que a característica identitária geek, está 

presente no Perfil B. Somente o consumo da marca Apple por si só já faz referência a 

um produto que alia alta tecnologia com qualidade. E possivelmente é através do 

aparelho telefônico em que ela se mantem conectada nas diversas outras redes sociais 

em que possui seus perfis (quadro 1). 

Analisando sua timeline, as características fashionista são apresentadas através 

das páginas curtidas como Karl Lagerfeld e outros ícones da alta costura. Em outro post 

é possível ver que a analisada fará, em breve, uma viagem à Paris
39

, também 

considerada como a capital da moda. 

 O Perfil B condiz com as característica identitárias em que se referiu no 

questionário, como sendo geek e fashionista, através de suas postagens podemos 

perceber essas identidades apresentadas em seu perfil no Facebook. 

 

 

                                                 
39

 A cidade foi o berço dos dois conceitos mais importantes na história da moda: a haute couture (alta 

costura) e o prêt-à-porter. Disponível em: < http://modaalmanaque.com.br/paris-capital-da-moda.html> 

Acessado em 29 Out 2013.  

http://modaalmanaque.com.br/paris-capital-da-moda.html
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Perfil C: é do sexo feminino, possui 20 anos e não cita sua cidade atual.  

Dentro dos dados obtidos com o questionário, ela se considera como sendo uma 

pessoa engraçada e fashionista. Conhece a Geração Y e sabe sobre suas características. 

Se considera uma jovem Y e permite seguidores em seu profile, sendo o perfil com o 

maior número de seguidores, 54. Além do Facebook outras redes sociais em que possui 

perfil são Instagram, Pinterest, Foursquare, Tumblr. É o segundo perfil que mais 

apresenta fotografias e amigos na lista de contatos (quadro 2) . 

 Este foi o perfil que mais possuiu compartilhamentos em sua linha do tempo 

durante o período de realização da pesquisa, a maioria deles relacionados a conteúdo de 

moda no geral.  

 Analisando sua linha do tempo, notamos que o Perfil C possui várias páginas 

curtidas (quadro 2) referentes a estilo musical. Bandas como The Black Keys, Two Door 

Cinema Club, Phoenix, Jack Johnson, Crioulo e Los Hermanos nos mostram um gosto 

musical bem eclético, o que poderia ser considerado também como sendo um perfil com 

características identitárias de uma pessoa descolada. 

 Apesar desse perfil se considerar como sendo também engraçado, no período de 

duração desta pesquisa não foi encontrado nenhum compartilhamento ou produção de 

conteúdo que remetesse ao humor. 

Perfil D: é do sexo feminino, possui 28 anos e mora no Rio de Janeiro.  

Dentro dos dados do questionário, ela se considera uma pessoa geek, nerd e 

engraçada. Conhece a Geração Y e sabe sobre suas características. Considera-se uma 

jovem Y e não permite seguidores em seu profile. Além do Facebook, outras redes 

sociais em que possui perfil são Twitter e Instagram. 

 Sua imagem de capa é um frame do filme Cidade dos Amaldiçoados
40

, de 1995, 

obra muito conhecida no meio nerd pelo seu gênero ficção científica com terror. 

 Durante o período de duração da pesquisa, trocou sua foto de perfil 2 vezes em 

menos de uma semana, ou seja, nota-se que é uma pessoa que valoriza sua imagem, 

buscando assim um constante feedback. Feedbacks esses que são convertidos na forma 

de likes, pela sua rede de contatos. Foi um dos perfis analisados que mais possuiu 

‘curtidas’ em suas constantes trocas de fotos de perfil, possivelmente pelo fato do Perfil 

D possuir o maior número de amigos, 824 amigos (quadro 2). 

                                                 
40

 Fonte AdoroCinema. Disponível em <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-12978/>  Acessado 

em : 02 Nov 2013 
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 Em suas páginas curtidas esse perfil apresenta séries como Game of Thrones, 

Freaks and Geeks, Ancient Aliens, séries mais alternativas, não sendo muito populares. 

Tratam de temas como ficção científica, tecnologia da informação e fantasia. Conteúdos 

tipicamente adorados por pessoas com as características identitárias nerds, o que condiz 

com a identidade que o perfil mais se identifica/transmite e marcou no questionário 

realizado no grupo Box1824, mostrado anteriormente. 

 Quanto à característica identitária marcada pelo perfil no questionário como 

sendo engraçado, não foi encontrado nenhum item em sua timeline que representasse tal 

identificação. Analisando o estilo música do Perfil D notamos que poderia também se 

definir como hipster, pois apresenta bandas bastante alternativas, geralmente 

desconhecidas da grande maioria das pessoas como, por exemplo, Ellen Alien, Adana 

Twins, Feist, Cobra King e Drake, alguns são Djs underground e outros são rappers 

norte-americanos. 

 Na categoria consumo não foi encontrada nenhuma postagem que faça alusão a 

uma marca ou serviço, mas através de um post compartilhado percebemos que o 

compartilhamento foi feito através de seu celular via iOS, ou seja, como podemos ver na 

figura 13, é um Iphone da marca Apple. 

 

 
Figura 13: exemplo de post sobre consumo geração Y.  

        Fonte: printscreen do site Facebook feito pelo autor do trabalho 

 

 Na sequência, apresentamos a interpretação dos resultados obtidos por meio da 

análise dos perfis e suas postagens. 

 

 

3.3 Interpretação dos resultados 

 

Por meio da observação e categorização inspirada na análise de conteúdo, 

aplicada às postagens que fizeram parte do corpus de pesquisa, podemos perceber que 

algumas características da pós-modernidade, como o hedonismo, a narrativa de si, a 
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auto-exposição, que Sibilia (apud RECUERO, 2009, p. 27) denomina imperativo da 

visibilidade, estão bastantes presentes nas manifestações dos atores em suas redes 

sociais digitais. Todos os perfis analisados se destacaram na quantidade de posts na 

categoria egocentrismo/narcisismo (quadro 3) .Nos chamou a atenção que apenas um 

post de todos os perfis remetia a categoria consumo (e outro implicitamente como 

vemos na figura 13), sendo que essa é uma das principais características da pós-

modernidade e da Geração Y, isso possivelmente pode ser devido a quantidade reduzida 

de perfis analisados. 

Notamos isso principalmente através das postagens/imagens que esses jovens 

constantemente realizam ou na medida em que atualizam suas fotos de perfil. Há uma 

necessidade de ser visto, um certo prazer em se expor pelo simulacro, pois através dele 

a imagem se torna hiper-real e muito mais atraente do que a vida cotidiana. 

Um dado notável alcançado e que condiz com a valorização do simulacro por 

essa geração, foi de que todos os participantes possuem perfil na rede social Instagram 

(figura 9). Rede social esta que é focada justamente na imagem, na aparência, na 

fotografia. Vindo a corroborar com Granja (2013) no qual afirma que a Geração Y é por 

essência digital e que vive sob a ótica da vida editada perfeita através dos frenéticos 

compartilhamentos nas redes sociais digitais. 

Outro item nas categorias de análise que se destacou, em segundo lugar, foi  

opinião. A Geração Y também se caracteriza como produtora de conteúdos que refletem 

sua forma de pensar em relação a tudo.  

 Costumam expressar suas opiniões nas redes sociais e sabem que ali, naquele 

espaço, é uma forma de ter um pedido ou reclamação atendidos pelas marcas muito 

mais rapidamente, pois as redes sociais são meios mais eficazes que o Serviço de 

Atendimento ao Consumidor como canal de reclamação.
41

 “Jovens Y estão 

posicionados no topo da pirâmide de influência, eles são aspiracionais para os mais 

novos e inspiracionais para os mais velhos” (BOX1824, 2011). 

Através da comunicação mediada pelo computador, as redes sociais digitais 

possibilitaram a construção de diversas identidades no ambiente online, pois “a pós-

modernidade propiciou que as identidades se formassem em torno do lazer, da 

aparência, da imagem e do consumo” (NÓBREGA, 2010). 
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 Fonte: Pausa Dramática. Disponível em: <http://pausadramatica.com.br/2013/10/22/redes-sociais-sao-

mais-eficazes-que-sac-como-canal-de-reclamacao/>  Acessado em 05 Nov 2013. 
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Como afirma Hall (2006), o sujeito pós-moderno pode assumir diferentes 

identidades em diversos momentos, o que podemos notar através do questionário, onde 

podemos perceber que os sujeitos atribuem mais de uma característica identitária a seus 

perfis. Sendo que a maioria deles que sinalizaram as opções que mais se identificavam 

com as características apresentadas (figura 11), condiziam com seus posts e 

características identitárias que tentam construir na rede social digital Facebook. 

Acreditamos que a forma como esses jovens da Geração Y consomem produtos, 

marcas e conteúdos em seus espaços nas redes sociais digitais está relacionada ao 

processo de construção/representação de suas identidades no ambiente online. Esses 

processos envolveriam estratégias nem sempre conscientes que visam mostrar aos 

amigos como gostariam de ser vistos e percebidos.   

A pós-modernidade se faz presente e as características que ela traz corroboram 

com as características da Geração Y, em que as redes sociais digitais são o principal 

palco onde o ator constrói uma narrativa pós-moderna de sua vida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou compreender como acontece o processo de construção 

identitária da Geração Y através da rede social digital Facebook na Pós-modernidade. 

Partindo da problemática solucionar a questão, “quais as características da identidade 

pós-moderna mais evidentes nos perfis dos jovens da geração y no Facebook? “ 

A partir de nosso referencial, pudemos ter o embasamento teórico necessário 

para a realização da pesquisa,  juntamente com a utilização da metodologia de natureza 

qualitativa, que utilizou a observação encoberta online e não participante para balizar o 

estudo realizado com 4 membros do grupo, no Facebook, Box1824. 

Através de nossos objetivos específicos conseguimos atingir os resultados 

referentes a identificar os conteúdos mais consumidos pelos jovens da geração Y que 

interferem na construção da sua identidade, notamos isso através da análise dos perfis, 

na qual foi percebido que posts como imagens, textos, conteúdo original postado pelo 

perfil e compartilhamentos de conteúdos e páginas curtidas, são os itens que mais fazem 

referência ao tipo de identidade que esses jovens utilizam para construir sua identidade 

no Facebook. Por mais que isso nem sempre envolva estratégias conscientes de criação 

de uma ou mais identidades pelo ator dono do perfil. 

Com base na bibliografia estudada foi possível categorizar as postagens de 

acordo com as características do período pós-moderno relacionando-as com as 

características da Geração Y. 

Em relação ao objetivo específico de analisar quais identidades esses jovens 

pesquisados pretendem promover (quadro 1),  foi verificado que eles constroem mais de 

um tipo de identidade, concordando com o que foi exposto anteriormente por Hall 

(2004) que afirma que o sujeito pós-moderno possuiu a capacidade de ter múltiplas 

identidades e as utiliza conforme melhor lhe convém. 

 Esta pesquisa aliada aos estudos bibliográficos realizados sobre identidade, pós-

modernidade e geração Y, encontraram um ponto em comum referente as habilidades 

que essa geração tem em lidar com a tecnologia e com as redes sociais digitais.  

 Um fato interessante, que chamou a atenção do pesquisador e que surgiu dos 

resultados do questionário (figura 6),  foi que uma pessoa pertencente a geração Sênior ( 

nascidos entre 1925 a 1945) Tapscott e Willians (2007) respondeu ao questionário. Nas 

redes sociais que possuía além do Facebook foram selecionadas Twitter, Instagram, 

Pinterest, Tumblr e Flicker. E nas características identitárias, se definiu como hipster, 
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nerd, engraçado, popular e crítico de cinema. É um fato curioso, que por mais que o 

senso comum acredite que pessoas idosas utilizem pouco a internet e as redes sociais, a 

partir desse participante podemos perceber que há um campo interessante a ser 

pesquisado. Compreender como as gerações que não surgiram na era da informação 

lidam com a tecnologia e as redes sociais digitais é um assunto interessante e que fica 

como tema para futuras pesquisas na área. 

 Outro ponto que ainda pode ser trabalho e que esta pesquisa em alguns 

momentos levantou, é a questão da exposição do indivíduo nos tempos atuais, saber em 

até que ponto aquilo que é exposto e dito como íntimo é realmente de fato privado ou a 

partir da sua publicação a informação passa a ser pública? 

 Uma das limitações da pesquisa foi o fator tempo, a duração de uma semana 

possibilitou uma observação adequada com resultados satisfatórios. Talvez num período 

de duração de tempo maior da análise e com mais perfis observados, poderia ser visto 

diferentes comportamentos e identidades, vindo assim a enriquecer ainda mais este 

estudo. 

A presente pesquisa constituiu-se em uma contribuição para o campo 

comunicacional no que tange aos temas de construção de identidade na pós- 

modernidade, Geração Y
42

 e redes sociais digitais.  

Assim, através deste estudo conseguimos alcançar nossos objetivos e pudemos 

compreender e desmistificar um pouco mais sobre os assuntos aqui abordados referentes 

a construção identitária na pós-modernidade através do facebook pelos jovens Y. 
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 O trabalho não traz resultados definitivos que possam caracterizar a Geração Y como um todo, devido 

ao número reduzido de perfis analisados. 
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