
 

ABSTRACT 

Almost all research papers which describe the relation between Internet and 
social life, are focusing on the features of the Internet which lead to 
consolidation or attenuation of human relationship. The most pessimist 
results are showing that the Internet is a substitute of other traditional social 
form which leads to the decline of communication between family members, 
or community members. A less studied theme, but very important one, is the 
description of how people are constructing their virtual identity when they 
are presenting themselves on the computer screen. A study like this will 
help to understand the structure and the relation between members of 
virtual community, also the implication of virtual space on the real identity. 
Taking into consideration all those observations, this study is concerning 
about the description of the process in which people are reconstructing their 
identity in Second Life community. I chose this community because it has 
over twelve million members from almost all world and over two thousands 
Romanian users. The description of this process begins with the perception 
of the members on the virtual space and on theri virtual identity. Data 
collection was carried out using observation and interview. This study 
reveals the significance of the avatar in the process of construction of virtual 
identity. 
 
Key words: identity, virtual identity, virtual community, avatar, space, body, 
interaction, Second Life, time 
 
REZUMAT 
Majoritatea studiilor care descriu relația dintre Internet și viața socială se 
concentrează asupra caracteristicilor Internetului care duc la consolidarea 
sau atenuarea relațiilor umane. Cele mai pesimiste rezultate arată că 
Internetul este un substitut al formelor tradiționale de interrelaționare care 
duce la declinul comunicării între membrii familiilor sau ai comunităților. O 
temă mult mai puțin studiată, dar la fel de importantă, este descrierea 
modului în care oamenii își construiesc identitatea virtuală când se prezintă 
în fața calculatoarelor. Un astfel de studiu ne-ar putea ajuta să înțelegem 
structura și relația dintre membrii comunităților virtuale, dar și implicațiile 
acestui spațiu asupra identității reale. Ținând cont de aceste observații, 
acest studiu este preocupat asupra descrierii procesului prin care oamenii 
își reconstruiesc identitatea în comunitatea Second Life. Am ales această 
comunitate deoarece are peste 12 milioane de utilizatori în întreaga lume și 
peste 2 mii în România. Descrierea acestui proces începe cu percepția 
utilizatorilor asupra spațiului virtual și asupra propriei identități virtuale. 
Culegerea datelor a fost făcută cu ajutorul observației nestructurate și a 
interviului semi-structurat. Acest studiu relevă printre altele semnificația 
avatarului în procesul de construire a identitații virtuale. 
 
Concepte cheie: identitate, identitate virtuală, comunitate virtuală, avatar, 
spațiu, interacțiune, corp, Second Life, timp 
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REDEFINIREA CONCEPTULUI DE IDENTITATE 
Studiile care au cercetat impactul Internetului asupra societății și, implicit, asupra 

individului au ajuns la concluzia potrivit căreia atât dezvoltarea intensă a acestui spațiu virtual, cât 

și profundele schimbări survenite la scară macrosocială precum dezvoltarea tehno-economică, 

intensa urbanizare, perfecționarea și masificarea mijloacelor de comunicare, democratizarea și 

pluralismul, diversificarea stilurilor de viață, marchează radical mecanismele intime de formare și 

structurare ale sinelui, respectiv ale identității. Cele mai importante consecințe ale acestor schimbări 

sunt accentuarea indentităților multiple și contextuale, detașarea sinelul de structurile și statusurile 

sociale rigide și cultivarea trăsăturilor intime, interne (Iluț, 2001: 59). Astfel identitatea redevine un 

subiect de cercetare atât pentru studiile macro cât și pentru cele micro. Din cauza acestei pluralități 

apar anumite tensiuni între și în teoriile referitoare la identitate.  

Studiul identității a format o preocupare critică printre teoriile sociologiei moderne. 

Introduse de lucrările lui Cooley și Mead, preocupările științifice asupra identității s-au extins, 

identitatea ajungând centrul discursurilor sociologice contemporane. Pe de o parte, sunt cercetările 

care abordează teoriile macrosociale care privesc identitatea ca fiind ceva esențial, unitar, fix și 

fundamental de neschimbat. Această identitate caracterizează societățile tradiționale. Așa cum 

subliniază Friedman (1992), identitatea în societățile premoderne era o funcție a rolurilor 

predefinite ale societății, un sistem tradițional al miturilor care furniza orientare și sancțiuni 

religioase pentru locul fiecăruia în lume, loc care era serios circumscris în comportamentul și 

gândurile oamenilor. Odată născut, omul avea o traiectorie bine stabilită și fixă. În aceste societăți, 

identitatea nu era problematică și nu era subiectul discuțiilor sau reflecțiilor. Indivizii nu erau supuși 

crizei identității sau modificării radicale ale acesteia. Fiecare era membrul unui grup și avea o 

anumită funcție, iar acest lucru nu putea fi schimbat (Gegas, 1982, Lash și Friedman, 1992). 

Acestea au fost primele teorii cu privire la conceptul de identitate. 

În anii `70 încep să domine studiile care se centrează în primul rând pe individ și care nu văd 

identitatea ca ceva dat din naștere, ci ca pe un proces care se formează în timp. Aceste teorii au în 

centrul lor persepective microinteracționiste și sunt focalizate în primul rând asupra procesului de 

formare a identității, explorând modalitățile în care interacțiunile interpersonale intervin în 

construirea acestuia. Una dintre cele mai importante perspective microinteracționiste este 

interacționismul simbolic care spune că identitatea este mai degrabă un produs al interacțiunilor și 

nu o entitate constantă (Karen, 1997). 

Dar schimbările la nivel global au făcut ca perspectivele macrosociale să revină în prim-

planul explicațiilor termenului de identitate. Conceptualizarea identității s-a schimbat odată cu 

teoriile postmoderne care surprind două viziuni distincte. Pe de o parte sunt teoriile care 

argumentează că, spre deosebire de identitatea specifică societăților tradiționale, atât identitatea 

modernă cât și cea postmodernă conțin un nivel de reflexibilitate. Această reflexibilitate produce o 

eroziune a individualității, fapt care sugerează că fiecare poate să-și schimbe viața oricând, că 

identitatea poate fi ușor reconstruită și că fiecare este liber să se schimbe și să se producă pe sine 

însuși așa cum vrea. Pe de altă parte, avem teoriile care spun că în societatea modernă identitatea 

rămâne relativ substanțială și fixă, circumscrisă acelor seturi de roluri și norme valorizate de 

societate. Individul încă trebuie să aleagă, să însușească și să reproducă aceleași roluri, norme și 

așteptări definite și disponibile social pentru a-și câștiga identitatea într-un proces complex de 

recunoaștere mutuală (Lash, Friedman, 1992). Adevărata modificare are loc în identitatea 

contemporană care este văzută ca una a schimbării, a fragmentării și a jocului teatral. Identitatea de 

azi, spune Friedman devine o liberă alegere, o prezentare teatrală a sinelui, în care fiecare este 

capabil să se autoprezinte într-o multitudine de roluri, imagini și activități (p 154). Indiferent de 

viziunea adoptată, perspectiva postmodernă încearcă o reconceptualizare a identității, argumentând 

faptul că identitatea se schimbă din ceva stabil și predestinat și devine din ce în ce mai instabilă, 

multiplă, mobilă și tranzitorie. Pe de o parte există teorii care văd această schimbare ca o creștere a 

libertății de a te juca cu propria identitate și de a-ti schimba viața dramatic, pe de altă parte există 
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teoreticieni care susțin că noua dimensiune a identității poate duce la o viață complet defragmentată 

și instabilă.  

Anthony Giddens în studiile sale cu privire la efectele modernității asupra societății, 

respectiv a individului, respinge teoriile potrivit cărora asistăm la o criză a identității care produce 

rupturi în ordinea socială. Giddens (2000) nu neagă fragmentarea și multiplicitatea experiențelor 

contemporane. Acesta recunoaște că în lumea modernității târzii indivizii fac față unor dileme 

cronice în construirea propriilor identități, deoarece se confruntă cu posibilitatea de a alege dintr-o 

paleta largă de opțiuni comportamentale. Dar, spune Giddens, această recunoaștere trebuie 

echilibrată prin constatarea tendințelor favorabile integrării, a autocontrolului și a globalizării, 

condiții ce permit ca autonomia personală să fie maximizată si identitatea să fie construită deliberat. 

Pur și simplu, spune Giddens, nu este adevărat că în condițiile modernității trăim într-o lume de 

străini [...] legăturile personale se modelează continuu între persoane care nu se cunosteau înainte 

si poate nu se vor cunoaște niciodată [...] Trăim într-o lume populată, nu în una de chipuri 

anonime (p.134). 

Autorul marchează în tezele lui trei aspecte generale ale dinamismului modern: separarea și 

recombinarea timpului și a spațiului, deincapsularea și reîncapsularea sistemelor sociale, și 

conștiința unei ordini și reordini reflexive ale relațiilor și instituțiilor sociale (Giddens, 2000). 

Acesta argumentează că schimbările identității sunt datorate, în principal, rupturii spațiului de timp. 

În societățile premoderne, spune autorul, spațiul și locul coincid deoarece dimensiunile spaţiale ale 

vieţii sociale sunt în bună măsură si pentru cea mai mare parte a populaţiei dominate de prezenţă  

prin activităţi localizate. Apariţia modernităţii rupe spaţiul de timp întreţinând relaţiile între alţii 

absenţi, localizaţi la distanţă de orice situaţie dată de interacţiunea faţă în faţă [...] ceea ce 

structurează localul nu este pur şi simplu ceea ce este prezent în scenă; forma vizibilă a localului 

ascunde relaţiile distanţate care îi determină natura (Giddens, 2000: 24).  

Modernitatea dislocă, încrederea în persoane nu mai este centrată pe legături personalizate 

în cadrul comunității locale sau pe legăturile de rudenie. Trăind într-un timp și spațiu globalizant și 

cu multiple posibilități combinatorii ale elementelor acestora, în cele mai multe aspecte ale vieții 

moderne oamenii interacționează cu alții care le sunt străini. Altfel spus, se cultivă relații intime, 

pure, fără constrângeri, bazate pe alegeri libere, încredere și prețuire reciprocă (Iluț, 2001: 59). Dar, 

spune Giddens, ceea ce aduce nou modernitatea târzie este faptul că relațiile intime pot fi susținute 

și de la distanță. În mod virtual, sunt posibile contactele regulate și susținute cu alți indivizi aflați în 

orice punct de pe suprafața globului și uneori sub și deasupra pământului (Giddens, 2000: 134). Cu 

toate că perspectiva postmodernității oferă un cadru conceptual larg pentru înțelegerea cauzelor care 

au dus la redefinirea identității, scopul acestei lucrări este observarea impactului pe care le-au avut 

aceste schimbări asupra practicilor în care oamenii își construiesc identitatea. Este identitatea cu 

adevărat instabilă și tranzitorie? Pentru a înțelege modul în care oamenii își construiesc identitatea 

în viața de zi cu zi, trebuie sa ne îndreptăm privirile asupra perspectivelor microinteracționiste. 

Una dintre cele mai cunoscute perspective microinteracíoniste care își concentrează atenția 

asupra individului și a relațiilor interpersonale este interacționismul simbolic. Premisa principală a 

acestei perspective este că oamenii atașează înțelesuri simbolice obiectelor, comportamentelor, lor 

înșile și altor oameni, apoi dezvoltă și transmit aceste înțelesuri prin interacțiuni. Societatea este 

privită ca un context în care identitățile sunt stabilite și menținute printr-un proces de negociere. 

Negocierea identității se produce în spatele scenei, aceasta fiind un concept central în dramaturgia 

cotidiană, o ramură a interacționismului simbolic. Erving Goffman este unul dintre analiștii 

dramaturgiei cotidiene. Fără a fi inițiatorul acesteia, sociologul aplică modelul teatral pentru a 

diseca logica jocurilor de roluri care stau în centrul interacțiunilor sociale din viața cotidiană. În 

Viața cotidiană ca spectacol acesta este interesat în primul rând de modul în care individul, aflat în 

situații obișnuite de activitate, se prezintă pe sine și își prezintă activitatea sa celorlalți, de modurile 

în care ghidează și controlează impresia acestora despre el și de tipurile de lucruri pe care le poate 

face în timp ce performeză în fața celorlalți (Goffman, 2003:27). Acesta descrie în detaliu jocul de 



 
pag. 46: Revista de Informatică Socială | Vol. III (13) / 2010 | ISSN 1584-384X 
 

 

scenă și managementul impresiei implicate în prezentarea sinelui în mediile sociale. Identitățile sunt 

câștigate pe baza performării competente a actorilor.  

Multitudinea perspectivelor asupra problematicii identității face aproape imposibilă 

circumscrierea unei definiții universal valabile. Dar dacă acceptăm ideea că sinele modern își asumă 

idenitatea multiplă, necesitatea alegerii și instabilitatea unei identități construite, atunci putem 

concluziona că identitatea de azi devine o liberă alegere, o prezentare teatrală a sinelui, în care 

fiecare este capabil să se autoprezinte într-o multitudine de roluri, imagini și activități. Altfel spus, 

identitate este o extensie a liberei alegeri și a identității multiple care acceptă condiția de schimbare 

rapidă și intensă a societății. Această identitate se concretizează în interacțiunile fiecăruia cu 

celălalt. În acest fel celălalt este un constituent al identității și, în consecință, identitatea unui 

individ depinde de recunoașterea acesteia de către publicul în fața căruia are lor performarea. În 

această lucrare admitem ideea că identitatea poate fi construită atât în interacțiunile față în față, cât 

si în cele virtuale, cu condiția ca spațiul virtual în care acestea au loc să nu limiteze comunicarea 

dintre utilizatori la text. 

 

COMUNITĂȚILE VIRTUALE - NOILE FORME DE VIAȚĂ SOCIALĂ 
Modernitatea nu a produs doar redefinirea conceptului de identitate ci a redefinit relația între 

timp și spațiu. Dacă în modernitate spațiul reprezenta distincția între aici și acolo, oferindu-le 

oamenilor capacitatea să aprecieze ce înseamnă departe și aproape, în modernintatea târzie, așa cum 

Giddens a argumentat în tezele sale, locul devine o pură fantasmagorie. El spune că asistăm la o 

separare a spațiului de loc, proces pe care îl numește dezvoltarea spațiului gol (Giddens, 2000:24). 

Prin conceptul de loc autorul înțelege plasarea fizică a activității sociale ca situată geografic. 

 

În societăţile premoderne spaţiul şi locul coincid deoarece 

dimensiunile spaţiale ale vieţii sociale sunt în bună măsură si 

pentru cea mai mare parte a populaţiei dominate de prezenţă prin 

activităţi localizate. Apariţia modernităţii rupe spaţiul de timp 

întreţinând relaţiile între alţii absenţi, localizaţi la distanţă de orice 

situaţie dată de interacţiunea faţă în faţă (Giddens, 2000: 24). 

 

Această ruptură a spațiului de timp a dus la ceea ce Giddens numea deîncapsularea (sau 

dislocarea) care este definită ca fiind un proces de transfer al relațiilor sociale din contexte de 

interacțiune locale și restructurarea lor pe distanțe infinite de spațiu-timp. Dezvoltarea acestor 

mecanisme transferă activitatea socială din contexte localizate, reorganizând relațiile sociale pe 

distanțe spațiu-timp mari. Cadrul conceptual al distanțării în spațiu-timp, continuă sociologul, ne 

atrage atenția asupra relațiilor complexe stabilite între implicarea locală (circumstanțele co-

prezenței) și interacțiunile la distantă (legăturile prezenței și absenței). O caracteristică a dislocării 

este inserția noastră într-un decor cultural și informațional globalizat. Acesta nu este un fenomen de 

înstrăinare de elementele locale, cât unul de integrare în comunități globalizate ale experienței 

împărtășite. Apariția mijloacelor de comunicare electronice accentuează fără îndoială aceste aspecte 

de dislocare deoarece ele extind prezența în mod instantaneu și la asemenea distanțe (Giddens, 

2000: 26-54). 

Aceste consecințe au atras atenția sociolgilor ale căror păreri s-au polarizat imediat. Pe de o 

parte sunt cei care cred că această schimbare duce la o dezordine socială, la un haos, la o criză a 

identității (Lash, Friedman, 1992). Unele studii au arătat ca Internetul ar substitui alte forme de 

socialzare, utilizarea Internetului fiind în relație directă cu declinul comunicării între membrii 

familiei, declinul în rețelele sociale și cu creșterea singurătății și a depresiei (DiMaggio, 2001:314). 

Raymond Barglow (1994) susține și el această poziție și spune că legatura umană pe care ne-o 

amintim cu nostalgie ca fiind asociată cu comunitați mici, cu relații de rudenie îndelungate și cu 

instituții economice și politice vechi este percepută din ce în ce mai des ca fiind dizolvată, 



 
pag. 47: Revista de Informatică Socială | Vol. III (13) / 2010 | ISSN 1584-384X 
 

 

contribuind la sentimentul de eșec și incertitudine (p.123). Pe de altă parte sunt teoreticienii care 

susțin că procesul care a dus la o ruptură în ordinea socială este însoțit de un revers: odată distrusă 

ordinea socială, aceasta tinde să se refacă. Fukuyama, unul dintre autorii care vorbesc despre 

reorganizarea ordinii sociale, spune că societatea postindustrială are în aceeași măsură nevoie de 

reguli și norme precum societatea industrială, doar că acestea sunt diferite, dar asta nu înseamnă că 

nu există (Fukuyama, 2002:63). Giddens numește acest proces de autoreglare a normelor și a 

valorilor reîncapsulare. 

Un astfel de proces, care a dus la o redefinire a relațiilor dintre oameni, care a schimbat 

modul de acțiune al oamenilor, care învinge spațiul și timpul este Internetul. Din cauza acestor 

calități pe care le posedă numeroși sociologi au devenit interesați de efectele Internetului asupra 

societății și asupra individului (DiMaggio, 2001:318). Rezultatele studiilor demarate de aceștia au 

ajuns la un aparent paradox. Pe de o parte sunt studiile care atestă faptul că Internetul dislocă, fără 

să mai existe un proces de reîncapsulare. Potrivit acestora Internetul a produs o ruptură la nivelul 

relațiilor sociale, a comunităților și, implicit, la nivelul capitalului social (Lash, Friedman, 

1992:141). Pe de altă parte sunt studii care argumentează că, din contră, cei care sunt utilizatori ai 

Internetului se implică mai mult în relațiile cu familia, cu vecinii, în problemele comunității din care 

fac parte. Potrivit acestor studii Internetul este un proces de reîncapsulare care a permis construirea 

unor noi tipuri de relații, a unor noi tipuri de viață socială și implicit a unor noi forme de construire 

a identității (Taylor, 1999:438). Chiar dacă înternetul este în primul rând un proces de 

deîncapsulare, care transferă relațiile sociale din contextele locale pe distanțe mari de spațiu și timp, 

acesta oferă în același timp posibilitatea de a conserva legaturile între oameni aflați la mii de 

kilometri distanță, lucru imposibil până acum. Astfel de locuri care se bazează exclusiv pe relațiile 

dintre oameni sunt comunitățile virtuale. acestea dau posibilitatea membrilor să experimenteze noi 

tipuri de viață socială, care sunt la fel de reale ca cele din viața de zi cu zi. 

Wellman argumentează în studiul său Networks in the global village (apud Renninger, 

Shummar, 2004) că Internetul a contribuit la o schimbare de la o societate bazată pe grupuri la una 

bazată pe rețele care înseamnă decuplarea comunităților de proximitatea spațială. Acest lucru a dus 

la formarea comunităților virtuale care s-au extins foarte rapid în ținutul vieții de zi cu zi și au 

devenit o parte integrată atât a comunicării interpersonale cât și a celei de masă. Această nouă 

relație între spațiu și indivizi, respectiv societate, a dat naștere unui model relativ nou de interacțiuni 

umane care sunt posibile doar prin intermediul rețelelor de calculatoate. Comunitățile virtuale devin 

o combinație unică între interacțiunile virtuale și fizice, imaginație socială și identitate (Renninger, 

Shummar, 2004:37). Astfel apare întrebarea dacă acestea redefinesc conceptul de comunitate, sau 

cauzează declinul societății? Pentru a putea ajunge la un răspuns valid al acestei întrebări trebuie 

lămurit înțelesul conceptului virtual, care este unul problematic, deoarece, în înțelesul comun, se 

suprapune în mare măsură cu termenul de ireal. Faptul că nu este fizic, palpabil nu înseamnă că nu 

este real. Comunitățile sunt virtuale în sensul că sunt mediate și imaginate, dar nu sunt o realitate 

separată, fiind populate de aceiași oameni din viața de zi cu zi. Internetul este văzut ca unul din 

numeroasele moduri prin care aceiași oameni interacționează. Mai mult decât atât, există studii care 

atestă că aceste comunități s-ar putea să amplifice numărul comunităților față în față și ar putea să 

micșoreze problemele apărute odată cu scăderea participării active în comunitățile față în față 

(Blanchard, Horan, 1998:296). Pe de altă parte o diferențiere între aceste comunități nu este 

sustenabilă deoarece o comunitate virtuală este foarte asemănatoare comunității reale, cu excepția 

că aceasta se formează prin comunicarea electronică și nu este legată de timp și spațiu. Acestea 

leagă oameni cu aceleași interese, oferindu-le o oportunitate de a sta împreună, de a împărtăși 

propriile experiențe, sentimente, nevoi. Cei care aleg să ia parte la comunitățile virtuale nu sunt 

defavorizați, ei având posibilitatea să facă aproape tot ce fac în viața reală: să lege prietenii, să facă 

afaceri, să facă cumpărături etc. doar că sunt nevoiți să-și lase corpul în fața calculatorului și să se 

transpună cu ajutorul avatarurilor în lumea virtuală.  
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În ciuda caracteristicii comune a comunităților virtuale, aceea de a se forma în urma 

intereselor comune împărtășite de membri, aceste structuri sociale se pot diferenția din perspectiva a 

două caracteristici fundamentale: structura timpului și cea a spațiului. Dacă analizăm comunitățile 

virtuale în virtutea acestor caracteristici, spune Gotved (2002), apar întrebările dacă structura 

timpului este sau nu sincronizată și dacă respectiva comunitate deține sau nu un loc împărtășit. 

Astfel, timpul poate să fie timp real sau decalat. Dar nu construcția timpului este factorul crucial al 

diferențierii comunităților, deoarece comunitățile evoluează la fel de bine, indiferent dacă timpul 

este real sau decalat. Existența unui loc impărtășit pare să fie totuși caracteristica definitorie pentru 

diferențierea comunităților online. Acest loc împărtășit poate fi asociat cu al treilea loc, un loc de 

întâlnire (Gotved, 2002:423). Potrivit lui Oldenburg, cel care a vorbit pentru prima dată de 

necesitatea unui astfel de spațiu (apud Soukup, 2006:421) al treilea loc există în afara casei și 

dincolo de locul de muncă. Sunt spații unde oamenii se adună în primul rând pentru a se bucura de 

compania celuilalt. Un astfel de spațiu oferă un context prielnic pentru sociabilitate, spontaneitate și 

exprimare a emoțiilor. Un al treilea loc îi oferă unui individ atât oportunitatea de a se distanța de 

cerințele stresante de la locul de muncă și de viața de acasă, precum și sentimenul de incluziune prin 

participarea la activități de grup sociale. Mai exact, al treilea spațiu servește ca un mijloc prin care 

individul poate ține pasul cu realitatea prin legături personale în afara locului de muncă și a casei 

(Soukup, 2006:425). 

Gotved (2002) merge mai departe cu diferențierea comunităților, și propune o tipologie a 

spațiului virtual care consistă din trei dimensiuni, iar ipoteza este că fiecare tip de comunitate are 

propria distribuire ale acestora. Dimensiunile sunt interpretate simultan în procesul de interacțiune 

și de aceea tipologia ne poate ajuta să realizăm în ce fel contează spațiul în viața online. Aceste 

dimensiuni sunt numite: interface space, the social space și metaphorical space. 

Interfața marchează spațiul împărtășit, indiferent de tipul comunității. Vizibilitatea 

comunicării și a interacțiunilor din comunitate este importantă pentru navigare, interacțiuni și 

interpretări de toate tipurile. Spațiul împărtășit de pe ecran ușurează experiența existenței 

comunității și, în consecință, a conectării. Spațiul împărtășit și granitele sunt făcute vizibile în acest 

nivel ca simboluri ale extinderii comunității. Cu alte cuvinte, spațiul interfață poate să fie mai mult 

sau mai puțin sofisticat, dar este definit în primul rând de software – programe, protocoale, servicii 

și mai puțin de hardware – granițele ecranului. Designul acesteia este de cele mai multe ori simplu – 

text și paragrafe – suplimentat uneori cu unele posibilități de navigare sau cu o listă de membri. 

Spațiul social virtual este constituit de interacțiuni umane mediate cu ajutorul calculatorului. 

În timp ce citești textul îl interpretezi în funcție de înțelesurile sociale, iar aceste interpretări variază 

de la un membru al comunității la altul. Spațiul social este totalitatea interacțiunilor, interpretărilor, 

imaginației, așteptărilor și a demarcațiilor. Așadar spațiul social este principala caracteristică a 

comunităților online și este o componentă foarte atractivă. Este derivat din interacțiunile vizibile și 

imaginația noastră despre alții. Este complexitatea culturii umane mediate de calculator, definită în 

primul rând de participanții activi al spațiului online. 

Spațiul virtual metaforic se suprapune cu interfața și cu spațiul social. Este o reconstrucție a 

lumii offline pe care o cunoaștem și o costrucție al unui nou tip de lume cu diferite norme. Spațiul 

metaforic reprezintă toate tipurile de obiecte și imagini folosite pentru a crea această dimensiune 

imaginată tridimensională. Există o legătură directă între metropolă și spațiul cibernetic, o legătură 

care este construită în viața de zi cu zi. Spațiul metaforic este de cele mai multe ori descris în 

aceeași manieră precum metropola: mediul în continuă schimbare, multitudinea de străini și traficul 

mare cauzează imense prăbușiri ale relațiilor umane cu mediul. 

În spațiul virtual există malluri, piețe, cafenele, primării etc.; oamenii se deplasează printre 

străini, navigând spre spații sociale necunoscute căutând urme de conexiuni (Gotved, 2002:423). 

Hagel și Armstrong (apud Rothaermel, Sugiyamab, 2000) spun că aceste comunități virtuale 

îndeplinesc patru tipuri de nevoi care contribuie fundamental la decizia oamenilor de a-și petrece 

timpul în spațiul virtual. Aceste nevoi sunt: interesul, construirea de relații, tranzacțiile și fanteziile. 
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în funcție de aceste nevoi există patru tipuri de comunități virtuale: comunități de interes, 

comunități bazate pe relații, comunități bazate pe tranzacții și comunități ale fanteziilor, care pot fi 

analizate din prisma tipologiilor spațiului virtuale. Comunitățile de interes sunt formate de indivizi 

care împărășesc aceleași interese, expertize și pasiuni într-un anumit domeniu cum ar fi: design 

interior, sport, mașini etc. De cele mai multe ori aceștia folosesc o platformă de tip interfață. 

Elementul social și personal este mult mai evident dezvoltat în comunitățile bazate pe relații, care 

sunt formate de indivizi care împărtășesc aceeași nevoie de a stabili conexiuni particulare, de cele 

mai multe ori intense, cum ar fi dragostea, moartea unei persoane apropiate, divorțul, sau 

diagnosticul unei boli incurabile, cu alte persoane care experimentează aceleași probleme. Aceste 

tipuri de comunități se formeaza de cele mai multe ori în spațiul virtual social. De asemenea, există 

comunități bazate pe tranzacții, care se centrează pe schimbul de informații care facilitează 

schimbul economic, și în sfârșit, comunitățile fanteziilor care adună oameni care doresc să 

experimenteze oportunități de explorare a unor noi identități în lumile imaginare. Aceste comunități 

ale fanteziilor se formeaza în spațiul virtual metaforic și se folosesc de cele mai ingenioase 

tehnologii pentru a realiza un spațiu cat mai apropiat celui real. De obicei, acestea sunt construite cu 

ajutorul imaginilor 3D.  

Cu toate că realitățile virtuale pot fi o lume a fanteziilor și a imaginației, ele sunt în același 

timp un sistem tehnic. Ele sunt simultan obiecte, media, instrumente, semne, activități cognitive și 

narative, și sunt în mod inevitabil înrădăcinate în luma socială existentă. Ele sunt încontinuu 

construite, definite și redefinite. Realitățile virtuale sunt de cele mai multe ori conceptualizate ca o 

interacțiune om-calculator cu ajutorul configurațiilor particulare ale software-ul și hardware-ul. 

Acestea își propun să simuleze imersiunea în spațiul digital. Percepția umană este legată de 

simulările grafice ale lumii virtuale prin afișaje și diferite dispozitive. O definiție tehnică a 

realităților virtuale este problematică. Caută să descrie esența tehnologiilor prin definirea lor ca 

interacțiuni și imersiuni ale sistemelor de calculator. De altfel, legăturile dintre percepția umană și 

grafică simulată pe calculator este inevitabilă, conexiunile dintre relațile sociale, culturale, tehnice 

și economice  ale realităților virtuale nu sunt lineare, cauzale sau unidirecționale. Realitățile virtuale 

sunt alcătuite din numeroase componente tehnologice puse împreună ca un sistem schimbător. 

Sistemele virtuale sunt atât practici sociale actuale aduse în lumea fizică cu ajutorul relațiilor față în 

față cât și oportunități sau posibile relații sociale, imaginare care nu există în mod obligatoriu și în 

viața de zi cu zi (Green, 1999:411). 

În continuarea studiului voi face referire doar la comunitățile denumite de Hagel și 

Armstrong comunități ale fanteziilor care se formează într-un spațiu generic denumit de Gotved 

virtual metaforic, adica doar la acelea care se bazează în primul rând pe nevoia de sociabilitate, de 

experimentare a unor noi identități. Excludem acele comunități care se bazează în special pe 

tranzacțiile economice, acestea făcând parte dintr-un alt domeniu de interes științific. Pentru a putea 

studia construirea identității din perspectivă interacționistă designul comunităților trebuie să fie 3D, 

să dea posiblitatea utilizatorilor să-și dezvolte imaginația și dorința, să aibă cât mai puține limite în 

construirea avatarurilor. De asemenea în mod fundamental comunicarea nu trebuie redusă la text. În 

unele comunități există mai multe posibilități de comunicare: vizuală, text, audio-video etc. O astfel 

de comunitate virtuală care înglobează toate aceste caracteristici și care oferă un mediu prielnic 

pentru cercetare este Second Life.  

 

IDENTITATEA VIRTUALĂ 
În analiza câmpului semantic al identității există un aparent paradox, întrucât conceptul 

prezintă două semnificații opuse. Pe de o parte este vorba de asemănarea cu ceilalți, iar pe de altă 

parte identitatea semnifică unicitatea și diferențierea ireductibilă de ceilalți. Cele două semnificații 

contradictorii corespund celor două etape și tendințe opuse cărora le este supus individul: 

conformarea – ce răspunde nevoii de apartenență și aprobare socială și individualizarea – ca 

tendință ce răspunde nevoii de unitate și diferențiere. 
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Identitatea socială înțeleasă ca rezultat al socializării 

individului și încadrării individului în tipul de tipar identitar 

social, prin conformare la modelele de mentalitate și 

comportamentele dezirabile social, este mai degrabă o identitate 

normativă pentru că aceasta conține ceea ce trebuie să fie 

individul nu ceea ce este. Conformarea la standardele sociale este 

resimțită sub forma unei presiuni normative, iar indivizii, din 

teama de a nu fi valorizați negativ nu se prezintă așa cum sunt ei 

de fapt, ci așa cum ar trebui să fie (Juncan, 2005: 66).  

 

Identitatea virtuală este opusul acestei identități sociale descrise de Juncan (2005). În spațiul 

virtual individul este liber să aleagă cine vrea să fie, cum vrea să fie și pe cine vrea să impresioneze 

fără să fie constrâns de normele și comportamentele dezirabile în societatea din care face parte. 

Identitatea virtuală susține valorizarea individualității și demonizarea conformității. Williams 

(2006) spunea că scopul final al lumii virtuale este sa dizolve constrângerile din lumea reală astfel 

încât să putem explora la nesfârșit noi spații. Acest lucru poate fi interpretat astfel: Internetul nu 

oferă numai noi spații sociale unde identitatea poate fi renegociată, dar acesta oferă noi forme de 

viață socială (Williams, 2006:183). Odată ce sunt absorbiți de lumea virtuală oamenii încep să-și 

construiască identități online, fără teama repercursiunilor care ar fi putut apărea în viața offline. Prin 

acest joc de roluri
27

, utilizatorii adoptă caractere care sunt expresia unor anumite părți din propriul 

sine pe care au fost obligați din anumite motive să-l suprime în lumea virtuală. În online utilizatorii 

pot investi în caractere inedite pe care societatea offline le găsește indezirabile (Gibbs și Ellison, 

2006, Robinson, 2007)  

Turkle (1999) a analizat metodele prin care indivizii dezvoltă, prin intermediul personajului 

online, noi înțelesuri ale identității personale. Autoarea a descris spațiile ca locuri în care indivizii 

pot să-și însușească multiple identități în moduri nemaiîntâlnite și să provoace schimbări în 

noțiunea convențională de identitate. Identitățile sunt negociate, reproduse și indexate într-o 

varietate de noi tipuri de interacțiuni online. Potrivit rezultatelor studiilor efectuate de Turkle (1999: 

643-648), aceste identități sunt percepute și descrise de către utilizatori ca fiind cel puțin la fel de 

reale ca cele din lumea offline. Pentru a putea face o comparație între cele două tipuri de identități, 

pentru a putea spune că identitatea virtuală este o continuare firească a identității postmoderne 

(înțeleasă în termenii în care am definit-o în prima parte a lucrării) trebuie să observăm dacă această 

identitate este într-adevăr reală. Ca să fie reală trebuie să respecte tiparul de construire a identității 

din lumea fizică. Pentru acest lucru trebuie să presupunem că identitatea virtuală este formată și 

negociată în același mod în care identitatea reală este construită în lumea offline. Cadrul 

interacționismului simbolic este crucial pentru a înțelege procesul de creare atât a identității offline 

cât și a celei virtuale.  

Interacționismul simbolic spune că identitatea este mai degrabă un produs al interacțiunilor 

și nu o entitate constantă. Cu alte cuvinte percepția noastră asupra propriei identități este doar 

percepția noastră asupra evaluării sociale asupra noastră. Este un proces continuu al auto-evaluării 

prin ochiul imaginar al celuilalt. Goffman (2003) vede identitatea ca un proces al interacțiunilor 

dramatice care produc multiple identități pentru multiple performanțe. În timpul performanței 

individul tinde să construiască o identitate consistentă cu așteptările audienței și cu contextul 

interacțiunilor. Când un individ se prezintă în fața altora, spune Goffman (2003:36), va fi de obicei 

motivat să-și mobilizeze activitatea astfel încât să le transmită impresia pe care este intersat să o 

                                                 
27

 Prin rol înțelegem legiferarea drepturilor și a datoriilor legate de un statut dat. Un rol social va implica una sau mai 

multe rutine și fiecare dintre aceste roluri diferite poate fi prezentat de performer, într-o serii de ocazii, acelorași tipuri 

de public sau unui public alcătuit din aceleași persoane.(Goffman, p 43). 
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transmită. Pentru a surprinde realitatea identității virtuale ar putea fi util dacă am inversa 

perspectiva dramaturgiei sociale și am examina în ce măsură actorul însuși crede în impresia de 

realitate pe care încearcă să o creeze în spațiul virtual. Actorul poate fi cu totul prins în propriul joc; 

el poate fi sincer convins că impresia de realitate pe care o produce este chiar realitatea (Goffman, 

2003:50). Modul în care utilizatorii percep identitatea lor online schimbă fundamental modul în care 

este definită identitatea virtuală. Dacă aceștia privesc totul ca pe un joc atunci criticile aduse 

identității ca fiind o simplă ficțiune se adeveresc. În schimb, dacă utilizatorii percep identitatea pe 

care și-o creează online ca o extensie a sinelui, ca o expresie a propriilor sentimente și dorințe, ca pe 

o întruchipare a ceea ce sunt ei de fapt, atunci conceptualizarea termenului de identitate virtuală se 

schimbă radical.  

Exercițiul online de a te juca cu identitatea și de a încerca noi identități este probabil cel mai 

explicit în comunitățile virtuale. Aici participarea începe literalmente cu crearea propriei persoane, 

adica a avatarului. Pentru mulți oameni intrarea în spațiul virtual înseamnă trecerea graniței spre un 

spațiu mult controversat. Unii se simt inconfortabil, alții se simt relaxați, iar alții simt că se pot 

autodescoperi. Astfel ajungem la elementul cheie al lucrării: crearea și proiectarea identității în 

spațiul virtual. În interacțiunile față în față oamenii își prezintă identitatea care este rezultatul unui 

proces minuțios și îndelungat al managementul impresiilor. Fiecare performer joacă un rol sau un 

set de roluri a căror conduită și comportament sunt date din afară. Oamenii acționează sub impulsul 

a ceea ce trebuie să facă, a ceea ce este dezirabil, și nu a ceea ce vor să facă. În contrast cu aceste 

caracteristici, identitatea virtuală oferă oamenilor o oportunitate unică de a se prezenta așa cum 

sunt ei de fapt, fără să fie constrânși de valorile oficial acreditate ale societății. Acest lucru este 

posibil datorită a două caracteristici fundamentale și unice ale identității virtuale: anonimitatea și 

ușurința schimbării. Chiar dacă identitatea virtuală presupune o selectare a înfățisării și a atitudinii 

cu care performerii se prezintă în fața publicului, opțiunile din care pot alege sunt infinite și nu sunt 

dihotomice: dezirabile sau indezirabile. Performerul se va prezenta așa cum va dori să se prezinte, 

nu așa cum trebuie să se prezinte. În lumea virtuală omul va înceta să joace rolurile din viața reală și 

va începe să fie el însuși. Procesul prin care el alege sa fie ce vrea să fie este foarte asemănător celui 

din viața reală. Dacă la început construirea identității virtuale era posibilă doar cu ajutorul textului, 

tehnologia a înaintat atât de mult încât ai posibilitatea să creezi un corp cu care să te identifici în 

spațiul virtual. Acest corp se numește avatar. 

Avatarul seamănă foarte mult cu conceptul de față (front) al lui Goffman.  Aceasta este acel 

aspect din performarea individului, care funcționează de regulă într-un mod general și fix, pentru a 

defini situația în ochii celor care observă performarea. Fața este deci echipamentul expresiv 

standardizat, angajat intenționat sau nu de individ în timpul performării (Goffman, 2003:50). În 

spațiile virtuale, faptul că utilizatorul are suficient timp pentru a reflecta și a edita compoziția 

avatarului înseamnă că acesta are în vedere prezența unui celălalt semnificativ. Șansa de a vizualiza 

avatarul celuilalt întărește ideea de prezența virtuală a unui celălalt. Astfel performarea membrului 

în comunitatea din care face parte  este  dependentă de aceste avataruri și de ideea indusă de acestea 

că spațiile sunt populate de alți utilizatori care recurg la aceleași artificii pentru a-și crea o identitate 

(Williams, 2007:17). O altă caracteristică importantă a avatarurilor este aceea că ele facilitează 

interacțiunile, solidifică și dau forma identității. Preocuparea pentru prezența celuilalt în multe din 

practicile virtuale indică importanța interacțiunii. Astfel, prin combinarea textului cu gesturile 

avatarului, interacțiunile virtuale devin mai complexe, ajungând să împrumute din ce în ce mai 

multe caracteristici ale interacțiunilor față în față (Taylor, 1999:448). Prezența și interacțiunile 

acestea complexe sunt capturate în special de mediile online grafice 3-D, precum Second Life, unde 

spațiile nu trebuie să fie imaginate de utilizatori. Pe lângă faptul că avatarul schimbă aspectul 

intreracțiunilor virtuale, acesta redefinește relația corpului fizic cu spațiul virtual. Până acum 

transpunerea utilizatorului în spațiul online implica detașarea acestuia de corpul său, concept 

fundamental în definirea și construirea identității în perspectiva interacționistă. Acest lucru s-a 
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schimbat esențial: avatarul permite construirea trupului și prezentarea lui în interacțiunile cu ceilalți 

utilizatori.  

Scrierile lui Goffman accentuează modul în care corpul permite oamenilor să intervină în 

viața de zi cu zi și să negocieze modul în care se prezintă. Indivizii nu sunt pe deplin autonomi. 

Analizele lui asupra limbajului trupului (forme convenționale ale expresiilor non-verbale care 

includ îmbrăcămintea, comportamentul și expresiile feței) evidențiază importanța corpului în 

desfășurarea și perceperea performărilor (Goffman, 2003). În interacțiunile față în față, potrivit 

perspectivei interacționiste, corpul apare ca un material, care este controlat de indivizi pentru a 

facilita și direcționa interacțiunile sociale. Această viziune asupra relației dintre corp și individ este 

în mare parte o consecință a culturii postmoderne. Există evident un interes puternic comercial și 

consumerist în simbolulul corpului ca bunăstare. Acest lucru a dus la o concentare specifică asupra 

frumuseții corpului, negarea îmbătrânirii și respingerea morții, importanța sportului și valoarea 

morală generală de a te păstra corespunzător (Turner, 1996:7). Imaginea unui corp frumos circulă în 

publicitate și în cultura de consumator, în timp ce mulți oameni cheltuie bani mulți pentru a-și 

schimba formele și aparența propriilor identități. Ca un rezultat al dezvoltării în reproducția 

biologică, inginerie genetică, operații plastice și știința sportului, corpul a devenit mai puțin un dat 

și mai mult un fenomen al opțiunilor și al schimbărilor (Woodward, 1997:78) 

Mulți autori contemporani susțin că trupul este acum parte a unui proiect individual (self 

project) în care indivizii își exprimă nevoile personale prin construirea propriilor corpuri. Ținând 

cont de importanța individualității în epoca contemporană, corpul este privit ca o formă nestartonică 

(schimbătoare), care este mulată și care este maleabilă nevoilor și dorințelor individuale (Gleeson și 

Frith, 2006, Turner, 1996). Anthony Giddens (după Turner, 1996) a argumentat că în societățile 

contemporane proiectarea eului, ca principală moștenire a individualismului, s-a convertit în 

proiectarea corpului. Odată cu transformările în tehnologia modernă, corpul și-a asumat o nouă 

plasticitate, astfel poate fi transformat și recreat prin intervenții chirugicale. Corpul poate fi într-

adevăr restructurat și reactualizat, aducând profunde schimbări ale identității, incluzănd schimbarea 

de gen. Astfel ar trebui să conceptualizăm termenul corp într-un mod mult mai fluid care înglobează 

aceste schimbări sociale, într-un context mai larg (Turner, 1996:23). 

Dezvoltarea operațiilor plastice și a lumilor virtuale a dus la prăbușirea limitelor tradiționale 

care au existat dintotdeauna între trupuri și tehnologie. Astfel corpul devine un teren de practici 

hedonistice și de dorință într-o cultură care recunoaște corpul ca pe un proiect (Woodward, 

1997:78). Maxwell Maltz, un estetician care a scris o carte despre importanța imaginii de sine în 

viața fiecărui om, a descris cum oamenii care apelau la serviciile lui se schimbau atât din punct de 

vedere fizic cât și psihic. 

 

Schimbarea imaginii fizice părea să creeze o persoană cu 

totul nouă. Bisturiul meu dădea uneori impresia că are puteri 

magice. El nu numai că schimba în bine aspectul pacientului, dar 

îi tranforma și perspectiva asupra vieții. Cei timizi deveneau mai 

îndrăzneți, cei agresivi deveneau prietenoși, cei retrași deveneau 

deschiși (Maltz, 2002: 68). 

 

Taylor (1999:443), în studiul său asupra comportamentului în lumea virtual, a ajuns la 

aceeași concluzie. Posibilitatea reconstruirii trupului sub protecția anonimității duce la schimbări 

esențiale în comportamentul indivizilor: rușinonșii devin tupeiști, neciopliții devin politicoși etc. 

Autorul mai spune că trupul poate servi de asemenea ca o resursă pentru construirea identității. Prin 

operații de schimb de sex, operații estetice, arta corpului și moda în lumea reală, și prin 

carcteristicile avatarului în spațiul virtual, corpul poate fi format pentru a ajuta la construirea unui 

înțeles particular al identității. Diferența constă în faptul că reconstruirea corpului în spațiul virtual 

nu implică nici costuri financiare, nici costuri medicale. Pe lângă acest lucru, disponibilitatea 
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nelimitată a resurselor le dă ocazia participanților de a-și revizui imaginația asupra propriilor 

persoane, asupra propriilor corpuri.  

Spațiul digital oferă oportunitatea de a te debarasa de masca formală și de a te angaja într-un 

joc de îmbrăcare, asumarea unei personalități diferite și de construire a unei noi identități. Drept 

urmare, este necesar să studiem importanța opțiunii de a-ți schimba trăsăturile corpului și cum 

anume influențează acestea decizia oamenilor de a-și crea propriile identități virtuale. 

 

METODA DE CERCETARE 
Culegerea datelor pentru această lucrare a avut practic loc în două etape principale: una de 

pre-testare a terenului și de familiarizare și una de culegere propriu-zisă a datelor specifice și 

relevante pentru tema propusă. Prima etapă a avut funcție exploratorie și de cunoaștere a terenului si 

a fost realizată cu ajutorul observației nestructurate. A doua etapă a constat în aplicarea a 12 

interviuri semi-structurate pentru a înțelege modul în care utilizatorii percep spațiul virtual, cum 

anume își construiesc identitatea virtuală, ce stă în spatele alegerilor pe care le fac și ce seminficație 

dau ei acestui proces. Subiecții au fost aleși în prima parte a cercetării. Aceștia sunt utilizatori 

români, care petrec, în medie, în spațiul virtual cel puțin 8 ore pe zi.  

 

COMUNITAȚILE VIRTUALE, NOI SPAȚII SOCIALE? 
Utilizatorii care percep comunitatea virtuală ca pe una reală, descriu lumea virtuală ca pe un 

nou spațiu de socializare care, spre deosebire de cel din lumea reală, are caracteristica unică de a uni 

milioane de oameni din toate colțurile lumii. Această diferență între lumea reală și virtuală apare în 

toate răspunsurile primite de la intervievați. Drept urmare, dacă utilizatorii percep comunitatea ca 

reală, a cărei funcție primară este de a uni oameni, de a-i pune în contact unii cu alții în timp real, 

atunci Second Life poate fi înțeleasă ca un spațiu în care iau naștere noi forme de relații și de 

comunicare între oameni, care până acum nu erau posibile. Acestea sunt numite noi forme de viață 

socială. Astfel comunitățile virtuale pot fi văzute pentru oamenii care le percep ca spațiu de 

socializare ca procese de reconstruire a relațiilor interpesonale și de grup. Acest nou spațiu este 

văzut ca o evadare din lumea reală, de constrângerile și regulile care îi impun individului un anumit 

rol, care îl împiedică să se diferențieze de ceilalți. Practic, subiecții intervievați privesc această lume 

ca pe un loc în care pot să fie ceea ce au vrut dintodeauna să fie, ca pe un spațiu lipsit de prejudecăți 

și constrângeri sociale. Cei care aleg să participe la astfel de comunități au posibilitatea să facă 

aproape tot ce fac în viața reală: să lege prietenii, afaceri, cumpărături etc. Aceste caracteristici îl 

determină practic pe utilizator să nu mai conștientizeze diferența între lumea reală și cea virtuală. Pe 

lângă toate aceste activități pe care le pot avea în comunitate, membrii comunității apreciază la 

Second Life faptul că pune la dispoziția utlizatorului posibilități nelimitate de creare și de explorare 

a mediului virtual. Majoritatea respondenților spun că nu pot să se gândească la anumite opțiuni pe 

care ar vrea să le găsească în comunitate, dar nu le găsesc. Și chiar dacă ar exista, s-ar găsi cineva să 

le creeze, deoarece această comunitate este exclusiv construită de rezidenții ei, practic e o formă de 

autoguvernare. 

Totuși, cel mai mare neajuns al acestor comunități, identificat în discursul intervievaților, 

este lipsa interacțiunilor față în față. Chiar dacă fiecare sesizează evoluții semnificative de la 

relațiile construite în spații bazate exclusiv pe text, gen Mirc sau instant messaging, comunitățile 

virtuale nu simulează încă toate carateristicile de bază ale interacțiunilor față în față. La întrebarea 

Second Life îți oferă o multime de posibilități de personalizare a avatarului. Există opțiuni care nu 

sunt disponibile in SL, dar pe care ți-ar plăcea să le găsești? în unanimitate au răspuns că 

interacțiunile față în față, respectiv contactul fizic,  este o caracteristică pe care mediul virtual nu o 

poate simula. [...] pentru că pe net nu poți reproduce și expresiile feței și mimica atunci când spui 

ceva poate că eu spun un lucru serios si cel de lângă crede ca am glumit ... nu îmi vede fața (Sb1
28

). 

                                                 
28

 Sb = Subiect 
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Dacă până acum am discutat de primul profil al subiecților, în următoarea parte vom discuta 

despre cei care percep spațiul virtual ca pe un joc, o simplă modalitate de distracție, fără prea multe 

implicații sociale. Prima diferență între cele două tipuri de utilizatori este că cel din urmă, atunci 

când vorbește despre Second Life, folosește conceptul de joc, și nu de platformă de socializare, spre 

exemplu, cum fac cei care percep ca real mediul virtual. O altă diferență este că aceștia disting 

foarte clar lumea virtuală de cea reală și refuză să creadă că cele două s-ar putea contopi. Ei percep 

acest spațiu doar ca pe o altă formă de distracție, care le pune la încercare abilitatea de creație. 

Principala implicație a acestei percepții este că ei nu mai văd lumea virtuală ca pe o nouă formă de 

socializare, ci mai degrabă ca pe o formă de loisir. O altă consecință a acestei percepții este asupra 

activităților pe care utilizatorii le au în lumea virtuală. Cele mai întâlnite sunt cele de eplorare și de 

creare și de cele mai multe ori nu sunt în căutare de prietenii sau alt gen de relații interpersonale. 

Pentru ei Second Life este un hobby care le permite să petreacă timpul liber într-un mod plăcut.  

 

DESCRIEREA PROCESULUI DE CONSTRUIRE A IDENTITĂȚII VIRTUALE  
Acesta este dependent de percepția subiectului asupra comunității virtuale și, implicit, 

asupra identității virtuale. Astfel, cei care percep Second Life ca pe un joc oarecare de fantezie, care 

îți pune imaginația la încercare, își construiesc o identitate virtuală care nu are nici o legătură cu 

identitatea din realitate și care se bazează, în special, pe imaginea avatarului. De obicei acești 

subiecți petrec destul de mult timp cu personalizarea propriului avatar deoarece, spun ei, acest lucru 

este distractiv și ingenios. De fapt, acesta este principalul motiv pentru care aleg Second Life și nu o 

altă comunitate virtuală: nelimitarea posibilităților de personalizare a avatarului. Una este atunci 

când ești nevoit să alegi din cinci tipuri de înfățișare, de haine, de păr etc., și altceva este atunci 

când limita paletei de opțiuni este imaginația ta. Datorită acestei percepții, nu se poate constata o 

anumită consecvență în actele lor. Nu țin cont de anumite caracteristici și totul pentru ei este o 

joacă. De asemenea, pe lângă faptul că își schimbă imaginea avatarului frecvent, acești subiecți nu 

acordă deloc importanță prezentării personale, deoarece pentru ei funcțiile de comunicare și de 

socializare nu sunt prioritare. Din această cauză nu putem vorbi de un proces de construire a 

identității. De fapt, ei nu își creează o nouă identitate ci explorează posibilitățile tehnologice.  

Spre deosebire de profilul prezentat, membrii care percep comunitatea virtuală ca pe o nouă 

viață socială, a cărei funcții principale sunt cele de comunicare și de socializare, prezintă un mod cu 

totul diferit de construire a identității. Fiecare detaliu este atent ales, în funcție de anumite scopuri și 

preferințe. Dar și acești utilizatori se împart în funcție de relația dintre realitatea fizică și cea 

virtuală, relație care surprinde dacă și cum oamenii își proiectează conștient anumite aspecte ale 

vieții reale în mediul virtual. Astfel s-au diferențiat două tipuri de subiecți: care folosesc în procesul 

de construire a propriei identități anumite caracteristici preluate din viața reală și cei care se 

distanțează de tot de ceea ce înseamnă identitate reală. Pentru început voi prezenta caracteristicile 

comune ale acestor subiecți, urmând ca în final să prezint și ceea ce îi diferențiază. 
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Figura 1. Insula de primire 

 

În primul rând motivul unanim acceptat, care a reieșit din răspunsurile subiecților, a fost că 

identitatea virtuală este o oportunitate de a scăpa de constrângerile, normele și valorile societății în 

care trăiesc, oferindu-le șansa de a se construi așa cum și-au dorit dintodeauna. Practic aceste 

evidențe găsite în discursul subiecților reafirmă definiția identității virtuale, formulate în partea 

teoretică a lucrării. Potrivit acelei definiții, care vine în contradicție cu identitatea socială, individul 

este liber să aleagă cine vrea să fie, cum vrea să fie și pe cine vrea să impresioneze fără să fie 

constrâns de normele și comportamentele dezirabile în societatea în care trăiește. La nivel discursiv 

se poate distinge foarte bine faptul că oamenii simt că în viața reală sunt constrânși din toate părțile 

să urmeze anumite reguli, să performeze conform unui rol prescris. [...] dar aici stabilești alt 

contact cu oamenii îi vezi cum vor ei să fie percepuți de către lume, afli mai multe despre dorințele 

lor, comportament, mentalitate, atitudine față de alții pentru că aici nu intervine cenzura impusă de 

societate fiecare este exact ce sau cine vrea să fie (Sb4) Această percepție se potrivește cu studiile 

lui Goffman, în care el observă că fiecare om joacă un rol sau un set de roluri a căror conduită și 

comportament sunt date din afară. Ceea ce este foarte interesant în discursul subiecților este faptul 

că, după un anumit timp, ei percep anumite constrângeri cărora trebuie să se conformeze și în 

spațiul virtual. Acest lucru vine oarecum în contradicție cu ce declară la începutul interviului, când 

sunt rugați să spună ce înseamnă pentru ei identitatea virtuală. Această contradicție poate fi 

interpretată astfel: având în vedere faptul că ei percep comunitatea ca fiind la fel de reală, ca oricare 

altă comunitate, spațiul virtual se împarte și el în cele două regiuni: ascunsă și expusă. Și la fel ca în 

realitate, în regiunea ascunsă este pregătită performarea, și în regiunea expusă performarea este 

oferită unui celalălt semnificativ. Aceste regiuni sunt percepute indirect în discursul subiecților. [...] 

http://wiki.secondlife.com/wiki/Image:Orientation_Island_1.jpg
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mai există unii care acționează după cum ar vrea comunitatea de români. Și se îmbracă într-un 

anumit fel pentru că așa sunt apreciati printre români (Sb3). 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că procesul de construire a identității, este unul lung, 

cu foarte multe schimbări și decizii luate în timp. La întrebarea Cum te-ai decis asupra modului în 

care trebuie să arate identitatea ta? intervievații au răspuns că este un proces continuu și că în 

fiecare zi schimbă anumite trăsaturi ale avatarului, așa cum se întămplă de obicei și în viața reală. 

Cu toate acestea, s-a putut constata o oarecare consecvență în discursurile subiecților legată de 

anumite caracteristici care rămân neschimbate. Tot în continuarea acestei idei sunt și răspunsurile la 

întrebarea Cum ați reacționa dacă vi s-ar șterge contul? Subiecții au răspuns că ar lua tot de la 

capăt, dar că le-ar părea foarte rău după inventarul pierdut. Aici se referă la faptul că toate 

accesoriile, toate obiectele, caracteristicile pe care le creează sau le achiziționează sunt colectate 

într-un inventar, ca un fel de debara, dacă se poate spune așa. Și pierderea acelui inventar ar 

însemna practic pierderea înfățișării. Dar, ce este și mai interesant și foarte important la răspunsurile 

primite în urma acestei întrebări, este consecvența de care dau dovadă subiecții. Toți au răspuns că, 

într-adevăr le-ar părea rău după avatarul pierdut, dar experiența i-ar ajuta să recupereze și că ar 

păstra aceleași caracteristici. Practic, din discursul lor reiese exact opusul tezei potrivit căreia 

identitatea virtuală produce instabilitate și defragmentare. Este foarte important faptul că ei percep 

această identitate ca pe un proces continuu și firesc, neîntrerupt. 

 
Figura 2. Interacțiuni interpersonale 

 

Dacă până acum am prezentat asemănările, indiferent de relația dintre real-virtual, în 

continuare voi prezenta cum anume se diferențiază procesul de contruire a identității dacă ținem 

cont de această variabilă. 

În primul rând cei care au spus în interviuri că reproduc conștient aspecte ale vieții reale în 

spațiul virtual, au declarat într-un fel sau altul, că identitatea reală este totuși prioritară celei 

virtuale. Mai mult decât atăt, au spus că, în afară de aspectul fizic, toate caracteristicile personale au 

fost reproduse în virtual, bineînțeles atât cât este posibil. Astfel putem spune că nu în toate cazurile 

Internetul îi schimbă pe oameni, din rușinoși îi transformă în tupeiști etc. De cele mai multe ori 

identitatea virtuală nu este considerată de subiecți ca una distinctă și diferită de cea reală. Ba mai 

mult, în majoritatea cazurilor se poate interpreta că există o suprapunere a celor două. Astfel, în 
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funcție de identitatea reală, utilizatorii vor performa într-un anumit mod în mediul virtual, iar 

cunoscând unele aspecte ale identității virtuale poți să bănuiești anumite caracteristici ale celei 

reale. Pe de altă parte sunt acei subiecți care au răspuns că nu reproduc conștient niciun aspect al 

vieții reale în mediul virtual, dar pentru care identitatea virtuală este foarte importantă. De exemplu, 

unul dintre intervievați a spus că nu se regăsește deloc în spațiul fizic și că în virtual practic a 

schimbat tot ce și-a dorit să schimbe în viața reală, chiar și orientarea sexuală. Pentru acești subiecți, 

identitatea virtuală este într-adevăr o evadare din lumea reală, este o oportunitate de a fi ce și cum 

vor să fie. Pentru aceștia identitatea virtuală este mult mai importantă, iar pierderea ei ar fi cu 

adevărat o dezamăgire pentru cel care o deține. 

În concluzie putem spune că legătura dintre identitatea virtuală și cea reală depinde foarte 

mult de felul în care rezidentul își percepe viața reală. Dacă pentru el este constrângătoare din toate 

punctele de vedere, atunci își va construi o identitate complet diferită de cea reală. Dacă este 

mulțumit de realizările lui, dar dorește să cunoască oameni și să comunice prin aceste noi metode, 

atunci identitatea lui virtuală va fi o continuare a celei reale, singurul lucru schimbat fiind aspectul 

fizic. Construirea identității depinde de percepția asupra comunității virtuale. Dacă aceasta este 

percepută ca pe un joc creativ, atunci identitatea este percepută la rândul ei ca ceva ireal, ca o 

fantezie. Dacă spațiul virtual este perceput ca o nouă viață socială, atunci identitatea este percepută 

ca fiind reală. În ambele cazuri procesul de construire depinde de legatura dintre cele două spații.  

 

IMPORTANȚA AVATARULUI ÎN PROCESUL DE CONSTRUIRE A IDENTITĂȚII 
Scrierile lui Goffman accentuează importanța corpului în modul de negociere și performare 

a identității indivizilor. În interacțiunile față în față, potrivit perspectivei interacționiste, corpul 

apare ca o unealtă, care este controlată de indivizi pentru a facilita și direcționa interacțiunile 

sociale. Prezența avatarului în spațiul virtual este o caracteristică fundamentală în procesul 

construirii identității, indiferent de percepția utilizatorului asupra spațiului virtual sau asupra 

identității virtuale. Principalul motiv pentru care rezidenții comunității aleg să-și petreac timpul în 

mediul virtual este dat de nelimitarea posibilităților de personalizare a avatarului.  Practic avatarul 

este perceput de cele mai multe ori ca un simbol al adevăratei persoane care stă în spatele acestuia. 

Acesta schimbă aspectul interacțiunilor virtuale și, în același timp, redefinește relația corpului fizic 

cu spațiul virtual. Dacă până acum transpunerea utilizatorului în spațiul online implica detașarea 

acestuia de corpul său, concept fundamental în definirea și construirea identității din perspectiva 

interacționistă, acum utilizatorului i se dă șansa să își reconstruiască trupul și să se prezinte cu el în 

fața publicului semnificativ. Această schimbare este percepută ca fundamentală pentru rezidenții 

Second Life, care au răspuns că cea mai importantă diferență este posibilitatea de a te prezenta cu 

ceva creat de tine în fața celor pe care vrei să-i impresionezi. 

Posibilitatea nelimitată de personalizare a corpului virtual este unul din motivele 

principale pentru care acești oameni au ales să-și petreacă timpul în Second Life, și nu în altă 

comunitate virtuală. Ei pot să dea acestui corp virtual formele și trăsăturile care sunt dezirabile în 

societatea din care fac parte. Așa cum am văzut în partea teoretică, imaginea unui corp frumos este 

specifică acestei culturi de consumator în care trăim. Și în viața de zi cu zi există oameni care 

cheltuie o mulțime de bani pentru a-și schimba o trăsătura sau alta a corpului. Dezvoltarea acestor 

lumi virtuale în care avatarul poate fi personalizat în cele mai mici trăsături a dus la eliminearea 

limitelor dintre dorințele oamenilor și îndeplinirea acestora. Importanța avatarului este foarte bine 

conștientizată de subiecți, în special atunci când au răspuns la întrebarea Care sunt principalele 

diferențe între comunitățile bazate exclusiv pe text și Second Life. La această întrebare, rezidenții au 

amintit numeroase deosebiri între cele două tipuri de comunități, dar cea mai importantă și care s-a 

regăsit în toate răspunsurile, a fost posibilitatea vizualizării celuilalt avatar. Faptul că pot să vadă 

ce au creat alții, le impune ideea de realitate asupra mediului virtual. Când interacționează cu un alt 

rezident, respectivul individ știe că în spatele avatarului este un om care a petrecut foarte mult timp 
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pentru a se prezenta așa cum se prezintă. Pe de altă parte, așa cum se observă în răspunsurile date 

mai sus, una este să încerci să te descrii prin cuvinte, și alta este să creezi.  

 

Figura 3. Interacțiuni de grup 

 

Pe de altă parte modul în care utilizatorii își prezintă avatarul celuilalt reprezintă de fapt un 

proces întreg de alegeri și reflecții, de filtrare a publicului semnificativ. Faptul că alege o 

caracteristică sau alta a avatarului îl va ajuta pe utilizator să între în discuție doar cu cei de care este 

interesat. De exemplu, dacă este în căutarea unei relații, în funcție de persoana pe care vrea să o 

impresioneze, utilizatorul va alege să fie fată sau băiat, oferindu-i posibilitatea celuilalt să decidă 

dacă vrea sau nu să intre în conversație cu el/ea. În comunitățile bazate pe text, această filtrare se 

făcea, în primul stadiu, cu ajutorul numelui, sau a nickname-ului. Dar de multe ori, existau persoane 

care își alegeau un nume de scenă mai ciudat, care nu-i permitea interlocutorului să-și dea seama cu 

cine vorbește. Acest lucru (nu) mai este posibil acum, în principiu. Prin avatar, poți să îți dai seama 

dacă cel din fața ta se va prezenta ca fată sau ca băiat. Bineînțeles, asta nu înseamnă că avatarul va 

coincide cu cel din fața ecranulu. După cum am observat, există rezidenți care se folosesc de această 

identitate pentru a-și schimba chiar și orientarea sexuală. Dar acest lucru nu schimbă cât de 

important este avatarul, deoarece fiecare este conștient de faptul că cel cu care vorbește poate să nu 

fie în realitate ceea ce pretinde că este. Dar această conștientizare face parte tocmai din acest proces 

de construire a identității virtuale. Acesta este doar un exemplu în care existența avatarului intervine 

în procesul de construire a identității, implicit în interacțiunile virtuale. 

Avatarul este singura modalitate prin care un rezident se poate face remarcat în mediul 

virtual. Iar dacă principalul motiv pentru care a accesat acest mediu este construirea de prietenii sau 

alte genuri de relații interpersonale sau de grup, atunci modul în care arată avatarul este 

fundamental. Acest lucru l-am constatat și eu în timpul observației focalizate. Dacă mă prezentam 

cu avatarul rudimentar, impersonal, atunci nimeni nu mă accesa din proprie inițiativă. În schimb, 
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după ce am învățat să îmi personalizez imaginea, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Am început 

de fapt să fiu și eu observată. Importanța avatarului este sugerată și de timpul petrecut de fiecare 

pentru construirea acestuia. [...] nu pot să zic un anumit timp...uff...să mă gândesc...câteva ore până 

să mă prind de cum funcționează...apoi să zicem încă câteva...luni...2-3 luni, dar și acum îmi mai 

schimb avatarul..în fiecare zi modific ceva (Sb2). 

 
Figura 4. Un club în Second Life 

 

Astfel, spre deosebire de profil care rămâne în principiu aproape neschimbat, avatarul poate 

fi înțeles ca un proces continuu de schimbări și de negocieri a caracteristicilor. Utilizatorul nu se 

mulțumește să construiască o imagine și să o păstreze până la sfârșit. La fel ca în lumea reală, își 

schimbă hainele, culoarea părului, poate se îngrașă sau poate slăbește. În funcție de contextul în 

care se află, adoptă o anumită imagine etc. Faptul că utilizatorul are suficient timp pentru a reflecta 

și a edita compoziția avatarului înseamnă că acesta are în vedere prezența unui celălalt semnificativ. 

Șansa de a vizualiza avatarul celuilalt întărește ideea de prezența virtuală a unui celălalt. Astfel, 

performarea membrului în comunitatea din care face parte este dependentă de aceste avataruri și de 

ideea indusă de acestea că spațiile sunt populate de alți utilizatori care recurg la aceleași artificii 

pentru a-și crea o identitate. 

 

CONCLUZII 
Principalele rezultate al cercetării sugerează, în primul rând, faptul că procesul de construire 

a identității virtuale depinde în mod direct de modul în care utilizatorii percep spațiul virtual. O altă 

variabilă foarte importantă în acest proces este legătura dintre realitate și virtual pe care utilizatorii 

o păstrează și care a fost identificată în discursul lor. Altfel spus, identitatea virtuală a celor care 

reproduc conștient anumite aspecte ale vieții reale în mediul virtual diferă de a celor care se 

detașează complet de viața reală. De asemenea, în urma analizei interviurilor, am putut constata 

faptul că existența prosibilităților complexe de personalizare a avatarului joacă un rol foarte 

important în alegerea comunității ca spațiu de comunicare, implicit de socializare, dar și în procesul 

de construire a identității virtuale. Avatarul devine elementul fundamental din mediul virtual care 

contribuie la întruchiparea dorințelor și viselor lor legate, în principal, de aspectul fizic. 
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În final, putem spune că procesul de construire a identității virtuale începe să fie din ce în ce 

mai asemănător celui din viața reală datorită opțiunilor nelimitate de personalizare a avatarului. 

După cum am putut observa, și în spațiul virtual, oamenii joacă un rol supus unor anumite 

constrângeri determinate de caracteristicile mediului virtual. 
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