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Resumo 
 

A pesquisa investiga os processos de subjetivação contemporâneos que emergem no agenciamento adolescente-MSN. Sob a perspectiva das 

noções foucaultianas de artes da existência e escritas de si, da noção de agenciamento de Deleuze e Guattari e também das pesquisas de 
Turkle, Santaella e Nicolaci-da-Costa, avaliamos os modos de subjetivação que estão surgindo na atualidade, através dos relacionamentos 

estabelecidos no MSN. Foram realizadas entrevistas individuais com seis adolescentes, com faixa-etária entre 14-17 anos, usuários do 

programa, e uma conversa online pelo MSN entre a entrevistadora e os sujeitos entrevistados. Discute-se o conceito de subjetividade 
articulado a outros componentes maquínicos da contemporaneidade. Os resultados apontam para novos processos de subjetivação 

desencadeados pelo agenciamento adolescente-MSN, em três dimensões: as experiências tecnológicas de si, o MSN como lugar de encontro 

subjetivo e alguns processos de subjetivação presentes. O agenciamento adolescente-MSN apresentou-se como um laboratório de 
experimentação subjetiva, que produz tanto intensificações quanto amortecimentos subjetivos. 

 

Palavras-chave: subjetividade; adolescência; tecnologias de informação e comunicação; internet; MSN. 
 

Abstract 
 

The research investigates the contemporary subjectivity processes that emerge in the adolescent-MSN intermediation. From the perspective 
of the foucaultian notions of arts of existence and self writings, from Deleuze and Guattari’s notion of intermediation and also from 

researches by Turkle, Santaella, and Nicolaci-da-Costa, we assessed the forms of subjectivation which are currently arising, by means of the 

relationships established on MSN. Individual interviews were made with six adolescents, with 14 to 17 years of age, users of this program, 
and an online talk through MSN between the interviewer and the interviewees. The concept of subjectivity is discussed, articulated with 

other contemporary machinic components. The results suggest new subjectivation processes triggered by the adolescent-MSN intermediation 

in three dimensions: the technological experiences of the self, MSN as a subjective meeting place, and some subjectivation processes that are 
present. The adolescent-MSN intermediation showed to be a subjective experimentation laboratory, which produces not only subjective 

intensification, but also subjective cushioning. 
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O objetivo desta pesquisa foi cartografar os 

processos de subjetivação que estão emergindo com 

o advento das novas tecnologias, a partir de 

investigação sobre os relacionamentos que os 

adolescentes estabelecem pelo MSN. O conceito de 

subjetividade é discutido e trabalhado como modo 

processual produtivo e reprodutivo de 

subjetividades através de várias modalidades de 

agenciamento.  

O mundo contemporâneo, por meio da 

interação dos indivíduos com os diversos tipos de 

artefatos tecnológicos, tem protagonizado 

alterações fundamentais nos hábitos e costumes de 

toda uma geração. Essa nova composição humana e 

técnica se faz presente no cotidiano de inúmeras 

pessoas que passam boa parte de seu dia na frente 

das telas de seus computadores, o que promove 

uma inegável mobilização subjetiva. Os sujeitos da 

atualidade estão experimentando outras formas de 

se movimentar pelo tempo, pelo espaço e pelos 

lugares. O mundo online inaugurou nova 

arquitetura espaço-temporal que tem alterado 

profundamente os modos de vida e de subjetivação.   

Visando compreender esses novos modos de 

vida da contemporaneidade, com esta pesquisa 

intentamos cartografar os processos de subjetivação 

presentes no arranjo tecnológico entre adolescentes 

e MSN. Negligenciar as mudanças promovidas na 

ordem subjetiva pela combinação humana e técnica 

seria ignorar transformações cruciais em nossa 

história. A relação dos indivíduos com as técnicas 

é, desde o início dos tempos, um elemento 

engendrador de novos contextos, sejam eles sociais, 

históricos, econômicos, culturais ou subjetivos. 
 

Foi isso, por exemplo, o que aconteceu quando, no 

século XIX, um novo contexto social – construído na 

Revolução   Industrial – introduziu novas formas de 

pensar, de sentir e de existir para os homens, 

mulheres e crianças daquela época. Parece ser isso o 

que está ocorrendo novamente nos dias atuais, 

quando complexas transformações sociais colocam 

nossos contemporâneos diante de novas e 

desconhecidas experiências de vida. (Leitão & 

Nicolaci-da-Costa, 2003, p. 422) 
 

No final do século XX, a vida cotidiana 

experimentou profunda alteração sob o domínio 

tecnológico do espaço e do tempo. Entendem-se 

aqui por tecnologias de informação um conjunto de 

dispositivos que possuem caráter de 

comunicabilidade e interatividade. Advindas da era 

digital, como apontou Santaella (2003), elas 

revolucionaram inúmeros campos, saberes e mesmo 

o cotidiano da vida social. A revolução evocada 

pelas tecnologias interativas de informação 

transformou, inicialmente, alguns conceitos 

convencionais. A noção de tempo e espaço, por 

exemplo, modificou-se após o advento dessa nova 

forma de mobilidade. A autora ainda comparou a 

cultura de massas à era digital, afirmando que esta 

última pode ser considerada “o esperanto das 

máquinas”. Enfatizando que essa seria a época que 

mais aproximou o sujeito da máquina, ela realçou a 

interferência que as tecnologias evocaram na 

cultura: “nenhuma tecnologia anterior havia 

penetrado em nós com tanta intimidade” (Santaella, 

2003, p. 101).  

Dando continuidade aos estudos sobre as 

transformações subjetivas que os diversos tipos de 

máquinas promoveram em determinados contextos 

sócio-históricos, iremos encontrar nas formulações 

de Santaella (2003) a convergência de campos de 

conhecimento entre informação, comunicação e 

suas consequências nas relações humanas. A autora 

executou um passeio histórico pelas transformações 

culturais evocadas pelas tecnologias, dividindo-as 

em seis eras. A cultura de massas, produzida pela 

sociedade industrial, teria sua maior 

representatividade no jornal, no telégrafo e na 

fotografia.  

Santaella (2003) analisou ainda os efeitos das 

máquinas elétricas, eletroeletrônicas e digitais em 

nosso contemporâneo. As máquinas – sejam 

elétricas, eletrônicas, digitais, teóricas, entre outras 

– possuem poder contínuo de ação e transformação 

em nosso corpo social. A autora amplia o sentido da 

noção de interface para incluir a atividade humana 

conectada às máquinas cibernéticas.  

Santaella (2003a) utilizou o termo 

“biocibernético” como maneira de representar essa 

forma de apropriação técnico-humana do espaço 

virtual através de um relacionamento 

eletromagnético com o mundo por intermédio das 

máquinas cibernéticas: “creio, aliás, que, no corpo 

biocibernético, o invisível, aquilo que ainda não 

podemos ver, é muito mais importante do que o 

visível” (p. 37).  

Inspirados no conceito de corpo biocibernético 

de Santaella (2003a), constatamos que o 

imbricamento entre o humano e o cibernético está 

articulando novas composições subjetivas aos 

territórios coletivos de existência. As máquinas 

humanas e cibernéticas da atualidade possuem, em 

seus respectivos territórios coletivos, composições 

veiculares que movimentam processos de 

subjetivação contínuos, tal como a humanidade 

vem protagonizando desde o início dos tempos.  

O MSN Messenger, ou apenas MSN é uma 

sigla usada pela Microsoft Network para denominar 

seu comunicador instantâneo. Esse aplicador 

permite a troca sincrônica de conteúdo, a partir do 

envio e do recebimento de mensagens de texto. 
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Nele, o usuário é informado quando um ou mais de 

seus amigos, cadastrados em sua lista de contatos, 

estão online, isto é, conectados à rede. A partir daí, 

eles podem manter conversações por mensagens de 

texto recebidas e enviadas em um intervalo de 

poucos segundos.  

Programas como esses incorporam também 

outros recursos como: envio de figuras ou imagens 

animadas conhecidas como emoticons
4
; 

conversação em áudio, com utilização das caixas de 

som e microfone do sistema; vídeo conferência com 

webcam.  

O MSN foi lançado pela Microsoft Corporation 

em 1994. Sua interface diferenciada trazia atrativos 

que rapidamente foram apreciados e utilizados, 

especialmente pela geração juvenil, aqui 

representada pelos adolescentes. Desde então, a 

Microsoft atualiza a interface do MSN a cada ano, 

com o intuito de oferecer inovações e instrumentos 

que se enquadrem à demanda de seu público. 

Os usuários do MSN têm a possibilidade de 

anexar inúmeros contatos em sua rede de 

relacionamentos. Esses contatos são, normalmente, 

organizados em arquivos cujas pastas determinam a 

origem de suas relações, definindo de quais grupos 

fazem parte: escola, amigos, favoritos, clube, etc.  

Outra função do programa é a de permitir que os 

usuários definam o seu status naquele momento, 

dizendo se estão disponíveis ou ocupados podendo 

também se colocar invisíveis na rede. Além disso, 

eles podem ainda escrever algumas mensagens 

curtas na frente do seu nome, evidenciando alguma 

situação pessoal que estejam vivendo ou sentindo. 

Tendo definido seus grupos de 

relacionamentos, os adolescentes, ao acessarem a 

internet para trabalho, estudo ou entretenimento, 

ativam o link do MSN e começam a conversar com 

os demais usuários online. Ao iniciarem suas 

conversas instantâneas, utilizam “janelas”, que 

permitem várias conversas ao mesmo tempo, com a 

opção, ainda, de compartilhar uma mesma conversa 

entre mais de duas pessoas.  

Existem, basicamente, dois tipos de quadros 

presentes nas conversas online: um que permite a 

visualização de toda a conversa e outro onde as 

mensagens são escritas para serem enviadas. Na 

interface do MSN, também há ícones que oferecem 

várias possibilidades de personalizar as conversas. 

Durante o tempo em que se comunicam online, os 

                                                           
4 Emoticons são expressões normalmente representadas por uma 
seqüência de caracteres tipográficos, tais como: :), ou ^-^ e :-); 

ou também, uma imagem (usualmente pequena), que traduz o 

estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de 
ícones ilustrativos de uma expressão facial. Exemplos: 

(sorriso, “estou alegre”); (“estou triste”, chorando), entre 

outros. 

usuários podem, através da barra de ferramentas, 

convidar pessoas para participar de determinado 

grupo de conversa, anexar e trocar arquivos, estudar 

e discutir algum trabalho, além de utilizar 

emoticons como expressão de gestos ou 

sentimentos. 

Algumas pesquisas apontam fundamentalmente 

para a forma peculiar de funcionamento e a 

transformação subjetiva que o programa de 

mensagens instantâneas evoca junto a seus 

usuários. Migliora e Leite (2006), por exemplo, em 

pesquisa sobre o comportamento de crianças e 

adolescentes usuários do MSN, mostram o alto 

caráter de sociabilidade do programa. As 

pesquisadoras constataram entre a maioria dos 

entrevistados uma relação de prazer diante da 

conversa que estabelecem pelo MSN. Porém, 11% 

dos usuários entrevistados afirmam que fazem uso 

do programa não porque sentem vontade, mas por 

necessidade social. Vejamos a frase de um desses 

usuários: “sinceramente, eu odeio o MSN, ele 

atrasa a minha vida e não acrescenta nada na minha 

vida também, só que as pessoas não gostam mais de 

falar no telefone, só por aqui” (Migliora & Leite, 

2006, p. 15). O MSN configura-se, então, como 

tecnologia de comunicação e relação bastante 

utilizada pelos adolescentes, gerando inclusive 

efeitos de coação social. 

Freitas (2005) realizou pesquisa sobre os 

adolescentes e o que têm produzido na internet. A 

educadora investiga os sites construídos por eles e 

executa uma análise criteriosa sobre a linguagem 

hipertextual, os diálogos, a interação e a forma 

como as questões de gênero atravessam essa 

experiência. Ela compreende  
 

a internet como criadora de uma nova sensibilidade 

cultural e social, propiciadora de outras formas de 

interação e intersubjetividades. Turkle (1997) vê os 

computadores como instrumentos que não só fazem 

coisas para nós, mas que fazem coisas conosco, 

influindo em nossos modos de pensar sobre nós 

mesmos e sobre outras pessoas. (Freitas, 2005, p. 93) 

 
Em nosso trabalho, entendemos que o 

acoplamento adolescência e MSN constitui-se um 

veículo engendrador de processos de subjetivação. 

Deleuze e Guattari (1995) utilizam a noção de 

agenciamento para designar o acoplamento de um 

conjunto de relações materiais com um regime de 

signos correspondente. Temos assim no par 

adolescente/MSN, um agenciamento complexo 

composto pela materialidade dos corpos e das 

máquinas associados a um regime de signos que 

opera interações e pode promover mudanças nos 

modos de subjetivação contemporâneos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Smile.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sad.png
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A articulação desses elementos, por inúmeras 

composições, compõe nova arquitetura subjetiva 

em relacionamentos, pensamentos e na própria 

comunicação contemporânea, atravessados às 

contingências do mundo online. Esses novos 

territórios existenciais têm produzido mudanças 

ínfimas sentidas na contemporaneidade, fazendo-se 

presentes num plano menos concreto que abstrato. 

Segundo Santaella (2003a), “o salto antropológico 

que estamos atravessando não tem a ver com 

pedras, mas sim com moléculas, com a 

morfogênese mesma do humano” (p. 37). 

Encontramos outro importante aporte 

conceitual para este estudo na obra de Michel 

Foucault (1984, 2004), especialmente nos conceitos 

de subjetivação e de técnicas de si.  
 

Em primeiro lugar, penso efetivamente que não há 

um sujeito soberano, fundador, uma forma universal 

de sujeito que poderíamos encontrar em todos os 

lugares. Eu sou muito cético e hostil em relação a 

essa concepção de sujeito. Penso, pelo contrário, que 

o sujeito se constitui através das práticas de sujeição 

(assujeitamento) ou, de uma maneira mais autônoma, 

através das práticas de liberação, de liberdade, como 

na Antiguidade – a partir, obviamente, de um certo 

número de regras, de estilos, de convenções que 

podemos encontrar no meio cultural. (Foucault, 

2004, p. 291) 

 
As técnicas de si são práticas que os sujeitos 

desenvolvem sobre si mesmos de modo mais 

autônomo, ou de modo mais submisso e 

estereotipado, estabelecendo assim novos modos de 

subjetivação. Assim, a noção de subjetividade se 

distancia das noções de identidade, estrutura, ou 

universalidade, para realçar não o que permanece, o 

idêntico, mas o que varia e se transforma 

processualmente.   

Pelas noções de práticas e técnicas de si, 

intentamos apreender a forma como os sujeitos 

contemporâneos estão se constituindo nesse arranjo 

técnico interativo altamente popular que é o MSN. 

O uso desse equipamento técnico porta efeitos 

subjetivantes, com dimensões mais reflexivas ou 

mais involuntárias, modificando modos de 

pensamento, de percepção, de comunicação, de 

experiências de si, entre outros. Nossa investigação 

discute os processos de subjetivação que emergem 

nesse agenciamento tecnológico da intimidade.   

 

Metodologia 
 

Além da revisão bibliográfica em torno do 

tema, que teve nas pesquisadoras Turkle (1997) e 

Nicolaci-da-Costa (2005) um ponto de referência e 

da discussão teórica dos conceitos considerados 

necessários para nossa análise, especialmente os de 

Foucault (1984, 2004), Deleuze e Guattari (1995), 

realizamos uma pesquisa de campo que contou com 

dois procedimentos principais: entrevistas 

individuais semi-estruturadas com seis 

adolescentes, estudantes de escola particular, de 

classe média, na faixa etária de 14 a 17 anos, 

residentes na cidade de Belo Horizonte e um 

encontro virtual em grupo, agendado após as 

entrevistas individuais. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC Minas e o trabalho observou os aspectos 

éticos previstos envolvendo pesquisa com seres 

humanos. 

Faremos uma breve apresentação dos 

adolescentes, com o intuito de promover 

considerações fundamentais para o processo de 

análise. A escolha deu-se por indicação da diretora 

pedagógica da escola, baseada no conhecimento 

que possui sobre seus alunos, sendo a única 

condição previamente estabelecida a de que os 

escolhidos fizessem uso contínuo do MSN por pelo 

menos um ano. Dos seis adolescentes investigados, 

três são do sexo feminino e três do sexo masculino. 

Apresentaremos, abaixo, um perfil sintético de cada 

um, com nomes fictícios no intuito de situar o leitor 

em nosso contexto de pesquisa.  

 

Nome Idade Escolaridade Número de contatos pelo MSN 

Mariana 15 2ª série do Ensino Médio cerca de 400 contatos 

Hudson 17 3ª série do Ensino Médio cerca de 350 contatos 

Marcos 15 2ª série do Ensino Médio cerca de 300 contatos 

Mario 16 3ª série do Ensino Médio cerca de 200 contatos 

Adriana 15 1ª série do Ensino Médio cerca de 100 contatos 

Karina 14 1ª série do Ensino Médio cerca de 150 contatos 

 

 

O roteiro da entrevista semiestruturada foi 

embasado nos objetivos específicos de nossa 

pesquisa, com o intuito de perceber se existe 

produção subjetiva peculiar ao agenciamento 

adolescente-MSN. Os adolescentes foram 

questionados sobre a forma como se vêem pelo 

MSN, como conversam e se relacionam, além de 

serem levados a refletir sobre a existência de 
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diferenças em seu jeito de ser ou no jeito de ser dos 

colegas quando não se encontram pelo MSN. A 

conversa virtual teve como ponto de partida 

algumas frases ditas anteriormente pelos próprios 

entrevistados, seguindo o curso livre da interação. 

Neste artigo, devido ao limite de páginas, 

trabalharemos apenas sobre a análise das 

entrevistas.  

As entrevistas foram analisadas tendo como 

referência a perspectiva de Turato (2003), seguindo 

a lógica da análise temática, com as seguintes 

etapas: impregnação pela leitura das entrevistas 

transcritas, identificação dos temas mais 

importantes através dos critérios de relevância e 

repetição. 

Através das entrevistas individuais, três temas 

se destacaram por trazerem elementos norteadores 

na discussão dos resultados. O primeiro explora as 

experiências tecnológicas de si que estão sendo 

protagonizadas pelo arranjo adolescente-MSN. O 

segundo apresenta o MSN como local e espaço de 

elaboração de subjetividade, ou seja, os 

adolescentes não só se encontram com amigos e 

conhecidos como também se deparam com aspectos 

singulares de seus processos de subjetivação 

durante as várias experiências que vivenciam no 

relacionamento em rede. O terceiro e último tema 

evidencia alguns processos de subjetivação 

singulares, cartografados nas subjetividades 

adolescentes aqui investigadas, com exploração de 

dois processos de subjetivação nomeados como 

amortecimento de emoções e catálise de 

subjetividades. Esses três temas não se apresentam 

como categorias mutuamente excludentes, como é 

comum nas análises de conteúdo mais clássicas. Ao 

contrário, os temas se interpenetram a partir de seu 

eixo analítico central que são os processos de 

subjetivação que emergem em decorrência do uso 

dessas novas tecnologias, portando, entretanto, 

diferentes acentos em sua discussão: nas práticas de 

comunicação, nas práticas de experimentação de si 

e nas práticas de subjetivação paradoxais. 

 

Discussão dos resultados 
 

Primeiro tema: experiências tecnológicas de si 

com outros 

 
O agenciamento adolescente-MSN institui um 

tipo de “experiência tecnológica de si” que pode 

ser, analogicamente, comparado ao que Foucault 

(2004) denominou “técnicas de si”. Essas 

experiências tecnológicas de si vivenciadas na rede 

promovem um tipo de relacionamento múltiplo, 

descontínuo, veloz e objetivo, com as 

características de compartilhamento e dinamismo 

consideravelmente ampliadas. 

O arranjo dos sujeitos com a intimidade e 

privacidade, características peculiares à tecnologia 

do MSN, promoveu um encontro com aspectos de 

suas subjetividades, evocando a possibilidade de 

novos arranjos de si. Os adolescentes relatam, em 

suas experiências com a tecnologia do MSN, 

vivências de intimidade e privacidade, assim como 

percepções singulares e heterogêneas no contato 

com outros. Nesse tema, o acento está na 

subjetivação e na relação com outros, em práticas 

de comunicação e trocas. 

Em relação ao aspecto peculiar da tecnologia 

do MSN como veículo cibernético de relações e 

promotor da comunicação, vejamos como esse tipo 

de prática de si promove nos adolescentes Mario e 

Karina experiências peculiares. Segundo Mario: 

“fica mais fácil de falar com qualquer pessoa, 

entendeu? Mais fácil é porque você pode pensar 

antes de você falar, entendeu?”. Para Karina: “É 

mais fácil porque assim cê não tá lá cara a cara 

com a pessoa, cê parece que você se solta mais.... A 

gente analisa a conversa pra ver se não falou 

alguma coisa. Acho que facilita.” 

É interessante realçar que a expansão da 

capacidade de comunicação que o arranjo 

adolescente-MSN agencia está presente até em 

sujeitos menos comunicativos. Na entrevista 

realizada com Mario e Karina, foi possível 

constatar a presença de um comportamento mais 

tímido quando comparado ao dos demais 

entrevistados. Tal constatação fez-se possível pela 

observação de seus comportamentos, por 

considerações feitas por eles e pelo fato de 

possuírem um total de 150 a 200 contatos pelo 

MSN. Eles explicam que não possuem grande ciclo 

de amigos offline, fato que se repete no mundo 

online, onde possuem número mais restrito de 

amigos pelo MSN quando comparados aos contatos 

de Mariana, Hudson e Marcos, por exemplo (entre 

300 e 400 contatos). Os adolescentes explicam que 

é comum um número maior de contatos pelo MSN. 

Isso, porém, não exclui a possibilidade de 

veicularem uma tecnologia mais comunicativa de si 

mesmos. 

Turkle (1997) afirma que os locais de encontros 

eletrônicos, “podem gerar uma espécie de 

intimidade fácil” (p. 305). Percebemos em nossa 

navegação pelo MSN que ele também seria um 

meio acelerador das relações e das intimidades 

vivenciadas pelos adolescentes. Vejamos o 

depoimento de Mariana: “tipo que... cê convive no 

dia a dia, mas que no dia a dia, no face a face 

também é distante, essa pessoa... mas no MSN não! 

No MSN, essa pessoa é amiga de infância.” 
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Os adolescentes, de forma geral, reconhecem 

essa ferramenta como espaço de relação e 

entretenimento. Para Marcos: “quando a pessoa tá 

conversando no MSN ela não tá focada só nisso, 

ela tá entretida com um tanto de coisa.” 

Se, antes, os adolescentes se encontravam em 

praças, ruas e locais de lazer para conversar, ouvir 

músicas e se distrair, hoje, apesar de ainda fazerem 

isso, possuem outro lugar que propicia sensações e 

vivências múltiplas e diversificadas – a internet. 

Nicolaci-da-Costa (2005) apresenta o sujeito da 

contemporaneidade como aquele que executa 

diversas atividades ao mesmo tempo, estando em 

vários lugares, apesar de estar fisicamente fixado a 

um lugar apenas. Em nossa pesquisa, também 

constatamos que o agenciamento adolescente-MSN 

promove experiências tecnológicas de 

entretenimento diferenciadas. Ele produz 

capacidade múltipla e virtual de diversão e 

movimentação, com fixação apenas do corpo físico, 

o que é possível devido ao arranjo veicular 

promovido junto ao MSN. Em seus territórios 

existenciais, os adolescentes apresentam aspectos 

singulares de composição subjetiva no que se refere 

à maneira como vêem o entretenimento pelo MSN.  

Estudos sobre a linguagem desenvolvida na 

internet também apontam para os novos formatos 

de aprendizado e cognição e para o quanto eles 

atravessam aspectos emocionais. Assmann (2005), 

por exemplo, afirma que “as tecnologias digitais 

favorecem novas interações entre agentes humanos 

e técnicos e fazem emergir novas formas de 

aprender fundamentadas muito mais nos sentidos, 

sentimentos e emoções” (p. 57). O autor, contudo, 

não aponta para a característica de objetividade do 

pensamento. Segundo ele, aspectos imediatistas, 

instantâneos e múltiplos geram como principais 

características a agilidade na percepção, na 

comunicação e na interação. A objetividade do 

pensamento diante dos relacionamentos pessoais 

parece emergir, pontualmente, no MSN, devido ao 

estabelecimento de conversas rápidas com pessoas 

afetivamente próximas dos sujeitos.  

Nicolaci-da-Costa (2005), ao marcar a escrita 

digital como peça fundamental do imediatismo no 

mundo online, já apontava para a objetividade 

presente nos relacionamentos contemporâneos, 

aspecto que se torna evidente em nossa proposta de 

cartografar os processos de subjetivação produzidos 

na rede social de relacionamentos do MSN. A 

tecnologia do MSN parece consolidar, na 

subjetividade adolescente, uma forma-pensamento 

de objetividade, exercitada na prática constante de 

comunicação imediata e instantânea com pessoas 

que fazem parte do seu círculo de relacionamentos. 

As reterritorializações evocadas pelo 

agenciamento adolescente-MSN têm proporcionado 

um espaço de experiência para novas formas de 

pensar, agir e sentir. Aqui, podemos observar as 

“novas-formas-pensamento” que os adolescentes 

estão experimentando hoje. Junto ao MSN eles 

exercitam em si: 1) novas tecnologias de 

relacionamento em grupo, podendo conversar com 

mais de uma pessoa ao mesmo tempo; 2) novas 

formas de comunicação entre si, sendo impelidos a 

desenvolver conversas rápidas e imediatas; 3) novas 

formas de pensamento, desenvolvendo a 

descontinuidade no raciocínio e a objetividade na 

fala, que deve ser clara, dinâmica, instantânea e 

coerente; 4) novas formas de entretenimento, 

podendo realizar mais tarefas ao mesmo tempo. 

 
Segundo tema: MSN: lugar de experimentação 

subjetiva 

 
O MSN, lugar virtual de encontro para trocas, 

configura-se para os jovens, especialmente os 

adolescentes, como espaço onde se experimentam 

aspectos subjetivos variados. Turkle (1997) defende 

a idéia de que as comunidades virtuais são espaços 

de experiência de moratória para seus usuários. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, 

defendemos a idéia de que o MSN funciona como 

uma espécie de laboratório para experiências 

afetivas. Os adolescentes, em seus depoimentos, 

expressam a forma como constroem e 

experimentam suas percepções e sensações nesse 

local de relacionamento. Esse local-virtual propicia 

dois níveis de experiências aparentemente 

paradoxais. De um lado, intensifica a intimidade. 

De outro, favorece a construção de certa 

privacidade. Aqui o acento está na subjetivação 

produzida através de práticas de experimentação. 

Mario e Karina afirmam que o MSN favorece a 

intimidade em suas relações, principalmente diante 

de situações em que têm que conhecer alguém, 

aspecto considerado difícil e delicado. Mario afirma 

o seguinte: “eu não conheço uma pessoa, por 

exemplo. Aí eu vou, e acho ela na internet e começo 

a falar com ela pelo... pelo MSN. A coragem de 

chegar pra conversar com a pessoa .... Até 

conhecer a pessoa diferente.” Karina observa que: 

“Às vezes a pessoa... Assim... Isso é raro! Mas... 

que a gente mal conversava assim, aí começou a 

conversar pelo MSN e a amizade hoje, tá assim. Só 

vai evoluindo cada vez mais.” 

Até mesmo para os sujeitos mais 

comunicativos, como Hudson, o MSN é visto como 

tecnologia que facilita o desenvolvimento da 

amizade. “Porque se você começa a conversar com 

ela ali, depois que ocê...  cê encontra com ela um 

dia na rua, você, já conversando com ela pelo 

MSN, consegue conversar com ela mais fácil.” 
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Por outro lado, os adolescentes também 

enfatizam que a privacidade proporcionada pelo 

MSN é elemento facilitador nos relacionamentos 

em rede. Hudson, Marcos, Mário e Karina apontam 

que o aspecto de privacidade do MSN faz com que 

se expressem melhor. Hudson e Karina, por sua 

vez, atribuem a causa ao fato de estarem sós, sem 

ninguém por perto. Para Hudson: “A pessoa sente... 

é, né... justamente por tá essa... atrás de algo.... Ele 

é tímido de frente a frente, mas no MSN ele fala 

mais e tal, ele solta mais as palavras.” Para 

Karina: “Cê não tá vendo a pessoa, não tem 

ninguém ali pra, pra... ficar te vigiando. Aí, a gente 

se... a pessoa não tá ali vendo. Aí, cê já se solta 

mais.” 

O MSN como espaço para elaborar a própria 

subjetividade expressa o mais puro hibridismo entre 

os aspectos técnicos e humanos. Turkle (1997) 

afirma que a experiência da virtualidade vivenciada 

pelos computadores fornece oportunidades de 

simulação que atravessam consideravelmente a 

subjetividade do mundo offline. Fica visível que as 

relações engendradas via MSN promovem nos 

sujeitos da contemporaneidade acoplamentos, 

arranjos e associações até então nunca 

experimentados em outros meios. Se ainda 

retomarmos o período de moratória como 

verdadeiro espaço de experimentação, poderemos 

afirmar que, no corpo social, as vivências 

maquínicas dos indivíduos em suas composições 

veiculares com as novas tecnologias estão 

proporcionando também um tipo de moratória 

social. Como lembra Turkle (1997), “a sua 

mensagem é a de que somos tão parecidos com 

máquinas que, para prolongarmos a nossa pessoa, 

basta que estabeleçamos com elas emparelhamentos 

cyborg” (p.262). 

 

Terceiro tema: alguns processos de subjetivação 

 
Dois processos de subjetivação se fizeram 

evidentes no arranjo veicular adolescente-MSN. 

Como tecnologia veicular, o MSN promove não 

somente a capacidade de aceleração como também 

a função de amortecimento. Em ambos os 

movimentos, fica realçado o caráter fluido e 

mutante da experiência subjetiva, na qual a 

identidade mais rigidamente formatada dá lugar a 

processualidades e experimentações subjetivas, por 

vezes paradoxais. Nesse tema, o acento está 

colocado nas práticas de subjetivação paradoxais. 

Ele se caracteriza como veículo catalisador de 

subjetividades quando promove expansão e 

aceleração dos processos subjetivos. Todos 

adolescentes entrevistados reconhecem que um ou 

outro aspecto de suas subjetividades fica mais 

expandido durante o relacionamento pelo MSN. 

Mariana diz ser “uma pessoa mais fácil pra ouvir”; 

Hudson vê-se mais comunicativo; Marcos diz 

“pensar mais” pelo MSN; Mario afirma ter “mais 

tranquilidade pra falar”; Adriana vê-se mais 

corajosa e Karina sente-se “mais solta”.  

Como veículo amortecedor das emoções, o 

MSN permite aos seus usuários a expressão de 

sentimentos muitas vezes não condizentes com suas 

verdadeiras emoções. No arranjo veicular 

adolescente-MSN, foi possível observar que sua 

função de amortecedor se dá especialmente no 

campo das experiências afetivas, através das 

reações emocionais que os adolescentes diluem na 

rede de relacionamentos.  

Todos adolescentes reconhecem que o aspecto 

de proteção do MSN permite às pessoas 

esconderem o que realmente são, ou seja, não 

demonstrarem ou minimizarem alguns de seus 

sentimentos. A diferença reside no fato de que, 

enquanto uns se favorecem disso, como é o caso de 

Mariana: “tipo eu posso falar o que eu quiser, que 

ninguém vai me bater, porque o computador tá me 

protegendo ali naquela hora”, outros se mostram 

mais desconfiados e receosos de se relacionar 

verdadeiramente com seus amigos pelo MSN, como 

é o caso de Adriana: “eu posso escolher quem que 

eu sou, por MSN e pelo Orkut. É por isso que eu 

não gosto. Porque com a pessoa... no MSN e pelo 

Orkut, ela pode escolher quem que ela é.” 

A escrita digital presente nos relacionamentos 

em rede promove uma reterritorialização no modo 

como os sujeitos se correspondem atualmente. 

Vejamos o depoimento de um dos adolescentes 

entrevistados: “aí demorava uma semana pra você 

receber a carta, hoje em dia eu escrevo: “oi” ela 

responde dois segundos depois”. Foucault (2004) 

afirmava ser a carta “uma maneira de se apresentar 

a seu correspondente no desenrolar da vida 

cotidiana” (p. 159). Com essa afirmativa, podemos 

vislumbrar que, apesar dos meios de 

correspondência terem sofrido alteração 

considerável ao se inserirem na tecnologia de redes, 

eles ainda representam uma forma de apresentação 

dos sujeitos.  

Entretanto, a velocidade produzida na escrita 

digital não evoca o movimento de reflexão 

característico das escritas antigas; ela incita, na 

verdade, um processo e um movimento de 

transformação fugaz e instantânea – tal como a 

metáfora da tecnologia de rede preconiza.  

Turkle (1997), ao concluir seu trabalho, 

afirmou que os efeitos de multiplicação das 

experiências do ego evocam maior conhecimento 

de nossas diversidades e, automaticamente, das 

outras. A humanidade poderia estar à beira de 

experimentar uma nova condição de se relacionar 
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entre si, entre humanos e não-humanos, entre os 

fluxos e os “nós” da rede contemporânea de 

relacionamentos, compartilhando sistemas, 

vivências, informações e conhecimento.  
 

Uma percepção mais fluida do eu permite uma maior 

capacidade para acolher a diversidade. Torna-se 

mais fácil aceitar o rol das nossas (e dos outros) 

identidades inconsistentes – talvez com humor, 

talvez com ironia. Não nos sentimos compelidos a 

classificar ou julgar aos elementos de nossa 

multiplicidade. Não nos sentimos compelidos a 

excluir o que não se enquadra no padrão. (Turkle, 

1997, p. 391). 

 
Em nosso encontro virtual, que não foi objeto 

de análise neste texto, experimentamos o quanto a 

conversa pelo MSN foi agradável e fluida. As 

constantes brincadeiras e críticas que os 

adolescentes faziam uns com outros, ao se 

depararem com suas intimidades, promoveram um 

relacionamento em rede onde as diversidades, 

inevitavelmente, se esbarraram. O MSN tem 

proporcionado aos adolescentes a experimentação 

de novos formatos de relações com os outros e 

consigo.  

Se, por um lado, a subjetividade expandida 

força, nos sujeitos contemporâneos, o exercício de 

seu narcisismo, pois sua imagem nunca foi tão 

exposta e difundida como com a tecnologia de rede, 

por outro lado, a subjetividade compartilhada evoca 

o exercício de descentramento de si, com 

consequente movimento para os “nós” e 

entrelaçamentos da rede.  

 

Conclusão 

 
Os sujeitos da contemporaneidade estão 

experimentando transformações micro-instaladas, 

incorpóreas, que revolucionam suas constituições 

extra-físicas, com conseqüentes alterações no 

campo sensorial e psicológico. Diante desta 

moratória social, advinda das mudanças nas 

arquiteturas físicas dos territórios subjetivos, que 

inaugura a subjetividade adolescente, aportamos as 

considerações finais deste trabalho. Como bem 

sabemos, a adolescência com sua peculiaridade de 

experiências, vivências e moratória social traz 

consigo as possibilidades reprodutivas e produtivas 

de um modo adulto de se tornar humano. Em nosso 

caso, poderíamos dizer que esse modo talvez não 

seja só humano, mas também mais que humano. 

Nesta pesquisa, foi possível contemplar o modo 

como os veículos de subjetivação adolescentes e 

MSN estão processando e circunscrevendo novos 

tipos de subjetividade.  

Com as entrevistas individuais foi possível 

constatar processos de subjetivação homogêneos e 

heterogêneos circunscritos ao agenciamento 

adolescente-MSN. Como aponta Guattari (1992), 

essas experiências levam a complexos 

universalizantes, não deixando, porém, de 

apresentar tendências heterogêneas.  

A estética do ser na contemporaneidade possui 

arquitetura híbrida, com componentes corpóreos e 

incorpóreos que, por si só, carregam universalidade 

e heterogeneidades da nova paisagem urbana em 

que aspectos maquínicos dispostos nos fluxos da 

rede constroem tanto as conexões subjetivas como 

os “nós” dos entrelaçamentos. 

O arranjo tecnológico da intimidade que 

emerge nesse agenciamento apresenta novos fluxos 

e direções no que se refere aos relacionamentos que 

os adolescentes estabelecem não somente consigo 

como também com os outros. Em contrapartida, 

alguns “nós” se fizeram presentes nesta rede social 

de relacionamentos, apontando para conflitos 

íntimos e, ao mesmo tempo, coletivos. É este o 

paradoxo da contemporaneidade que evoca 

contínuos processos de transformação nos 

territórios coletivos de existência.  

Diante dessas transformações na subjetividade 

contemporânea, um dos cuidados que devemos ter é 

o de não patologizar seus aspectos psíquicos. O fato 

de alguns padrões de pensamento, sentimento e 

sensações estarem em processos de alteração não 

implica patologia. 

Não podemos, portanto, desconsiderar as 

constantes transformações que os diversos tipos de 

máquinas presentes na atualidade estão 

protagonizando. Assim sendo, posteriores trabalhos 

sobre os novos arranjos e formatos dos sujeitos 

contemporâneos fazem-se não somente necessários, 

como indispensáveis para o acompanhamento 

dessas mudanças constantes e aceleradas, tão 

peculiares ao nosso tempo. Tempo de 

transformações, reflexões, indagações e discussões. 

Tempos de pesquisa.  

 

Referências 

 
Assmann, H. (2005). A metamorfose do aprender 

na sociedade do conhecimento. In H. Asmann 

(Org.). Redes digitais e metamorfose do 

aprender (pp.51-72). Petrópolis, RJ: Ed. Vozes. 

 

Deleuze, G. & Guattari, F. (1995). Mil platôs: 

capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: 

Editora 34. 

 



 

 

Barros, C. C. & Neto, J. L. F. Adolescência e MSN: o arranjo tecnológico da subjetividade 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 5(1), São João del-Rei, Dez. 2010 

 

 

38 

Foucault, M. (1984). História da Sexualidade 2: o 

uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Edições 

Graal. 

 

Foucault, M. (2004). Estratégia poder e saber. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária.  

 

Freitas, M. T. A. (2005). Letramento digital de 

adolescentes: um exercício de prazer e 

ludicidade. Cadernos Rio Mídia 1(1), Encontro 

Internacional Rio Mídia, 74-103. 

 

Guattari, F. (1992). Caosmose um novo paradigma 

estético. São Paulo: Ed.34. 

 

Leitão, C. F. & Nicolaci-da-Costa, A. M. (2003). A 

psicologia no novo contexto mundial. Estudos 

de Psicologia, 8(3), 421-430. 

 

Migliora, R. R. V. P. & Leite, C. (2006). A troca 

sincrônica de mensagens (MSN) na 

socialização de crianças e adolescentes. 2º 

Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e 

Educação, Ulbra (pp.01-20). Recuperado em 

14 de julho, 2009, do bem tv, 

http://www.bemtv.org.br/portal/materiais/A_tro

ca_sincronica_de_mensagens.pdf.  

 

Nicolaci-da-Costa, A. M. (2005). O cotidiano nos 

múltiplos espaços contemporâneos. Psicologia. 

Teoria e Pesquisa, UnB, 21(3), 365-373. 

Retirado em 15 de julho, 2008, do pepsic, 

http://pepsic.bvs-

psi.org.br/pdf/pcp/v25n1/v25n1a07.pdf. 

 

Santaella, A. L. (2003). Da cultura das mídias a 

cibercultura (pp. 77-113). São Paulo: Paulus. 

 

Santaella, A. L. (2003a). O homem e as máquinas. 

In D. Domingues (Org.), Arte e vida no     

século XXI: tecnologia, ciência e criatividade 

(pp. 33-44). São Paulo: Editora da UNESP. 

 

Turato, E. R. (2003). Tratado de metodologia da 

pesquisa clínico-qualitativa. Construção 

teórico-epistemológica, discussão comparada e 

aplicação nas áreas de saúde e humanas (2ª 

Ed). Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes. 

 

Turkle, S. (1997). A vida no ecrã. A identidade na 

era da internet. Lisboa: Relógio D’água 

Editores. 

 

 
Categoria de contribuição: Relato de pesquisa 

Recebido: 13/09/10  
Aceito: 11/10/10 

http://www.bemtv.org.br/portal/materiais/A_troca_sincronica_de_mensagens.pdf
http://www.bemtv.org.br/portal/materiais/A_troca_sincronica_de_mensagens.pdf

