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RESUMO 

As relações sociais sofreram grande impacto com a introdução da internet 

na rotina dos indivíduos. Com a rede móvel e os smartphones, passamos a ficar 

conectados com o mundo virtual 24 horas por dia, independente de onde 

estivermos. As formas de se relacionar e estabelecer vínculos sociais foram se 

adaptando ao atual mundo virtual, assim como os meios de se conhecer novas 

pessoas. Com a criação de aplicativos voltados para a sociabilidade afetiva, os 

relacionamentos e afetos também migraram para o campo virtual. Com o intuito de 

investigar tais relacionamentos, surgiu o presente trabalho. Dessa forma, tendo o 

Tinder como base de análise, busco compreender a correlação entre os 

relacionamentos afetivos e a mediação do aplicativo, bem como assimilar as 

diferentes formas de se vivenciar os afetos através dele.  

Palavras-chave: Sociabilidade, Sociabilidade Virtual, Tinder, Afetos, 

Relacionamentos. 



 

 

ABSTRACT 

The social relationships have undergone a major impact with the introduction 

of the Internet in the people's lives. With the mobile network and the Smartphones, 

we are connected to the virtual world 24 hours per day, regardless where we are. The 

ways to relate and establish social bonds are being adapted to the current virtual 

world, as well as the means to meet new people. With the creation of applications 

(Apps) dedicated to the emotional sociability, relationships and affections also 

migrated to the virtual field. In order to investigate and understand these 

relationships, this work emerged. Thus, with the Tinder as a basis for analysis, I seek 

to understand the correlation between affective relationships and the application 

mediation and assimilate the different ways of experiencing relationships through it. 

Keywords: Sociability Virtual, Tinder, Affections, Relationships. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como principal objetivo o estudo da sociabilidade 

através de dispositivos virtuais e as possíveis formas de vivenciar e diferenciar o 

ambiente “virtual” do ambiente “real”.   

 Tem como objeto de pesquisa os aplicativos para celulares1 que visem um 

público em busca de companheiros para um relacionamento afetivo. Cabe ressaltar, 

que o tipo de relacionamento (sério, casual, heterossexual, homossexual, etc.) para 

esta pesquisa não é relevante. O cerne é a comunicação e o encontro entre os 

usuários, tendo o Tinder (2012) como exemplo base para estudo. 

A investigação inicial se apóia na possibilidade de se estabelecer 

relacionamentos através do aplicativo. O estudo também se volta para as múltiplas 

possibilidades de relacionamentos oferecidas pelo mesmo, além de tentar 

compreender os motivos para recorrer ao programa, isto é, “por que os jovens 

utilizam o Tinder?”. 

O aplicativo (juntamente como outros recursos da internet) mostra-se como 

um atual e possível instrumento de busca para aqueles que anseiam por um 

relacionamento, aproximando os indivíduos que desejam se envolver. Portanto, tomo 

o ambiente virtual como uma via de mão dupla – pode servir tanto para aproximação 

e socialização quanto para o empobrecimento e desgastes das relações 

interpessoais. 

O aplicativo em questão nos ajuda a observar a interação entre os casos 

afetivos e a tecnologia. Além disso, auxilia na reflexão acerca das distintas formas 

de se vivenciar os relacionamentos no ambiente virtual, levando-se em conta a 

reconfiguração do espaço social, tendo a internet – principalmente quando vinculada 

à smartphones2 - como um novo espaço para socialização. 

                                                           
1
 Programa informático que visa facilitar a realização de uma tarefa no computador ou no celular. = 

APLICAÇÃO. "aplicativo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
http://www.priberam.pt/dlpo/aplicativo [consultado em 04-04-2016]. 

2
 Celular com conectividade e funcionalidades semelhantes às de um computador pessoal, notada-

mente com um sistema operacional capaz de correr várias aplicações. = TELEFONE INTELIGENTE. 
"smartphone", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/smartphone [consultado em 04-04-2016]. 
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Esse vínculo encontrado entre os envolvimentos afetivos e o ambiente virtual 

nos faz pensar sobre uma nova conjectura de sociabilidade, onde novas 

possibilidades de ação e interação social mostram-se existentes. A partir da análise 

das funções do aplicativo e de sua conceituação através do site “Gotinder.com”3, 

surge uma das hipóteses debatidas nesta monografia: a forma como atualmente os 

usurários encaram os relacionamentos no ambiente “físico” e “real” mostra-se 

atrelada à maneira como a interação entre os usuários é tida no aplicativo, 

considerando diversos recursos que possibilitam as maneiras contemporâneas de se 

vivenciar os relacionamentos afetivos. 

 É importante destacar características particulares do universo virtual que 

encorajam os usuários a se relacionarem, como o anonimato e a possibilidade de 

construir diferentes tipos de identidades (NASCIMENTO, 2007). Com isso, ressalta-

se a importância da compreensão dos recursos virtuais. 

A sociabilidade virtual, intitulada de tal forma por Lévy (2003), mostra-se não 

somente essencial no presente século, mas também como uma forma de reforçar 

identidades e interesses comuns e vem sendo praticada desde os anos 1990 

(CASTELLS, 2006). A transição das práticas presenciais, que ocorriam 

“pessoalmente”, para cada vez mais práticas virtuais destaca a importância da 

internet em todos os âmbitos da vida do indivíduo: do campo profissional ao 

pessoal/afetivo. Com os aplicativos como o Tinder, a interação virtual é ampliada, se 

expandindo e alternando a sociabilidade de “online” para “offline”, fazendo com que 

o mundo real e virtual se complementem cada vez mais (DORNELLES, 2005). 

 

                                                           
3
 Plataforma https://www.gotinder.com, na qual informações gerais do aplicativo Tinder são explicadas 

para o usuário. 
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1 PANORAMA GERAL: METODOLOGIA E JUSTIFICATIVA 

O interesse preliminar pelo tema se deu através do uso inicial do aplicativo 

pela autora e também por conta da grande aderência de amigos e conhecidos, 

assim como a fama do aplicativo em diferentes meios e círculos sociais nos quais a 

autora faz parte. O Tinder virou assunto na faculdade, no trabalho, nos encontros 

com os amigos de infância, nas redes sociais e onde mais fosse possível. 

Aparentemente, todos estavam utilizando o aplicativo ou possuíam curiosidade 

sobre o seu funcionamento e, principalmente, sobre os resultados através do seu 

uso. Isto é, sobre as pessoas conhecidas através do aplicativo e os encontros com 

os mesmos fora do ambiente virtual. Após ter a chance pessoal de utilizar o 

aplicativo, não somente seus recursos virtuais, mas também de marcar encontros a 

partir do aplicativo, surgiu a primeira inquietação pessoal (e posteriormente 

sociológica): “por que estamos utilizando tal aplicativo para conhecer outras 

pessoas?”. 

A possibilidade de conhecer pessoas para uma nova interação deixou de ser 

somente em ambientes físicos de socialização - bares, cinemas, boates, e até 

mesmo a ambientes ‘mais sérios’ como a faculdade e o trabalho – e também passou 

a ser virtualmente através de sites, salas de bate-papos, redes sócias, etc. E agora, 

com o Tinder, através de poucos cliques na tela do celular, tal possibilidade se 

concretizava. A comodidade de conhecer novas pessoas com a mediação da 

tecnologia, de qualquer lugar que estejamos, contanto que estejamos conectados à 

internet a partir de nossos smartphones, deu origem para a idealização deste 

trabalho de pesquisa. 

O presente tema, relacionado à sociabilidade e afetos mediados pelo Tinder, 

faz-nos pensar, não somente na fragilidade das relações sociais na 

contemporaneidade, mas também nas formas que os indivíduos se deparam com a 

tecnologia à sua volta, como interagem entre si através da mediação de diversos 

aparatos eletrônicos e, principalmente, como os afetos são vivenciados diante desse 

contexto. 
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Ao se estudar sociologicamente tais questões, o trabalho se debruça na 

importância dos sentimentos e afetos para a disciplina. Os temas ligados à 

afetividade estavam, supostamente, desvinculados da Sociologia Clássica por conta 

de seu caráter de “consciência individual” (DURKHEIM, apud. ILLOUZ, 2011). 

Segundo Eva Illouz data, uma das autoras principais para a pesquisa em 

desenvolvimento, tal visão acerca dos sentimentos e afetos não procede. Conhecida 

por sua trajetória em uma Sociologia dos Afetos, a autora ressalta as diversas 

referências ao tema encontradas nas obras mais conhecidas da Sociologia, 

principalmente nos autores que trabalhavam e refletiam sobre a Modernidade. Illouz 

cita como exemplo os sentimentos tidos pelos protestantes como forma de 

motivação do capitalismo, na obra de Max Weber; os sentimentos gerados nas 

metrópoles e a atitude blasé dos indivíduos no pensamento de Georg Simmel; assim 

como a exaltação coletiva procedente da sociedade, para Emile Durkheim e, 

posteriormente, a análise do amor feita por Niklas Luhmann, dentre outros.  

A monografia em questão tem como justificativa o aumento de estudos na 

área sociológica dos afetos, e foi escrita como um estudo inicial, cujo intuito 

acadêmico é ser aprofundado em uma tese de mestrado, tendo em vista que a 

indagação pessoal e sociológica da autora descrita no início do capítulo em curso, 

só poderá ser respondida de forma mais consolidada e concreta através de um 

estudo empírico. 

O presente estudo, de natureza qualitativa e descritiva, se divide em duas 

partes. A primeira apresenta os recursos técnicos do referido objeto de pesquisa (o 

aplicativo Tinder), além uma breve análise sociológica de seus comandos e funções. 

Para o desenvolvimento dessa parte, foi necessária a instalação e consulta do 

aplicativo no smartphone da autora e a visitação do sítio online “gotinder.com”. Para 

subsidiar o conhecimento foi realizado um breve levantamento quantitativo 

identificando o conteúdo visual e descritivo dos perfis visitados, não sendo feito 

nenhum contato com usuários para esta pesquisa.  

A segunda parte propõe uma reflexão acerca das mediações tecnológicas 

nos relacionamentos interpessoais, a partir de uma retomada à bibliografia referente 

ao tema. Nesta etapa foi possível a elucidação de certas hipóteses referentes ao uso 

do Tinder, identificadas previamente em estudos relacionados ao mesmo tema do 



17 

 

 

presente trabalho. Uma das hipóteses se caracteriza, inspirada pelas leituras de 

Baumann (2006, 2007, 2011), pelo caráter mercadológico e frágil das relações 

sociais iniciadas pelo aplicativo, levando-nos a questões como a liquidez dos 

relacionamentos e a re-significação da sociabilidade. O individualismo dos 

indivíduos, a solidão que os envolve e também a reificação das relações também 

foram tópicos levantados no decorrer do estudo. 

Reforçou-se ainda nesta etapa o interesse pelo objeto de pesquisa e a 

necessidade de um estudo empírico como continuidade para melhor elucidação de 

hipóteses e conclusões. 
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2 ENTRE AFETOS – CONCEITUAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA 
SOCIOLOGIA DAS EMOÇÕES 

Sendo um dos aspectos de reflexão no presente estudo, o capítulo em curso 

pretende conceituar a Sociologia das Emoções, e rever alguns autores e épocas 

importantes para a compreensão dessa recente subdisciplina. O ponto central de 

estudo caracteriza-se, segundo Koury (2009), pela compreensão dos fenômenos 

ligados às emoções, partindo do seu caráter sócio-cultural para, assim, identificar 

como as emoções são construídas culturalmente e quais fatores sociais podem 

alterar a forma como as sentimos. Evidencia-se, assim, a importância das emoções 

para se refletir diferentes contextos sociais 

No início da Sociologia, não havia espaço para se estudar e analisar as 

emoções no âmbito sociológico e acadêmico, sendo essas encaminhadas para os 

campos da psicologia e filosofia, tidas como áreas mais subjetivas. Não era a 

preocupação central dos clássicos Marx, Weber e Durkheim, mas é importante notar 

que, apesar de não haver uma preocupação direta com as emoções, é possível 

encontrar reflexões bastante expressivas sobre os afetos e sentimentos (ILLOUZ, 

2011) nas obras desses autores. 

Para Durkheim, as emoções são tidas como produtos da sociedade. Em “O 

Suicídio”, o autor, em uma perspectiva histórica, apresenta os sentimentos como 

decorrência de processos sociais de anomia, resultantes da divisão social do 

trabalho. O estudo das representações coletivas e de fenômenos de efervescência 

também é um tema central estudado por Durkheim e que é central para a sociologia 

das emoções. Segundo Koury (2009), o pensamento de Durkheim pauta-se na 

exterioridade dos fenômenos sociais nesta obra, ignorando as tensões simbólicas e 

individuais de cada sujeito.  

Aproximando-se do caráter, segundo Silveira, “externalista” da obra de 

Durkheim, Karl Marx considera a individualidade psicológica e as emoções dos 

indivíduos como resultantes das relações de produção e das forças produtivas da 

sociedade. Tanto as classes sociais quanto conflitos decorrentes de disputa entre as 

classes, caracterizariam os sentimentos daquela época, determinados pela "luta de 

classes" (SILVEIRA, 2008). 
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Max Weber, em sua obra, ao elucidar sua teoria sobre A Ética Protestante e 

O Espírito do Capitalismo, considera a sociabilidade como ações do indivíduo 

providas de sentido, sentido esse que demonstraria um caráter racional na ação, 

sendo produto de emoções (KOURY, 2009). Assim, a ação e reação presentes na 

interação social são movidas pelo aspecto subjetivo e emocional dos sujeitos que se 

relacionam, assim como também são movidas pelos dispositivos sociais cristalizados 

de trocas anteriores. 

As emoções começaram a ser objeto sistemático de estudo para a 

sociologia, servindo como respostas à paradigmas das ciências sociais 

questionados durante os anos 1960 e 1970 (HERCULANO, 2012; BERNARDO, 

2014). A Sociologia das Emoções passa a ser a chave para a compreensão das 

emoções no desenvolvimento do indivíduo, assim como nas estruturas sociais.  

Nos anos 1970, nos Estados Unidos, que se consolida uma sociologia 

referente às emoções, advinda de bases teóricas distintas e contrastantes entre si: o 

construcionismo e o positivismo. Até então, a sociologia das emoções possuía cunho 

restritamente racional, isto é, os sentimentos e emoções eram produzidos 

socialmente e, normalmente, estudados como forma de controle social ou renuncia 

do mesmo, não estudados pela sua não racionalidade. Serviam, como no estudo de 

Herculano (2012), como instrumento de “dominação ou de insurgência contra a 

dominação”. Somente nos anos 1980 a sociologia aborda os afetos através de um 

viés não racional, através de Collins (1981) e Maffesoli (1984). Segundo Herculano, 

a racionalidade social teria bases não racionais no pensamento de Collins e, para 

ele, os processos de origem emocional seriam os responsáveis por manter a 

sociedade, produzindo relações de confiança/soliedariedade ou 

desconfiança/hostilidade. Na estrutura dos acontecimentos sociais, ao invés da 

racionalidade, os afetos estariam alocados, fazendo com que a sociedade não 

tivesse muito sentido lógico, sem modelos racionais, resultando numa “corrente de 

situações interacionais”. Já para Maffesoli, que seguiu a vertente da sociologia 

francesa não-racional, buscou defender a banalidade, dos “encontros festivos” e 

também das chamadas “tribos” urbanas. Para o autor, a sociologia deveria se 

distanciar de sistemas descritos por pensadores como Marx e Freud, já que suas 

teorias estariam obsoletas, já que não poderiam explicar fenômenos em curso nos 
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anos 1980 como “como o hedonismo, a saturação da instância política, o fracasso 

do mito prometéico do progresso e a perdurância do fenômeno religioso” 

(HERCULANO 2012, p. 13). 

Levando-se em consideração o caráter social, histórico e cultural que 

regulam as emoções, a sociologia das emoções busca descobrir até que ponto as 

esferas sociais influenciam na constituição dos afetos, assim como até que ponto os 

afetos e emoções influenciam na esfera social. Dado o caráter conflituoso entre as 

duas tendências de pensamento que originou a Sociologia das Emoções, Kemper 

(1990 apudHERCULANO, 2012) analisa tal cenário ao caracterizar uma teoria com 

cunho positivista e outra antipositivista. Para o autor, a teoria positivista trabalha as 

emoções dentro da disciplina exaltando os aspectos biológicos das emoções no 

organismo humano, ao invés do teor social. A proposta oposta a pensamento 

positivista teria seu foco nos aspectos culturais e sociais das emoções, destacando 

o teor subjetivo atribuído às emoções e definindo as mesmas como uma construção 

social (KOURY apud BERNARDO, 2014). 

Torres (apud BERNARDO, 2014) desenvolve seu pensamento sobre as 

tendências opostas, citadas nos parágrafos anteriores, através das expressões 

“biossocial” e “universalistas” para a teoria positivista, e “sociocultural” e 

“construtivistas” para a teoria antipositivista. Tais grupos referem-se às 

características físicas e biológicas, inatas aos indivíduos, valorizadas pela primeira 

teoria, e ao caráter social das emoções, difundido pela segunda teoria, que preza o 

aprendizado e mediação dos sentimentos, a partir da interação com outro indivíduo 

no campo social. Nesse panorama, a racionalidade e a emoção são vistas como 

formas opostas de se relacionar com o mundo (KOURY, 2009). 

Ao se pensar em Simmel, em sua obra “Filosofia do Amor” (2006), encontra-

se uma reunião de ensaios do autor nos quais o papel do dinheiro é analisado na 

relação entre os sexos e o afeto, analisando emoções e também o lado paradoxal do 

sentimento amor. 

  Koury (2009), dentre outros autores, destaca nomes como Steven Gordon 

e Randall Collins que consideram a sociologia européia como berço para a 

Sociologia das Emoções, já que os autores clássicos da disciplina tinham as 

emoções como fundamento implícito em suas análises. A emoção, mesmo não 
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aparecendo como objeto de pesquisa nas obras, mostra-se presente nas entrelinhas 

das discussões sobre indivíduos e sociedade. 

A partir do antropólogo Silveira (2008) e dos sociólogos Illouz (2011) e Koury 

(2009), foi feita uma breve releitura das obras já consolidadas no universo 

sociológico, que, até então os afetos e emoções em seus contextos passavam 

desapercebidos. Tal sessão é um convite para que lancemos um novo olhar sobre 

elas. 

O sociólogo Norbert Elias (ELIAS, apud SILVEIRA, 2008), não adota a 

Sociologia das Emoções em seu campo científico, porém, a partir de seu conceito de 

“educação civilizatória”, o autor elucida reflexões nas quais os sentimentos mostram-

se atrelados às formas de civilização assumidas pela sociedade nos períodos 

históricos e atuais. Silveira ressalta a ideia de que o “refinamento dos costumes, do 

autocontrole emocional e da higiene pessoal e pública” origina-se a partir do ideal da 

ocidental de “civilização”, modificando fronteiras entre privado e público, e os 

sentimentos vividos na Idade Média. 

No âmbito do pensamento social brasileiro, na obra de Gilberto Freyre, Casa 

Grande e Senzala (2003), os afetos e a sexualidade tornaram-se questões 

frequentes ao descrever as relações sociais e hierárquicas estabelecidas, 

construindo, segundo Silveira (2008) um panorama cultural da identidade brasileira, 

“emotiva por ‘nascimento’ histórico-cultural”. Sérgio Buarque de Holanda, em sua 

obra Raízes do Brasil (1995), ao retratar e descrever o homem cordial, que age pelo 

coração e pelo sentimento, valorizando as relações sociais e os vínculos de 

intimidade em detrimento das leis locais, discorre a todo tempo sobre as emoções e 

afetos no contexto brasileiro. 

Como se vê, diversos autores consagrados no campo trabalharam os afetos 

no decorrer da história da disciplina. A grande importância dos anos 1970 deu-se 

com a oficial criação da Sociologia das Emoções, atentando nossos olhares para a 

importância dos afetos nos diversos campos social, cultural e econômico. No intuito 

de se aprofundar o conteúdo pesquisado, pretendo também levar em consideração 

as emoções que predominam nos usuários ao utilizarem o aplicativo, levando-se em 

consideração que as mesmas possuem uma lógica social, reguladora de nosso 
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comportamento emocional (BERNARDO, 2014). Explica-se, assim, a introdução à 

Sociologia das Emoções exposta no capítulo lido.  
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3 TINDER E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Para o desenvolvimento deste tópico, foi necessária, primeiramente, a 

instalação do aplicativo nomeado como Tinder no smartphone da autora.  O 

aplicativo desenvolvido em Los Angeles, California, pelo desenvolvedor Matt Cohler, 

está em funcionamento desde o final do ano de 2012 e atualmente conta com 

cobertura em 196 países.  

Ao acessar a plataforma de downloads do aparelho e buscarmos pelo 

Tinder, deparamo-nos com a descrição das seguintes características do aplicativo, 

listadas pela sua equipe de desenvolvimento: 

Uma nova abordagem para atender aqueles que o 
rodeiam. – O tinder é um jeito divertido de se conectar com 
pessoas novas e interessantes próximas de você. Passe as 
fotos para a direita para curtir ou para a esquerda para passar. 
Se alguém curtir você de volta, vocês combinam! Converse 
com sua combinação ou tire uma foto para compartilhar um 
Momento com todas as suas combinações de uma vez. É uma 
nova maneira de se expressar e compartilhar com seus 

amigos.
4 

 

 A descrição do aplicativo tem como principal função apresentar ao leitor 

o conteúdo digital tido como objeto na pesquisa em questão. Tomo esta descrição 

como aparato para uma análise sociológica do aplicativo e de suas funções, 

encontrada no decorrer deste capítulo. 

Após ter uma breve noção do funcionamento e com o aplicativo já instalado 

no celular, deparamo-nos com a seguinte tela a baixo, na qual o usuário se vê diante 

da obrigatoriedade de ter uma conta na rede social5 Facebook e o seu aplicativo 

também instalado, para somente assim poder utilizar o Tinder. 

 

                                                           
4
 Descrição do Tinder criada pelos seus desenvolvedores e encontrada em sua página de download 

no Google Play Store ou App Store. 
5
 Conjunto de relações e intercâmbios entre indivíduos, grupos ou organizações que partilham inte-

resses, que funcionam .em sua maioria através de plataformas da Internet. "rede social", in Dicio-
nário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/rede%20social [consultado em 04-04-2016]. 
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Figura 1 - Tela inicial do aplicativo, versão em português6 

 

 Depois de feito login com a conta do Facebook, o usuário observa que 

informações como amigos, preferências (páginas “curtidas” no Facebook), local de 

trabalho, escolaridade e a foto de perfil já são automaticamente preenchidas através 

da ligação entre os dois aplicativos. Apesar de interconectados, o Tinder não publica 

nenhuma atividade do usuário no Facebook, funcionando como diferentes redes 

sociais: o que é apresentado no Tinder pode ser diferente do que é apresentado do 

Facebook. Mesmo com seções pré-preenchidas, também é possível complementar 

as informações, editando o perfil através do próprio Tinder. O aplicativo dá a opção 

de alterar a foto principal captada do Facebook - além de poder inserir mais cinco 

fotos adicionais – e ainda adicionar uma descrição sobre você em até 500 

caracteres (contando com os espaços entre dígitos). Outra opção dada pelo 

aplicativo é conectar também sua conta do Instagram7, recheando seu perfil com 

uma quantidade maior de fotos, além daquelas já fixadas nele. 

                                                           
6
 Imagem retirada do smartphone da autora. 

7
 Rede social baseada na captura e no compartilhamento de fotos e vídeos entre os usuários. 
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Figura 2; Figura 3 - Telas “Editar Perfil”, versão em português 8 

  

Concluída a personalização do perfil, o usuário configura seus “ajustes de 

descoberta”, isto é, filtros para as características desejadas em encontrar nas outras 

pessoas: sua opção é visualizar o perfil de homens ou mulheres? Ou os dois? Em 

até qual distância? (Para essa opção, o aplicativo se conecta ao GPS do 

smartphone do usuário). Qual a faixa-etária escolhida? Após isso, o Tinder começa a 

buscar as pessoas com os parâmetros escolhidos, que estejam mais próximas de 

você. 

                                                           
8
 Imagens retiradas do smartphone da autora. 
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Figura 4; Figura 5 -Telas “Ajuste de Descoberta” e “Localizando Pessoas”, versão em 
português 9 

 

Cada perfil abre individualmente, um de cada vez, na tela de início do 

aplicativo. Nele só é possível ver inicialmente a foto principal do outro usuário, a 

idade, o local de trabalho e a escolaridade (desde que preenchidos pelo dono do 

perfil). Caso haja interesse de saber mais ao respeito do perfil acessado, é preciso 

tocar na foto principal e, somente assim, visualizar as outras fotos, os amigos e 

interesses em comum e a distância entre os dois usuários. Se o usuário se 

interessar pelo perfil visto, isto é, pela foto do outro usuário e pela breve descrição 

sobre o mesmo (encontrada abaixo da foto) é preciso clicar sobre um ícone em 

                                                           
9
 Imagens retiradas do smartphone da autora. 



formato de coração (simbolizando um 

(swipe right10). Porém, se não houver interesse, deve

formato de “x” (simbolizando um 

esquerda (swipe left11). Ao gostar de uma pessoa que também gostou do seu perfil, 

ocorre um “match”, ou seja, uma combinação entre os dois usuários. Quando uma 

combinação é feita, o apl

contato entre si, através de um chat do próprio aplicativo.

Figura 6; Figura 7 - Telas “Perfil de Usuário” e “Combinações e Mensagens”, versão 

em inglês 12 

 

                                                          
10

 Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a direita, indicando que se 
interessou pelo perfil visitado.

11 Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a esquerda, indicando que 
se interessou pelo perfil visitado.

12 Imagens oficiais dos desenvolvedores, retiradas do site 

 

formato de coração (simbolizando um “like” / “gostar”) ou deslizar a tela para a direita 

). Porém, se não houver interesse, deve-se clicar sobre o ícone em 

“x” (simbolizando um “deslike” / “não gostar”) ou deslizar a tela para 

). Ao gostar de uma pessoa que também gostou do seu perfil, 

ocorre um “match”, ou seja, uma combinação entre os dois usuários. Quando uma 

combinação é feita, o aplicativo permite que os usuários envolvidos entrem em 

contato entre si, através de um chat do próprio aplicativo.

Telas “Perfil de Usuário” e “Combinações e Mensagens”, versão 

                   
Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a direita, indicando que se 
interessou pelo perfil visitado. 

Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a esquerda, indicando que 
se interessou pelo perfil visitado. 

Imagens oficiais dos desenvolvedores, retiradas do site https://www.gotinder.com
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) ou deslizar a tela para a direita 

se clicar sobre o ícone em 

) ou deslizar a tela para 

). Ao gostar de uma pessoa que também gostou do seu perfil, 

ocorre um “match”, ou seja, uma combinação entre os dois usuários. Quando uma 

icativo permite que os usuários envolvidos entrem em 

contato entre si, através de um chat do próprio aplicativo.

Telas “Perfil de Usuário” e “Combinações e Mensagens”, versão 

Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a direita, indicando que se 

Termo utilizado pelo aplicativo para quando o usuário desliza a tela para a esquerda, indicando que 

https://www.gotinder.com. 
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Após atualização feita em setembro de 2015, o aplicativo inovou as opções 

de “swipe”, introduzindo a opção “super like”, tida pelo aplicativo como um “super 

poder”13 para os usuários, indicando mais chances de se obter um “match”. Ao 

deslizar a tela principal de um perfil para cima, ou clicando em um ícone azul em 

formato de “estrela” – localizado próximo ao “x” e ao “coração” –, o outro usuário 

receberá uma notificação e tomará conhecimento do “super like”, podendo visualizar 

seu perfil com destaque em relação aos outros usuários. Até então, as escolhas 

feitas no aplicativo eram completamente anônimas, não indicando quais usuários 

gostaram ou não do seu perfil, sendo o “match” a única maneira de descobrir. 

                                                           
13

 Expressão utilizada pelos desenvolvedores do aplicativo na divulgação da nova opção de “swipe”, 
através do blog do aplicativo (http://blog.gotinder.com/). 
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Figura 8 - Perfil de usuário após receber “Super Like”, versão em inglês



Figura 9; Figura 10 - “Página inicial do aplicativo após o usuário dar um Super Like” 
e “Página após um Match”, versão

3.1 Da técnica ao discurso 

formulações de perfis no Tinder

No tópico anterior, foi possível observar que o recurso com maior destaque 

no aplicativo é a foto principal do perfil. Ao “deslizar” as imagens para a direita ou 

para a esquerda, a tela do aplicativo assemelha

virtual, no qual o usuário 

que será escolhida ou não a partir da 

abrir o perfil e da leitura 

Algumas imagens e poucas palavras: se inicia a interação

 

“Página inicial do aplicativo após o usuário dar um Super Like” 
e “Página após um Match”, versão em inglês

Da técnica ao discurso – Breve análise sociológica das imagens e 

formulações de perfis no Tinder 

No tópico anterior, foi possível observar que o recurso com maior destaque 

no aplicativo é a foto principal do perfil. Ao “deslizar” as imagens para a direita ou 

la do aplicativo assemelha-se bastante a um grande 

virtual, no qual o usuário o “produto” oferecido são as imagens apresentadas de si, 

que será escolhida ou não a partir da “primeira impressão” da foto principal para 

itura de outras (parcas) informações do “candidato” da vez

Algumas imagens e poucas palavras: se inicia a interação ou imediatamente 
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“Página inicial do aplicativo após o usuário dar um Super Like” 
em inglês 

Breve análise sociológica das imagens e 

No tópico anterior, foi possível observar que o recurso com maior destaque 

no aplicativo é a foto principal do perfil. Ao “deslizar” as imagens para a direita ou 

se bastante a um grande “cardápio” 

o “produto” oferecido são as imagens apresentadas de si, 

“primeira impressão” da foto principal para 

informações do “candidato” da vez. 

ou imediatamente a 
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descarta, sem nem sequer pensar duas vezes. Essa importância das fotos pode ser 

inicialmente intuída a partir da representação social e exposição do corpo físico, mas 

também como parte da construção de uma identidade do usuário, como por exemplo 

a apresentação visual de elementos de distinção: sejam fotos em lugares, viagens, 

(etc).  

Segundo Baym (2010), ao se criar um perfil em determinado aplicativo, o 

indivíduo não estaria se distanciando do mundo real, e sim, se autoconstruindo 

estrategicamente. Para Turkle (1996), o espaço virtual se apresenta como um 

laboratório de experiências para construção e reconstruções do self e de 

identidades, sendo possível se criar e recriar a qualquer momento, portanto, os 

acontecimentos virtuais estão diretamente ligados à forma que os indivíduos 

formulam sua identidade. Além disso, a autora trabalha com a realidade em duas 

conjunturas: a realidade física e a realidade virtual, e a composição das duas 

realidades se dá na vivência do indivíduo contemporâneo. Lévy (2003), em sua tese, 

trabalha com a ideia de que o virtual e o real não se opõe um ao outro, de tal forma 

que determinados aspectos do sujeito podem ser ativados continuamente no “on line 

/ off line” (BELELI, 2012). 

De acordo com Otero (2013), a identidade humana possui, por natureza, 

múltiplas facetas. Com a internet, essa característica se torna mais evidente e o 

sujeito passa a “encenar e brincar” com ela, assumindo diversos papeis online e 

sendo uma constante metamorfose no mundo virtual (SANTAELLA, 2007 apud 

OTERO, 2013). O cenário online pode, de certa forma, abrir espaço para que o 

indivíduo experimente virtualmente aspectos dele mesmo que não consegue expor 

no mundo real, seja por impedimentos, rejeições culturais ou bloqueios pessoais 

(SHEN, 2001 apud OTERO, 2013). Para a socióloga marroquina Eva Illouz, a 

internet exaltaria uma faceta muito mais “autêntica” do eu, como visto no trecho a 

baixo: 

“(...) o eu da internet parece muito mais autêntico, 
sincero e compassivo do que o eu social público, este mais 
propenso a ser dominado pelo medo dos outros, pela postura 
defensiva e pela insinceridade. Em contraste com o romance 
da rede, no decorrer do qual os dois [indivíduos] podem revelar 
um ao outro seus pontos fracos e ocultos e sua verdadeira 
generosidade, na “vida real” (...) mostram um ao outro o seu eu 
pior – e presumidamente falso”. (ILLOUZ, 2011) 
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É necessário ressaltar que, diferente da autora, cujo interesse principal de 

estudo se dá na articulação da tecnologia com os sentimentos e relacionamentos 

amorosos, tenho como interesse principal a articulação da tecnologia com os 

relacionamentos afetivos de forma mais ampla, sejam eles relacionamentos 

fraternos – somente de amizade –, relacionamentos tidos como “sérios”, ou aqueles 

somente de orientação sexual, tendo em vista que, segundo seus desenvolvedores, 

toda forma de relação é válida através do Tinder, não tendo restrições ou foco 

específico de relacionamentos, apesar de seus usuários o utilizarem, em sua 

maioria, para encontros afetivos e/ou sexuais. Além do mais, ao se pensar 

especificamente no Tinder, os corpos mediados pela tecnologia adquirem um caráter 

“voyerístico” (BELELI, 2015), já que o usuário observa anonimamente seus 

possíveis parceiros em potencial e também se expõe às escuras, sem saber quem o 

viu ou deixou de ver. 

Tanto o corpo quanto as subjetividades constroem-se online, fazendo com 

que o corpo físico e características como “os modos de fala” e “os sentidos” 

(BELELI, 2015), sejam deixados em segundo plano. Fatores como as roupas e os 

cenários de fundo das fotos vistas nos perfis do Tinder passam a ser, inicialmente, 

mais importantes. As fotos não servem apenas para o crivo de perfis, mas também 

para a construção de afinidades entre os usuários (somadas aos outros elementos 

do aplicativo como “interesses” e “amigos”). 

Para maior compreensão do universo estudado nessa pesquisa, foi 

desenvolvida uma pequena análise de perfis no aplicativo Tinder, através do próprio 

perfil da autora no aplicativo. Para uma visão mais ampla, a distância selecionada 

nas configurações de “ajustes de descoberta” foi de 21 km, abrangendo, dessa 

forma, perfis de cidades próximas (como São Gonçalo e Rio de Janeiro) e 

diversificando a amostra. Levando em consideração a mobilidade do aparelho, todas 

as consultas foram feitas do mesmo endereço geográfico, evitando diferenciações 

de localização na busca por perfis. A faixa etária foi selecionada arbitrariamente dos 

21 aos 26 anos. No total, foram visitados14 cem (100) perfis de cada sexo, 

                                                           
14

 É importante ressaltar que, para a presente pesquisa, não foi feito nenhum contato com outros 
usuários do aplicativo. 
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levantando assim as seguintes constatações: foram contabilizados 38 perfis 

masculinos com descrição de perfil e 48 femininos. Em relação aos perfis nos quais 

os usuários não preencheram nenhuma descrição, foram somados 62 perfis 

masculinos e 52 femininos. Um fato curioso é que, em 34 perfis masculinos e 26 

perfis femininos, os usuários expunham links para outras redes sociais ligadas a 

imagens e vídeos como o Instagram e o Snapchat. 

Segundo Beleli (2015), essa articulação entre estilos de vida e perfis no 

aplicativo torna-se primordial para a seleção de parceiros. Os lugares onde as fotos 

são tiradas, os elementos da casa, da paisagem, das viagens, a forma de vestuário, 

etc., são tidos como filtros não só para afinidades entre usuários, mas também para 

comparação entre o “eu” e o “outro”. De acordo com Bauman (2007), a identidade 

não se define a partir dos produtos de consumo, e sim, pela reação do indivíduo com 

tais produtos. Na atual organização social em que nos encontramos, os indivíduos 

são, concomitantemente, fomentadores de produtos/mercadorias e também as 

próprias mercadorias. Redes sociais e aplicativos reforçam a ideia de que o 

indivíduo tornou-se mercadoria, e as relações humanas passam a se basear em 

padrões de relações mercadológicas, nos quais é preciso escolher o melhor produto 

ofertado. Dessa forma, os perfis em aplicativos com o Tinder nos fazem refletir 

acerca da autoexposição dos perfis e a necessidade dos usuários de conquistarem a 

aprovação e o reconhecimento do mercado. 

O corpo passa a ter caráter central na sociabilidade (OTERO, 2013) e a 

imagem passa a ocupar um espaço de grande importância no campo das 

representações (OTERO, 2013). Assim, a imagem do corpo toma conta das 

preocupações do indivíduo, enaltecendo o “autocentramento” da subjetividade e do 

“eu” (BIRMAN, 2009), principalmente no aplicativo. Torna-se evidente também o 

reconhecimento das diferenças e o reforçamento da individualidade. Ao se pensar 

na distinção, Bourdieu (2006) demonstra que as mercadorias são pensadas como 

formas de manifestação da subjetividade do indivíduo e não somente pela função do 

objeto em si, isto é, as mercadorias consumidas mostram-se presentes nos vínculos 

formados nas relações interpessoais, já que as emoções contidas nas relações 

também se mobilizam a partir do consumo (ILLOUZ apud BELELI, 2015). 
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Também é plausível se pensar o corpo como uma espécie de capital social 

(BOURDIEU, 2001), que pode ser transformado em capital econômico ou cultural. 

As relações mantidas entre os indivíduos se estabelecem nas trocas simbólicas 

realizadas entre si. O volume desse capital depende da extensão da rede de 

relações na qual participa. É a atuação nas relações e nos grupos que garante a 

apropriação de benefícios simbólicos – e também materiais – circulantes na rede. A 

cultura da beleza e aparência física transforma o corpo “natural” em um corpo 

distintivo (BOURDIEU, 1988 apud GOLDENBERG, 2006).  

Esse corpo distintivo é, segundo Goldenberg, uma forma de capital. Como 

nas palavras da autora, ao estudar sobre a valorização dos corpos musculosos 

construídos em acadêmicas de ginástica no Rio de Janeiro: “um corpo jovem, 

magro, em boa forma, sexy. Um corpo que distingue como superior aquele que o 

possui; um corpo conquistado por meio de muito investimento financeiro, trabalho e 

sacrifício” (GOLDENBERG, 2010). Apesar de tê-lo exemplificado no capital social, o 

corpo representa extrema importância em todas as instâncias de capital, já que 

passou a ser a principal fonte de valor social, cultural e econômico. 

Nota-se no Tinder um enquadramento dos modos de se pensar do mercado, 

já que a rede e a estrutura do aplicativo se baseiam em preceitos encontrados na 

“racionalidade da esfera de troca de mercadorias” (ILLOUZ, 2009) e do sistema 

capitalista como a abundância de opções, a ampla escolha e a competição para 

adquirir e expor perfis. 

A partir do viés de pensamento do sociólogo Georg Lukács, é possível 

pensar no corpo como ponte de ligação para a reificação das relações sociais. O 

autor trabalha a ideia de que, assentado seus pensamentos em uma estrutura 

mercantil, as relações entre os indivíduos adquirem o caráter de relações entre 

objetos (LUKÁCS, 2003). O indivíduo passa a ser submetido subjetivamente e 

materialmente a uma realidade cada vez mais fragmentada, não se dando conta das 

interações entre ele mesmo e a totalidade da sociedade, dominada pela mercadoria. 

De acordo com o autor, o indivíduo passa a ter sua trajetória assinalada pela 

mudança do valor de uso para o valor de troca, já que o capitalismo moderno atua 

no sentido de “substituir por relações racionalmente reificadas as relações originais 

em que eram mais transparentes as relações humanas” (LUKÁCS, 2003). 
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Por fim, torna-se inegável a importância das imagens no aplicativo Tinder, 

não só como forma de apresentação de identidades e estilos de vida, formação de 

afinidades entre usuários, mas também como capital e poder simbólico (BOURDIEU, 

1999), através das manipulações conscientes do próprio corpo, além de reificar e 

mercantilizar as relações entre os seus usuários. 

3.2 Características Go Tinder  e seu viés sociológico 

Além do aplicativo para smartphone, o Tinder conta com uma plataforma 

especial para “Ajuda e Suporte”, em estrutura de sítio, o Go Tinder, localizado no 

endereço online https://www.gotinder.com. Nele, encontramos, em um menu de 

navegação, seções peculiares, que serão analisadas separadamente no presente 

capítulo. 

No cabeçalho do site, encontram-se as seguintes opções: “download”, na 

qual o site automaticamente transfere o usuário para uma de suas bases de 

download do aplicativo; “about”, uma curiosa seção na qual os desenvolvedores 

descrevem as principais funções do aplicativo; “blog”, onde novidades acerca do 

aplicativo são divulgadas; “stories”, seção onde usuários do aplicativo compartilham 

suas histórias com outros usuários e futuros usuários; “support”, na qual perguntas 

mais frequentes são respondidas pelos desenvolvedores; “Jobs”, seção onde vagas 

de emprego para trabalhar tanto para o site quando para o aplicativo são divulgadas; 

e por último ”press”, um espaço para contato com a equipe de suporte. 

Ao acessar o site, logo nos deparamos com uma mensagem convidativa na 

seção “about”, dizendo “Tudo começa aqui! – Amigos, paqueras, relacionamentos e 

tudo mais entre essas coisas” 15 A partir dessa “recepção”, podemos começar a 

diferir o Tinder de outros aplicativos e sites de relacionamentos, tendo em vista a 

não especificação acerca dos relacionamentos iniciados no aplicativo. Ao não focar 

em nenhum segmento de relacionamento, e sim, na sociabilidade como um todo, o 

site expande seu número de usuários. 

                                                           
15

 Livre tradução pela autora. 
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Logo adiante, ao continuar lendo a página, encontramos a opção “learn 

more”, onde são apresentadas algumas características peculiares do aplicativo e 

expressões dignas de análise, como visto a seguir integralmente16: 

- “Cada conexão pode mudar sua vida!” 

As relações tornam-se cada vez mais efêmeras e temporárias, podendo 

enfraquecer a qualquer momento. Em confluência com Zygmunt Bauman (2004), 

tais relações fragilizadas são chamadas de “conexões”. O indivíduo passa a 

estabelecer diversas conexões com outros indivíduos, e, ao não se ver mais 

necessário de tais conexões, pode se desconectar facilmente de todas elas, sem 

muitas adversidades. Tal mudança de visão em relação às relações sociais é oriunda 

da visão de que as pessoas também passaram a ser mercadorias, podendo assim 

ser consumidas e logo após descartadas. Para ele, o ambiente virtual torna-se 

atrativo ao ponto que a facilidade para estabelecer conexões é a mesma que para 

desfazê-las, fortalecendo ainda mais a brevidade, a superficialidade e o descarte 

das relações entre indivíduos. 

- “As pessoas que conhecemos, mudam nossas vidas. Um amigo, um 

flerte, um romance, ou até mesmo um encontro casual pode mudar a vida de 

alguém para sempre. O Tinder encoraja seus usuários ao redor do mundo para 

criarem novas conexões que sem o aplicativo nunca seriam possíveis. Nós 

construímos um produto que aproxima as pessoas!” 

Conexões e relações fragilizadas/superficiais andam lado a lado na liquidez 

contemporânea. Ao se reduzir a qualidade das relações sociais, aumentam as 

conexões, como forma de suprir a qualidade das relações com quantidades 

(BAUMAN, 2009). Quanto à aproximação dos indivíduos, o ciberespaço (LÉVY, 

2008) tornou viável a interação entre indivíduos que, sem ele, seria improvável de 

ocorrer. Portanto, o Tinder, assim como outros aplicativos e sites passa a ser mais 

uma ferramenta de interação através de redes (DIMANTAS, 2010). 

- “Você controla quem entra em contato com você – Diferente da vida 

real, no Tinder você só recebe mensagens de pessoas que você está 

interessado. Os chats só são desbloqueados quando os dois usuários 

                                                           
16

 Trechos retirados do site https://www.gotinder.com e traduzidos livremente neste trabalho. 
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deslizam a tela para a direita, concretizando um match. Dessa forma, você 

sabe que o interesse é mútuo. Chega de receber mensagens daqueles que 

você não quer falar!” 

A inovação trazida pelo Tinder se dá na liberdade do usuário em encontrar 

um perfil do seu interesse, sem a indicação do aplicativo de perfis calculados pelo 

sistema como “compatíveis”. Sem a categorização e o cruzamento de informações 

pessoais para buscar a melhor combinação, o aplicativo aumenta as opções de 

combinações, deixando a critério do usuário a seleção de seus parceiros e evitando 

o contato daqueles que não o interessam, já que os usuários só se comunicam após 

o “match”. Dessa forma, o indivíduo percebe-se imergido em um mundo catalogado 

para o consumo infindável de parceiros, mas, como ainda é um ser humano 

subjetivo, o qual possui sentimentos e expectativas, pode tanto frustrar o outro 

usuário, assim como pode se autofrustrar com facilidade (BAUMAN, 2004). A 

possibilidade de não conversar com quem não for do seu interesse e de ter a 

certeza de um interesse mútuo com outro usuário, torna o aplicativo “confortável” e 

“seguro”. Cabe também a discussão do Richard Sennet, presente n’ “O Declínio do 

Homem Público”. Ali o autor aponta questões que eram ‘iniciais’ no tempo em que 

escreveu o livro e agora são exacerbadas, como essa escolha de contato, esse 

ambiente virtual totalmente formado por ‘bolhas’.  

- “Conheça através dos olhos – A primeira coisa que você vê no Tinder são 

as fotos. Então, a partir do toque na foto principal de um perfil, você descobre mais 

informações sobre a pessoa, incluindo seus amigos e interesses em comum, seu 

trabalho e sua escolaridade. As informações te dão um contexto antes de decidir se 

vai deslizar a tela para direita ou não.”: Os afetos e a sociabilidade só se 

estabelecem a partir de uma possível comunicação. Hoje, nos aplicativos como o 

Tinder, a comunicação é mediatizada através das imagens. São elas que tornam 

possíveis a relação do indivíduo com o afeto em um ambiente imaterial. É por elas 

[imagens] que se concretiza a possibilidade de ser afetado por algo sem ser 

fisicamente tocado por ele (COCCIA, 2010). No aplicativo, o primeiro passo para a 

primeira forma de identificação é colocar uma foto em seu perfil. Porém, ao se olhar 

o perfil completo do indivíduo, observa-se que não só suas fotografias são tidas 

como imagem, a descrição e o preenchimento do perfil também possuem esse 
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papel. (MOZZINI, 2015). Criando um perfil em aplicativos ou sites voltados para a 

circulação e interação imagética, os indivíduos passam a conviver com esse perfil 

como uma forma de extensão de sua própria vida, uma outra forma de constituir e 

reforçar suas identidades. Por outro lado, as fotos também reforçam a aparência de 

“cardápio”, atribuída ao aplicativo. 

- “Sem pressão, sem rejeição – Toda a movimentação do Tinder é anônima. 

Isso significa que ninguém vai saber se você deslizou um perfil para a esquerda ou 

para a direita. A única exceção é quando outro usuário também desliza sua tela para 

a direita, dessa forma o Tinder notifica a vocês que são uma combinação, isto é, um 

match.”: O anonimato, além das formas já analisadas no subcapítulo anterior, pode 

ocorrer em várias funções. Uma delas é a criação de fantasias, de novas identidades 

ou de características imaginárias (NICOLACI DA COSTA, 2005). No Tinder, tal 

anonimato também aparece, muitas, vezes como segurança para pessoas tímidas 

se aproximarem de outras pessoas, sem ter que lidar com o medo da rejeição direta 

(NASCIMENTO, 2007), já que vivemos em tempos de inseguranças em relação aos 

outros indivíduos e à instabilidade dos mesmos em meio à sociedade (Bauman, 

2004).  
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4 POR QUE OS JOVENS UTILIZAM O TINDER? – UMA REVISÃO DA 
LITERATURA 

Sem dúvida, a pergunta que impulsiona o presente estudo é o porquê do uso 

desse aplicativo. Para uma resposta mais concreta para esse questionamento, seria 

necessário uma pesquisa empírica, com resultados palpáveis e o contato com uma 

amostra de usuários. Tendo em vista que a presente monografia se consolida como 

uma etapa inicial do estudo, o qual pretendo dar continuidade em trabalhos futuros, 

exponho aqui uma revisão da literatura referente ao tema, como uma tentativa de 

refletir possíveis respostas para a minha inquietação teórica.  

Podemos definir o Tinder como uma rede social digital móvel, em forma de 

aplicativo para smartphones, que tem como recursos principais a foto do usuário e 

geolocalização do mesmo. A internet e as redes móveis modificaram as formas de 

comunicar e de se relacionar (McKENNA, GREEN & GLEASON, 2002). As pessoas 

se conhecem através de aplicativos e começam a estabelecer vínculos a partir de 

uma relação indivíduo – tela de celular – indivíduo. Para se compreender o uso do 

Tinder, devemos pensar no contexto histórico-social em que vivemos, na qual as 

tecnologias de informação e comunicação estruturam práticas culturais e 

generalizam o uso de artefatos tecnológicos (FERREIRA E VILARINHO, 2013), em 

uma cultura midiatizada, mediada pelo imediatismo. 

Tal imediatismo é fruto de uma sociedade de rede, estruturada a partir de 

conectividades, permitindo a existência de formas de sociabilidade que independem 

das fronteiras físicas, isto é, formas interações sociais ou acessos a dados que 

podem ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância 

(SILVA, 2004). Essa cultura de rede refere-se às mudanças de alto escala global 

conhecidas como “globalização”, que estendem-se aos limites nacionais, integrando 

diferentes tipos de comunidade, tornando o mundo amplamente interconectado 

(HALL, 2006).  

Difunde-se em tal sociedade os ideais de comunicação global, em um 

mundo digital. Para Giddens (2000), a comunicação instantânea desse mundo digital 

não somente nos ajuda a transmitir e receber dados com mais facilidade e rapidez, 

mas também altera diretamente nossas vidas e relações sociais, evidenciando assim 
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a importância de se compreender como as atuais formas de comunicação digital 

influenciam os indivíduos, em uma época, em que, segundo o autor “as 

consequências da modernidade estão a tornar-se mais radicalizadas e 

universalizadas do que antes” (GIDDENS, 1991). 

A internet ganha papel central na sociedade contemporânea, gerando 

comunidades virtuais e ligando redes, criando condições para o surgimento da 

comunicação instantânea. A partir da inovação na comunicação e da contínua 

valorização e rápida circulação da informação, Castells (2006) denomina o presente 

cenário como “era da informação”. 

A partir da cibercultura (Lemos, 2008) e do ciberespaço (LÉVY, 2008), 

emerge um novo tipo de relação entre a tecnologia e a vida social dos indivíduos, e, 

portanto, uma forma de sociabilidade desconhecida até então. Guiando-nos pela 

sociabilidade definida por Simmel (2006) como uma forma lúdica e autônoma de 

associação, os indivíduos começam então a interagirem por intermédio de 

computadores, tablets e celulares e a estabelecerem relações através da internet 

como um todo (McKENNA, GREEN & GLEASON, 2002). 

Para Birman (2008), a reflexão inicial para se discutir a relação entre 

cibercultura e sociabilidade desenvolve-se ao definir quais os sujeitos podem ser 

construídos e/ou moldados na contemporaneidade. O resultado dessa relação entre 

cibercultura e sociabilidade seria o surgimento – no decorrer dos anos 1980 – do 

sujeito reflexivo, performático e autônomo, que valoriza o culto do indivíduo e passa 

a ser o representado, segundo o autor, como uma das características da 

contemporaneidade (BIRMAN, 2011). 

De acordo com McLuhan, a internet deu origem a redes de comunicação 

baseadas na horizontalidade, que cresceram ainda mais e com maior intensidade a 

partir da criação das mídias digitais móveis, que transformaram o “estar conectado” 

em algo contínuo e agregaram a este ato a característica da mobilidade, gerando 

assim um universo onde diferentes conteúdos e mídias se complementam 

(MCLUHAN, 1995 apud BELELI, 2015). 

Novaes (2009) entende que, devido à globalização e à internet, marcas 

geracionais são capazes de aproximar tanto a juventude de um país quanto de 
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diversos países, mesmo com suas desigualdades sociais e culturais. Segundo a 

autora:  

“No âmbito mundial, é a presente geração que 
experimenta – justamente por ser jovem – mais intensamente 
as novas maneiras de estar no mundo, vivenciando as novas 
conexões entre tempo e espaço e a disseminação das novas 
tecnologias de informação e comunicação. Os múltiplos usos 
do telefone celular, a socialização na cultura digital, enfim, o 
acesso – ainda que desigual e diferenciado – à internet fazem 
parte desta inédita experiência geracional.” (NOVAES, 2009, p. 
17) consertar ref abnt 

 

O popular “vício” em redes sociais e aplicativos para sociabilidade online 

pode ser compreendido por Rocha (2011) como “deslumbramento computacional”, 

causado pelo impacto das imagens na vida do indivíduo, algo comum nas 

sociedades midiatizadas (SODRÉ, 2006). Nessas sociedades, a esfera da 

comunicação processa os dados da experiência, reforça-os ou os debilita (SARLO, 

2004). 

Ao se abordar um viés baumaniano, podemos pensar na adesão de usuários 

ao Tinder tomando como partida o enfraquecimento das “coisas concretas”, isto é, o 

enfraquecimento das “redes firmemente entretecidas” das “conexões firmes e 

seguras” e dos “relacionamentos plenamente maduros”. Sendo assim, o não 

pertencimento em “redes de conexão” é algo inimaginável para muitos indivíduos, já 

que partes da subjetividade do indivíduo contemporâneo buscam relações frágeis 

(BAUMAN, 2005). 

Castells (2011), ao fazer uma análise dos negócios no âmbito virtual e de 

uma nova economia surgida a partir de empresas e corporações ligadas ao 

funcionamento das redes, considera a criação de sites de encontros e 

relacionamentos como um acontecimento focado no mercado capitalista. Tais 

plataformas virtuais oferecem uma maneira “fácil” de o usuário obter 

relacionamentos, em troca de possibilidades de lucro, movimentando assim no 

mercado das emoções e dos afetos, que aparecem então como forma de bens 

imateriais. Para Nascimento (2007), essa característica contemporânea demonstra 

uma influência entre tecnologia, sociabilidade afetiva e mercado, já que todos estão 

imbricados uns nos outros. Ressalta-se que, apesar de se auto-influenciarem, cada 

fator é independente, não precisando do outro para existir e funcionar. 
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Para as autoras Ferreira e Vilarinho (2013), não se garante que o uso da 

internet e a “interatividade” que a mesma propicia amplie as trocas sociais, mas 

podem redefinir as formas dos jovens estabelecerem vínculos sociais. As 

transformações tecnológicas recriaram as esferas do convívio social, fazendo com 

que a tecnologia faça parte do desenvolvimento do indivíduo e que seu uso envolva 

práticas e valores também sociais. A comunicação instantânea e imediatizada, 

somados ao consumismo contemporâneo fomentam, assim, práticas como o uso do 

aplicativo Tinder. Os espaços físicos freqüentados pelos indivíduos são expandidos 

para territórios digitais, onde os “relacionamentos são co-criados, trazendo 

alternativas às dinâmicas sociais” (FERREIRA E VILARINHO, 2013). 

A partir do pensamento de Gonçalves (2000), podemos constatar que os 

usuários do Tinder podem utilizá-lo de duas maneiras distintas. Uma delas é utilizar 

o aplicativo para conhecer pessoas e, após um match, levar o relacionamento para 

fora do aplicativo, encontrando o outro usuário pessoalmente. A outra maneira é usar 

o aplicativo para conhecer novas pessoas e manter esses relacionamentos somente 

através daquele espaço, não tendo interesse em tornar esse relacionamento externo 

ao ambiente virtual. Observa-se que os espaços virtuais têm sido mais utilizados 

pelo primeiro grupo, que passam a se relacionar também no mundo considerado 

como “real”. Apesar do pensamento de Gonçalves se desenvolver a partir de sites 

de relacionamentos, é possível migrar tal constatação para o universo do aplicativo, 

seguindo a lógica de que o Tinder seria como uma ponte para o estabelecimento de 

relacionamentos reais, o que qualifica uma certa forma de objetivo, sendo o que 

realmente importa é sair do virtual para encontros face-a-face. 

(Gonçalves, 2000). 

5.1- Um outro olhar: a tecnologia e a solidão 

Vivemos em tempos de inseguranças em relação aos outros indivíduos e à 

instabilidade dos mesmos em meio à sociedade. As relações sociais se tornam cada 

vez mais frágeis, mercantilizadas e incertas, e nosso estilo de vida mostra-se 

extremamente ligado ao consumo e à fragilidade dos laços e vínculos interpessoais 

(Bauman, 2004). Por vezes, parece que o sentimento de solidão nas grandes 
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metrópoles do século XXI tem se tornado mais presente que em outros momentos 

históricos. Como, em uma cultura altamente tecnológica e interconectada, ainda 

podemos vivenciar a solidão? 

O sentimento de solidão, fortemente vivenciado na contemporaneidade, 

muitas vezes é associado a um sentimento individual e subjetivo, no qual o 

único envolvido é o indivíduo que o sente. Apesar de tais constatações, a solidão 

mostra-se como um fenômeno social, calcado nas diversas formas de sociabilidade 

e na perda ou ausência de interações sociais. Nos grandes centros urbanos, 

observa-se que, muitas vezes, a solidão não se personifica pelo isolamento físico 

dos indivíduos, e sim pela dicotomia entre a grande aproximação física, vivenciada 

juntamente do forte distanciamento nas relações sociais. 

De acordo com Pais (2013), mesmo que visto como um sentimento 

puramente individual, a solidão só pode ser compreendida quando analisada, 

segundo o sociólogo, do seu “avesso”, isto é, a partir do seu lado social e das trocas 

relacionais do indivíduo. A solidão, dessa forma, é como uma via dupla de mão 

dupla: constitui-se entre o “relacionamento” e o “isolamento”. O autor ressalta a 

diferenciação entre “estar só” e estar em “solidão”. É possível estar só, sem que haja 

solidão, assim como é possível estar solitário, mesmo cercado de outros indivíduos. 

Enquanto o primeiro refere-se a um estado visível e pontual, o segundo retrata um 

estado de subjetividade – categoria utilizada no presente trabalho para definição da 

solidão. 

Em correspondência com Tanis, a solidão contemporânea raramente será 

interpretada sem uma alusão à noção de indivíduo na modernidade, isto é, ao 

indivíduo não mais ligado à comunidade como nas sociedades feudais e tradicionais, 

e sim, como uma “unidade isolada” aos outros indivíduos por sistemas políticos 

contratuais. As formas de solidão vivenciadas na era moderna serão uma 

decorrência desta transformação da visão sob o indivíduo, advindas dos trâmites 

gerados pelo individualismo. A partir das transformações da sociedade e, 

principalmente, da concepção do homem como indivíduo, novas formas de 

subjetividade se formulam, e, junto a elas, novas formas de solidão, já que essa 

mesma é vista a partir de então como “experiência” do eu-indivíduo (GAY apud 

TANIS, 2003). O isolamento e a alienação dos indivíduos passam a ser mais 
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observados nas grandes e emergentes cidades, que passam a ser cenários para a 

“multidão solitária” (TANIS, 2003). Os indivíduos passam correndo uns pelos outros 

nas ruas, não se olham, não se misturam. A indiferença entre si, o isolamento 

individual, os interesses privados e a compressão desses indivíduos em 

determinado espaço dá origem a “massa indiferenciada” e inicia o processo de 

enfraquecimento dos vínculos sociais. 

Por fim, utilizando o pensamento de Simmel (1896), não é o isolamento em 

si que aliena e distancia os indivíduos, gerando o individualismo, e sim, pelo 

contrário. É a forma como esses indivíduos se relacionam, baseados na 

“anonimidade” e no “desinteresse pela individualidade do outro” que incita o 

individualismo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A internet está presente continuamente em diversos âmbitos da vida dos 

indivíduos, influenciando, inclusive, na forma de se relacionar com o outro e na 

forma de se vivenciar os afetos. 

Com as modificações culturais e sociais e os avanços tecnológicos 

alcançados entre os séculos XX e XXI, constatou-se que a internet e o ciberespaço 

também estavam sendo utilizados para a sociabilidade. Os relacionamentos, 

portanto, não estariam restritos somente ao espaço físico, mas passaram a ser 

explorados e vividos no ambiente virtual. 

As atividades em aplicativos móveis e redes sociais, mostra-nos que o uso 

de dispositivos conectados à internet transformam-se, cada vez mais, em espaços 

interacionais, voltados para sociabilidade, ao invés de serem somente uma 

ferramenta tecnológica. A faceta atribuída ao ciberespaço como um “novo lugar” 

contribui para que os usuários façam dele uma extensão de suas próprias vidas, e o 

utilizem cada vez mais, principalmente no seu contexto relacional, fazendo com que 

seus usuários experimentem não somente a construção de relações sociais, mas 

também a criação de diversos tipos de identidades e auto-representações, aludindo 

assim o caráter fragmentado e múltiplo das identidades na contemporaneidade. 

Com a grande utilização do campo virtual, observamos um novo contexto 

social, onde a tecnologia e a mediação de aparatos como os smartphones se torna 

essencial para produção de vínculos sociais (independente de quão frágeis sejam 

esses vínculos), juntamente com a comunicação instantânea através de mensagens 

textuais, e, principalmente, as fotos e imagens dos indivíduos e de seus estilos de 

vida. 

Nesse cenário, o Tinder passa a ser mais uma forma de sociabilidade, onde 

os indivíduos estabelecem vínculos que passam do campo virtual para o real, 

principalmente levando em consideração características do aplicativo como a 

geolocalização, dando liberdade para o usuário conhecer pessoas perto de sua 

localização, facilitando o encontro físico. 
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Em correspondência com Pinheiro (2003), a Internet, assim como o Tinder, 

deixaram de ser refúgio para quem sempre teve problemas afetivos para se tornar 

uma ferramenta mesmo para quem nunca teve dificuldade em se relacionar com 

outras pessoas, facilitando o contato entre os indivíduos. Por outro lado, os vínculos 

entram em risco por serem considerados como descartáveis nos dias atuais. Ao se 

relacionarem, os indivíduos não mantém compromissos, já que se mostram em 

prontidão para abraçar algo que valha mais a pena do que tal relação afetiva, 

descartando-a imediatamente. Os indivíduos se mostram cada vez mais inseguros 

com os relacionamentos. 

Segundo Turkle (2011), o uso da tecnologia seria uma alternativa para os 

indivíduos estarem em um relacionamento afetivo, e, ao mesmo tempo, se 

protegerem do mesmo relacionamento. Pensar em afetos e sentimentos atualmente, 

ao se observar as práticas através do Tinder e os vínculos estabelecidos entre os 

seus usuários, a autora reitera que “a tecnologia reconfigura as fronteiras entre 

intimidade e solidão”. 

Ao se pensar na solidão na contemporaneidade, deve considerar a rapidez 

de informações e transformações vivenciadas pelos sujeitos. De um lado, as 

oportunidades geradas pelo ambiente tecnológico para entrar em contato e se 

relacionar com outros indivíduos, e de outro lado, a não melhoria da interação e da 

criação de vínculos entre esses mesmos indivíduos. Todos os avanços e adventos 

modernos foram capazes de nos afastar da noção interligada de espaço e tempo. 

Tudo é imediato, rápido, sem fronteiras, fazendo-nos superar os limites à ambição 

humana. 

Em uma sociedade voltada para o consumo, como na qual vivemos, 

adquirimos uma personalidade que se identifica com ideais projetados nos diversos 

objetos populares no mercado de capital. A sociabilidade através do Tinder não se 

mostra distante da lógica do mercado capitalista, tendo em vista a característica de 

vitrine/cardápio de usuários encontrada no aplicativo, aludindo assim o teor 

mercadológico das relações sociais, nas quais os corpos se tornam objetos e o estilo 

de vida do outro visto através de fotografias se torna indicação econômica e critério 

de escolha ou não de parceiros. Expectativas e ideais de consumo construídos 

socialmente são, a todo tempo, reproduzidos no uso do aplicativo. No mercado 
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afetivo, o aplicativo vende a imagem de que é possível encontrar um parceiro com 

uma localização próxima a do usuário, de forma rápida, prática e assertiva. Conclui-

se, por fim, que, o Tinder e suas funcionalidades casaram como uma luva no atual 

cenário sócio-cultural-econômico no qual estamos vivendo. A tecnologia, os afetos e 

a sociabilidade se autoinfluenciam e, juntos, associam-se a lógica capitalista. 
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