
1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFG & III 

JORNADA DE MUSEOLOGIA – DEMOCRACIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

HOJE 

 
11 a 14 de novembro de 2015, Goiânia/GO 

 
 
 
 

Grupo de Trabalho: 1 

 CONSUMO, SUBJETIVIDADES E CIDADANIAS 

 

 

Título: 

LOGIN 

Uma experiência etnográfica sobre o uso de tecnolog ias morais, 

corporais e de comunicação na busca de parceiros do  mesmo sexo na 

internet. 

 

Autor: 

SÉRGIO GOMES RODRIGUES 

Universidade Federal de Goiás 

 

 

Caráter cientifico da pesquisa:  

PESQUISA ETNOGRÁFICA ACERCA DA BUSCA DE PARCEIROS D O 

MESMO SEXO NA INTERNET REVISITADA A PARTIR DA PERSP ECTIVA 

DA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO. 

 

 

 

 



2 

LOGIN: Uma experiência etnográfica sobre o uso de tecnologias morais, 
corporais e de comunicação na busca de parceiros do mesmo sexo na internet. 
  
 

Sérgio Gomes Rodrigues1 
 
 
Resumo  

 

Este artigo aborda o uso de quatro diferentes plataformas da internet 

compreendidas enquanto escolhas de consumo permeadas por condições 

econômicas, sociais e culturais distintas. Baseia-se em experiência etnográfica 

realizada nos anos de 2012 e 2013 com homens gays da cidade de Montes 

Claros no norte de Minas Gerais que buscavam conhecer novos parceiros na 

rede mundial de computadores.  

Discorre, assim, sobre as motivações de se escolher por uma ou outra 

plataforma (chats, sites, redes ou aplicativos) elencando, entre outras 

questões, o domínio de tecnologias morais, corporais e de comunicação 

necessário para o uso dos serviços oferecidos. Apresenta como um dos 

elementos diferenciadores desses serviços o nível de blindagem do segredo da 

homossexualidade, o que possibilita reflexões acerca das intercessões 

contínuas do virtual com físico.  

Problematiza o consumo enquanto elemento de coesão e distinção dada 

a sua capacidade de incluir e excluir pessoas em grupos que gozam de 

oportunidades diferentes a partir de suas possibilidades de acesso a 

determinados serviços. Reflete, ainda, sobre a relação econômica das 

plataformas virtuais com os desejos e necessidade dos usuários 

 

 

Palavras chave: Relações Homossexuais, Consumo, Internet,  

 

 

 

                                                
1 Mestrando em Antropologia Social na Universidade Federal de Goiás – PPGAS / UFG, 
bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente 
desenvolve pesquisa etnográfica na área de antropologia urbana e antropologia do consumo. 
Membro do. Grupo de Pesquisa Consumo, Alimentação e Cultura do CNPQ 
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De acordo com o gosto do Freguês -  Interfaces e co nexões seguras. 

 

Do meu ponto de vista a possibilidade de se compreender o 

conhecimento antropológico a partir da metáfora de uma espiral crescente, 

como sugere Fisher (2009), deve inspirar e encorajar antropólogas e 

antropólogos a seguir revendo suas produções no âmbito da disciplina, isto 

porque tal ponto de vista concede aos pesquisadores o acalento de produzir 

reflexões que poderão ser revisitadas e melhoradas posteriormente sem que, 

contudo, percam-se numa negação absoluta os esforços ora empreendidos. A 

provocação de Fischer é pensar toda a trajetória da antropologia enquanto 

ciência que amadurece teoricamente se sustentando na qualidade das 

etnografias produzidas ao longo do tempo. Etnografias que podem ser relidas 

por novos arcabouços teóricos que não abandonam completamente as 

proposições teóricas dos pesquisadores de outrora, mas, avançam por novos 

caminhos construídos sobre as pistas daquelas contribuições iniciais. 

Desse modo, pretendo empreender neste texto novos esforços teóricos 

para repensar uma experiência etnográfica anteriormente vivenciada e 

produzida com outras ferramentas de análise. A pesquisa em questão 

aconteceu durante os anos de 2012 e 2013 e fez parte de um projeto que 

objetivava descrever a sociabilidade homossexual na cidade de Montes Claros, 

norte de Minas Gerais2. Daquela pesquisa, o recorte que nos interessa 

rediscutir aqui são os dados etnográficos acerca das buscas empreendidas por 

homens gays por parceiros do mesmo sexo, realizadas com a utilização de 

tecnologias disponíveis na internet. Por conseguinte, este artigo aborda o uso 

de diferentes plataformas compreendidas enquanto escolhas de consumo que 

implicam inteirações distintas permeadas por condições econômicas, sociais e 

culturais. 

Existem hoje na internet diversas plataformas especificamente 

desenhadas para a busca de companhia de pessoas do mesmo sexo, são 

                                                
2 Os dados etnográficos que serão utilizados neste texto são originários de monografia de 
conclusão de curso de bacharel em ciências sociais na Universidade Estadual de Montes 
Claros, do mesmo autor: PARA ALÉM DO ARCO-ÍRIS - Sociabilidade Homossexual em 
Montes Claros (2013), especificamente de seu capítulo 4: Arco-íris digital. Estes dados foram, 
assim, anteriormente apontados em uma perspectiva analítica distinta das reflexões que aqui 
pretendemos acerca de práticas de consumo, das relações e dos sistemas simbólicos por elas 
articulados. 
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salas de bate-papo (chats), sites de relacionamentos e aplicativos para 

smartphones. O ambiente virtual voltado ao público gay que pesquisei é 

bastante sexualizado e reproduz uma atmosfera de caça eminente. Embora 

importante esta observação não pode se confundir com a compreensão total do 

uso que as pessoas fazem dos serviços oferecidos, o que significa dizer que 

nem todos os usuários performatizam papéis de presa ou predador propostos, 

ao contrário, muitas vezes me deparei com discursos de amor, afeto e sonhos 

compartilhados. 

A oferta de serviços de encontros com desconhecidos não foi uma 

criação da internet, já nos anos 80 existia no Brasil uma rede de linhas 

telefônicas cruzadas que se chamava disk-amizade, o acesso se dava pela 

discagem telefônica do número 145. O serviço conectava muitas pessoas e 

assim encontros às cegas já aconteciam graças a aquela tecnologia de 

comunicação. Nesse sentido, vale lembrar ainda que estes serviços 

contemporâneos, assim como seus predecessores, não são (nem foram) 

exclusivamente elaborados para o público gay3, há similares voltados para 

pessoas com outras orientações sexuais e identidades de gênero, como, por 

exemplo, o Tinder4, em sendo assim o que a internet realizou foi a sofisticação 

e a particularização de um serviço plural oferecendo interfaces mais 

específicas, interativas e habilidosas na gestão e na provocação (criação?) de 

desejos e necessidades. 

Mesmo para homossexuais existem na rede mundial de computadores 

outros serviços para relacionamento além dos que pesquisamos (chats, sites 

de relacionamento e aplicativos para smartphones), no entanto estes foram 

escolhidos porque, em campo, foram os mais citados dentro de uma marca 

característica que os difere, por exemplo do skipe ou WhatsApp, todos os três 

são ferramentas para se conhecer pessoas do mesmo sexo, podem 

posteriormente gerar ou não uma relação no mundo físico ou virtual, mas, a 

priori oferecem a possibilidade de se buscar novos parceiros. Felizmente, nas 

falas dos interlocutores de pesquisa despontou um serviço intermediário, a 

                                                
3 No trabalho de pesquisa de 2013 nosso foco estava direcionado para relações de gênero e 
sexualidade e buscamos, ali, problematizar tais questões. Como dissemos nossas provocações 
agora são outras, o que implica num não aprofundamento daquele tema e nem uma 
problematização de categorias como gay ou homossexual. 
4 www.gotinder.com  - Aplicativo de busca de parceiras e parceiros majoritariamente 
heterossexual. 



5 

rede social Facebook5 que foi apontada como espaço de se conhecer gente 

nova ao mesmo tempo em que foi caracterizada por ser uma rede de contatos 

virtual entre amigos. Essa posição fronteiriça do Facebook ofereceu à pesquisa 

uma oportunidade singular de observação a partir de um grupo fechado e 

secreto que organizou a partir da realidade virtual um encontro entre seus 

membros no mundo físico. 

O sucesso nas buscas realizadas pela internet exige dos usuários o 

domínio de ferramentas e procedimentos a que Miskolci (2013)6 denominou de 

tecnologias morais, tecnologias corporais e tecnologias de comunicação.  

Entende-se por tecnologia moral a reprodução de um código de conduta 

sofisticado que regulamenta as relações entre possíveis parceiros na internet 

em cada plataforma, ou ainda dentro da mesma plataforma. Variando-se o 

objetivo do sujeito, sua conduta necessitará de ações específicas que 

possibilitem compreensão das mudanças pelo grupo. Essa tecnologia moral 

abarca uma rede complexa de elementos que se pode exemplificar com a 

administração do tempo mais ou menos imediato no mundo virtual e no físico; o 

vocabulário coerente com a prática anunciada, uma vez que o linguajar 

utilizado na busca posiciona o sujeito em condições específicas de disposição; 

e também com o interesse demonstrado que pode requerer ser mais ou menos 

explícito.  

As tecnologias corporais, por sua vez, referem-se ao encaixamento do 

corpo do sujeito em grupos específicos de corpos nos quais os elementos 

apreciados variam. Categorias corporais que funcionam como diacríticos de 

sub-grupos, ou tribos como os urso, malhados ou lisinhos, explicitam 

determinações nos quais se deve encaixar, bem como categorias geracionais 

do tipo novinho, daddy ou coroa. Tais tecnologias conformam-se com o 

consumo de determinados gostos estéticos. 

Por fim, as tecnologias de comunicação abarcam, além da manipulação 

dos recursos das plataformas que são em si meios de comunicação, a 

capacidade dos sujeitos revelarem-se de modo interessante e desejável dentro 

                                                
5 www.facebook.com 
6 Palestra ministrado por Richard Miskolci na USP (Universidade de São Paulo) às 14h do dia  
23/08/13. Realizada na sala 24 da FFLCH e promovida pelo Núcleo de Estudos de Marcadores 
Sociais da Diferença – NUMAS, do Departamento de Antropologia da USP, SOBRE sua 
pesquisa “Desejos em Rede”. 
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dos universos de busca em que se inserem. Esta habilidade implica, por 

exemplo, em esmero nos registros fotográficos que se expõe e articulação de 

discursos bem formados de apresentação, além de destreza para imputar 

simpatia nas abordagens realizadas. 

 Estas plataformas na internet oferecem um tipo de serviço que está 

condicionado ao desejo ou à necessidade de seu público de manter em 

segredo sua homossexualidade. “O segredo, neste contexto, é o que se chama 

de armário, ou comportamento enrustido, ou ainda a pessoa não assumida, ele 

é, em escala mais ampla, a medida de cautela adotada por cada um no que 

tange à publicização de suas preferências sexuais e identidade de gênero” 

(Gomes, 2013). Tal preocupação recorrente nos possibilita propor uma 

estratificação entre as três plataformas que pesquisamos a partir do nível de 

blindagem do segredo que mais caracteriza cada uma delas. Veja-se:  Alto 

nível de Blindagem: Chats. Nível Intermediário de Blindagem: Sites de 

relacionamentos gays. Fraco Nível de Blindagem: Aplicativos para 

Smartphones com recursos de localização por GPS7.  

A manutenção do segredo coloca-nos diante de um tipo de busca que 

dialeticamente transita do físico para o virtual e do virtual para o físico 

representando num e noutro mundo comportamentos similares que se 

manifestam em atitudes complementares que derivam de uma demanda por 

segurança. Esta é uma das forças que se pode apontar como partícipe da 

equação de escolha pelas plataformas de busca da internet, os homens que ali 

buscam parceiros do mesmo sexo querem se sentir seguros durante o 

processo de busca. Alguns deles apontaram que as plataformas da internet 

lhes oferecem proteção quanto a possíveis constrangimentos sociais 

provenientes de investidas equivocadas. Vivendo numa sociedade que eles 

mesmos consideram muito homofóbica8 protegem-se das conseqüências de 

interpretações errôneas de sinais de interesse. Todavia, um blind-date9 

marcado pela internet pode ser bastante perigoso e alguns usuários 

                                                
7 Global Position Service – Serviço de Localização Global via satélite. 
8 Segundo Borrillo (2001) homofobia é uma “atitude hostil que tem como foco homossexuais, 
homens ou mulheres, e consiste em designar o outro como inferior, contrário ou anormal, de 
modo que sua diferença o coloca fora do universo comum dos humanos” (Borrillo, 2001, p. 13). 
Para mim é importante “traduzir” a “atitude hostil” apontada por Borrillo em atos de violência 
que se materializam física, moral e simbolicamente. 
9 Blind-dates são encontros às cegas com desconhecidos. 
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enumeraram ações preventivas de segurança como marcar encontros em 

locais públicos; pedir o número do celular ao novo parceiro e testar, informando 

a um amigo sobre o local do encontro e os dados do parceiro; não falar com 

pessoas cujos perfis não tenham fotos ou que não utilizem webcam; não ir a 

locais ermos com desconhecidos tampouco informar dados como endereço 

residencial ou de trabalho.  

 Nem todos os usuários das plataformas adotam estas medidas e 

algumas delas nem sempre são pensadas como itens de segurança, mas como 

ato de reciprocidade necessário ao estabelecimento de relações ou à 

realização de um encontro. Aliás, a busca de reciprocidade do desejo, deve se 

dizer, é a alma destes serviços na internet e a grande quantidade de parceiros 

potenciais que eles disponibilizam é sua principal  oferta. 

 

Escolha seu nickname – Sobre os Chats. 

 

O UOL10 e outros provedores da internet oferecem a seus usuários um 

serviço de conversação em salas virtuais organizados em temas distintos, entre 

eles, localidade e interesse sexual. Estes chats ou salas de bate papo são 

diariamente acessados por pessoas que, em minha pesquisa, os apontaram 

como ambientes de caça nos quais as interações se utilizam de uma 

determinada lógica de economia do desejo. Estabelece-se um tipo de mercado 

no qual se compra companhia ao mesmo tempo em que se oferece companhia, 

esta compra não se dá estritamente no sentido de busca, mas, às vezes, 

significa a contratação de serviços sexuais pagos. Dessa maneira tece-se uma 

rede de compartilhamento de desejos, erotismos, fetiches e fantasias. 

O acesso às salas de bate papo se dá a partir da escolha de um 

nickname11 que representará o usuário no ambiente virtual. Desse modo, o 

nickname constitui a primeira e a mais importante ferramenta de troca utilizada 

                                                
10www.batepapo.uol.com.br – Selecionamos este provedor por ser o mais citado pelos 
usuários. Para a realização da pesquisas fizemos incursões no ambiente virtual, ora nos 
identificando como pesquisador, ora utilizando nicknames falsos. Articulamos, desse modo, as 
metodologias empregadas por Braz (2012) e por MisKolci (2013) respectivamente, cada uma 
delas adequada para certos objetivos de entrevista ou de experimentação e eticamente 
coerente com a tecnologia moral do próprio ambiente virtual de identidades protegidas e 
performances variadas de interesse pessoal. 
11 Nicknames são Apelidos. A opção pelo uso do termo em inglês, assim como o da palavra 
chat, está em conformidade com sua recorrente utilização nas próprias salas de bate-papo. 



nos chats posto que determinará o lugar de cada pessoa na rede 

composição condicionará toda a dinâmic

desejos e as características (ofertas)

recorrentes como se pode observar no quadro de exemplos abaixo

 

Quadro

O nickname presentifica o usuário construindo virtual e simbolicame

um personagem inserido numa determinada cena de negócios de desejo, eles 

podem variar para o mesmo usuário em momentos al

simultaneamente com dois ou mais acessos no mesmo 

distintos para a ampliação do universo de bu

O ambiente dos 

convenientemente dispostos em relação 

é rápido, quase imediato,

agora? Você tem local?)

nenhum tipo de cadastro, não dão margem a uma fidelização institucional e 

estão blindados contra qualquer identificação além daquela que eles mesmos 

decidirem fornecer a seus parceiros, não 

mais para responder a uma fala pode significar a perda de um encontro

esta razão, enquanto os usuários se compram e se relacionam 

tenta vender a todos 

comerciais. 
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determinará o lugar de cada pessoa na rede 

condicionará toda a dinâmica de trocas na rede 

desejos e as características (ofertas) do usuário articulando

recorrentes como se pode observar no quadro de exemplos abaixo

Quadro 1: Categorias de Composição de Nicknames
Fonte: GOMES, Sérgio. Setembro 2015. 

 

presentifica o usuário construindo virtual e simbolicame

um personagem inserido numa determinada cena de negócios de desejo, eles 

podem variar para o mesmo usuário em momentos alternados ou até 

simultaneamente com dois ou mais acessos no mesmo bate-papo

distintos para a ampliação do universo de busca. 

O ambiente dos chats é recheado de serviços especiais e produtos 

convenientemente dispostos em relação às dinâmica ali vivenciadas

, quase imediato, tanto nas conversas entre os parceiros

agora? Você tem local?) quanto no uso do site, porque os usuários não tem 

nenhum tipo de cadastro, não dão margem a uma fidelização institucional e 

estão blindados contra qualquer identificação além daquela que eles mesmos 

decidirem fornecer a seus parceiros, não à plataforma, ali alguns se

mais para responder a uma fala pode significar a perda de um encontro

os usuários se compram e se relacionam 

a todos seus produtos e os produtos de seus 

 

determinará o lugar de cada pessoa na rede virtual, sua 

 e exprime os 

articulando categorias 

recorrentes como se pode observar no quadro de exemplos abaixo.   

 
Nicknames 

presentifica o usuário construindo virtual e simbolicamente 

um personagem inserido numa determinada cena de negócios de desejo, eles 

ternados ou até 

papo com perfis 

é recheado de serviços especiais e produtos 

vivenciadas. O tempo 

parceiros (Você pode 

so do site, porque os usuários não tem 

nenhum tipo de cadastro, não dão margem a uma fidelização institucional e 

estão blindados contra qualquer identificação além daquela que eles mesmos 

ali alguns segundos a 

mais para responder a uma fala pode significar a perda de um encontro. Por 

os usuários se compram e se relacionam a plataforma 

de seus parceiros 
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Figura 1: Interface do bate-papo UOL. 

Fonte: UOL.  Disponível em www.batepapouol.com.br – Acessado às 15h21min do dia 
11/09/15. Adaptação: GOMES, Sérgio. Setembro de 2015. 

 

Vê-se, pela imagem, o quanto o bate-papo está inserido dentro de um 

contexto de ofertas de produtos e serviços que se comunicam com sua mesma 

proposta. Como afirma Sassateli (2007) em nosso dia-a-dia estamos 

habituados a discursos sobre que tipo de pessoas somos a partir do que 

consumimos, nos chats a importância desses discursos é valorizada por meio 

de ofertas específicas a grupos também específicos. Ocorre, ainda, que em 

decorrência da infiltração do dinheiro em todas as esferas das trocas sociais de 

nossa sociedade, estas trocas são dominadas por uma economia monetária 

que facilita a venda de objetos em relações impessoais, mesmo que, neste 

caso, estes objetos sejam pessoas, estereótipos físicos ou relacionamentos. 

 

Registre-se gratuitamente – Sobre os sites gays de relacionamento. 

 

Os sites de relacionamento gay se utilizam das mesmas tecnologias 

morais e corporais presentes nos chats, mas as insere em um universo mais 

amplo de tecnologias de comunicação, no qual o tempo e o espaço são 

dilatados e pretendem abarcar um universo ilimitado de possibilidades de 

encontro. Os sites mais citados em minha pesquisa foram Manhunt, 
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Disponível.com e Gaydar12 que oferecem, além de seus próprios chats, a 

possibilidade de conversas mais longas em tempos não imediatos. O usuário 

preenche um registro que inclui suas fotografias, seus gostos, desejos, 

atividades cotidianas e a cidade em que vive, este registro é utilizado como 

apresentação para outros usuários que podem realizar buscas por perfis 

específicos de seu interesse, percebe-se aqui a distribuição das potências 

atribuídas ao nickname nos chats entre outras ferramentas de comunicação, 

quais sejam, as fotos, o texto de apresentação, o discurso elaborado sobre o 

que se deseja. Acontece um alargamento do tempo de abordagem porque 

cada usuário dispõe em sua conta pessoal, ou login, uma caixa de entrada 

para piscadelas e bilhetes eletrônicos, dessa maneira expande-se também o 

alcance geográfico da busca uma vez que as conversas acontecem entre 

pessoas que podem se localizar posteriormente por meio de mensagens.  

 

 
Figura 2: Interface do Manhunt.13  

Fonte: Manhunt.  Disponível em www.manhunt.net  – Acessado às 16h07min do dia 11/09/15. 
 

 

Reproduzem-se nos sites de relacionamentos as trocas simbólicas já 

mencionadas nas interações via chat, também estas plataformas buscam 

maneiras de se inserir nos processos contínuos de compra e venda, mas, 

diferentemente das estratégias dos chats, os sites de relacionamento procuram 

vender, antes de qualquer coisa, sua própria capacidade de estabelecer 

                                                
12 www.manhunt.net, www.disponível.uol.com.br, www.gaydar.net. 
13 Tradução da frase do centro da imagem: Quem você encontrará no Manhunt agora? 
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contatos e para tanto exploram a possibilidade de consumo de corpos e 

estéticas que, assim como no caso dos nicknames das salas de bate-papo, 

circunscrevem-se em tribos como ursos, malhados, magrinhos, etc. Como se 

vê na imagem acima, slogans como “Qualquer homem. A qualquer momento. 

Em qualquer lugar” do site Manhunt, são associados a imagens que buscam 

compor um discurso de possibilidades infinitas de encontros. Todavia, esta 

abordagem estratégica somente mostrará suas facetas mais comerciais a partir 

do uso da plataforma. 

Seduzidos pelo grande elenco de possibilidades que se apresenta, há 

uma tendência generalizada de se estabelecer critérios de busca elevados no 

que tange á estética, ao nível sócio-cultural, às condições econômicas e a 

outros elementos considerados valores desejáveis. Sendo elevados os critérios 

cresce concomitantemente a necessidade de busca, neste ponto o interesse 

econômico da plataforma passa a se alimentar dos interesses subjetivos dos 

usuários. Segundo meus interlocutores, existe nos sites este tipo idealizado de 

homem que a maioria dos clientes deseja (embora eu acredite que alguns 

perfis sejam estrategicamente criados pelos próprios sites), todavia é difícil 

acessá-los em função da grande quantidade de opções que eles mesmos 

dispõem. Ou seja, aqueles que são muito cobiçados podem escolher seus 

parceiros dentro de um enorme grupo de pretendes, estes pretendentes, 

porém, não serão todos correspondidos e precisarão realizar uma nova busca. 

Acontece que nas modalidades de uso gratuito destas plataformas os recursos 

de contato são limitados e este desejo não correspondido ou crescente é o 

gancho utilizado para a oferta de assinaturas pagas de perfis Vips.  

Embora inseridos nesse contexto de demanda e privação, os usuários 

apropriam-se de maneira particular das ferramentas oferecidas pelos sites, em 

muitos momentos alguns deles se tornam usuários diferenciados porque 

alcançam seus pares idealizados ou se dispõem a relações com pessoas mais 

acessíveis.  
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Download Now – Sobre os aplicativos para smartphones com GPS. 

 

Os aplicativos Gridr, Scruff e Hornet14 podem ser baixados da internet 

para buscar parceiros homossexuais e utilizados em aparelhos celulares 

compatíveis com a tecnologia de GPS em qualquer lugar do planeta em que 

haja acesso á rede mundial de computadores. Sua interface é bastante simples 

e a utilização destes serviços, assim como nos sites de relacionamento, 

também consiste em cadastrar-se no aplicativo preenchendo um formulário 

padrão que gerará o perfil do usuário no qual se insere uma, ou mais fotos, 

dependendo do usuário. Uma vez cadastrado basta ao usuário fazer login no 

aplicativo que elencará por ordem de proximidade outros usuários disponíveis. 

Certas versões, normalmente pagas, possibilitam a aplicação de filtros na 

busca procedida pelo aplicativo, oferecendo assim uma ferramenta mais 

afinada com os gostos de cada um.  

 

 
Figura 4: Interface do Gridr15 

Fonte: Grindr.  Disponível em http://www.grindr.com – Acessado às 16h33min do dia 11/09/15. 
Adaptação: GOMES, Sérgio. Setembro de 2015. 

 
 

Em termos gerais, os aplicativos para smartphones com GPS e os sites 

de relacionamento compartilham as mesmas tecnologias morais e corporais16, 

além da mesma dinâmica de gestão do desejo enquanto fonte de seus ganhos 

financeiros. A diferença está na redução do tempo e do espaço de busca, na 

super valorização do encontro imediato em lugares rapidamente acessíveis, 
                                                
14 http://www.grindr.com,  http://www.scruff.com/pt/,  http://gthrnt.com/. 
15 Tradução livre da mensagem de apresentação do aplicativo: Chegou o novo Grindr! Procure 
nas tribos para encontrar seu par. Navegue mais eficientemente no menu de slides. Melhore a 
busca com recursos de filtro. Experimente um Grindr mais veloz e estável. (No botão abaixo: 
Saiba mais) 
16 Tecnologias morais e corporais estão explicadas nas páginas 3 e 4. 
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isto graças à possibilidade de localização dos parceiros que estão mais 

próximos e a medição das distâncias que separam os interessados. Fundem-se 

a lógica dos chats do encontro imediato (totalmente catalisada) e a lógica dos 

sites da manutenção de contatos mais duradouros ao longo do tempo, até que 

se escolha concretizar um encontro físico. 

 

Ebulições nas fronteiras - O Grupo Panela de Pressã o 

 

No relato de meus interlocutores de pesquisa a rede de social Facebook 

foi colocada na fronteira das ferramentas de busca de novos parceiros uma vez 

que, não é exclusivamente uma plataforma de busca, mas oferece 

possibilidades de encontros. Durante o processo de pesquisa esta rede 

ofereceu-me a oportunidade de presenciar o imbricamento dos mundos virtual 

e material em escala coletiva na companhia de um grupo fechado e secreto de 

homossexuais do norte de Minas Gerais, o Panela de Pressão. O grupo é 

fechado porque somente convidados podem fazer parte dele, e secreto porque 

as identidades e as publicações do grupo não podem ser visualizadas por não 

membros. Dessa forma, minha pesquisa foi autorizada pelos administradores 

uma vez que, pelo que pude perceber, o segredo em questão se esmerava 

mais no sigilo das informações compartilhadas do que no sigilo sobre a 

existência do grupo. Este ambiente virtual é diferente das plataformas que já 

descrevemos, como se pode notar em sua apresentação: 

  

O grupo foi criado com o ideal de reunir pensamentos, alimentar 
ideias, discutir dúvidas, divulgar sugestões de programas, 
entretenimento, notícias, cultura, TV, etc, e com isso, ter a 
oportunidade de compartilhar coisas que não queremos publicar na 
nossa timeline. O grupo é fechado e secreto. Ninguém de fora saberá 
da sua existência e muito menos do que aqui é publicado. Não há 
restrição de publicação, desde que tragam temas de interesse da 
comunidade LGBTS. Só chamamos atenção pra quantidade/dia e 
duplicidade. Não vamos abusar! Posts e comentários não 
condizentes com o ideal do grupo, ofensivos, vexatórios, spam, vírus, 
ou que contrariem as próprias políticas do Facebook serão excluídos 
com advertência ao responsável e possibilidade de exclusão do 
membro. E por favor, se quiser ficar mesmo nele, não só acompanhe 
as publicações, mas procure sempre socializar nas postagens. Todos 
podem adicionar novos membros, mas dependerá da aprovação dos 
administradores.17 (Administradores do Panela de Pressão, 2013) 

                                                
17 Disponível (para membros) em https://www.facebook.com/groups/369528933081676/members/. 

Acessado em 24/06/2012. 



14 

 

Nota-se que os usuários desse grupo pactuam acerca de que tipo de 

coisas compartilharão, ou seja, está delimitado o que poderão consumir uns 

dos outros. Não se trata, portanto de uma estratégia comercial camuflada ou de 

acordos tácitos entre os membros, ao contrário, as tecnologias morais 

necessárias ao convívio são anunciadas, aliás, mais que disso, são exigidas, 

clareando-se assim as possibilidades de troca admissíveis. Não são citadas 

quaisquer necessidades de tecnologias corporais que se diluem na fluidez das 

relações amistosas propostas, não são necessários esquemas interpretativos 

de símbolos para se constatar alguma hierarquia uma vez que o grupo tem 

administradores que direcionam os tramites, durante meu processo de 

pesquisa de mais de um ano, acompanhei o grupo frequentemente e não pude 

observar conflitos entre os membros. Provocações, sim, mas, pareceram-me 

contornáveis, porém como em toda rede, certamente, há no grupo harmonias e 

tensões, nós e fluxos. 

Mesmo sendo um grupo virtual secreto, característica que substantiva 

sua blindagem do segredo, o Panela de Pressão constituiu um círculo de 

pessoas que passaram a se relacionar fora dos limites da internet, 

freqüentando juntas festas e bares. Em sendo assim, trocas iniciadas no 

mundo virtual deslizaram para o mundo material e o compartilhamento de 

material eletrônico coletivamente apreciado possibilitou o estabelecimento de 

relações amistosas também no mundo material. Quais seriam então as razões 

deste deslizamento? O que pude verificar foi a recriação de um espaço 

diferenciado em que as expectativas e relações não estavam pautadas nos 

corpos das pessoas, mas em outras afinidades.  

Em meu tempo de pesquisa o ápice dessa interseção do virtual para o 

real se deu na noite de 23 de junho de 2012, quando estas pessoas realizaram 

uma confraternização a que chamaram de Primeiro Encontro dos Paneleiros18. 

Assim como a participação no grupo o acesso à festa foi restrito e 

compareceram aproximadamente trinta e cinco pessoas, eu entre elas. O 

ambiente era espaçoso com varandas, jardins e pista de dança, além de um 

                                                
18 Em Portugal é comum que homossexuais sejam chamados de paneleiros. Segundo os 
membros, identificar-se como paneleiros no grupo é atravessado por esta prática portuguesa, 
mas, ao mesmo tempo em que faz jus ao fato de estar dentro do (da) Panela de Pressão. 
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telão para projeções. A festa começou às vinte e duas horas e estendeu-se, 

para os mais animados, até o café da manhã que foi tomado coletivamente no 

mercado municipal da cidade. Os assuntos foram tão variados quanto a 

proposta do grupo virtual e também no encontro reproduziram-se as interações 

coletivas em detrimento da procura de parceiros. 

A constatação de que a vida no mundo físico absorveu a vida do mundo 

virtual me provoca muitíssimo. Talvez o leitor, a este ponto, já esteja 

incomodado com minha relutância em usar os termos mundo real ou vida real. 

Evito-os porque não estou seguro das posições das fronteiras que determinam 

a realidade. Encontramo-nos, hoje, numa cultura altamente “virtualizada” no 

que tange às relações e a reprodução da vida social, o que me leva a 

contornar, por hora, afirmativas sobre o que é real ou não, uma vez que 

considero incertos os julgamentos sobre o que é a realidade para o outro. A 

realização do Encontro dos Paneleiros no norte de Minas Gerais em 2012 

assevera isto, as relações e trocas virtuais eram realidade para eles, a ponto 

de materializar-se numa festa que celebrou encontro dos corpos que ora se 

representavam virtualmente. 

 

Aguarde, os dados estão sendo processados – O que s e pode inferir. 

 

Neste ponto convém retomar a questão do segredo para que se possa 

avaliar a classificação de blindagem proposta no início do artigo. Temos, então, 

que nas salas de bate papo os usuários se escondem atrás de nicknames que 

os representam, mas não permitem sua identificação que só acontece quando 

eles mesmos desejam se revelar ao outro, o que consideramos um nível forte 

de blindagem. Na sequência observamos que os sites de relacionamento 

funcionam a partir de cadastros com fotos que estão disponíveis para qualquer 

membro registrado, não somente a aqueles escolhidos pelo usuário. Esta é 

uma blindagem moderada no sentido de que, embora se exija cadastro dos 

membros (que, diga-se de passagem, pode ser falsificado), é possível a 

identificação dos usuários em um click. As plataformas para smartphones com 

GPS, por sua vez, são de blindagem fraca, pois, não só os usuários são 

identificáveis como sua localização é apontada. 
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Antes de qualquer outra reflexão, note-se que há duas categorias 

inversamente relacionadas nesta gradação entre as plataformas. A já citada, e 

mais evidente, é o progressivo relaxamento do segredo, a segunda é o tempo 

de conexão necessário para o bom uso dos serviços oferecidos, ele cresce ao 

passo que o segredo diminuir de uma plataforma para a outra. Vejamos, um 

aplicativo baseado em informações de GPS que, como já vimos é de 

blindagem fraca, demanda um acesso continuo à internet para que o sistema 

esteja ininterruptamente atualizado. Esta necessidade premente de conexão é 

suavizada se o usuário utiliza-se da plataforma dos sites de relacionamento, 

pois, uma vez ali cadastrado a periodicidade de verificação de mensagens vai 

variar de acordo com o desejo do usuário, há uma necessidade de conexão 

frequente, mas não contínua. Já os Chats podem ser acessados e utilizados 

rapidamente em sessões completamente desconectadas umas das outras, não 

há continuidade de relações e os objetivos podem ser alcançados em poucos 

minutos de acesso á rede. 

Confrontando a necessidade de conexão, deparamo-nos, então com um 

desdobramento da questão do tempo nesses serviços. Acima verificamos que 

ele varia gradativamente de uma plataforma para outra, mas esta é uma 

perspectiva meramente quantitativa, em todos os três casos o tempo de 

conexão pode ser medido em minutos. Há, todavia, alterações qualitativas do 

tempo que devem ser pontuadas.  

Para mim, o tempo dos chats é frenético porque demanda uma gestão 

intensa de todas as possibilidades abertas numa rede cujos nós são imediatos 

e frágeis, premente e absolutamente presente, um agora urgente que é 

compartilhado entre o eu e o outro, porque nos chats não existe ontem nem 

amanhã, daí a necessidade de condensamento de significados no nickname, 

símbolo multifacetado que possibilita escolhas rápidas. Assim o eu e o outro 

são os donos desse tempo fracionado, mas só e unicamente nos minutos em 

que ambos estão conectados.  

Nos sites de relacionamento encontramos um tempo que pode tencionar 

o presente mas que se apóia no passado e se alimenta do futuro. Um perfil 

público que fornece ao usuário uma caixa de entrada de bilhetes e piscadelas 

eletrônicas é como uma caixa de correio do mundo material, antes de receber 

qualquer pacote é preciso que tal encomenda seja preparada e encaminhada 
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por alguém. É isto que acontece nestas plataformas, o outro dos sites age no 

ontem, no que já se deu, a escolha feita pelo outro acontece antes de o usuário 

saber, mesmo quando o usuário faz sua própria escolha e envia seus bilhetes 

ele está agindo num tempo que para o outro será passado quando ele (o outro) 

tiver acesso às mensagens. Consumir é escolher e se estamos encarando a 

objetificação das relações enquanto possibilidades de escolha e uso, então, o 

tempo nessas plataformas é o passado, mas a energia que constrói este 

passado nasce da relação com o futuro pois também existe o tempo do 

amanhã nestas plataformas, é ele, o porvir que dá vida (e dinheiro) aos sites de 

relacionamento. O usuário se cadastra para que amanhã receba bilhetes. 

Quem sabe amanhã encontrará alguém? Quem sabe amanhã receberá 

respostas positivas às suas investidas? Existe, assim, alguma expectativa de 

amor e de relações. 

Claro, há também o presente, há o agora, mas nos sites de 

relacionamento o agora virtual se volta para os chats, aos quais já atribuímos 

tal propriedade. Quanto ao agora do encontro físico, uma vez alcançado 

tornam-se obsoletos os serviços da plataforma para aquela relação porque, ou 

a relação material (não somente sexual) se estabelece usando outros 

caminhos ou apaga-se abrindo-se a porta para a vivência de outras relações de 

passado e de futuro. Por isso, penso que o tempo nos sites pertence ao outro, 

quando o usuário está logado ele verá as mensagens que recebeu escritas 

num tempo que não é o dele, ele responderá ou provocará novas relações, 

mas o outro levará seu próprio tempo para se manifestar e como se sabe, 

quando um não quer dois não falam.  

Os aplicativos com GPS para smartphones por sua vez, articulam 

tempos. A busca no presente imediato possibilita encontros materiais 

instantâneos, o tempo virtual de busca se funde com o tempo do encontro 

material. Uma vez estabelecidos os contatos, se não continuados em uma 

relação fora do aplicativo, tornam-se possibilidades que o ontem oferecerá ao 

amanhã. Aqui, entre os usuários o dono do tempo é o eu com o seu agora, o 

acesso ao outro ou aos outros é uma questão de metros a mais ou metros a 

menos, não de tempo. Todavia, muito mais que nas outras plataformas, acima, 

mesmo, do tempo do eu, reina o tempo contínuo do aplicativo que impera e 

demanda conexão. Via de regra, as plataformas são as donas do tempo de 
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conexão de todos os que estão inseridos nesse tipo de busca, entre elas, 

porém, os aplicativos com GPS são os mais exigentes. 

 Poderíamos sugerir que a escolha de uma ou outra plataforma, assim 

como se viu no caso do grupo Panela de Pressão do Facebook, implique no 

compartilhamento de uma visão acerca da vivência da homossexualidade, de 

um habitus19. Mas, esta perspectiva não compreende todo o campo de análise 

que a gradação requer, considere-se, como se vê no gráfico acima e nas 

discussões anteriores, que o tempo de conexão necessário para se utilizar 

cada um dos serviços também é crescente e uma nova questão se desvela, a 

questão das condições econômicas, afinal, conectar-se à internet, no Brasil, 

tem custos que podem ser considerados elevados para muitos cidadãos.  

Então o que, de verdade, se pode inferir, é que a opção por uma ou 

outra plataforma de busca articula, pelo menos, duas facetas possíveis, o 

compartilhamento de um habitus e a possibilidade de arcar com determinados 

custos intrínsecos ao acesso aos serviços, nos quais se deve incluir, ainda, as 

condições financeiras para se possuir um celular que suporte as exigências 

tecnológicas das plataformas mais sofisticadas. Por conseguinte, o consumidor 

deve ser pensado em esferas culturais, sociais e políticas mais amplas, mas 

também está inserido na esfera do mercado. (Trentmann, 2006). 

Também é fundamental recordar-se de que as pessoas podem alternar o 

uso entre e uma ou outra plataforma de busca impondo sua própria gestão de 

segredo a cada uma delas quando não se sentir seguro com o modelo de 

interface projetada, note-se, por exemplo, que vários usuários dos aplicativos e 

dos sites não incluem fotos em seus perfis. 

De outro ponto de vista pode-se refletir sobre a tensão imposta por cada 

uma das plataformas aos usuários no que tange às suas habilidades de gerir 

as tecnologias morais, corporais e de comunicação envolvidas nos processos 

de busca de parceiros na internet. Deparamo-nos, portanto com o fato de que o 

consumidor ingênuo é diferente daquele que conhece seus interesses e os 

caminhos para alcançá-los, como também se vê em Trentmann (2006). Ainda 

nesse sentido Mary Douglas (2004; 2007) nos diz que a pessoa bem informada 

                                                
19 Admitimos o habitus como sendo uma classificação para incluir e excluir. Como se pode 
notar em Bourdieu (2008) habitus são praticas objetivadas, o compartilhamento de 
experiências do passado revividas no presente. O habitus abrange estratégias e práticas que 
estabelecem uma ordem social que distingue os grupos. 
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posiciona-se melhor que a mal informada, em sendo assim, o consumo 

estabelece uma relação de poder e hierarquização.  

Trata-se, portanto, do consumo como informação, aquilo que te dá 

acesso a uma comunidade pelo fato de a pessoa ser capaz de comunicar aos 

outros sua habilidade de manipulação dos códigos compartilhados, não basta 

simplesmente consumir informação, é preciso utilizá-la adequadamente. Mais 

uma vez, vemos o consumo incluir e excluir pessoas em grupos, afirmando 

categorias e estabelecendo significados por meio de disputas de poder, 

nominação, e legitimação, a exemplo do uso de nicknames. Bourdieu (2008) 

complexifica a questão recordando-nos que os espaços não determinam as 

relações, ao contrário, as relações sociais se impõem a qualquer espaço, neste 

caso, o ambiente virtual, hipoteticamente, disponível a todos.  

Ainda inspirados por Bourdieu (2008) identifica-se um elemento que 

permeia toda a discussão proposta impondo suas marcas de maneira singular 

às tecnologias corporais, o gosto. Para aquele autor o gosto é uma marcação 

corporal, não uma decisão, as pessoas foram treinadas, educadas e civilizadas 

para gostar, assim, o corpo é a primeira marcação, o ouvido escolhe a música, 

o olho escolhe o belo, a boca escolhe o gosto. (Mauss 2007) também discorre 

sobre este tema em termos, mais ou menos aproximados aos de Bourdieu. De 

minha parte, considero importantes as prerrogativas bourdierianas acerca do 

treinamento do corpo, mas prefiro abordar a questão de maneira menos 

determinista no que tange às decisões das pessoas, acreditando em uma 

equação mais complexa na qual se relacionam as marcações corporais, o 

contexto em que se está inserido, as possibilidades materiais da concretização 

do desejo, entre outros pontos que poderiam ser levantados. 

De todo modo, aqui, a questão do gosto nos permite refletir sobre que 

corpos são considerados atraentes, que posturas são mais valorizadas, o que é 

tido como erótico e de que forma ele se distancia do vulgar, de sorte que o 

contexto das interações deve ser pensado como parte da equação do desejo e 

do gosto.  

Com o objetivo de lançar alguma luz nessas reflexões, proponho que 

articulemos duas premissas, a primeira delas, de  Sassateli (2007), na qual se 

sustenta que em nosso tipo de sociedade as necessidades diárias são 

satisfeitas por meio dos recursos do capitalismo, desejos são produzidos para 
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a troca ou vendidos no mercado, tornando  o consumo uma decisão 

simultaneamente individual e coletiva. A segunda de Trentmann (2006) afirma 

que o consumidor não surge por conta própria, mas a partir de relacionamentos 

entre outros atores sociais, atores que se relacionam com níveis diferenciados 

de poder e informação. Ora o resultado da combinação destas duas premissas 

leva-nos, irremediavelmente a considerar que a apresentação e o discurso das 

próprias plataformas de busca são também, criadoras e catalisadoras de 

gostos e desejos.  

Se o gosto é marcado no treinamento do corpo, não se pode negar, 

então que as plataformas treinam os usuários e adestram seus consumidores, 

não meramente como espaços de interação, o que nos posicionaria em conflito 

com as afirmações de Bourdieu, mas como sujeito superiormente posicionado 

em nível de informação que tem a capacidade de sustentar seus discurso em 

função de seus próprios interesses. As plataformas não são espaços, somente, 

elas são sujeitos que discursam a partir de um lugar de poder, pois como 

vimos, algumas delas, mesmo no Brasil, continuam falando em inglês. Elas 

interagem com os usuários, oferecem serviços, apresentam dicas, sugerem 

parceiros. Diante de um interlocutor tão poderoso quanto as plataformas é 

compreensível que a busca por amizade, amor ou  afeto nos processos virtuais 

de busca de parceiros do mesmo sexo sejam suplantadas por interações mais 

efêmeras e que necessitam de uma renovação constante dos objetos de 

desejos, afinal a manutenção constante desse movimento de busca é o grande 

interesse financeiro das plataformas, todavia, embora robusto estes discursos e 

estratégias institucionais não são inescapáveis e muitos usuários deslizam para 

a fronteira do negócio virtual imputando ás plataformas sua própria maneira de 

conduzir seu desejo. 

Para finalizar, lembremos que fronteias oferecem oportunidades 

remanescentes (Douglas, 2004) e que os discursos hegemônicos sobre o 

consumo apagam as pluralidades das práticas de consumir (Trentmann, 2006) 

foi o que vimos no caso do Panela de Pressão. A realização do encontro dos 

paneleiros, o estabelecimento de amizades no mundo material entre eles, a 

interseção que provocaram entre o virtual e o material nos atestam que as 

relações entre pessoas e coisas são delicados arranjos nas quais se 

manifestam os desejos e necessidades que optamos por priorizar. Graças aos 
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laços criados na internet eles se mobilizaram para que a vida material pudesse 

reproduzir suas relações virtuais, assim, o mundo material consumiu as trocas 

virtuais de tal maneira que as reproduziu fielmente. Esta reprodução não 

aconteceu por um acaso como um mero aceno no meio rua, os paneleiros se 

celebraram enquanto grupo e ritualizaram na matéria a vida que já 

compartilhavam. 
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