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RESUMO 

 O presente trabalho discute a influência das mídias locativas digitais por 
geolocalização, em especial o Tinder, na construção da sociabilidade e da 
sexualidade dos sujeitos homossexuais e dos homens que buscam iguais para 
relacionar-se sexualmente e/ou afetivamente na cidade de Mossoró, no Rio Grande 
do Norte. Para compreender esse fenômeno contemporâneo buscou-se construir a 
historicidade nacional da homossexualidade desde o período colonial, e os 
mecanismos sociais históricos que buscavam eliminar essas condutas. Como 
também a emergência da nova comunidade global mediada pela internet e pelos 
seus variados dispositivos de suporte. A pesquisa se deu no segundo semestre do 
ano de 2016 e contou com duas linhas:  uma qualitativa e outra quantitativa. 
Constatando-se assim que há um descontentamento em boa parte dos usuários, um 
baixo número de encontros e ainda uma forte cobrança higienizadora normativa 
masculinizante pelos próprios gays usuários destas mídias para com os outros e, em 
consequência um descontentamento entre os entrevistados.  

 
Palavras-chave: Sexualidade, Tinder, Sociabilidade, Mossoró,  Rio Grande do 
Norte.  
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper discusses the influence of locative media prints by geolocation, in 
particular the Tinder, construction of sociability and sexuality of homosexuals and of 
menwho seek equal to relate sexually and/or affectively in the city of Mossoró, Rio 
Grande do Norte. To understand this contemporary phenomenon sought 
to build national historicity of homosexuality since the colonial 
period, and historical social mechanisms that sought to eliminate these behaviors. As 
well as the emergence of new global community mediated by the internet and 
its various support devices. The research took place in the second half of the year 
from 2016 and had two lines: a qualitative and other quantitative. Noting that there 
is discontent in most users, a low number of encounters and still a 
strong normative hygienist collection masculinizante bygay users of these media to 
others and as a result a discontent among respondents. 

 
Keywords: Sexuality, Tinder, Sociability, Mossoró, in Rio Grande do Norte.  
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INTRODUÇÂO 

 Os empreendimentos amorosos, sexuais e de sociabilidade sempre estiveram 

presentes na história da humanidade. Em cada época e localidade o que era 

considerado desejado e almejado esteve explicitamente e implicitamente posto, 

como também o que merecia repúdio e punição. Escolheu-se para ser trabalhado 

nestas páginas as sexualidades tidas como desviantes, em especial a dos 

homossexuais e dos homens que buscam relações sexuais e/ou amorosas com 

iguais. Em decorrência da proposição do texto que se quer executar aqui fechou-se 

o espectro nas vivências homossexuais brasileiras e o seu percurso histórico desde 

a fundação nacional até os tempos hodiernos com a implementação dos dispositivos 

móveis que se propõe a facilitar todo o processo ligado à sexualidade e a promessa 

de aproximar pessoas que não poderiam se conhecer sem este tipo de tecnologia.  

 Desta forma, buscou-se compreender como os homens que buscam 

relacionar-se com iguais na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Brasil, 

convivem com os aplicativos de geolocalização destinados aos encontros, em 

especial o Tinder -   objeto destas páginas. Como método para se chegar a esse 

resposta foram utilizadas duas pesquisas: uma mista que utilizava o método 

quantitativo e qualitativo e outra de caráter qualitativo.  

 A primeira pesquisa foi feita através da internet e se tratava de um 

questionário online no Formulários Google que continha questões fechadas para 

serem assinaladas pelos participantes, mas ainda era possível opinar dentro da 

pesquisa, já que nela continha-se espaços destinados as respostas discursivas. O 

questionário foi compartilhado em nossas redes sociais e pelos nossos amigos. Ao 

todo, foram obtidas 175 respostas e dos mais variados estados da federação do 

Brasil e as respostas foram depositadas pelos participantes dos dias 30/09/2016 até 

15/10/2016.  

 A segunda pesquisa consistia em três entrevistas semiestruturadas com três 

homens residentes no município de Mossoró-RN a fim de compreender como eles 

lidam como os aplicativos de sociabilidade, em especial o Tinder. É importante 

salientar que os participantes pertenciam a faixas etárias distintas atribuídas pelo 

pesquisador para melhor condução do trabalho. O diálogo foi estabelecido com 
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esses sujeitos nos meses de outubro e novembro do ano de 2016. Os mesmos 

foram escolhidos através das conversas estabelecidas no próprio aplicativo ( o 

Tinder ) e por indicações de pessoas próximas ao pesquisador, evidentemente 

quando atendiam ao perfil buscado.  

 A abordagem que se segue nas páginas seguintes é uma união das duas 

pesquisas na tentativa de se compreender o fenômeno. Sendo dividido em três 

capítulos este trabalho.  

 O primeiro capítulo retoma a historicidade do homem que se envolvia 

sexualmente, afetivamente e socialmente com o seus iguais no Brasil pretérito e as 

múltiplas sexualidades dos povos que compuseram essa nação. A fundação da 

figura masculina nacional corporificada pelo Senhor de Escravos e a perseguição 

empreendida pela Igreja Católica aos considerados pecadores através da Inquisição. 

O nascimento da figura homossexual como sujeito social que se coloca em distinção 

da norma, ainda no século XIX, até o período compreendido como da ditadura miliar 

brasileira e o tratamento dado por ela a esses sujeitos.  

 O capítulo dois trata da construção da rede mundial de computadores como 

novo campo dos encontros humanos e a sua introdução nos espaços privados da 

vida dos sujeitos, e ainda a emergência das salas de bate-papo e redes sociais. 

Traz-se ainda teoricamente o processo de hiperindividualização da vida, a 

construção dos laços na web e o capital social em sua multiplicidade no 

contemporâneo.  

 O capítulo três constrói o Tinder historicamente e na sua usabilidade como 

também traz as indagações e os resultados obtidos através desta pesquisa sobre os 

sujeitos homossexuais e homens que buscam homens para encontros sexuais e /ou 

amorosos na cidade de Mossoró através da mediação do aplicativo.  
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CAPITULO I: ENCONTROS HOMOERÓTICOS E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

NACIONAL 

 

A formação da identidade nacional, com toda certeza, passa pelo seu 

processo histórico. A gênese do que se conhece hoje como Brasil é resultado das 

interações sociais – mesmo que injustas – entre Índios, Negros e o Senhor de 

Escravos. A supremacia do último é fruto do poderio econômico, político e religioso 

que o fazia não apenas sujeito privilegiado, mas o detentor da síntese do que era ser 

um brasileiro “real”. 

Dentro desse bojo do que é ser um brasileiro na época da colonização nos 

atemos ao processo de construção das sexualidades desviantes, que mesmo sob os 

processos de perseguição, em especial da Santa Inquisição não suplantou por 

completo os desejos e os amores rejeitados. Eles ainda aconteciam, mas não como 

forma de identidade, mas de comportamento. 

Os centros urbanos, pequenos e espalhados nessa fase histórica nacional, 

começaram a se colocar como espaços abertos ao desejo, mesmo que em espaços 

reduzidos e marginalizados. 

 

1.1 INDÍGENAS DO NOVO MUNDO E AS SUAS SEXUALIDADES  

Gilberto Freyre (1992) apud FIGARI (2007), em Casa Grande e Senzala, foi 

um dos primeiros autores a enfatizar o índio brasileiro como sujeito histórico. Tinha-

se até então uma tendência a tratar das questões indígenas apenas pelo viés 

econômico e político, não permitindo, desta forma, uma construção mais verdadeira 

sobre os nossos primeiros povos. O índio praticamente não foi tema dos nossos 

historiadores, salvo no que se refere a catequese, força de trabalho na colonização, 

guerras contra os invasores do continente Europeu e as visões que os estrangeiros 

tinham destas terras e povo. 

É nos relatos dos primeiros desbravadores do “Novo Mundo” que 

encontramos o deslumbramento e o fascínio diante das belezas femininas que tanto 
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conquistaram os estrangeiros ao entrarem em terras tropicais. Pero Vaz de 

Caminha, em carta ao rei de Portugal, fala das impressões que tiveram ao ver as 

índias brasileiras. “Suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das 

cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.” (A 

CARTA DE PERO VAZ DE CAMINHA, Fundação Biblioteca Nacional. BIBLIOTECA 

NACIONAL). Esse choque por tamanha beleza provocava, na visão dele, vergonha 

às mulheres da sua terra natal por não serem tão formosas. Os primeiros encontros 

entre os colonizadores e os índios foram denominados por FREYRE (1992) como de 

quase “intoxicação sexual”1. No Brasil pré-colonial, profundamente distinto do 

ambiente social europeu, de índias despossuídas de indumentárias e de clérigos e 

colonizadores maravilhados pelas belezas das nativas formou-se o espaço ideal 

para os encontros esporádicos sexuais. 

O FREYRE (1992) também deu a mulher, na sua obra, um papel 

protagonista, pois fala da centralidade delas na cultura e na formação do que viria a 

ser a nação brasileira. Muitos dos alimentos ainda hoje cultivados, ervas medicinais, 

utensílios domésticos, os banhos recorrentes e até tradições no cuidado com a prole 

ainda estão presentes em nossa sociedade, em grande parte, por um esforço 

feminino. Há autores como o Gabriel Soares e Jean Léry Freire apud (GOMES, 

NOVAIS 2013) falam que as mulheres das civilizações brasileiras pré-coloniais, de 

tão centrais naquela sociedade, trabalhavam mais que os homens, e em muitas 

etnias os sujeitos efeminados podiam exercer as mesmas funções femininas, e isso 

não implicaria em qualquer desgaste público diante dos seus pares. 

O autor ainda destacou, baseando-se em cronistas do século XVI, que a 

homoafetividade era algo natural e não causava estranheza entre os povos tribais 

                                            

1 O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. O europeu saltava 
em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da Companhia precisavam descer com 
cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar pela 
devassidão. Ás mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo 
esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um 
caco de espelho. "Las mujeres andan desnudas y no saben negar a ninguno mas aun ellas mismas 
acometeu y importunan los hombres hallandose con ellos en las redes; porque tienen por honra 
dormir con los Xianos", escrevia o Padre Anchieta;  e isto de um Brasil já um tanto policiado; e não o 
dos primeiros tempos, de solta libertinagem, sem batinas de jesuítas para abafarem-lhe a 
espontaneidade (FREYRE, 1992 apud GOMES, NOVAIS, 2013,p. 47). 
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que habitavam o Brasil. Percebia-se até um sentimento de contemplação e prestígio 

para com os sujeitos homoeróticos, pois eles, muitas das vezes, ocupavam posições 

sociais de destaque como, por exemplo, de Pajés2. “Notada entre povos que em 

geral respeitam, em vez de desprezar ou ridicularizar, os efeminados, e enxergam 

neles poderes ou virtudes extraordinárias”. FREYRE (1992) apud GOMES, NOVAIS, 

(2013) A bissexualidade3, dentro dessa pluralidade de comportar-se sexualmente, 

também era assimilada, e como a homossexualidade não impediria do indivíduo ter 

prestígio. 

Os índios de muitas tribos não apenas aceitavam a homossexualidade e a 

bissexualidade, mas produziam rituais de iniciação sexual homoeróticos. O 

comportar-se nesses rituais se assemelhava ao que consideremos como clubes 

sociais na atualidade4. O tornar pública a sexualidade legitimava a mesma e a 

tornava, de certa forma, desejável. Em várias tribos os sujeitos que não estivessem 

satisfeitos com o gênero de nascimento recebiam novas nomenclaturas que 

pudessem se enquadrar na perspectiva de como se viam, por exemplo, os 

tupinambás5, denominavam os índios efeminados de tibira e as mulheres 

                                            

2 O pajé é, dentro das tribos brasileiras, uma das figuras mais respeitadas e admiradas. Ele tem a 
incumbência de ser o conselheiro, o curandeiro e o líder espiritual daquelas comunidades. O termo 
tem origem no tupi-guarani. 

3 Quanto aos pajés, é provável que fossem daquele tipo de homens efeminados ou invertidos que a 
maior parte dos indígenas da América antes respeitavam e temiam do que desprezavam ou 
abominavam. [...] Uns, efeminados pela idade avançada, que tende a masculinizar certas mulheres e 
a efeminar certos homens; outros, talvez, por perversão congênita ou adquirida. A verdade é que 
para as mãos de indivíduos bissexuais ou bissexualizados pela idade resvalavam em geral os 
poderes e funções de místicos, de curandeiros, pajés, conselheiros, entre várias tribos americanas 
(FREYRE, 1992 apud GOMES, NOVAIS, 2013, p. 49).  

4As sociedades secretas de homens, possível expressão, ou antes, afirmação - na fase sexual e 
social de cultura atravessada por muitas das tribos ameríndias ao verificar-se a descoberta do 
continente - do prestígio do macho contra o da fêmea, do regime patronímico contra o matronímico, 
talvez fossem melhor estímulo que a vida de guerra à prática da pederastia. O certo é que nos bailo, 
espécie de lojas de maçonaria indígena só franqueadas aos homens depois de severas provas de 
iniciação, pôde surpreender Von Den Steinen, entre os Bororo, os mancebos em livre intercurso 
sexual uns com os outros; isto sem ar de pecado, mas naturalmente (FREYRE, 1992 apud GOMES, 
NOVAIS, 2013,p. 50).  

5Os tupinambás são um povo indígena brasileiro que, até o século XVI, habitava duas regiões da 
costa brasileira: a primeira ia desde a margem direita do Rio São Francisco até o Recôncavo Baiano; 
a segunda abrangia o litoral sul do atual estado do Rio de Janeiro e o litoral norte do atual estado de 
São Paulo. Este segundo grupo também era chamado de tamoio. Os tupinambás são considerados 
os antepassados de todas as tribos tupis que habitavam o litoral brasileiro no século XVI. 
Compunham-se de 100.000 indivíduos. Eram a nação indígena mais conhecida da costa brasileira 
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masculinizadas de çacoaimbeguira. No tratado descritivo do Brasil 6, de 1587, faz-se 

ainda relatos sobre suas práticas sexuais livres que causavam rubor entre os 

colonizadores. O pecado, na descrição dos estrangeiros, era livremente dissipado 

entre estes. Eram comuns, por exemplo, as relações de mulheres velhas, em 

consequência do abandono sexual dos homens adultos, recorrerem aos prazeres de 

jovens recém-iniciados na atividade sexual. A utilização dos conhecimentos 

adquiridos com a fauna e a flora também era destinada às práticas sexuais. 

Darcy Ribeiro (1922-1997), antropólogo brasileiro fez em sua pesquisa 

relatos sobre a homossexualidade entre os cadiuéu e relata que os indivíduos 

nascidos homens, mas que sentiam-se mulher, eram denominados por kudina e 

tinham uma vida ligada ao feminino através do vestir-se como uma índia, pintar o 

seu corpo e menstruar. As mulheres, no período de menstruação estavam impuras e 

precisavam ser isoladas da tribo, por isso, era dado a elas uma espécie de rancho 

que tinha como função a segregação. Elas ficavam todas lá enclausuradas, mas era 

um espaço basicamente de fofocar onde os Kudina imergiam por escolha. Os índios 

brasileiros eram, pela variada multiplicidade de conexões sexuais, de gênero e 

comportamental, tolerantes com a diversidade (NOVAIS, GOMES, 2013).  

1.2 SUJEITOS ESCRAVIZADOS NO BRASIL COLÔNIA E SUAS SEXUALIDADES 

Um dos traços mais marcantes da colonização no Brasil foi a escravização 

de homens e mulheres negros vindos do continente Africano, e os também nascidos 

                                                                                                                                        

pelos navegadores europeus do século XVI. Atualmente, existe um grupo indígena no sul do estado 
da Bahia que alega descender dos tupinambás: são os tupinambás de Olivença (LISBOA, 
Jocenaldo).  

6São os Tupinambás tão luxuriosos que não há pecado de luxúria que não cometam; os quais sendo 
de muito pouca idade têm conta com mulheres, e bem mulheres; porque as velhas, já desestimadas 
dos que são homens, granjeiam estes meninos, fazendo-lhes mimos e regalos, e ensinam-lhes a 
fazer o que eles não sabem, e não os deixam de dia e nem de noite. E em conversação não sabem 
falar senão nestas sujidades, que cometem cada hora; os quais são tão amigos da carne que se não 
contentam, para seguirem seus apetites, com o membro genital como a natureza formou; mas há 
muitos que lhe costumam pôr o pelo de um bicho tão peçonhento, que lhe faz logo inchar, com o que 
têm grandes dores, mais de seis meses, que se lhe vão gastando por espaço de tempo; com o que 
lhe faz o seu cano tão disforme de grosso que os não podem as mulheres esperar, nem sofrer 
(SOUSA, p. 308). 
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em terras brasileiras, de 1530 até 1888, quando a Lei Áurea entrou em vigor 

libertando-os do cárcere. Durante mais de três séculos pessoas de várias 

nacionalidades, culturas e extratos sociais foram condicionados aos nossos 

costumes e vilipendiados em nossos ciclos econômicos extrativistas destinados ao 

mundo rico. Para além disso, foram privados de suas liberdades individuais e 

sexuais. 

Para MOTT (1998) apud GOMES (2015) os homens e mulheres do 

continente africano não tinham a sexualidade apenas como função procriativa – 

como era pregado no Brasil e em todo o mundo pelo cristianismo –, mas a tinham 

para fins recreativos. Desembarcando no Brasil, terra de católicos fervorosos, não 

perdiam seus desejos e convicções, apesar dos intentos para que fossem 

cristianizados em todos os aspectos. Tinham assim diferenças estruturais de 

convicção diante da sexualidade. Referindo-se a sexualidade desses que foram, 

muitas vezes, escravizados o capitão Cardonega (1681) pôde registrar: 

Há entre os gentios de Angola muita sodomia, tendo uns com outros as 
imundícies e sujidades, vestindo como mulheres. Eles chamam pelo nome 
da terra: quimbandas7 (...)Andam sempre de barba raspada, que parecem 
capões, vestindo como mulheres (CORDONEGA, 1681 apud.GOMES, 
2015).  

Esse é um relato de que a homossexualidade e o travestismo estavam 

presentes naquelas nações que enviaram seus homens para serem escravizados no 

Brasil. Não sendo fato novo nem inexistente a presença desses na história. 

1.3 SANTA INQUISIÇÃO 

A Igreja Católica Apostólica Romana fundou a inquisição na tentativa de 

combater as heresias, supostamente, cometidas pelos Cátaros e Valdenses, isso 

ainda no período medieval, que se compreende entre os séculos V e XV. Aos bispos 

da Igreja cabia investigar os hereges e suas práticas delituosas, mas com a criação 

dos Tribunais Especiais as investigações eram feitas pelos delegados nomeados por 

vossa Santidade, sendo estes independentes dos Bispos. O Papa Urbano IV (1195-

1264) nomeou, em 1283, João Caetano Ursino, o primeiro inquisidor-geral, que teve 

                                            

7 Termo utilizado na Angola e Congo para denominar os sujeitos que servem de “mulheres-paciente”. 
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como função centralizar os trabalhos de perseguição. Portugal instala do seu 

Tribunal do Santo Ofício em 1536, através da bula papal Cum ad nihil magis sendo 

revogada e substituída pela Meditati Cordis, de 1547, permitindo a instalação em 

definitivo do tribunal (FIGARI, 2007).  

A monarquia Portuguesa e a Igreja foram as responsáveis pela Inquisição 

em Portugal coube a elas transformar transgressões religiosas em crimes de Estado. 

Esses sujeitos, mesmo não praticantes da fé católica, poderiam ser punidos se não 

trilhassem os caminhos previstos no catolicismo. A legislação portuguesa era 

entrelaçada com a lei canônica. O V livro das Ordenações Affonsinas (1329), 

Manuelinas (1512) e Filipinas (1603) estabeleciam condutas morais à luz da 

religiosidade que poderiam desembocar em punições de Estado severas aos que 

não a cumprissem. O Brasil sendo um braço além-mar de Portugal incorpora essas 

leis à sua Constituição Imperial e as questões judiciais brasileiras passam a ser 

submetidas ao sabor das Ordenações Manuelinas e, naturalmente com o passar 

dosanos, as Filipinas. Pela amplitude da temática nos deteremos apenas à punição 

referente ao “crime” de sodomia8. Que é assim tratado pelas Ordenações Filipinas:  

Qualquer pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia 
por qualquer maneira cometer, seja queimado, e feito por fogo em pó, para 
que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória, e todos os seus 
bens sejam confiscados para a Coroa de nosso Reino, posto que tenham 
descendentes; pelo mesmo caso seus filhos e netos ficarão inábeis e 
infames, assim como os daqueles que cometerem crime Lesa Majestade. 
(Ordenações Manuelinas, Tit XII [1512] 1797: 47-49; Ordenações Filipinas, 
Tit XII, [1603] 1999:91-94 apud FIGARI, 2007, p. 64-65). 

É nas Ordenações Manuelinas que o confisco de bens e o estender a 

infâmia aos descendentes é colocada como parâmetro punitivo. Existia uma espécie 

de recompensa para os delatores, já que estes ficariam com um terço dos bens do 

denunciado, entretanto quem não denunciasse seria punido. É nas Ordenações 

Filipinas que a pena capital é instaurada. Em 1646 se estabeleceu a punição apenas 

                                            

8Sodomia é um termo que, dependendo do tempo histórico, pode considerar distintas práticas 
sexuais, tendo em comum a sua não aceitação pela moral vigente. Tradicionalmente, é associada à 
cidade bíblica de Sodoma, onde viveriam, num constante frenesi de orgias, homens pecadores, os 
quais causaram a ira divina, que destruiu a cidade com fogo dos céus. Esse relato encontra-se no 
capítulo 19 de Gênesis, no Velho Testamento da Bíblia. GOMES (2015).  
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para a sodomia perfeita 9, todavia o pagamento seria metade de todo o patrimônio 

do sodomita. Esse tipo de punição se estendeu na América Portuguesa até o século 

XIX. 

O período colonial brasileiro não foi palco para os tribunais do Santo Ofício, 

já na América hispânica funcionaram sedes em Cartagena, México e Lima. Aqui 

atividades inquisitoriais cabiam ao Bispo da Bahia, porém, o Tribunal de Lisboa 

mandou visitadores ao Brasil em quatro oportunidades. A Bahia foi visitada duas 

vezes (1591-1593 e 1618-1620), já o estado de Pernambuco apenas uma vez sendo 

(1594-1595) seguido pelo Pará (1763). A perseguição aos sujeitos caídos em 

pecado pela Igreja e a sua Inquisição no Brasil não alcançou o horror do continente 

Europeu, mas fez exilados, açoitados, multados e outras práticas punitivas mais 

brandas do que aquelas encontradas no Velho Continente (FIGARI, 2007).  

Em 1748, um oficial anônimo francês do navio L´Arc-en-Ciel, de passagem 

pelo Rio de Janeiro fez relatos que comprovam esse tom punitivo mais leve “os 

castigos que aplicam, moderados: prisões e multas somente”. (L´Arc-en-Ciel. In: 

VRJC, [1748] 1999:84 apud FIGARI, 2007,p. 67).  

A perseguição aos sodomitas na Metrópole e na Colônia teve seu apogeu no 

século XVII, mas o alvo principal da fúria católica através do Santo Ofício foram 

também os Judeus e os Cristãos-novos. A inquisição foi utilizada ainda pela coroa e 

pela nobreza lusitana para frear a ascensão da burguesia que se representava nos 

novos cristãos (NOVINSK, 1982 apud FIGARI, 2007). Para além disso, existia um 

recorte social no processo punitivo que era benevolente com os considerados 

abastados e das classes superiores. 

A Inquisição não era apenas um mecanismo para destruir os opositores da 

fé e os “degradados”, segundo a visão do Vaticano. Ela era um mecanismo de 

controle dos corpos pela Igreja, pelos outros fiéis e pelo próprio indivíduo que não 

poderia sucumbir aos seus desejos. Era ainda pedagógico punir publicamente estes 

homens e mulheres. O povo convenceu-se de que os sodomitas eram responsáveis 

pelas catástrofes naturais, desastres, pestes e toda sorte de mazelas que 

aconteciam, portanto, quando puniam-se esses sujeitos o povo ficava em júbilo. 

Apenas com o código Imperial de 1830 se retirou a menção a sodomia do código 

                                            

9 Sexo anal praticado entre homens. 
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penal brasileiro, mas os sujeitos do século XIX e XX ainda podiam ser punidos por 

práticas homossexuais nesses novos códigos de conduta jurídica. (GREEN, 

QUINALHA, 2016, p. 1).  

  

1.4 A CASA-GRANDE E A FORMAÇÃO NACIONAL  

 

A Casa-grande brasileira foi durante o Brasil colônia, de 1500 a 1822, a 

síntese da organização de vida nacional. Tudo orbitava em torno da figura do 

Senhor de Escravos e era ele o mantenedor do status quo, sendo o ainda 

proprietário dos corpos de todos os outros sujeitos sociais: escravos, mulheres, 

índios. Essa figura que todos almejavam ser, desde muito cedo, era admoestada 

para exercer suas funções de supremacia racial, sexual e social. Ao nascer já 

“ganhavam” um negrinho de estimação que era “(…) apertado, maltratado e judiado 

como se fosse todo de pó de serra por dentro; pó de serra e de pano como judas de 

sábado de aleluia e não de carne como os meninos brancos” (FREYRE [1933] 1973: 

336 apud FIGARI, 2007, p. 54-55). Em sua primeira lição pedagógica sabia que 

apropriar-se dos outros sujeitos era o que lhe convinha – não sendo dele esperada 

outra postura. Uma das construções mais elementares eram os processos que 

envolviam a sexualidade, e nada mais sintomático do que começá-la a partir dos 

meninos negros que eles ganhavam de “presente”.  

Através da submissão do muleque, seu companheiro de brinquedos e 
expressivamente chamado de leva-pancadas, iniciou-se muitas vezes o 
menino branco no amor físico. (…) Quase que do muleque leva-pancadas 
se pode dizer que desempenhou entre as grandes famílias escravocratas do 
Brasil as mesmas funções de paciente do senhor moço que na organização 
patrícia do Império Romano o escravo púbere escolhido para companheiro 
do menino aristocrata: espécie de vítima, ao mesmo tempo que camarada 
de brinquedos, em que se exerciam os “premiers élans génesiques” do filho-
família.  (FREYRE [1933] 1973: 50 apud FIGARI, 2007,p. 55). 

 

Esses relacionamentos homoeróticos infantis não davam a esse sujeito uma 

identidade homossexual, pois tudo fazia parte de uma sexualidade entendida como 

em trânsito. Esses meninos então podiam migrar para as negras o que corrobora o 

sentimento de passagem sexual. “Mais tarde é que vinha o grande atoleiro de carne: 

a negra ou a mulata” (FREYRE, 1933 apud FIGARI, 2007, p. 54).  
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As doenças sexualmente transmissíveis eram marcas da “guerra sexual” 

empreendida por esses meninos causando-lhes um sentimento de profundo orgulho, 

em especial a Sífilis 10 que se demonstrava como uma passagem da vida infantil 

para a adulta. “Desvirginando-se por volta dos 12 anos, o menino exibia com orgulho 

as marcas deixadas pela sífilis em seu corpo.” PONTES (1997).  

Essa sociedade profundamente voltada para o macho dominador não era 

aprazível aos sujeitos desviantes. Os sujeitos homoafetivos eram, quase sempre, 

repudiados. As famílias não queriam sujeitos “donzelões” entre os seus. 

Nenhuma casa-grande do tempo da escravidão queria para si a glória de 
conservar filhos maricas ou donzelões. O folclore da nossa antiga zona de 
engenhos de cana e de fazenda de café quando se refere a rapaz donzel é 
sempre em tom de debique: para levar o maricas ao ridículo. O que sempre 
se apreciou foi o menino que cedo estivesse metido com raparigas. 
Raparigueiro, como ainda hoje se diz. Feemeiro. Deflorados de mocinhas. E 
que não tardasse em emprenhar negras, aumentando o rebanho e o capital 
paternos (FREYRE, 1933: 372 apud FIGARI, 2007, p. 56). 

 
Sujeitos homossexuais, denominados como donzelões, não cumpriam com 

sua função social. Afinal, cabia a eles empreender e sustentar a família tradicional 

brasileira. Essa apenas frutificada pela força da dominação masculina dos corpos. 

Ele era o modelo que deveria ser seguido por todos. Não era possível assumir 

posições que fossem contra essa máxima social apregoada. 

 

1.5 CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE PARA ALÉM DO PRIVADO: ESPAÇOS DE 

FLERTE ALÉM DA FRONTEIRA DO PRIVADO 

 

Os espaços destinados ao prazer sexual eram, por assim dizer, públicos em 

sua maioria no Brasil, ainda inteiro praticamente rural, nos tempos da colonização. 

Os espaços mais requisitados ao prazer eram as casas e estas não tinham divisórias 

entre os seus cômodos. Todo o ciclo social de uma família era comunitário e isso 

não apenas era válido para os mais humildes, já que o mesmo processo ocorria na 

Casa-grande, representante maior da riqueza nacional. A casa dos Senhores não 

era apenas unidade de morada para sua família, já que ali estavam à unidade 

produtiva familiar, os escritórios, dormitórios múltiplos e oratórios. Um caso curioso é 

                                            

10 Doença infecciosa geralmente transmitida por contato sexual ou ainda, mais raramente, por 
contaminação fetoplacentária. A bactéria Treponema pallidum é a causadora da doença que causa 
lesões na pele e mucosas. 
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que até os dormitórios eram compartilhados, inclusive na Casa-grande, não sendo 

raro encontrar senhoras que dividissem seus aposentos com suas empregadas. Os 

homens também faziam o mesmo com os amanuenses.  

Devido ao compartilhamento dos cômodos e, em especial, dos quartos, não 

era estranho os indivíduos tratarem com naturalidade os encontros sexuais naqueles 

espaços, mesmo com terceiros ainda no ambiente, entretanto é importante ressaltar 

que necessitavam ser heteronormativos. Os que praticassem outras sexualidades 

deveriam fugir dos espaços domésticos procurando os lugares que menos 

parecessem lógicos para exercer sua sexualidade, grande parte na natureza.  

As práticas sexuais que causassem maior estranhamento social causavam 

nos sujeitos uma maior tensão e vontade de encobrir-se diante da sociedade. Desta 

forma, alguns sujeitos utilizavam máscaras para não serem “descobertos” enquanto 

faziam suas cruzadas sexuais. Como não havia uma estrutura de grandes cidades 

em boa parte do Brasil Colônia o que se aproveitava eram os espaços oferecidos 

pelos biomas naturais de cada região que eram utilizados para esse fim. O 

mascarar-se chegou a ser proibido pelas autoridades em diversas ocasiões o que 

demonstrava o enraizamento das práticas naquela sociedade (FIGARI, 2007).  

 

1.6 URBANIZAÇÃO E AS SEXUALIDADES  

 

No Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião, ainda no período colonial, 

poderemos encontrar um exemplo de como essas “ilhas de urbanização” já 

modificaram o perfil de vida desses homens, em especial nas suas sexualidades. 

Aquela formação social destinava um local específico para os “degenerados” 

(deficientes físicos, prostitutas, bandidos, dependentes químicos) e os que não eram 

vistos com bons olhos pela sociedade conservadora cristã da época e esse local era 

o Arco do Teles. 

E era entre os transgressores que as casas voltadas ao prazer 

mercantilizado estavam, mas ao contrário do que poderia parecer, pois o 

cristianismo através da Igreja Católica era uma máxima social inquestionável, era um 

local de forte apelo popular principalmente entre os homens.  Bryron (1764), inglês 

que conviveu com esses espaços fez o seguinte comentário sobre as condutas dos 

portugueses: “No fim do dia, os portugueses saem de suas casas e dirigem-se às 
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casas de prazer, onde se entregam a todo gênero de excessos, excessos que, 

posso assegurar, são tão frequentes e detestáveis aqui como em Lisboa” (BRYON, 

apud FIGARI, 1764 IN VRJC, 2010). Apesar dos encontros entre sujeitos serem 

feitos em locais públicos era a descrição a tônica geral. A sociedade das aparências 

era o que boa parte dos sujeitos almejava. 

Existia para indicar a aceitação do outro indivíduo como sujeito desejado 

toda uma sorte de expressões não verbais, especialmente se esse fosse um amor 

clandestino como o de entre pessoas do mesmo sexo, por isso utilizava-se toda uma 

linguagem visual, uma espécie de código tácito entre os participantes do jogo 

amoroso. “Os códigos eram representados (…) em determinados objetos, certas 

espécies de flores ou nas dezenas de formas de se dobrar um lenço ou um bilhete”. 

(FIGARI, 2007, p. 114) As flores aparecem com mais frequência.  

 

CAPÍTULO II: CONSTRUÇÃO DAS HIERARQUIAS HOMOSSEXUAIS 

 

A construção da identidade nacional está fortemente ligada a figura 

masculina e toda a sua supremacia heterossexual. Estar dentro das premissas 

dominantes traz para si não apenas o conforto dos privilégios, mas a segurança de 

ser bem-visto em diversos espaços sociais. O masculino passa por todos os 

espaços sociais, já que é a norma, inclusive nos sujeitos considerados desviados. 

Há uma espécie de gradação dos mais masculinos para os menos e o status social 

passa diretamente por ele. 

Os sujeitos considerados desviados sexuais – bissexuais, homossexuais, 

lésbicas, transgêneros – devem buscar assemelhar-se, quanto mais puderem, às 

virtudes presentes nos sujeitos masculinos “completos”. Cada passo que se dê 

nessa direção é um degrau social da aceitação se galga. É importante ressaltar que 

a concepção do homossexual como um sujeito não era tida pela população e pela 

sociedade até o século XIX. Até então o que se tinha era uma crença geral de que 

qualquer sujeito poderia cometer o delito nefando da prática da sodomia. Não era 

dado a esse sujeito uma identidade como depois se constrói. “Homossexualismo e 

homossexual são termos que figuram na história europeia desde 1869, quando 

foram propostos numa carta aberta por Karl Maria Benkert.” (VITAL, 2015, p. 21). 
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2.1 HETERONORMATIVIDADE COMPULSÓRIA  

 

No ocidente, em especial nos países predominantemente cristãos, tem se 

dado, há muito tempo, ênfase nas construções sociais baseadas na família modelar 

cristã bíblica – pai, mãe, filhos – e buscou-se, especialmente no Brasil, já que a 

colonização foi portuguesa, moldar às relações sociais de todos dentro desse 

espectro voltado para o homem e suas relações heterossexuais. “As representações 

destas relações são chamadas de heteronormatividade, cuja base fundadora é a 

heterossexualidade compulsória” (BUTLER, 2003 apud DARDE, 2012, p. 18). O 

gênero foi condicionado ao sexo biológico, desta forma, homens (machos) e 

mulheres (fêmeas), dentro de uma visão profundamente binária, atrelou-se a 

construção da sexualidade e a conduta social apenas em consonância com a 

genitália de nascença. Como não há, quase sempre, condição de estar no mundo 

sem uma sexualidade biológica seria também essa heterossexual, já que são vistas 

como complementares e indissociáveis. 

O gênero é uma “[…] identidade tenuemente construída através do tempo 
por meio de uma repetição incorporada através de gestos, movimentos e 
estilos” (BUTLER, 2003 a, p. 200). Porém, se os atributos de gênero são 
performativos e não uma identidade pré-existente, a postulação de um 
“verdadeiro sexo” (FOULCALT, 1995) ou de uma verdade sobre o gênero 
revela antes uma ficção reguladora. (…) podemos pensar que a 
aproximação de um ideal de gênero – masculino ou feminino – nunca é de 
fato completa (DARDE, 2012, p 21.).  

O gênero sempre é uma construção inacabada, rearranjada com o decorrer 

do tempo e o caminhar da história, mas é obstinadamente perseguido e 

calculadamente encenada pelos seus atores, que são os sujeitos sociais. A 

masculinidade hegemônica é aquela que está colocada como natural, é fato dado 

sem precisar ser elucubrado. Todas as outras masculinidades e feminilidades que 

não atendam ao que se presa dentro do binarismo são consideradas desviantes, e 

por isso não dignas de serem consideradas naturais. 

Connel (1995) usa o termo regime de gênero para se referir ao papel das 
relações de gênero (…) uma masculinidade hegemônica ocupa o topo da 
hierarquia, exercendo domínio sobre outras masculinidades e feminilidades. 
(CONNEL, 1995 apud DARDE, 2012, p 19-20).  

Elas são as masculinidades outras, dominadas pela masculinidade “autêntica” 

como também as feminilidades outras são reportadas a esses sujeitos. Os 
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homossexuais, e sua variada forma de desdobramentos de gênero são enquadrados 

nesses que são regulados pelo ser provedor de arranjos bons, justos e naturais. Não 

há vida saudável, digna e com visibilidade salutar longe do binarismo, esse 

autêntico. 

 

2.2 FÉ NAS CIÊNCIAS.  

O século XIX inaugurou o debruçar das ciências médicas sobre a 

homossexualidade em busca da sua gênese. “De figura meramente jurídica, o 

sodomita se tornou um personagem dotado de um passado e de estigmas morais e 

corpóreos que o denunciam” (FOUCAULT, 1999. apud SILVA, 2015, p. 21). A Igreja 

não mais utilizou o Tribunal da Santa Inquisição para admoestar os seus fiéis e 

quem ela pudesse ter acesso, mas continuava a pregar publicamente contra os 

sodomitas, suas práticas e vidas dando um ar de anormalidade e pecado ao que 

faziam. Estigmatizavam essas pessoas o que aumentava o preconceito social. 

Agora, pela luz das ciências médicas pode-se dar uma identidade aos 

sujeitos que passaram de homens desviantes para sujeitos enfermos que 

necessitavam de auxílio médico, para quando curados, poderem prosseguir suas 

vidas e auxiliarem no crescimento e melhoria da sociedade. “A disciplina, assim, cria 

corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’” (FOUCAULT, 1998, p. 119 apud 

SILVA, 2015, p. 22). Quanto maior fosse o desvio a norma maior seria a repressão 

empreendida para que ele fosse reconduzido ao aceitável, ao digno. 

No Brasil, temos vários esforços nas ciências para compreender a gênese 

dos “desvios” como na Bahia, na Faculdade de Medicina, que já nas suas teses 

inaugurais, entre os anos de 1853 a 1898, tratavam da questão homossexual. Uma 

em especial se debruçava frontalmente sobre a temática era O Androphilismo de 

Domingos Firmino Pinheiro. As várias outras tratavam das questões, mas de formas 

mais laterais – o que não deixava de ser importante para o “avanço” no 

entendimento. 

O novo século não afastou os cientistas das questões de gênero e 

sexualidade no Brasil, muito pelo contrário, elas foram intensificadas e ampliadas 

para outras maneiras acadêmicas de se enxergar a multiplicidade comportamental 

do povo. Embasados agora na fé do positivismo que congratulava tudo e todos com 
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respostas que se acreditava que sanariam os desvios dando ideias mais nobres 

sobre tudo que tocassem (SILVA, 2015). 

O país no começo do século XX estava passando por mudanças políticas, 

sociais e junto disse a crise de 192911do capital deu um ar de instabilidade social, e 

esses processos, mesmo que não diretamente ligados, parecem ter instigado os 

“doutores” da época a darem respostas científicas ao povo, especialmente no que se 

confere aos “desvios” sexuais. Dessa vez, os sujeitos com práticas tidas como 

anormais seriam submetidos a novos e mais sofisticados processos científicos para 

se chegar ao mal que os acometia e os devolver reestabelecidos para as linhas de 

produção da humanidade. Entretanto, mesmo fazendo ciências os nossos 

intelectuais pareciam ainda carregar consigo os instrumentos morais da Igreja 

Católica. Sobre isso GREEN (1999), em Além do Carnaval diz: 

O antiquíssimo conceito católico da imoralidade do “amor que não ousa 
dizer seu nome” estava tão internalizado entre os íntegros doutores, 
advogados e outros profissionais das classes média e alta, que se constituía 
em um pressuposto subjacente a seus trabalhos, e nos discursos médicos e 
científicos desses profissionais estavam amplamente disseminados os 
ensinamentos dessa moral (GREEN, 1999, p. 198). 

E para além dos traços arraigados da religiosidade presente nos sujeitos 

cientistas e em suas obras o que ficava evidente é que os estudos se debruçavam, 

na maioria das vezes, sobre aspectos fundamentalmente biológicos como estatura, 

peso, distribuição capilar. Aproveitava-se dos mecanismos do Estado Brasileiro que 

permitiam a detenção por vadiagem, prostituição ou atentado ao pudor para não só 

reprimir formas de comportar-se distintas, mas também para submeter esses 

sujeitos a estudos – já que muitas obras foram feitas exclusivamente com os 

encarcerados. As batidas eram feitas em zonas de baixo poder aquisitivos onde, em 

consequência, transitavam os sujeitos tidos como marginais. Os estudos violavam a 

dignidade e os corpos dos sujeitos. 

                                            

11 A Grande Depressão, também chamada por vezes de Crise de 1929, foi uma grande depressão 
econômica que teve início em 1929, e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas 
com a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerada o pior e o mais longo período de 
recessão econômica do século XX. 
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Havia ainda nesse “caldo” científico, pela parcela parda e negra que era 

predominante nos estudos, o preconceito racial subterrâneo de boa parte dos 

profissionais, mas que refletia um traço da sociedade brasileira há muito arraigado.  

“Os escritos do fim da década de 1920 e da década de 1930 em nenhum momento 

deram indicações de uma ligação explícita entre raça e homossexualidade, mas a 

conexão estava subentendida no texto” (GREEN, 1999, p. 209). Para além disso, 

muitos cientistas aceitavam e reproduziam noções fundadas na eugenia, o que 

aumentava as distorções entre brancos e negros no país tropical. 

Outro fator fundamental que deve ser ressaltado aqui é o arquétipo dos 

sujeitos que eram levados para os espaços de internação, os também vitimados pela 

repressão policial e, em consequência,  os que eram conduzidos pelas autoridades, 

várias vezes, para as pesquisas científicas sobre a sodomia: eles eram 

recorrentemente afeminados.  “Pederastas passivos” e homens efeminados eram de 

fato, o principal foco da pesquisa e da produção de textos brasileiros. (GREEN, 

1999, pag. 238). Deste modo, as pesquisas tinham um comprometimento 

metodológico, já que, pela falta de variabilidade de tipos de sujeitos homossexuais 

analisados e dos homens que têm relações com outros homens o panorama feito 

sobre essas práticas era deficitário. 

Na busca de colocar à luz essas questões, por abordar muitas das vezes 

apenas uma faceta, dava-se a impressão equivocada de que a homossexualidade a 

efeminação estariam em simbiose o que, de certa forma, aumentava o cuidado e o 

receio dos pais, parentes e sujeitos próximos sobre aqueles que fugiam da regra 

binária de gênero sendo um pouco mais femininos. Trabalhou-se assim para 

aumentar o estigma para com os efeminados, os negros e os marginais que ficavam 

entre os gêneros homem e mulher. 

 

2.3 CURA PARA OS SODOMITAS 

Os manicômios e os hospitais psiquiátricos, no século XX, foram 

ferramentas poderosas da sociedade positivista nacional na busca da cura para o 

que se considerava como sujeitos desviados, mas daremos enfoque aos sodomitas 

– que são tema da nossa construção aqui. É importante começarmos o nosso relato 

ressaltando as ferramentas de interdição dos corpos, os hospitais psiquiátricos, 
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passaram por um processo de mercantilização já sua gênese, pois existiam os 

públicos e os privados que eram considerados mais eficazes e os preferidos por 

todos os que necessitavam da interdição dos corpos de terceiros. É importante 

ressaltar que os sujeitos mais vulneráveis aos aparelhos repressores do Estado 

eram os mais pobres, os negros e os que estavam nas zonas consideradas 

degradadas na cidade. Os sujeitos das classes mais abastadas podiam viver sua 

sexualidade de forma mais livre. 

Espaços importantes destinados a esse tipo de internação como o Hospital 

Psiquiátrico do Juquery, que ficava localizado próximo a cidade de São Paulo, e o 

Sanatório Pinel, na periferia da cidade, davam o tratamento – a interdição – como 

resposta aos familiares sobre os desvios. Não se considerava uma punição, mas um 

processo que buscava o livramento do mal presente naquela pessoa. Os sanatórios, 

para além dos sujeitos comuns recebia, ironicamente, os padres da Igreja Católica 

envolvidos em sodomia, que eles mesmos combatiam tão fervorosamente.  “A Igreja 

Católica, de modo similar ao que empregaria uma sólida família de classe média, 

usava instituições mentais como o Pinel para depositar aqueles incapazes de conter 

seus impulsos homossexuais” (GREEN, 1999, p. 229). Os representantes da Igreja 

quando delatados pelos seus parceiros eram levados a esses locais e transferidos 

para se buscar o esquecimento social do ato cometido. A Igreja agia na tentativa de 

conter os escândalos. 

Quanto aos tratamentos empregados nesses espaços eles eram, no 

princípio, fundamentalmente voltados para o processo de “prisão”. Acreditava-se na 

cura apenas pela retirada dos sujeitos dos ambientes e da vida dedicada as práticas 

homoeróticas. Era como uma espécie de desintoxicação. Entretanto, com o passar 

os anos novos tratamentos foram concebidos nas nações desenvolvidas e foram 

adotados pelos especialistas locais para o enfrentamento da “enfermidade”. Adotou-

se assim a convulsioterapia que “consistia em injetar o medicamento cardizol 12 em 

um paciente em quantidades cada vez maiores para provocar ataques epiléticos” 

(GREEN, 1999. p. 229), a insulinoterapia que “era destinada a causar choque 

                                            

12 Nome comercial de um preparado cardiotônico, similar à cânfora, usado no passado como 
convulsivante nos quadros esquizoparanoides. Era aplicado em injeções endovenosas rápidas, 
imitando o quadro convulsivo do eletrochoque. 
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hipoglicêmico, levando o paciente ao coma” (GREEN, 1999, p. 230) e os 

eletrochoques.  

Acreditava-se que a homossexualidade era fruto de uma espécie de 

esquizofrenia e esses tratamentos os livrariam assim da condição, mas eram 

utilizados mesmo sem sinal da doença. “A terapia de insulina e eletrochoque era 

usada em pacientes homossexuais até mesmo quando não havia sinal de 

comportamento esquizofrênico, e a intenção parecia antes ser disciplinar do que 

curar.” (GREN, 1999, p. 232). E mesmo com toda a dedicação em livrá-los do 

nefando isso não aconteceu como esperado. Muitos sujeitos continuavam a 

expressar, na menor chance que tinham, as suas inclinações homossexuais. Alguns 

sujeitos conseguiam pares amorosos dentro dos próprios locais de internação 

constando muitas vezes nas suas fichas médicas essas “recaídas”. 

 

2.4 HOMOSSEXUALIDADE: O GÊNERO BINÁRIO E A EXPRESSÃO DE PODER 

Ao longo de boa parte do processo histórico nacional a supremacia 

masculina foi corroborada por boa parte dos sujeitos sociais. Em um Estado 

Heteronormativo o “normal” sempre seria fazer parte do binarismo macho e fêmea. 

Essa relação de poder foi e é reproduzida também, mesmo que paradoxalmente, 

dentro dos círculos dos que são considerados desviados. Dentro das relações 

homoeróticas homossexuais podemos perceber o continuar dos processos binários 

de gênero repercutindo privilégios para os “machos” e estigma para as “bichas”. 

O homossexual efeminado, o bicha, atua como um indicador que diferencia 
seu próprio comportamento “desviado” e o comportamento masculino 
“normal” de um homem “verdadeiro”. Pela natureza de sua oposição binária 
à norma, o estereótipo social do homem “passivo” e efeminado define o 
homem “ativo” e “viril”. (GREEN, 1999, p. 41) 

Funcionando como um marcador do “até onde não se pode ir” sua 

efeminação evidencia e corrobora a masculinidade dos heterossexuais, mas 

também ainda dos homossexuais masculinizados: os que não “dão pinta”. Por não 

serem vistos como homens que amam homens conseguem uma maior mobilidade 

social e estão em vários espaços não permitidos para aqueles mais feminilizados. 

Os fanchonos, denominação dada aos sujeitos com práticas homoeróticas do final 
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do século XIX e começo do XX, são exemplos desses dessas hierarquias presentes 

entre os homossexuais. 

Os papéis naquelas relações estabelecidas, apesar das exceções, tentavam 

reproduzir o binarismo. Alguns mantinham vidas duplas o que reforçava ainda mais 

a imagem de homem másculo que procura apenas diversão e não se “contamina” 

pela homossexualidade. Muitos homossexuais tidos como “bichas” empreendiam 

relações com esses sujeitos e ali, pelos seus relatos, reproduziam o máximo 

possível o que era ser homem e mulher, já que aos bichas cabia ser o dono do lar e 

zelar pelo relacionamento – como uma boa esposa o faria. Esses processos buscam 

a higienização que virá pela representação do que é tido como natural. 

(…) a heteronormatividade age no sentido de enquadrar todas as relações, 
mesmo as relações entre pessoas do mesmo sexo, em um binarismo de 
gênero que pretende organizar as práticas, os atos e desejos, com base no 
modelo do casal heterossexual reprodutivo (MOULIN, NUNES 2013, p 86) 

Esse estar mais próximo ao masculino, mesmo dentro de uma relação 

homossexual, dá a esses homens uma ideia de aproximação do natural e do ideal: 

ser homem ativo, másculo e dominador. Em detrimento do feminino, passivo e 

dominado. Dá-se a tudo isso um ar de naturalidade que só os relacionamentos duais 

podem oferecer. A segurança da encenação é o que move esses sujeitos a serem 

como os dominadores são. Há, claramente, uma repulsa social maior para os que 

são completamente femininos, mas, mais ainda, para os que são dúbios, pois não se 

pode enquadrá-los nos processos que relatamos acima. 

 

CAPÍTULO III: SOCIABILIDADE HOMOERÓTICA 

As grandes metrópoles sempre estiveram presentes no imaginário dos 

sujeitos saídos das zonas rurais do Brasil, das cidades de médio e pequeno porte 

como sinônimos de oportunidades. Esses homens e mulheres, alguns marcados 

pela pobreza e outros com espírito desbravador, viam esses espaços urbanos como 

redentores de suas trajetórias de vida. Existiam ainda entre esses sujeitos os que 

migravam para fugir do preconceito social em decorrência da sua condição de 

gênero. Entretanto, ao migrarem para os grandes centros em busca de uma maior 

aceitação, continuavam a enfrentar os preconceitos sociais existentes na sociedade, 

mas os centros maiores proporcionavam o anonimato que não era permitido no 
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interior do país. Assim tinham uma perspectiva de vida mais fluída, já que estavam 

longe da sua parentela. Podiam assim reinventar-se como sujeitos sociais. 

Segundo Eribon (2008, p. 31), são estas condições que fazem com que os 
“homossexuais” sejam atraídos pela cidade e suas redes de sociabilidade: 
“São muitos os que procuram deixar o lugar onde nasceram e onde 
passaram a infância para vir se instalar em cidades mais acolhedoras [...] 
Esse movimento de fuga seguramente conduz os homossexuais para a 
cidade grande.” No caso em estudo, essa estratégia de busca do anonimato 
nas grandes cidades também comportou mudanças de bairros ou, então, 
criação de laços de amizade longe dos olhos vigilantes de vizinhos e 
familiares. (MARTINS, 2010,p. 68)  

Esses indivíduos, muitas vezes saídos de outras cidades e do campo, 

alguns vindos de outras áreas da própria metrópole aglutinavam-se em redes de 

sociabilidade, pois muitos encontravam-se desamparados. Tem se notícia desses 

fluxos a partir do final da década de 50. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro 

serão os expoentes brasileiros na condução da sociabilidade homoerótica. Naquele 

novo tecido social construirão todo um emaranhado de signos, comportamentos, 

identidades de gênero, condutas políticas e sociais na afirmação do ser 

homossexual em toda a sua diversidade. O momento histórico brasileiro, marcado 

pela ruptura democrática, será pano de fundo de todo esse processo. A luta pela 

afirmação social e a acensão como sujeitos consumidores marcam esse novo 

paradigma das relações homoeróticas nacionais. 

 

3.1 A URBANIZAÇÃO E O FLORESCIMENTO DA SOCIABILIDADE NO RIO DE 

JANEIRO 

O século XX no Brasil marcou a mudança da pirâmide demográfica nacional. 

O país passou de uma nação predominantemente agrária para uma 

predominantemente urbana. Fez-se isso de forma rápida – diferentemente das 

nações do mundo rico – o que resultou em uma urbanização distinta da praticada no 

exterior. Logo no começo do século passado apenas algumas cidades faziam parte 

do que se pode considerar como grandes centros urbanos. O Brasil ainda era 

predominantemente agrário, rural e de pequenos povoados com uma vida pacata e 

de laços familiares e regionais muito fortes. 

A região Sudeste, por sua vez, ganhou destaque no processo rápido de 

urbanização local que se iniciou ainda no século XX. As cidades protagonistas 



32 

 

 

nacionais nessa nova formação foram o Rio de Janeiro 13, até então capital do 

Brasil, e São Paulo, impulsionada economicamente pela economia cafeeira que 

estava em franca expansão. A região ainda era a detentora da recente 

industrialização que aflorava na pátria. No ano de 1920, o país tinha 27,5 milhões de 

pessoas e somente 74 cidades tinham mais de 20 mil habitantes. Em todas essas 

cidades tinha-se apenas 4,6 milhões de pessoas e o Sudeste contabilizava mais da 

metade de todo o aglomerado humano nacional.  

Mas a consolidação da mudança nacional, inciada mais fortemente nos anos 

trinta do século passado, só foi possível através da implementação do Plano de 

Metas do Governo Federal, do então Presidente da República, Juscelino Kubtschek 

(1956-1961), que consolidou esses avanços com uma política nacional 

desenvolvimentista. “Entre 1960 e o final dos anos oitenta (…) saíram do campo 

para as cidades quase 43 milhões de pessoas, considerando, inclusive os ‘efeitos 

indiretos da migração’, ou seja, os filhos tidos pelos migrantes rurais nas cidades” 

(BRITO, PINHO, 2012, p. 7).  

Não apenas se mudou de habitat social, mas toda uma conjuntura que foi 

alavancada em grande parte pelo novo regime cultural marcado pela era de ouro do 

rádio, no final dos anos quarenta, da inauguração da televisão no Brasil, no ano de 

1951, e da entrada de produtos culturais oriundos de grandes centros culturais como 

Hollywood. Esse processo de transformação desencadeou até um afrouxamento nas 

rígidas regras tácitas que regem as relações de gênero. “Os padrões de gênero 

rigidamente definidos que eram incentivados no Estado Novo começaram a 

afrouxar-se” (GREEN, 1999, p. 252). O que permitiu o afloramento de várias outras 

condutas no aglomerado urbano.   

 

3.2 A EMERGÊNCIA DA SOCIABILIDADE HOMOERÓTICA NO RIO DE JANEIRO 

 

                                            

13 Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, pois o ouro e os 
diamantes passaram a ser escoados pelo porto do Rio de Janeiro, aumentando a sua importância 
econômica e política. Em 1961, o Rio de Janeiro perdeu o título de Capital Federal para a Cidade de 
Brasília. 
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Em meio ao recente contexto urbano nacional floresciam os espaços de 

sociabilidade homoerótica. Os primeiros comércios destinados ao público 

homossexual surgiam e a vida noturna começava a ganhar seus contornos mais 

coloridos em grandes cidades como o Rio de Janeiro. Outros espaços como os dos 

concursos de beleza, concursos de fisioculturismo, os fãs clubes das cantoras da 

era de ouro do rádio, as praias e os bailes de carnaval foram espaços da 

sociabilidade homoerótica que começaram a tomar forma ao final da Segunda 

Guerra Mundial.  

Os primeiros empreendimentos comerciais direcionados aos homossexuais 

vieram a surgir, no Rio de Janeiro, apenas no ano de 1960, em Copacabana, bairro 

rico da cidade que abrigava uma cena homossexual forte, já que muitos 

homossexuais de posses moravam no bairro que foi um dos refúgios homoafetivos 

na segunda metade do século passado.  Até então os homossexuais daquela cidade 

se “apropriavam” de espaços como bares, cafés, restaurantes para socializar, mas 

nem sempre eram bem recebidos, mesmo pagando como qualquer outro 

consumidor. Muitos proprietários, imbuídos do conservadorismo, os expulsavam 

para não associar seu empreendimento a figuras subalternas, o que desagradaria as 

parcelas mais conservadoras da sociedade que também eram seus clientes em 

potencial. 

Poderiam ainda, se mais afeitos a admiração da figura feminina, empreender 

sua socialização nos concursos de Miss Brasil. A década de 50 marcou a vida de 

muitos cariocas homossexuais, pois poderiam acompanhar o concurso que elegeria 

a mulher mais bonita do Brasil no Maracananzinho, mas o faziam de forma distinta 

do público convencional, já que incorporavam suas personagens e se travestiam de 

modo feminino, com a interpretação camp, tudo nas primeiras fileiras da plateia ao 

longo do concurso oficial.  

Esse era um momento de libertação da essência de muitos que se 

preparavam o ano inteiro para estarem ali, mesmo alguns sendo hostilizados pelos 

mais conservadores não deixavam de se preparar para o momento mais esperado 

do ano para muitos deles. Outros homossexuais que, não eram tão afeitos ao 

processo interpretativo camp, iam ao concurso para empreender sua prospecção em 
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busca do “homem verdadeiro”, pois poderiam conquistar um homem ali fora do seu 

ciclo social. 

Entre as diversas formas de sociabilidades homoeróticas eles poderiam 

enveredar para a admiração dos corpos masculinos malhados, e esse era o hobby 

de não apenas homens cis14, mas de muitos homossexuais. O país tinha, para 

esses apaixonados pela boa forma, duas revistas dedicadas a temáticas que eram a 

Força e Saúde, lançada em 1947, e Músculo, de 1953, e faziam muito sucesso entre 

o público. Elas eram a única alternativa para muitos sodomitas poderem ver homens 

fortes em trajes minúsculos nas bancas, já que material pornográfico importado era 

muito oneroso e praticamente inexistente. Mas vale ressaltar que os editores da 

revista pareciam compreender o público dúbio que tinham e produziam vasto 

material com vários nomes conhecidos do público em ensaios que remetiam as mais 

diversas temáticas, inclusive clássicos da literatura, sempre em trajes pequenos.  

O Rádio também foi um importante vetor de sociabilidade dos homoeróticos. 

O Brasil em meados da década de 50 já tinha consolidado o seu público para o novo 

veículo e muitos homossexuais já incorporaram toda a linguagem midiática em seu 

viver. A Rádio Nacional, fundada em 1936, pertencia e ao Estado brasileiro e era um 

dos principais veículos nacionais de comunicação de massa. Em meio a sua 

programação ela tinha as “Divas do Rádio” que atraiam fortemente o público, em 

especial, os homossexuais que se organizavam em fãs clubes para idolatrar e 

compartilhar um pouco do glamour de suas vidas. Algumas cantoras como Nora Ney 

(1922-2003) e Dalva de Oliveira (1917-1972) foram as escolhidas por eles para 

serem suas estrelas. Os seguidores que morassem no Rio teriam a chance de ver as 

celebridades do rádio na vida cotidiana, e muitos faziam disso o seu viver e 

empreendiam junto com os amigos o amor aos seus objetos idolatrados (GREEN, 

1999).  

O Rio também oferecia importantes espaços de socialização ao sabor do 

dia. Um desses espaços era o da praia de Copacabana, mais especificamente o 

espaço na areia em frente ao Copacabana Palace. O local era conhecido por muitos 

                                            

14 É uma nomenclatura que se dá ao sujeito que se enquadra por completo no seu gênero de 
nascença. 
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homossexuais contemporâneos como “Bolsa de Valores”, e era assim conhecido 

pela alta qualidade dos indivíduos que se encontravam ali, pois era, como ainda é, 

um local destinado às classes abastadas. “A Bolsa tornou-se parte integrante da 

topografia sexual e da vida social dos homossexuais cariocas” (GREEN, 1999, p. 

264). E era, mesmo sendo pertencente às elites, mais democrático para os 

indivíduos das classes operárias que os bares, restaurantes e boates, pois ainda se 

tratava de um espaço público. É importante esclarecer que ainda existiam embates 

territorialistas das classes dominantes heterossexuais do Rio por aquele espaço em 

contraponto com os sujeitos considerados desviados, mas estes ainda permaneciam 

na ocupação do espaço. 

O carnaval era ainda um importante espaço de sociabilidade homossexual, 

se não o mais importante pelas suas dimensões e pela sua penetração social, que 

apesar de não extirpar da sociedade os valores dominantes, como alguns teimam 

em pensar, ela amenizava e possibilitava, mesmo que com algum confronto, a 

performatividade dos considerados outros sujeitos. Durante a década de 40 e 50 as 

travestis iniciaram e firmaram seus bailes transgressores na cultura carnavalesca.  

Apesar de o travestismo ser uma marca do carnaval desde muito tempo, os 

bailes destinados a performatividade firmavam isso como uma conduta social de 

contracultura. Eles passaram a ser incorporados na festa carnavalesca, com um ar 

de maior naturalidade e higienização, apenas na década de 70. Até então o carnaval 

era tido e feito como uma festa popular e não tinha o apelo comercial tão presente 

como na atualidade. Esse novo formato mais business foi iniciado entre as décadas 

de 60 e 70 e só foi possível ainda pela força e pelo espírito empreendedor de muitos 

homossexuais. 

 

3.3 EMERGÊNCIA DA SOCIABILIDADE HOMOERÓTICA EM SÃO PAULO 

A cidade de São Paulo, como a cidade do Rio de Janeiro, também 

experimentava a emergência da cultura homossexual a partir de meados da metade 

do século XX. Entretanto a cidade experimentou antes disso, durante o chamado 

Estado Novo (1937-1945), uma forte campanha política higienista que limitou, 

através de um decreto do Governo do Estado, a prostituição a uma pequena parte 

do centro da cidade o que abrigou dezenas e estabelecimentos comerciais 
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envolvidos nessa cadeira produtiva a se confinarem em uma área menor. Isso 

possibilitou um trabalho mais profícuo das forças de repressão do Estado. O decreto 

veio a cair apenas em 1953 e desfez o círculo repressivo a tal conduta permitindo 

que esses espaços destinados ao amor livre pudessem se espraiar pelo centro da 

cidade. “A mesma área onde durante o dia funcionava o centro comercial e 

empresarial de São Paulo, à noite abrigava uma vida noturna bastante 

efervescente”. (GREEN, 1999, p. 276) 

A vida social dos sodomitas de São Paulo, pela diferença topográfica da 

região, se distinguia da vivenciada pelos homossexuais do Rio de Janeiro. As praças 

arborizadas ricamente ainda permaneciam sendo o ponto de encontro de muitos 

homens que procuravam sexo com seus semelhantes como também estações 

ferroviárias, rodoviárias e pelos passeios públicos da cidade. Algumas subjetividades 

comportamentais identificavam os homens que estavam ali atrás de companhia e 

eram prontamente compreendidos por aqueles que tinha o mesmo desejo.  

Mas apesar dos espaços públicos serem divididos entre as várias classes 

sociais de homens em busca de homens os mais ricos podiam desfrutar de maior 

sigilo e de conforto, como em todas as épocas da história, para isso “organizavam 

jantares e reuniões sociais entre amigos como uma alternativa a frequentar a área 

de interação gay do centro, onde podiam ser vistos e identificados como 

homossexuais.” (GREEN, 1999, p. 280). 

 

3.4 A GÊNESE DAS REDES SOCIAIS E O SNOBB 

A sociabilidade homoerótica não se resumia, para muitos homossexuais, aos 

passeios públicos e aos espaços destinados ao amor livre. Movidos por um desejo 

de uma interação social mais duradoura e alguns, em substitutivo da família deixada 

para trás para viverem sua essência nos grandes centros urbanos do país, 

construíram redes de sociabilidades homoeróticas privadas que eram concebidas 

sobre aspectos sociais e interacionais de semelhanças entre os sujeitos 

participantes. Eram então denominados de guetos e turmas esses espaços pelos 

seus adeptos. Promoviam assim, desde de meados da década de 40, suas 

interações a fim de familiarizar os sujeitos recém-chegados ao universo 
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homossexual e permitir a expressão livre, mesmo que em espaços restritos de como 

gostariam de ser, se livres do preconceito de gênero tão presente na sociedade. 

Eles desenvolviam um idioma particular complexo, que empregava uma 
linguagem codificada, um humor camp, duplos sentidos e namoradas 
fictícias para comunicar-se sobre seus romances, amizades e aventuras (...) 
as paródias do comportamento heteronormativo e a troca lúdica do gênero 
dos nomes funcionavam como conforto contra as pressões de ter que se 
adequar aos padrões sociais estritos. (GREEN, 1999, p 292-293) 

 

Todo esse comportamento, para muitos frívolo e sem importância, era o 

acalentador das situações muito violentas encontradas em cidades como o Rio e 

São Paulo – que serviram de modelo social para vários outros centros regionais 

brasileiros – e que se repetiam em essência em outros espaços no país, mas 

também poderiam ser consideradas como cisões da norma heterossexista vigente 

na época. “As subculturas não só dão origem a novas maneiras de organizar o 

comportamento e a identidade, como também a novas formas de oposição e 

participação simbólica em relação à ordem dominante” (VANCE, 1995, apud 

COSTA, 2010, p. 63). Construíram, a partir dos simples encontros privados, vários 

desdobramentos de gênero e políticos que iam de encontro ao status quo social do 

Brasil. 

De dentro dos guetos e turmas surgiram vários jornais internos que tinham 

como função comunicar-se com os seus participantes, mas o Snob, apesar de 

modesto, foi o que teve maior destaque pelo seu editorial e pela forma de se dirigir 

ao público. O periódico foi concebido por Agildo Guimarães no Rio de Janeiro e teve 

colaboração de vários coletivos que o coproduziam tendo circulado de 1963 a 1969 

chegando a marca de 100 edições. Os seus espaços eram preenchidos por fofocas, 

informações sobre locais de “pegação” homossexual, noticiava ainda sobre pessoas 

envolvidas nas turmas e sobre os seus parceiros amorosos. É importante ressaltar 

ainda que muitos coletivos, apesar de inaugurarem pequenos jornais como o Snob 

não davam uma sobrevida muito longa aos mesmos, muito motivados ainda pelas 

relações instáveis dentro dos coletivos. 

O Snob foi precedido por dois outros informativos “O Tarandinho” e o 

“Glamour”, ambos de 1961, que foram fundidos dando origem ao “A Terceira Força”, 

em 1963, que noticiava os fatos da Turma Ok. “Diferença importante entre O Snob e 
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A Terceira Força é que o primeiro circulava em circuito público, sendo oferecido em 

locais de sociabilidade homoerótica; o outro era ‘privado’” (COSTA, 2010, p. 65), 

pois apesar de ter surgido nos guetos ele se propunha a falar com mais sujeitos, 

com a sociedade. Rogério da Silva Martins da Costa analisou em seu estudo sobre o 

Snob a origem dos sujeitos retratados em suas páginas e pôde comprovar 

numericamente a predominância dos sujeitos não oriundos da cidade do Rio de 

Janeiro, cidade de onde se produzia o jornal, e assim pode-se concluir que havia um 

exílio dos sujeitos homossexuais para a cidade maravilhosa em busca de poder 

vivenciar sua própria vida longe das pressões sofridas nos rincões do Brasil. 

Nos relatos do jornal O Snob, em que se dão os nomes dos participantes da 
rede, contabilizei 173 sujeitos nas edições de 1963; identifiquei a região de 
origem de 38 (22% do total). Destes, 89% não eram naturais da cidade do 
Rio de Janeiro. Em 1964 aumenta o afluxo de pessoas nas atividades da 
rede: 375, entre “bichas” e “bofes”. Desse total, foi possível identificar a 
região de origem de 86 participantes (22% do total), o que apontou 95% 
não-cariocas. (COSTA, 2010, p. 70) 

 

O Êxodo homossexual permitiu a criação de várias formas de ver não só a 

sexualidade, mas, sobretudo, a vida que vieram a experienciar. Não fosse pela 

mudança do interior para as grandes cidades, representadas aqui pelo Rio de 

Janeiro, muito dificilmente esse processo encadeado pelas redes teria se dado.  

Apesar das representações naqueles espaços serem profundamente 

marcadas pelo binarismo, foi também ali, por meio do Snob que se teve notícia da 

mudança comportamental dos homossexuais que não se viam mais enquadrados 

dentro da norma social pela representação do binarismo de gênero. 

Esses “novos atores” procuram outros “iguais” em oposição às “bichas”, que 
procuram o “diferente”. São homens que não se conformam em ter de se 
adequar aos modos e maneiras femininos das “bichas”, gerando uma crise 
de significação identitária na “comunidade”, que tem dificuldade em 
assimilá-los. (COSTA, 2010, p. 82) 

Esse processo não se deu em consenso, e uma onda de neologismos que 

parecia infectar os coletivos deu novas designações vocabulares para os sujeitos 

mais masculinos e que não se enquadravam como “bichas”. Entretanto, partindo 

desse paradigma surge o conceito da homossexualidade que não mais leva em 

consideração os papéis exercidos na vida íntima, mas a atração que um sujeito 
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sente pelo igual e toda a construção social sobre isso. O jornal foi dissolvido em 

1969 pelo medo que se tinha da repressão da ditadura militar. 

 

3.5 HOMOSSEXUALIDADES E O DITADURA BRASILEIRA (1964-1985) 

 

A ditadura militar brasileira, instaurada em 1964, tinha um caráter 

profundamente conservador, já que se insuflou contra um governo popular, o de 

João Goulart (1918-1976), e suas reformas de base que prometiam uma maior 

equidade social no Brasil. Existia como suporte a insurgência militar um acordo 

implícito entre a igreja católica, políticos conservadores e os empresários que se 

contrapunha aos planos de um Estado mais progressista e isso deu o suporte 

necessário para os militares se apropriarem do governo brasileiro. Os primeiros 

alvos do novo governo foram todos os sujeitos e entidades que colocassem em risco 

o plano de poder por eles tramado. Apesar de ser capitaneado por setores 

conservadores não foi, a princípio, perseguidor dos sujeitos homoeróticos, ao menos 

que esses estivessem engajados contra a tomada pelos golpistas e participassem 

das forças revolucionárias. 

Entretanto, ainda existiam os mecanismos sociais de Estado com finalidade 

de reprimir os homossexuais. As patrulhas policiais tinham a função de reprimir os 

desvios que fossem contra a “moral e os bons costumes” e os homossexuais mais 

feminilizados pelas maquiagens, roupas mais justas ao corpo e os trejeitos tinham 

chances reais de serem capturados pela polícia por subverter a ordem. A 

Cinelândia, no Rio de Janeiro, era um desses pontos de encontros dos 

homossexuais mais marginalizados e ali, como em vários outros pontos espalhados 

pela nação, os sujeitos eram surpreendidos por batidas da polícia que tinham o 

intuito de os repreender das formas mais vis. 

A partir de 26 de janeiro de 1970, com a publicação de um Decreto-Lei o 

governo militar estabelecia censura prévia aos veículos de comunicação e junto com 

isso no primeiro artigo vetava a publicação de material que propagandeasse contra a 

“moral e os bons costumes”, por isso os militares entendiam também a 

homossexualidade e suas formas de expressão, mais especificamente os bailes 

promovidos pelas travestis e a participação delas em atos de visibilidade. Tinha-se o 
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desejo de retirar do carnaval as marcas do travestismo. “Em 1971, como resultado 

da política do novo governo que proibia explicitamente a participação de travestis 

nos eventos carnavalescos, os organizadores das festas barravam muitos deles nas 

portas dos bailes” (GREEN, QUINALHA, p. 8). Além disso, o concurso que acontecia 

entre os homens de fantasias masculinas, no Teatro Municipal do Rio, foi também 

proibido. Após algum tempo da implementação da medida ela foi suspensa pelo 

governo. A repressão ao travestismo no período da ditadura causou a diáspora, de 

muitos desses indivíduos, aos países mais liberais do exterior. 

Com o passar dos anos cresceu nos jovens, mulheres e homens do Brasil 

um desejo de liberdade, já que viam, em muitas outras nações uma liberdade e um 

desenvolvimento social que o Brasil ainda não experimentava. Esse sentimento 

também crescia entre os homossexuais que em 1976 tentaram realizar o Encontro 

da União Homossexual Brasileira, que estava previsto para acontecer no dia 4 de 

julho do referido ano, nos jardins do Museu de Arte Moderna. Entretanto o evento foi 

fortemente reprimido pelas forças do Estado que intimidaram os participantes a se 

reunirem e o mesmo não chegou a ser realizado. 

Embora os homossexuais pudessem se reunir, ainda que sob o olhar da 
vigilância, em discotecas nos sábados à noite, o agrupamento num espaço 
público para reivindicar objetivos políticos, como igualdade, dignidade e 
respeito, constituía um desafio ao regime. (GREEN, QUINALHA, p. 11) 

 

Que associava esse processo de luta por direitos civis e mais respeito social 

às forças revolucionárias, que apesar de terem grande engajamento de 

homossexuais, não tinha clareza da luta por direitos empreendida pelos 

homoafetivos, naquele momento histórico, preocupando-se quase que 

exclusivamente com questões ligadas a liberdade através da tomada dos meios de 

produção e da distribuição de renda.  

Em 1978, empreendido pela mesma desejo de comunicar-se com os 

homoafetivos que moveu os fundadores do Snobb, e pela maior abertura da 

expressão popular permitida pelos militares se fundou o “Lampião da Esquina” jornal 

que tinha um viés da liberdade sexual, mas ligado ainda a temáticas da nova 

conjuntura progressista social como ecologia, machismo, discriminação racial. 

Entretanto, mesmo com uma maior abertura por parte do Estado, o jornal sofreu 

tentativas de boicote por parte do governo no que concerne a censura prévia, 
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empecilhos para a compra de insumos e até o enquadramento dos editores na “lei 

da moral e dos bons costumes”, mas o caso foi arquivado posteriormente pelo 

judiciário. 

No mesmo ano formou-se o Núcleo de Ação pelos Direitos dos 

Homossexuais que veio a ser chamado de “Somos: Grupo de Afirmação 

Homossexual” que inspirou vários outros grupos de militância de gênero pelo país 

que combatiam a discriminação promovida pelos veículos de imprensa e legitimava 

a imagem positiva dos homossexuais na sociedade. 

O esforço dos muitos militantes sociais veio a descortinar o Brasil da sua 

cruel e sanguinária ditadura e muito disso foi empreendido por homossexuais, que 

em ações individuais e em grupo livraram o povo como um todo do horror da não 

liberdade. Mesmo conseguindo vencer o medo um preço foi pago e esse foi o atraso 

da mobilização dos homossexuais pelos seus direitos em uma década, já que 

movimento internacional pelos direitos civis das pessoas LGBT´s surgia na década 

de 80 e o brasileiro veio a surgir por volta dos anos de 1990. “O regime repressivo 

atrasou o florescimento de um movimento organizado no Brasil, que só poderia 

consolidar-se amplamente nos anos 90” (GREEN, QUINALHA, p. 14). 

 

CAPITULO III: CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE E SOCIABILIDADE NA 
INTERNET  

4.1 O NASCIMENTO DA INTERNET E AS REDES CULTURAIS QUE PROVEEM 

DA REDE 

A internet nasce em 1969, nos Estados Unidos da América, no então 

denominado período da Guerra Fria15A rede que foi criada estabelecia comunicação 

digital entre os laboratórios de pesquisa norte-americanos e se chamava de 

ARPAnet (ARPA: Advanced Research Projects Agency). A denominação “internet” 

                                            

15A Guerra Fria foi o período que se compreende entre o final da Segunda Grande Guerra em 1945 e 
o declínio da União Soviética como bloco comunista que se contrapunha aos Estados Unidos, que 
representava ideologicamente o capitalismo, perdurando até o ano de 1991 quando a União Soviética 
foi dissolvida. 
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veio apenas quando a rede passou a interligar as principais universidades dos E.U.A 

internamente passando depois por um processo de internacionalização. 

A rede permaneceu exclusivamente acadêmica e militar até o ano de 1987, 

quando teve sua liberação comercial permitida pelos órgãos reguladores daquele 

país, já a World Wide Web nasce em 1991, na Suíça, pelas mãos de  Tim Berners-

Lee e tinha o intuito de disseminar arquivos ligados a acadêmia de forma mais 

rápida e simples. O Brasil, até então tinha ficado afastado desse novo processo que 

ocorria no mundo conectado, dando o primeiro passo nessa direção apenas em 

1988, através do Laboratório Nacional de Computação Científica que por meio da 

BITMET (Because It's Time Network) possibilitou a conexão do laboratório à 

universidade de Mayland (E.U.A). A princípio, como ocorreu nos Estados Unidos, a 

rede brasileira tinha funções acadêmicas, já que estabelecia ligações apenas entre 

as universidades. Apenas em 1995 o Brasil liberou a internet para os usuários 

domésticos (TAIT, 2007).  

Esses sistemas tecnológicos foram sendo apropriados pelos sujeitos sociais 

para áreas que iam além das delimitadas a princípio como acadêmicas e comerciais. 

E não apenas a utilizavam de forma passiva, mas a consumiam e a alimentavam 

como em um processo de retroalimentação clássico. Castells (2001) constrói 

academicamente isso subdividindo os sujeitos entre “produtores/usuários” e 

“consumidores/usuários” sendo os do primeiro grupo os indivíduos que trabalham 

sobre os sistemas, por esforços próprios, modificando a forma de comunicação 

mediada pela rede atribuindo-lhe novas utilidades e valores, já o segundo grupo 

também é responsável pelo trânsito modificante, mas de uma forma mais passiva, 

pois não são capazes de interagir junto aos sistemas e modificá-los, neste caso 

ficando à mercê de terceiros que são os seus produtores. “A cultura da internet é a 

cultura dos criadores de internet (…) uma construção coletiva que transcende 

preferências individuais, ao mesmo tempo em que influencia as práticas das 

pessoas no seu âmbito” (CASTELLS, 2001, p. 34). 

Segundo Castells (2001), essa efervescente “cultura da internet” é 

estruturada em quatro camadas culturais que mantêm os fluxos comunicacionais na 

rede. São elas a cultura tecnomeritocrática, a hacker, a comunitária virtual e a 

cultura empresarial. 
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A cultura teconomeritrocrática especifica-se como uma cultura hacker ao 
incorporar normas e costumes a redes de cooperação voltadas para 
projetos tecnológicos. A cultura comunitária virtual acrescenta uma 
dimensão social ao compartilhamento tecnológico, fazendo da internet um 
meio de interação social seletiva e de integração simbólica. A cultura 
empresarial trabalha, ao lado da cultura hacker e da cultura comunitária, 
para difundir práticas de internet em todos os domínios da sociedade como 
meio de ganhar dinheiro. (CASTELLS, 2001,p. 35) 

 

Todas essas culturas mantenedoras e provedoras da internet são, segundo 

o autor, marcadas pelos traços da crença no progresso humano feito pelas novas 

tecnologias e é isso que os leva a empreender, cada grupo nas suas 

especificidades, nessa direção de um progresso humano. 

 

4.2 SOCIABILIDADE EM REDE 

O processo de expansão dos serviços de internet no mundo é um fator 

incontestável, mesmo em períodos de crise do capitalismo como o vivido na 

hodiernidade os serviços se mantêm em franca propagação. Segundo o relatório 

State of Connectivity 2015, realizado pelo Facebook, em 2015, o mundo tinha 3,2 

bilhões de pessoas conectadas a rede mundial de computadores, o que representa 

um crescimento considerando os 2,9 bilhões de 2014 – um aumento percentual de 

10%. Mas ainda assim, o número de sujeitos que não têm acesso à rede mundial de 

computadores é superior aos conectados, já que eles somam 4,1 bilhões, mas 

esparasse que até 2020 esse número caia para 3 bilhões. Já em relação a 

disponibilidade de acesso a rede móvel a situação é um pouco mais confortável, já 

que 96% das localidades contam com internet 2G e a 3G está disponível ainda para 

78% das localidades. Mas, mesmo com o processo expansionista, várias regiões 

não contam com serviços de internet móvel e a soma dos seus habitantes chega a 

1,6 bilhão de pessoas que não estão inseridas no mundo das conexões, estão, por 

assim dizer, no apagão comunicacional.  

Essa nova forma de comunicar-se, como tantas outras possibilitadas pela 

revolução tecnológica, modificou os processos culturais e os sujeitos sociais, no 

processo de apropriação e esse a modificou também. É creditado a internet, como 

meio de comunicação de massas, a desvinculação, pela primeira vez, entre a 

localidade e a sociabilidade no que tange a formação da comunidade. Essa nova 

conjuntura possibilita ao sujeito a definição de padrões de ligação que vão além das 
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barreiras territoriais (CASTEELS, 2001). O que possibilita aos sujeitos conectados 

empreender, além de distintos espaços, ainda no campo amoroso e/ou sexual 

através dos instrumentos da rede mundial de computadores, mas que para além dos 

espaços convencionais como bares, praças, restaurantes e afins na web se 

diferencia por uma maior integração dos diferentes. “Pode-se, por conseguinte, dizer 

que ciberespaço tem um potencial segregador muito menor do que o espaço físico, 

pois, no último, existem fatores culturais, geográficos que são em grande parte 

abolidos no ciberespaço”. (GONÇALVES, 2000, p. 4 apud RAMALHO, 2005). 

Todavia, a sua emergência causou em muitas parcelas da sociedade, 

principalmente nos anos iniciais da internet comercial, um certo temor diante da 

condição alienante e patológica que se poderia inaugurar com a sociabilidade não 

mais essencialmente territorial (COSTA, 2005). 

Mas ao contrário do que os temerosos previam, vários estudos realizados 

nos anos iniciais e outros posteriormente não apenas desvincularam o aspecto 

doentio que se esperava, mas atestaram melhora na condição de vida dos sujeitos 

que a utilizavam. Um estudo realizado nos EUA por (KATZ, RICE E ASPDEN 2001 

apud CASTELLS, 2001) analisava a relação do uso da internet e a interação social e 

comprovou essa melhora na condição social dos analisados. O estudo foi realizado 

por telefone e analisou aleatoriamente os participantes nos anos de 1995, 1996, 

1997e 2000. 

Os usuários da internet tendiam mais do que não-usuários a se encontrar 
com amigos e ter uma vida social longe de casa, embora suas redes de 
interação social fossem mais dispersas espacialmente que as dos não-
usuários. Tanto para usuários antigos quanto para recentes, a atividade on-
line não tinha muito impacto sobre o tempo passado com a família e os 
amigos (CASTELLS, 2001, p. 101).  

 

Mas há, por outro lado, estudos que demonstram, já nos anos inciais da 

internet, que o uso elevado retiraria do sujeito os outros espaços sociais que 

geralmente eles teriam acesso. O que pode ser interpretado como uma espécie de 

saturação em decorrência do uso prolongado das plataformas de comunicação na 

rede. 

Entretanto, não se modifica apenas a subjetividade dos sujeitos, mas as 

concepções do que seria a nova sociedade, já que se migra, com a ajuda da rede e 

de outros fatores sociais, da sociedade baseada na comunidade para a em rede. 
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Sobre isso Barry Wellman (2001) apud Castells (2001) define o que seria a 

comunidade como: “Comunidades são redes de laços interpessoais que 

proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade 

social” (2001, p. 1 108). O que a coloca em distinção do que seriam as redes, e 

essas passaram de um papel secundário para o de protagonismo na nova 

conjuntura social. “As redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores 

sociais, sejam indivíduos, famílias ou grupos sociais” (CASTEELLS, 2001, p. 107). 

Que podem nesse novo momento histórico escolher os papéis de sujeito que 

querem interpretar.  

Essa construção da nova sociedade, pelo seu caráter de escolha individual, 

é cada vez mais pautada no individualismo, já que as relações estabelecidas não 

tem mais um caráter de grupo e de sociedade. Hodiernamente, o sujeito é o 

responsável pelo seu sucesso em todos os campos da vida e é ele o seu próprio 

gestor. “Essas tendências equivalem ao triunfo do indivíduo, embora os custos para 

a sociedade ainda sejam obscuros” (CASTELLS, 2001, p. 111).  

 

CAPÍTULO V: CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES SÓCIAS E DOS 

APLICATIVOS DE GEOLOCALIZAÇÃO PARA OS HOMOSSEXUAIS 

5.1 SALAS DE BATE PAPO: PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS EM REDE 

O primeiro sistema amplamente difundido de salas de bate-papo foi o IRC 

(Internet Relay Chat), desenvolvido por Jarkko Oikarnnen ainda no ano de 1988. 

Para utilizar o software o internauta necessitava da instalação de um programa 

cliente. Os usuários, ao entrarem no campo virtual, se deparavam com os “canais” 

que nada mais eram que espaços distribuídos entre as mais variadas temáticas e 

quase sempre não havia limite de participantes possibilitando uma interação entre 

muitos sujeitos que quase sempre eram desconhecidos (REZENDE, 2003).  

Os usuários além de se conectarem a um “cliente” deveriam utilizar um 

apelido que poderia ter uma variação nas cores da tipografia e os mais destacados 

poderiam se utilizar de scripts que culminariam em mais funcionalidades. Existia 

ainda a presença do moderador a fim de evitar comportamentos tidos como 

abusivos dos participantes. A não criptografia do espaço, pelo menos nos anos 

iniciais, facilitava o comportamento inadequado de muitos usuários.  
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O IRC chega ao Brasil no ano de 1995 pelas mãos dos próprios usuários 

brasileiros que já se conectavam no exterior e fundaram redes como o mIRC – o 

maior comunicador que utilizou a base do IRC chegando a ter mais de 20 milhões de 

downloads desde de 1995, ano do seu lançamento –, mas apesar da aceitação 

ampla entre os usuários nos primeiros anos a concorrência e as limitações do 

sistema foram minando o crescimento e limitando o futuro dessas redes 

(AMOROSO, 2009).  

A hegemonia começou a se desfazer com a chegada de concorrentes como 

o ICQ (I seek you), criado em 1996, por Yair Goldfinger, Arik Vardi, Sefi Vigiser, e 

Amnon Amir, que podia proporcionar aos usuários conversas entre duas pessoas 

(peer-topeer), e construir uma rede de contatos fixa bastando apenas que esses 

estivessem online para se iniciar uma conversa, mas ele não excluía a capacidade 

técnica de manter contatos com grupos grandes de desconhecidos. Outra grande 

inovação técnica era que o sistema rodava inteiro nos provedores não sendo 

necessário baixar e programar o sistema no computador pessoal, já que isso poderia 

afastar muitas pessoas leigas na computação. Por isso logo obteve sucesso 

alcançando a marca de mais de 200 milhões de usuários ativos nos seus sistemas 

no ano de 2002. O que acabou por inspirar plataformas de interatividade com o 

mesmo viés tendo como exemplos como o Yahoo! Messenger, MSN Messenger e o 

ComVC do UOL (REZENDE, 2003). 

O ICQ acabou perdendo popularidade após a criação do Windows Live 

Menssenger que era um produto do Microsoft lançado em 1999 e que terminou por 

contribuir para a venda da corporação para o grupo Mail.Ru Group. O Messenger foi 

extinto em 2013 e o ICQ acabou por migrar para as plataformas móveis através do 

lançamento do seu aplicativo (FERRARI, 2016), já o IRC continua a existir, com 

algumas melhorias como o processo de criptografia, comandos adicionais, 

protocolos de conexão que o permitem permanecer no mercado, mas de uma forma 

mais nichada sendo utilizado prioritariamente para as trocas de arquivos, buscas de 

informações e propagação de softwares livres (AMOROSO, 2009). 

 

5.2 REDES SOCIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DO MUNDO FÍSICO PARA O DA WEB 



47 

 

 

O que se conhece atualmente como sites de relacionamentos, redes sociais 

e aplicativos de sociabilidade, teve sua gênese logo no início da utilização comercial 

da internet. Como quase todo o processo de construção de conteúdo as ferramentas 

na rede passaram por modificações profundas, alguns foram extintos, mas a 

contribuição que deram na forma de categorizar e organizar esses processos de 

encontros perdura até os dias atuais e está incorporado não apenas nos processos, 

mas nos sujeitos sociais que as utilizaram e utilizam na modernidade.  

A primeira rede social que se tem notícia é a “ClassMates.com” que foi 

criada no ano de 1995 com o intuito de proporcionar aos amigos de escola ou 

faculdade novos reencontros. A rede social é paga e tem mais usuários nos Estados 

Unidos e no Canadá – e um fato interessante é que ela ainda está ativa. Os 

conceitos concebidos ali sobre redes sociais serviram de base para vários outros 

criadores que deram origem a vários outros produtos, mas o que mais fez sucesso 

nos primórdios da sociabilidade em rede foi o “Friendster” que nasce em 2002, na 

Califórnia, pelas mãos do Jonathan Abrams. Os usuários cadastrados somavam –na 

fase áurea – mais de três milhões de pessoas. A rede se diferenciava por 

proporcionar os “círculos de amigos” tendo sindo extinta por problemas técnicos e 

administrativos. Quase que concomitantemente surgia o “My Space”, no ano de 

2003, exatamente dez dias depois quase com as mesmas funcionalidades do 

“Friendster” no seu lançamento. Com o passar do tempo ela foi incorporando 

serviços multimídias – músicas, fotografias – e no ano de 2004 ultrapassou o seu 

principal concorrente.  

No mesmo ano surgiu o “Orkut” e o “Facebook”, o primeiro tinha a intenção 

de conquistar os usurários norte-americanos, mas acabou fazendo sucesso em 

nações emergentes como Brasil e Índia. No início a rede funcionava através de 

convites de usuários já cadastrados que os emitiam para os seus amigos, entretanto 

pensando mercadologicamente, isso foi abolido e passou assim, a aceitar cadastros 

sem essa prerrogativa. A rede foi reformulada desde o seu lançamento, mas nada 

que pudesse deter o sucesso do “Facebook”, pertencente a Marck Zuckerberg,. A 

rede permite, desde de 2006, a entrada de usuários a partir de 13 anos de idade. E 

possuí atualmente mais de 900 milhões de cadastrados. Outro sucesso nesse 

mundo conectado é o “Twitter” que foi criado no ano de 2006, mas obteve sucesso 

dois anos após. A rede é conhecida por permitir posts de apenas 140 caracteres, 



48 

 

 

mas faz sucesso entre os famosos e os formadores de opinião. Atualmente, a rede 

conta com mais de 140 milhões de usuários ativos. Existem ainda muitas outras 

redes, mas as que mais influenciaram e que são capazes de agregar mais 

funcionalidades são as que citamos acima (JESUS, 2012). 

 

5.3 REDES DEDICADAS À SEXUALIDADE: UMA ÓTICA VOLTADA PARA O 

INDIVÍDUO HOMOSSEXUAL 

As redes podem ainda encaminhar o sujeito a lugares no ciberespaço 

dedicados, quase que exclusivamente, a encontros amorosos e/ou sexuais. 

Podendo estes partirem para o mundo tátil ou não – dependendo do sujeito e da 

plataforma utilizada. Camargo (2013), em Consumos e Modos de Vida coloca uma 

breve panorama do ciberespaço e suas distinções no mercado sexual e dá alguns 

exemplos e as características de mercado que os distinguem. Os exemplos aqui 

citados são uma junção do que ele cita na sua obra mais os que achamos pertinente 

serem retratados dentro da lógica do autor – nos deteremos aos exemplos que 

envolvem a homossexualidade masculina, tema desse trabalho.  

É possível empreender pelos sites agenciadores de encontros que aqui foi 

representado pelo Disponível.com que diz ser, na sua publicidade, o maior site de 

relacionamento gay do Brasil com mais de 800 mil membros cadastrados do mundo 

todo. O site foi colocado no ar no ano de 2003 pelo empreendedor e programador 

Sergio Di Pietro e já passaram por lá mais de 2 milhões de homens em busca de 

parceiros (INFONET BUSINESS, 2016). O usuário a princípio não pagará para 

inscrever-se ali, mas vários serviços só estarão disponíveis mediante a assinatura16.   

É salientado em um vídeo institucional, na própria plataforma, a necessidade 

de colocar fotos, vídeos e descrições de quem você seja, já que isso vai aumentar 

as chances de encontrar parceiros, segundo os proprietários do serviço. O usuário 

conta com serviços de câmera com chat ao vivo, mensagens de texto, poderá ainda 

buscar perfis aleatoriamente ou utilizar as predefinições disponíveis na plataforma 

para encontrar parceiros. O serviço está disponível ainda nas plataformas móveis – 

                                            

16 A assinatura anual custava no dia 15 de nov de 2016 R$ 89,00. 
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android e IOS – mas ali se chama crush. O layout apresentado para os usuários do 

desktop é limpo e conta na barra superior com os links para serviços como o de 

chats por vídeo, já mais abaixo o usuário poderá selecionar através das suas 

preferências – idade, localidade, preferências sexuais – selecionar grupos de 

sujeitos através deles.  

Um mosaico com as combinações feitas a partir das predefinições estará 

logo abaixo. Ao selecionar um desses sujeitos abre-se uma nova página onde 

fotografias, idade, localidade, hobbies, dados sobre a aparência física – altura, peso, 

cor da tez, pênis – e descrições do que ele acha sobre si e pensa sobre os 

relacionamentos e junto disso o que ele pretende tanto emocionalmente dos 

relacionamentos e da aparência física do outro – tudo através de textos curtos e 

sintéticos. É importante salientar que ao clicar nas fotografias, por exemplo, elas não 

serão abertas para os usuários que não pagarem pelos serviços premium, mas 

ainda é possível o envio de mensagens de texto. A predominância de fotografias que 

evidenciam os corpos é o que marca na primeira apresentação desses homens.  

O PlanetRomeo é também um desses empreendimentos no mundo digital 

que se dedicam a sociabilidade homoerótica. A plataforma conta com 1,8 milhão de 

usuários, está em 192 países e possui tradução para 22 línguas. Essa história se 

inicia no ano de 2002, em Berlim, na Alemanha, pelo desejo do seu criador Jens 

Schmidt de facilitar o contato entre os sujeitos homoeróticos. O aplicativo pode ser 

operado tanto no desktop ou através dos aplicativos para smartphones que utilizam 

Android ou IOS.   

O cadastro no site é feito de forma simples tanto pelo e-mail ou através da 

conta pessoal do usuário do Facebook e, por meio de um questionário, que envolve 

questões de ordem pessoal – faixa etária, altura, peso, etnia, condição corpórea, 

asseio –  atrelados a localização do usuário que pode ser definida através do GPS 

(Global Positioning System) ou de uma marcação no mapa feita manualmente pelo 

próprio usuário. Esses dados serão cruzados e os possíveis parceiros ideais serão 

apresentados. Existe ainda o serviço Plus que é pago.  

Atualmente, a plataforma é administrada pela empresa PlanetRomeoBv, em 

Amsterdam, enquanto na Erasys GmbH, em Berlin, cuida da manutenção e do 

desenvolvimento de softwares. A divisão das operações se deu em decorrência das 
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novas leis na Alemanha que dificultavam a veiculação de material de nudez, sendo 

cerca de 70 funcionários divididos entre 15 nações. O grupo, desde de 2009, conta 

como uma fundação que se dedica a promoção da igualdade de gênero e outras 

temáticas ligadas ao público LGBT no mundo. Essa é uma das premissas 

expressadas dentro dos valores da organização. Isso se colocou quando a 

companhia mudou de nome, pois antes se chamava-se GayRomeo, mas pela 

bloqueio do termo gay em vários países na internet o nome foi modificado. Sendo 

essa também uma posição corporativa que visa a expansão em médio e longo prazo 

das operações. 

Os sujeitos românticos, segundo o autor, podem apostar nos sites de 

relacionamentos aqui representados pelo “Be 2”. O site foi criado na Alemanha, em 

2004, por Robert Wuttke empresário do setor tecnológico. “A essência do site é um 

questionário psicográfico, preenchido pelo usuário quando se cadastra e relacionado 

a dimensões da personalidade, tais como: razão, emoção, tradição e inovação, 

timidez, individualidade, capacidade de doar-se ao outro” (CAMARGO, 2015, p. 57). 

Através desses questionários se promete proporcionar combinações ideais entre os 

sujeitos.  Atualmente, o site conta com mais de 9 milhões de inscritos e tem uma 

predominância acima dos 50% dos inscritos –em 2013, quando os dados foram 

coletados pelo autor, o site contava com mais de 30 milhões de cadastrados. As 

combinações aqui, apesar da supremacia estatística feminina, podem ser feitas por 

homens em busca de homens. Camargo (2015) fala do imperativo comercial na 

comunicação do direcionamento feito pelos mesmos para mulheres mais maduras.  

Há ainda os sites agenciadores de traição que aqui foram representados 

pelo “Extraconjugais.com” que está presente em Portugal e no Brasil e proporciona 

encontros extraconjugais com descrição para os interessados, mas é apenas um em 

um mar de sistemas na rede dedicados a essa temática. 

 

5.5 APLICATIVOS DE GEOLOCALIZAÇÃO PARA ENCONTROS HOMOERÓTICOS 

 

Dentro desse mercado da mediação dos afetos e sexualidades o progresso 

mais recente se deu através dos aplicativos de encontros. Eles unem os 

questionários sociológicos, fotografias dos pretendentes, os chats e a localização 
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geográfica por meio do GPS (Global Positioning System) pra empreender na busca 

pelo par ideal.  Mas isso só pôde se concretizar pelo avanço na tecnologia dos 

microchips computacionais, uma maior cobertura de internet móvel e o 

barateamento dos smartphones. Com isso os aplicativos de encontros como o 

Grindr e o Sruff puderam se disseminar com maior facilidade e serem casos de 

sucesso no mercado mundial. 

 

5.5.1 Grindr 

O Grindr foi concebido pelo israelense Joel Simkhai ainda no ano de 2009 e 

logo fez sucesso entre os homossexuais, bissexuais e homens à procura de sexo 

com outros homens. O título do aplicativo significa moedor e é isso que para alguns 

ele é: um moedor de desejos (COUTO, SOUZA, NASCIMENTO, 2013). Na sua 

descrição do Google Play os proprietários afirmam ter mais de 2 milhões de usuários 

ativos no mundo que estão distribuídos em mais de 196 países. Apesar de não ser 

pago – a princípio – ele tem alguns extras na sua versão “Xtra”17. Para aqueles que 

não querem pagar o aplicativo mostrará “apenas” 100 rapazes e permitirá 

conversas, trocas de fotos, personalização de busca, bloqueios e mais algumas 

outras funcionalidades. Entretanto, para aqueles que investirem na versão paga 

poderão ver o triplo de homens do que aqueles que não pagaram e favoritar 

ilimitadamente além de outros benefícios.  

Vale ressaltar que o aplicativo está disponível nos principais sistemas 

operacionais dos smartphones como o IOS, Android e Blackbarry sendo uma opção 

fácil para quase todos os usuários de dados móveis. É necessário atribuir um nome 

a conta “um nick”, uma descrição sobre o usuário e fotografias que darão a primeira 

impressão aos outros usuários. Já instalado ele fará buscas através da 

geolocalização dando sempre preferência para os sujeitos mais próximos – o que 

facilitará os encontros – e é uma das suas principais características de diferencial de 

mercado. O layout da tela inicial apresentará aos usuários um mosaico com os 

homens mais próximos sendo necessário apenas um toque sobre eles para 

                                            

17 A versão Xtra custa $ 47,88  dólares no pacote anual o que convertido para real daria R$ 162,14. 
Essa conversão foi feita no dia 19 de novembro de 2016 com o dólar comercial custando  R$3,38. 
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poderem começar uma conversa que poderá ser recheada com a troca de 

fotografias. Aqueles sujeitos mais próximos poderão ser favoritados para não se 

perderem entre as tantas outras opções. E para uma maior segurança as conversas 

poderão ser arquivadas.  

E apesar de toda a efervescência no mercado o Grindr manteve-se como o 

maior aplicativo homossexual de encontros. O portal G1 citando o “The New York 

Times” relata que após a aquisição de 60% das ações no ano de 2016 do grupo por 

uma empresa chinesa a Beijing Kunluk Tech o aplicativo está cotado em R$ 155 

milhões de dólares. O valor é justificável, já que mais de 2 milhões de pessoas 

passam mais de 54 minutos em suas plataformas diariamente – abrindo margem 

para uma maior exploração da publicidade. Simkhai afirmou que a aquisição só foi 

possível pelo desejo de expansão rápida dos negócios que culminará em milhões de 

novos usuários.  

 

5.5.2 Scruff 

O Scruff é um aplicativo para os encontros homossexuais, fundado no ano 

de 2010 pelos empreendedores Jason Marchant e Johny Sruff está disponível para 

downloads em smartphones que utilizam os sistemas IOS e Android. Ao entrar o 

usuário fará um login que terá que conter uma fotografia e sua localização, que 

poderá ser de uma cidade indicada pelo usuário ou por uma identificação do sistema 

do GPS do aparelho. Outras informações complementares pessoais como peso, 

altura, idade, aparência física darão ao sistema mais possibilidades de encontrar o 

par ideal. Feito isso um mosaico contendo vários perfis será apresentado na tela. É 

importante frisar que na parte superior alguns filtros estarão disponíveis sendo um 

deles de localidade – aparecerão os sujeitos mais próximos geograficamente – outro 

será um filtro personalizado pelo usuário que poderá empreender sua busca através 

dos nomes dos homens pretendidos, atributos físicos e sociais variados que 

dependendo da versão utilizada serão mais vastos. Há ainda a possibilidade de ver 

os sujeitos em uma lista global. Ao selecionar uma pessoa dentro do mosaico além 

da fotografia terá uma lista de atributos e pretensões do que aquele homem espera.  

Segundo sua descrição na Apple Store o app já possuí no ano de 2016 mais 

de 10 milhões de usuários em contas ativas e é também o mais bem avaliado em 
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pesquisa da APLAUSE. A pesquisa foi feita com mais de 1 milhão de usuários que 

compararam os 97 aplicativos de encontros mais populares na loja de aplicativos da 

Apple nos Estados Unidos. A assinatura do serviço anualmente custa $40,99 que 

convertidos para real dá a soma de cento e trinta e oito reais e oitenta e um 

centavos, (R$ 138,81)18 

 

CAPÍTULO VI: CARACTERIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS SITES E OS 

APLICATIVOS DE SOCIABILIDADE. UMA CONSTRUÇÃO TEÓRICA DA SUA 

USABILIDADE E CARACTERIZAÇÃO DOS MESMOS 

6.1 O SUJEITO DA HIPERMODERNIDADE E AS REDES 

O novo campo que se abriu na contemporaneidade – como visto acima – 

está diretamente ligado a uma nova fase da humanidade que não está fundada 

apenas na emergência das novas tecnologias, mas, sobretudo em uma nova forma 

de conceber a sociedade que coloca cada vez mais em evidência o sujeito em 

detrimento da comunidade. Esta passa cada dia mais a uma condição subalterna, já 

que não delimitará a condição de vida do sujeito, pois ele é o seu próprio senhor. 

Sendo essa uma condição recente, pois nas sociedades tradicionais os sujeitos 

deveriam corresponder seus anseios e demandas, cabendo apenas a incorporação 

do seu papel social que deveria ser cumprido sem hesitação. 

Os tempos hipermodernos indicam uma valorização do individualismo e do 

hedonismo, elevando tais conceitos à exacerbação do eu. (…) O direito ao corpo, ao 

afeto e aos usos do sexo para além da reprodução humana, valorizando o prazer 

individual e o orgasmo marcam essa nova fase histórica (REZENDE; COTTA, 2015, 

p. 349). 

As concepções de valor e de investimento não se dão em torno do bem 

comum, mas no gozo individual que, para muitos, refletirá no bem coletivo, mas esse 

não é o cerne dessa nova concepção social, mas um adicional que não se sobrepõe 

ao interesse privado. Gilles Lipovetsky, em entrevista a Carla Ganito e Ana Fabíola 

                                            

18 Os valores foram convertidos no dia 19 de novembro de 2016 quando o dólar comercial estava 
custando R$ 3,38. 
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Maurício diz que a hipermodernidade se firma em três bases e essas são as 

responsáveis pelas mudanças que ocorrem hodiernamente, sendo elas o mercado, 

a tecnociência e a cultura individualista democrática que propagam e impulsionam 

essa nova forma de ser. Um mundo cada vez mais global, homogenizado, 

competitivo e individualista está a se produzir. Os sujeitos produtores e produtos 

dessa nova ordem têm “uma nova consciência, feita de indeterminação e flutuação” 

(LIPOVETISKY, 2005 apud GONÇALVES, 2011). O núcleo desta nova vida está na 

individualidade, ou seja, no seu “Eu”. O passado e o futuro não são mais relevantes 

nessa nova condição, pois a centralidade se faz no presente e os investimentos se 

dão na esfera do privado, sendo essa digna das mais altas aplicações em busca do 

si mesmo (GONCALVES, 2011).   

Não sendo diferente no que concerne a busca pelo prazer, em específico no 

campo da sexualidade e/ou amoroso, expressando-se cada vez mais através das 

mediações das redes. Mas para que possam ser exitosos em suas buscas devem 

atentar para suas posturas como atores na web. Sendo o marco firmador nessa 

conjuntura a visibilidade.  “É preciso ser ‘visto’ para existir no ciberespaço. É preciso 

constituir-se parte dessa sociedade em rede, apropriando-se do ciberespaço e 

constituindo um ‘eu’ ali” (Efimova, 2005 apud RECUERO, 2009). Isso depende da 

mídia social utilizada, será a expressão do Eu do sujeito, poderá trazer para ele 

impressões dos outros participes salutares ou deletérias tudo a depender da forma 

como são colocadas. 

Donath (2000) aponta que grande parte do processo de sociabilidade está 
baseada nas impressões que os atores sociais percebem e constroem 
quando iniciam sua interação, baseada nos estudos de Simmel. Essas 
impressões são em parte construídas pelos atores e em parte percebidas 
por eles (Goffman, 1975) como parte dos papéis sociais (RECUERO, 2009, 
p. 29)  
 

 Construir esse sujeito fora de si, no campo cibernético, para que possa 

elevar o Capital Social pessoal – abordaremos esse ponto a seguir – é o grande 

desafio dos sujeitos interligados. É esse o grande paradigma dessa construção 

interna que se faz na exterior e no interior concomitantemente. E dependerá 

diretamente das conexões e laços estabelecidos na rede, já que é necessário se 

apropriar de maneira adequada para atuar em cada veículo midiático, mesmo que a 

princípio todos que estejam na rede pareçam similares. 
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6.1.1 Conexões e laços no virtual 

 O primeiro grande diferencial dessa nova forma de comunicar-se é a 

mediação através do computador e seus desdobramentos tecnológicos que 

possibilitam ao homem uma interpretação mais acurada da sua conduta. 

Selecionando o que será evidenciado e soterrando o prejudicial, sempre levando em 

consideração que tipo de mensagem se quer propagar. Há, nessa nova lógica 

comunicacional, uma infinidade de ferramentas dispostas na rede que possibilitam, 

cada qual a sua maneira, uma forma própria de comunicar-se com os seus códigos 

de linguagens e posturas aceitáveis e reprováveis que são, na maioria das vezes, 

levadas em consideração pelos seus usuários.  

 Essa interação se dá no ciberespaço de forma síncrona ou assíncrona. 

Na primeira, os comunicantes trocam mensagens em tempo real e se comunicam 

como se estivessem frente a frente, um exemplo são as salas de bate-papo e as 

videochamadas, já a assíncrona é o inverso, pois não pressupõe respostas rápidas 

e em tempo real, tendo como exemplo o e-mail que, em geral, os usuários 

respondem com um maior tempo do que uma mensagem no chat, por exemplo. 

Para além do tempo das respostas essas interações se dividirão entre uma 

interação mútua e interação reativa 

[…] interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes 
e processos de negociação, em que cada interagente participa da 
construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a 
interação reativa é limitada por relações determinísticas de estímulo e 
resposta (PRIMO apud RECUERO, 2009, p.32).  

 A reativa é a que menos proporciona laços aos sujeitos, já que a 

decisão, muitas vezes, é de entrar ou não em contato com aquele conteúdo 

midiático e não há uma troca interativa. Todavia, a de interação mútua é mais rica 

em se tratando de laços interativos, pois proporciona trocas de conteúdo e de 

singularidades que não são possíveis na última e são essas que constituem os laços 

na rede. Sendo essa ideia de relação em rede não condicionada ao seu conteúdo 

(RECUERO, 2009). Ao passar por um processo de institucionalização as relações 

podem ser denominadas de laços. “Laços são formas mais institucionalizadas de 

conexão entre atores, constituídos no tempo e através da interação social” 

(RECUERO, 2009, p. 38). Havendo dentro desse variações conceituais como os 

laços relacionais, de associação, fortes, fracos e multiplexos que constituem a 
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miríade das comunicações não apenas na rede, mas em todos os ambientes 

comunicacionais.   

 

6.1.2 O Capital Social 

A primeira menção ao Capital Social surge ainda na década de 1980 pelos 

esforços intelectuais de Bourdieu e outros autores que buscaram elucidar a dinâmica 

que rege esse campo. A elucidação feita por Bourdieu passa por três aspectos 

basilares que são os elementos constitutivos; as benesses adquiridas pelos sujeitos 

inseridos nos grupos ou redes e como ela se mercantiliza. O Capital Social é 

constituído por dois elementos fundamentais que são as redes de relacionamentos e 

a qualidade e quantidade de recursos pertencentes a essas.  

O primeiro elemento, na definição do autor, trata do capital social como um 

agregado de recursos atuais ou potenciais que se ligam diretamente a uma rede de 

relações institucionalizadas de reconhecimento e de interreconhecimento mútuo. As 

trocas feitas dentro desse grupo não se dão apenas como compartilhamentos de 

relações objetivas, ou do mesmo espaço econômico e social, mas também estão 

nas trocas simbólicas feitas naquele meio e essas dão ao sujeito um sentimento de 

pertencimento   – como por exemplo, em escolas e clubes. O segundo elemento 

constitutivo diz respeito à quantidade e à qualidade de recursos do grupo que 

condicionam o capital social do indivíduo, mas sobretudo está na extensão da rede 

de contatos deste – que são os sujeitos que podem ser mobilizados por aquela 

pessoa – sendo estas pessoas possuidoras de capitais diversos aos quais ele se 

conecta e acaba por se estabelecer e se beneficiar. É importante destacar que 

apesar do Capital Econômico ser o produtor dos outros capitais o Capital Social 

pode ser transformado em Capital Econômico ou mesmo em Capital Cultural 

(CAZELLI, 2005).  

Todavia, por tratar-se de um capital é como os outros, passível de 

acumulação e, por assim ser, alvo de disputas entre os seus membros.  “(…) as 

chances que os agentes têm de acumular ou de reproduzir capital social dependem 

de sua posição dentro do sistema de estratificação” (ORTIZ, 1983 apud CAZELLI, 

2005, p. 43). Bourdieu (1997) citando Cazzelli (2005) traz o conceito de campo para 

definir esse espaço onde os sujeitos disputam esse capital. O ponto fundamental 
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aqui é a distribuição irregular do quantum social – capital social – o que leva a certos 

sujeitos serem possuidores de uma menor capacidade competitiva enquanto outros 

estão largamente em vantagem. Esses podem querer perpetuar o status quo – se 

esses forem os beneficiados – ou modificá-lo para que atinjam uma condição mais 

suportável dentro do sistema.  

Mas para o autor irão existir para além dos conflitos e turbulências de uma 

relação ampla dentro da sociedade um mecanismo que atua como um perpetuador 

do processo que ele chama de habitus. Ele é a ação do passado que tende a 

orientar a ação do presente. “(…) o habitus é produto das relações sociais, ele tende 

a assegurar a reprodução das mesmas relações objetivas que o engendram” 

(CAZELLI, 2005, p. 43). Os princípios internalizados por aqueles sujeitos sociais 

serão deliberados através das suas ações como mantenedores das condicionantes. 

 

CAPITULO VII: O TINDER E A CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE NA 

MODERNIDADE 

 

7  A CONSTRUÇÃO DO TINDER COMO APLICATIVO DE SOCIABILIDADE.  

7.1 A HISTÓRIA DO TINDER 

O Tinder é um aplicativo de geolocalização concebido para proporcionar 

encontros entre usuários cadastrados em sua plataforma estando disponível para 

dispositivos móveis que operam os sistemas Android e IOS. O aplicativo foi criado 

no ano de 2012 por Sean Rad, na época com 25 anos, em Los Angeles, Califórnia, 

E.U.A., em uma encubadora de novos produtos pertencentes ao grupo empresarial 

Match Group1.O novo produto primeiro foi disseminada entre os universitários norte-

americanos e está na atualidade em expansão.  

O Tinder conta com mais de 25 milhões de usuários ativos – que o utilizam 

pelo menos uma vez ao mês –, e fazem em média 146 avaliações de perfis por dia, 

sendo o Brasil o segundo maior mercado, ficando atrás apenas do norte-americano. 

O Match Goup atualmente é dono de mais 43 marcas que estão relacionadas à 

busca por pares amorosos e/ou sexuais na internet tendo um faturamento anual que 

passa da casa de 1 bilhão de dólares sendo o maior conglomerado do mundo nessa 
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área. No ano de 2015 o grupo abriu seu capital na Bolsa de Valores Americana. O 

faturamento anual do Tinder está em volta dos 57 milhões de dólares, estimativa 

feita pelo banco Goldman Sachs prevê que até 2018 esse valor possa se aproximar 

dos $300 milhões de dólares (KOJIKOVSKI, 2016).  

Atualmente, segundo informações da empresa são 196 nações que contam 

com o serviço do aplicativo e o dão números muito representativos como 1,4 bilhão 

de avaliações ao dia, 26 milhões de combinações diárias somando um total de mais 

de 10 bilhões. 

 

7.2 USABILIDADE DO APLICATIVO 

Para ter acesso ao aplicativo o usuário necessita de uma conta no 

Facebook, pois de lá se retirará as informações necessárias para operacionalizar o 

sistema como fotografias, idade, função social, nome e preferências já listadas na 

rede social. Mas a informação mais relevante nisso tudo é a localização do usuário. 

Por meio do sistema de geolocalização atrelado as predileções o algoritmo dará a 

combinação do parceiro ou parceira ideal, mas antes disso é preciso configurar 

algumas preferências como se deseja encontrar homens ou mulheres, a faixa etária 

pretendida – 18 a mais de 55 anos –, área de busca em quilômetros – os valores 

vão até 161 km de distância – e assim já se pode interagir na rede.  

Desta forma, aparecerão as primeiras combinações na tela do smartphone 

onde estarão disponíveis as fotografias – em alguns casos os usuários não as 

disponibilizam – e as preferências. Pode-se assim dar um like que pode ser feito por 

meio de um botão na tela ou ainda deslizando para a direita indicando o interesse e 

o deslike que será feito por meio de um botão específico ou deslizando a fotografia 

na tela para a esquerda. A combinação só é feita se os dois se escolherem e isso é 

chamado de match e quando isso ocorre abre-se um chat para conversa entre os 

dois.  

Existe ainda a possibilidade de dar um SuperLike que mostrará para o outro 

usuário o seu interesse por ele, mesmo sem essa combinação ter sido feita antes. 

Esse serviço está restrito a uma combinação ao dia para os não assinantes do 

serviço pago. O Tinder Social é outra possibilidade dentro do aplicativo que busca 

permitir encontros entre grupos de amigos, no máximo três, e funciona da mesma 
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forma que o serviço individual. A nova ferramenta foi implementada ainda no ano de 

2016 e está disponível para usuários de alguns mercados como o Brasil.  

Mas o serviço pode ser acrescido de mais algumas funcionalidades, 

entretanto esse adicional deverá ser pago pelo usuário e o valor anual da assinatura 

é de cento e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos (R$ 175,56)19. O 

serviço é denominado Tinder Plus e oferece alguns serviços como Passaporte, que 

é a possibilidade de migrar a localização do usuário para outra localidade sendo 

muito utilizada por pessoas antes das viagens para poderem firmar contatos antes 

mesmo de chegar ao destino; o voltar, que permite aos usuários pagantes 

reavaliarem aqueles perfis descartados e os SuperLikes sem restrições. O serviço 

de assinatura anual ainda permite ao usuário ter acesso ao Boost que é uma 

configuração que coloca aquela conta em evidência entre todos os sujeitos do seu 

raio de acesso durante trinta minutos e que segundo o Tinder proporciona dez vezes 

mais matchs, mas esse extra só estará disponível uma vez a cada semana. 

Comprando em separado cada Boost custará doze reais e noventa e nove centavos 

, (R$ 12, 99) . 

 

Figura 1: Exemplo do Tinder e seus Boosters 

 

7.3 CONSTRUÇÃO SOCIAL DO TINDER NA SOCIEDADE 

                                            

19 O valor é para a assinatura anual e corresponde a consulta feita no dia 25 de novembro de 2016. 
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As formas de interação presentes em uma sociedade são fruto de toda uma 

construção histórica por demais complexa e passa por constantes modificações. A 

realidade hodierna é resultado das relações construídas no passado e por interesses 

particulares e públicos do presente, por isso apesar de toda a espetacularização dos 

processos que envolvem os aplicativos de geolocalização e a sua alteridade diante 

das normas e constituições eles são parte sim de todo o processo e não se desviam 

grandemente dele. Não sendo um choque nem muito menos uma revolução.  

A cultura pós-industrial, a presente, está entrelaçada com as mídias digitais 

e essas a modificam em um processo ininterrupto. Essa sociedade multicultural é, ao 

mesmo tempo, mais individualista e mais aberta as liberdades individuais. 

Entretanto, apesar de já conceber sujeitos como os homossexuais ela ainda mantém 

como valores nobres a heterossexualidade, dos brancos e das classes como 

norteadores de todos os outros (MISKOLCI, 2014). É nessa historicidade que os 

aplicativos de encontros vão se construir e produzir valor e significado social entre 

os sujeitos e para os indivíduos.  

Desta forma, buscaremos aqui elucidar, com todas as nossas limitações, a 

interferência e a produção de sentido nos usuários dessas mídias na cidade de 

Mossoró-RN, com foco nos sujeitos homossexuais masculinos. 

 

CAPÍTULO VIII: A BUSCA DE PARCEIROS ATRAVÉS DO TINDER: UMA 

CONSTRUÇÃO DE RELATOS PARTINDO DAS MINHAS ENTREVISTAS 

 

8.1 CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

Desenvolvemos na construção desta monografia duas pesquisas, uma de 

caráter quantitativo e outra de caráter qualitativo. A primeira, foi feita pela internet 

através de um questionário online que identificou os padrões de comportamento dos 

usuários e não usuários de aplicativos de sociabilidade. A segunda, foi feita com 

usuários homens que buscavam relacionar-se afetivamente e sexualmente com 

iguais no Tinder e foi feita por meio de entrevistas semidirigidas. Ambas as 

pesquisas foram feitas no segundo semestre de 2016.  
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A primeira, por se tratar de um documento compartilhável no ciberespaço 

teve uma repercussão, mesmo que pequena, em indivíduos fora do Estado do Rio 

Grande do Norte – localidade onde está presente a Universidade e em 

consequência o autor da referida –, o que confere um resultado mais amplo, mesmo 

que em uma amostra pequena, da visão que os usuários dessas plataformas tem da 

mesma. Ao todo, foram respondidos cento e setenta e cinco questionários que 

contaram com a colaboração de diversos sujeitos residentes em vários Estados da 

Federação e de diversas orientações sexuais que puderam colocar suas 

impressões, mesmo que apenas ao final em uma questão ampla, sobre sua visão 

holística do processo. 

A segundo, foi feita com três homens residentes na cidade de Mossoró que 

buscavam parcerias amorosas e/ou sexuais masculinos mediadas pelo Tinder e 

outros aplicativos na cidade e região. É importante salientar que eles foram divididos 

por faixas etárias para que pudéssemos proporcionar uma visão mais ampliada 

sobre o produto. Dois dos entrevistados se consideram homossexuais, e o outro 

bissexual, entretanto o foco dado aqui é nos homens que buscam parcerias 

amorosas duradouras ou furtivas com iguais, este não sendo um identificador de 

condição de gênero que não abordaremos nesse texto.  

A abordagem feita abaixo unirá as duas pesquisas, mas o suporte maior 

será dado por aquelas respostas dadas na qualitativa pela sua capacidade maior de 

ser trabalhada de forma mais conceituada. 

 

 

8.2 ENTREVISTAS QUALITATIVAS E DADOS QUANTITATIVOS A CIDADE DE 

MOSSORÓ COMO CONTEXTO 

Os sujeitos entrevistados, três ao todo, residem na cidade de Mossoró no 

Rio Grande do Norte-RN, no interior do Nordeste brasileiro. A cidade tem, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uma população 

estimada para o ano de 2016 de 291.937 mil habitantes e é a segunda maior cidade 

do Estado. Sua economia, ainda segundo o Instituto, está firmada em três bases que 

são a Agropecuária, Indústria e os Serviços, mas esses superam os números dos 

demais largamente, já a renda perca pita está abaixo da média brasileira, enquanto 
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nacionalmente ela esteve no ano de 2013 – indicador mais recente disponibilizado 

para pesquisa no IBGE – em R$ 26. 445, 715 reais anuais em Mossoró ela ficou em 

R$ 23. 325, 08 no mesmo período. Ainda assim, é o “polo universitário” do sertão 

Potiguar tendo duas Universidades Públicas – Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte- UERN, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA – e 

várias outras privadas que se firmam nela pela sua localização entre Natal, capital 

do RN, e Fortaleza a capital do Ceará.  

Para melhor compreensão e abrangência os sujeitos foram divididos em 

faixas etárias – isso também ocorreu na pesquisa qualitativa e foram as mesmas 

faixas colocadas na quantitativa – a primeira é de 18 a 24 anos de idade; a segunda 

é de 25 a 30; a terceira é de 31 a 40 e a quarta é de 41 anos de idade acima. É 

importante salientar que apenas três faixas foram contempladas por nossas 

entrevistas, neste caso ficando de fora os sujeitos que tem 41 anos ou acima disso. 

Chamaremos nossas personagens por nomes fictícios, pois alguns mantêm sua 

sexualidade em sigilo e isso poderia causar transtornos irreparáveis que não 

queremos que aconteça.  

Abraão tem 38 anos, branco, nível superior, homossexual e de classe média; 

Elias tem 27 anos, mestiço, nível superior, bissexual e de classe média e por último 

Daniel que tem 19 anos, branco, universitário, homossexual e também de classe 

média. As perguntas feitas a eles foram essencialmente as mesmas, mas, conforme 

as respostas iam sendo dadas o entrevistador retomava outras questões em busca 

de um aprofundamento maior no que atribuía ser importante para o entendimento da 

problemática. Colocaremos aqui apenas os principais pontos, os que consideramos 

mais relevantes. Ao final, estarão em apêndice as entrevistas transcritas bem como 

os resultados do questionário. 

 

8.2.1 O Tinder como referencial numérico de usuários 

Todos eles utilizam aplicativos de sociabilidade e por isso foram escolhidos 

para responder as nossas indagações. Em sabendo que já eram usuários do Tinder 

perguntamos: “Quais aplicativos além dele eram utilizados? 

Daniel, 19, respondeu: Eu já usei um chamado Growlr  que é só pra ursos, 
mas eu não o utilizo aqui em Mossoró. Aqui é horrível de utilizar, pois 
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existem pouquíssimos usuários e os que o utilizam são meio estranhos 
(Daniel, 19 anos, entrevista em 12 de nov. 2016).  

Elias, 27, respondeu: Eu utilizei alguns, mas o que estou utilizando mesmo 
é o Tinder. Eu também já dei uma olhada no Scruff , mas não fiquei por 
muito tempo. No Tinder tem mais gente. É mais fácil (Elias, 27 anos, 
entrevista em 7 de nov. 2016).  

Abraão, 38, respondeu: Já usei vários, mas gosto do Tinder. Eu tenho o 
Scruff e Grindr para ocasiões estratégicas – fora daqui. Fora eles são mais 
objetivos do que os caras daqui indo direito ao ponto (Abraão, 38 anos, 
entrevista em 27 de out. 2016). 

 

Essa mesma pergunta também foi feita no questionário enviado pela 

internet, mas nesse caso sobre qual aplicativo era utilizado por eles e as respostas 

foram: Tinder 89,5%, Badoo 15,8%, Grindr 12,6%, Hornet 10,5% Scruff 9,5% 

seguido por outros com 7,4%. Sendo expressiva a maior penetração do Tinder nos 

usuários que responderam ao questionário, já que é mais aberto e menos 

segmentado que os outros. Aplicativos como o Grindr e o Scruff são direcionados ao 

público homossexual e, desta forma, tem menos possibilidades numéricas de 

concorrer. Apesar de serem produtos a mais tempo no mercado – o Grindr foi o 

primeiro aplicativo de encontros a se utilizar da geolocalização para encontrar 

parceiros ainda em 2009 – o não direcionamento da comunicação do Tinder para um 

público em específico e o número menor de sujeitos em busca de sexo e encontros 

com parceiros do mesmo pode ser uma explicação para o maior sucesso do que os 

outros, mesmo sendo mais recente. Os seus números também reforçam a sua 

escolha como objeto de pesquisa nesse trabalho dando uma maior liberdade. 

 

8.2.2 Corpos sujeitos sociais e a escolha dos parceiros: a heteronormatividade 

nas minorias como norma compulsória 

Existiu e existe em boa parte das sociedades um imaginário do que é belo, 

mas o que se presencia na sociedade ocidental contemporânea é o protagonismo 

dos corpos disciplinados. Essa construção se dá há dois séculos e cada vez mais 

individualiza e premia aqueles que são capazes de introduzir em si o ideal de beleza 

dominante. O corpo é tido cada dia mais como uma ferramenta para alcançar os 

modelos ideias que são disseminados pelos veículos de comunicação e educativos. 

Esse ideal é cada vez mais difícil de ser alcançado, pois é necessário cada vez mais 

disposição física e de tempo (MISKOLCI, 2006).  
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Para além do corpo, que é introjetado de valores externos a si, o sujeito e 

sua subjetividade também é impactado, pois precisa cada vez mais da autodisciplina 

e do autogoverno para se capitalizar. “Trata-se da formação de um sujeito que se 

autocontrola, autovigia e autogoverna. Uma característica fundamental dessa 

atividade é a autoperitagem. O eu que se pericia tem no corpo e no ato de se 

periciar a fonte básica de sua identidade” (ORTEGA, 2002 apud MISKOLCI, 2006, p. 

682).  Dentro desse contexto dos corpos e das subjetividades dos sujeitos 

perguntamos as nossas personagens Abraão, Daniel e Elias o que os faria escolher 

alguém nos aplicativos, e na linguagem do Tinder o “combinar” com alguém e 

esperar o almejado “match”. 

Abrão, 38, respondeu: Uma conversa agradável e depois o físico e claro, se 
fizer um sexo bom será perfeito (Abraão, 38 anos, entrevista em 27 de out. 
2016).  

Elias, 27, respondeu: Eu olho as fotografias primeiro. Gosto de caras com 
cara de menino. Saca como é? (Elias, 27 anos, entrevista em 7 de nov. 
2016).  

Daniel, 19, respondeu: Geralmente, a aparência sempre vai influenciar de 
qualquer forma. Mesmo você não querendo de alguma forma ela vai te 
influenciar. A primeira vista é a aparência, mas depois quando eu estou 
olhando o perfil da pessoa a primeira coisa que faço é ler pra ver o que ela 
escreveu lá para saber se ela fala coisas interessantes. A idade pra mim 
também importa. Eu gosto de cara mais velhos (Daniel, 19 anos, entrevista 
em 12 de nov. 2016). 

 

É interessante observar que em todas as respostas, mesmo que de forma 

lateral, a aparência foi citada. Sabemos ainda que nossas personagens se 

interessam por sujeitos masculinos e a aparência adequada na sociedade em que 

estão imersos passa pela heteronormatividade e heterossexualidade, mesmo que 

essa última não se confirme ela é tida como capital social por muitos sujeitos 

homoafetivos ou que apenas se envolvem sexualmente com homens e não se 

consideram homossexuais. Existe por trás disso “(…) uma ética masculinizante que 

se rebate, não apenas nas atitudes, nas práticas, mas, também, no plano simbólico 

(…)” (SABINO, 2000 apud MISKOLCI, 2006, p. 684).  

Sobre esse ideal masculino que está calcificado na sociedade, em uma das 

respostas, nesse caso foi dada espontaneamente por Abraão, 38, sobre o ideal  de 

sujeito que os seus pares procuravam e que ele acha não corresponder a estes 

anseios. Essa idealização corresponde a uma gíria “O Príncipe”. Disse ele em 

referência a isso: “um cara bonito, “tipão”, “pauzão” de acordo como o imaginário 
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deles. “Se o pênis for grande eles querem logo casar.” Descreve assim, de forma 

quase lacônica, o ideal do homem e esse serve para todos os homens, inclusive os 

homossexuais. Sendo ele mesmo, preterido, muitas das vezes, por não alcançar 

esse ideal tão desejado.  

O inverso dessa construção masculinizante é o feminino e esse não está 

ligado compulsoriamente ao corpo feminino, pois ela pode se apresentar – e se 

apresenta – em figuras notoriamente masculinas de forma contínua, intermitente e 

esporádicas. Sobre esses corpos masculinos que se apresentam fora da norma 

vigente perguntamos. E a questão dos mais afeminados? Como você reage a isso e 

se considera ser afeminado? 

Eu não namoraria pois não atrai. Não, não me acho (Abraão, 38 anos, 
entrevista em 27 de out. 2016).  

Eu não me acho afeminado. Eu não gosto muito pra namorar, mas não 
tenho problema. Meus amigos são, mas não todos e nem perto da minha 
família. Mas não tenho problema. Os caras com cara de macho são mais 
tesudos. É massa (risos) (Elias, 27, entrevista em 7 de nov. 2016).  

Eu acho que eu tenho um pouco de feminilidade, sim. Eu não me incomodo, 
mas nem sempre vai ser algo que eu vou levar em consideração. As 
pessoas que eu gostei não eram (afeminadas), mas isso não é uma regra 
para mim. Se eu gostar isso não será levado em conta (Daniel, 19 anos, 
entrevista em 12 de nov. 2016). 

 

Tanto Abraão e Elias, os mais velhos neste questionário, rejeitaram de forma 

mais incisiva a sua ligação ao feminino. Essa que é desprezado por não fazer parte 

da norma, já Daniel o mais jovem parece não se importar em ser considerado mais 

“feminilizado”. Abraão e Elias também são aqueles a negarem o relacionamento com 

os sujeitos mais femininos. Novamente, Daniel parece ser mais aberto a esse tipo de 

condição. É importante lembrar que os avanços nas políticas de inclusão dos 

sujeitos homossexuais é recente e que até bem pouco tempo os homoafetivos eram 

marcados pelo estigma da epidemia de AIDS – que se atribuiu a esses sujeitos 

durante muitos anos. Essa negação das nossas personagens mais velhas indica 

uma resposta ao estigma que querem afastar de si – apesar de ainda serem sujeitos 

jovens e não estarem sexualmente ativas na epidemia, mas foram ensinados e 

condicionados a fazerem essa atribuição. 

Daí seu comprometimento com o regime de visibilidade hegemônico na 
época em que iniciaram suas vidas sexuais, que demandava que as 
homossexualidades fossem “higienizadas”, tornassem-se “masculinas” e 
“saudáveis”, no fundo, ganhando reconhecimento quanto menos se 
diferenciassem da heterossexualidade (MISKOLCI, 2014, p. 74). 
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Daniel já nasce em uma sociedade que aprendeu a lidar com a AIDS através 

da medicamentação, distribuição de camisinhas, políticas de afirmação e inclusão 

homossexual. Apesar de ainda existirem crimes ligados a homofobia e discriminação 

o quadro apresentado a ele é mais brando. É importante ressaltar também a sua 

condição social, já que é um jovem da classe média e universitário. 

 

8.2.3 Espaços destinados a sociabilidade homoafetiva em Mossoró-RN 

Apesar de toda a tecnologia empregada nos aplicativos os encontros 

acontecem dentro da cidade e essa precisa ser receptiva e adequada para que os 

sujeitos possam usufruir de tudo de forma salutar sentindo-se parte do todo e não 

excluídos. Perguntamos então O que você acha dos espaços na cidade de 

Mossoró? Pra onde você sai pra encontrar os amigos e flertar? 

Sinceramente eu não saio. Eu não gosto daqui. Eu nunca sei pra onde ir 
atrás de alguém. Essas festas que tem aqui eu não gosto. Faz muito, muito 
tempo que eu não fico com ninguém daqui de Mossoró (Daniel, 19 anos, 
entrevista em 12 de nov. 2016).  

Eu não gosto. Lá fora sempre é melhor. Tudo é melhor. Aqui é muito chato 
e parado. Estou contando os dias pra ir embora daqui. Estou só me 
arrumando e planejando pra ir viver minha vida lá fora (Elias, 27 anos, 7 de 
nov. 2016).  

Praças e festas, mas prefiro um programa mais caseiro (Abraão, 38 anos, 
entrevista em 27 de out. 2016). 

 

A cidade não parece ser um bom espaço para Daniel e Elias que se sentem 

oprimidos dentro dela o que pode indicar uma vigilância maior das suas condutas do 

que aconteceria nos grandes centros urbanos onde a invisibilidade é maior. 

Entretanto, Abraão parece não estar tão insatisfeito com a cidade – mas reclama em 

outro ponto da conduta masculina dos homens da cidade que o deixam desapontado 

–, todavia o que o desaponta na cidade é a mobilidade urbana que o faz perder 

muitos encontros. Sobre isso ele diz: Se ele fosse melhor [o transporte] tenho 

certeza que teria mais encontros e uma vida mais confortável inclusive nos aspectos 

ligados a minha sexualidade. Miskolci (2014) em “San Francisco e a nova economia 

do desejo” relata a experiência dos usuários Norte-Americanos, em especial do Vale 

do Silício, onde foi criado o Grindr. Lá os homens parecem estar mais satisfeitos e o 

dizem isso. Muito também em decorrência de um transporte público mais eficiente, 
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mas quando o pesquisador volta sua pesquisa para o Brasil, em especial São Paulo, 

isso pareceu mudar como que para Abrão em Mossoró. 

 

8.2.3.1 Baixo número de encontros, mas há confiança nos aplicativos 

Apesar de toda a facilidade em empreender pelos aplicativos, em especial 

no Tinder, pelo maior número de usuários disponíveis para o contato esse parece 

não se consolidar. Quebrando uma expectativa de que ao utilizar esse tipo de 

serviço muitas relações, mesmo que efêmeras, poderiam ser construídas. Sobre isso 

indagou-se aos usuários sobre quantos relacionamentos eles tiveram através dessa 

mediação, dando a eles alternativas fechadas. Abaixo as repostas obtidas.  

 

             Figura 2: Quantos relacionamentos já teve através do aplicativo, 2016. 

 

É interessante notar que os números somados de nenhum encontro e 

apenas um são superiores aos de menos de dez e superiores a dez. A grande média 

é de poucos encontros. Esse comportamento também se segue entre os nossos 

personagens. Sobre isso dizem: 

Alguns, mas não muitos. Em geral os caras querem alguém branco, alto, 
forte, com uma condição financeira legal e ainda que seja inteligente e um 
bom emprego. Esses caras que a gente vê que são mais bonitos são quase 
sempre assim. Eu sou recém-formado e ainda não tenho emprego e tudo 
que está ligado a isso. Eles parecem ter receio de se envolverem comigo. 
Eu falo disso com os mais velhos, mas os mais novos não ligam muito e dá 
certo (Elias, 27 anos, entrevista em 7 de nov. 2016).  
Vários muitos fora. Acho que só uns dois ou três (Abraão, 38 anos, 
entrevista em 27 de out. 2016).   
Daniel, 19, respondeu: O máximo que eu consegui foi ficar duas vezes com 
uma mesma pessoa. Eu acho que ao todo tive uns três relacionamentos 
pelos aplicativos que foram legais e deram certo. Tive um encontro aqui na 
cidade que não foi muito legal fomos ao cinema, mas eu não gostei. O 
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menino não era muito do jeito que eu gosto (Daniel, 19 anos, entrevista em 
12 de nov. 2016). 
 

O processo de escolha, pelas suas características e condições encontradas 

aqui parece não favorecer o encontro. Os baixos números na pesquisa quantitativa 

parecem ser explicados pelo caminho percorrido pelos nossos participantes 

marcados pelos desencontros. Mas o que chama a atenção é a confiança 

depositada pelos usuários na melhora da sociabilidade se estes forem utilizados. Os 

números na pesquisa quantitativa são de 76,6% dos que utilizam os aplicativos que 

acreditam na melhora da sociabilidade contra 23,4% que não acreditam que isso 

possa ocorrer. Dentro dessa questão sobre a credibilidade e a capacidade de 

melhora da condição do indivíduo foi perguntado aos nossos entrevistados. Você 

acha que os aplicativos facilitam a vida? 

 

Eu acho que sim, de certa forma ele facilita. Eu me considero uma pessoa 
envergonhada. Eu sou meio tímido. No aplicativo ele tira um pouco dessa 
minha timidez. Eu, por exemplo, não sou tão tímido para conversar no 
aplicativo e pessoalmente também. Quando você está afim de alguém vai 
rolar mesmo um nervosismo é natural isso, então eu acho que facilitam. 
Mas eu acho que da mesma forma que facilitam eles acabaram por 
transformar as relações em um tanto líquidas. As pessoas acabam que tem 
um cardápio você vai olhando e se te agradar então “ok”. De certa forma, as 
pessoas se importam muito com a aparência nesses aplicativos (Daniel, 19 
anos, entrevista em 12 de nov. 2016).  
 
Sim, eu gosto muito. Não sei como ficaria sem eles agora. Eu não sou tão 
tímido pros caras, mas eu já vou me preparando antes em lugares onde eu 
não encontraria eles. Quando eu chegar no lugar é mais direto. Não quero 
perder tempo (Elias, 27 anos, entrevista em 7 de nov. 2016).  
 
Melhorar, não. Eles apenas facilitam porque ajudam na timidez no primeiro 
contato (Abraão, 38 anos, entrevista em 27 de out. 2016).  
 

 
A linha de raciocínio dos entrevistados segue em consonância com as 

respostas obtidas no questionário quantitativo, pois indicam uma confiança e uma 

esperança depositada ali. Um fator interessante elencado pelos três é a timidez 

compartilhada por todos, guardadas as suas devidas proporções e a individualidade 

de cada um. A mediação da relação a princípio os torna mais confiantes e os dá um 

impulso maior na busca pelo parceiro que, segundo eles, não teriam se não fosse 

através desta. A timidez também foi citada por várias pessoas que responderam o 

questionário online.  É, pela sua recorrência, um dos fatores primordiais que levam 
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esses sujeitos ao uso dessas mídias pelo menos para as pessoas que responderam 

os questionários.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação da identidade nacional brasileira está ligada diretamente a 

sexualidade do seu povo. As construções sociais, dentro desse campo, são produto 

de uma construção histórica que passa pelas instituições, pela Igreja Católica, pelos 

mercados, pela medicina e, na hodiernidade, pela expansão das redes de 

comunicação e as empresas que as controlam. O estabelecimento de uma conduta 

heteronormativa compulsória nacional, logo após a colonização do Brasil, deu as 

condutas não normativas, em especial a homossexual, um caráter marginal. Por 

isso, para esses sujeitos exercerem as suas sexualidades era necessário transgredir 

as normas e era desejável a invisibilidade, já que sanções das mais variadas ordens 

poderiam ser um impeditivo, muitas vezes mortal, para essas pessoas. 

Desta forma, é curioso perceber que dentro dos grupos marginais 

contemporâneos, sobretudo dentro destes que abrigam os homossexuais 

masculinos haja um imperativo de valor que proporcione maior aceitação, prestígio, 

capital social e, em decorrência, os outros capitais para aqueles mais higienizados: 

os mais masculinos. Entendemos isso como um reflexo da história que tanto 

degradou aqueles que não eram tão “adequados” e foram as maiores vítimas da sua 

condição. Esse estabelecimento pelos oprimidos da norma dominante é fruto de um 

desentendimento do que se é, sendo eles próprios propagadores de condutas que 

não condizem com suas vivências e não possui lastro na realidade. Por isso, ao 

estabelecerem o masculino como ideal isolam duplamente aqueles que não podem 

encenar esse papel. O grupo minoritário é responsável por criar um subgrupo onde, 

os infelizes que participam deste, não podem estar inseridos plenamente no grande 

grupo e nem no minoritário. Fazem parte assim, de uma minoria dentro da minoria.  

A emergência das novas mídias e formas locativas de encontros 

proporcionadas por aparatos de tecnologia como o Tinder são instrumentos 

vigorosos que poderiam resultar em mais encontros, interações e uma dissolução 

dos imperativos sociais excludentes, mas, pelos menos para os nossos sujeitos 

entrevistados e os que responderam o questionário online não foi isso que 

aconteceu. A insatisfação, apesar da crença de que aquilo irá proporcionar uma 

maior interação, é notória, pois não resulta em encontros e esses não são 

satisfatórios. Por mais que se esforcem muito raramente, conseguirão ter a forma 
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requerida pelo sistema, e ansiada pelos seus pares, em todos os campos que são 

condicionantes para o sucesso. As sociabilidades mediadas pelos aplicativos de 

geolocalização apenas reforçam o desejo nos sujeitos já desejados. Não é uma 

ampliação das bases sociais nem muito menos uma contestação do status quo. Há 

sim um forte processo de higienização e cooptação.  

 A individualização e hipermodernidade deram a essas pessoas um 

entendimento equivocado que não fazem parte de uma comunidade, mas são 

empreendedoras do seu capital humano. Quando pensam assim, não podem ver-se 

como grupo minoritário e, por isso, não são capazes de romper plenamente com os 

mecanismos de opressão que os fustigam. Acabam por imergir nas práticas 

assépticas tidas como aceitáveis e entregam os menos adequados a sua própria 

sorte.  

 Há ainda nas mediações feitas a partir das empresas de comunicação, tendo 

como exemplo aqui o Tinder, uma privação econômica de acesso ao outro pelos 

mais pobres. Da mesma forma como acontece com a dupla marginalidade dos 

afeminados propiciada dentro dos grupos homossexuais, reside aqui uma nova 

barreira para os mais vulneráveis. Estão, desta forma, fora do mercado amoroso e 

relacional que habita nessa rede. 

  Os mais masculinos, os mais capitalizados, os pertencentes as esferas 

sociais mais privilegiadas estarão completamente inseridos nesses novos campos 

da afetividade e sexualidade dos aplicativos. Da mesma forma como acontecia em 

todos os períodos da história nacional. Não há mudança verdadeira na base, mas 

uma leve tinta incandescente que cintila mudança, mas que encobre ao fundo uma 

profunda marca histórica da exclusão que teima em perdurar.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Entrevistas  

Entrevista Semiestruturada (PRIMEIRA FAIXA ETÁRIA): DANIEL  

Entrevista concedida no dia 12 de novembro de 2016 

Idade: 19 

Gênero: Masculino  

Orientação: Homossexual  

Cidade: Mossoró  

Escolaridade: Nível Superior  

Cor: Caucasiano  

 

Quais aplicativos são utilizados além do Tinder? Eu já usei um chamado Growlr 

que é só pra ursos, mas eu não o utilizo aqui em Mossoró. Aqui é horrível de utilizar, 

pois existem pouquíssimos usuários e os que o utilizam são meio estranhos.  

 

O que te faz combinar com alguém? Geralmente, a aparência sempre vai 

influenciar de qualquer forma. Mesmo você não querendo de alguma forma ela vai te 

influenciar. A primeira vista é a aparência, mas depois quando eu estou olhando o 

perfil da pessoa a primeira coisa que faço é ler pra ver o que ela escreveu lá para 

saber se ela fala coisas interessantes. A idade pra mim também importa. Eu gosto 

de cara mais velhos.  

 

E se ela não escreve? Eu descarto.  

 

E se ela não tiver foto? Eu também descarto.  

 

E o que te faz não combinar? Sem fotografia, com expressões homofóbicas como 

“afeminados não”, são posições que me fazem descarta essas pessoas. Em geral 

não só nisso, mas qualquer tipo de comportamento preconceituoso. Quando 

colocam que “cheinhos” não, também descarto na hora. Eu acho que existe 

preconceito contra as pessoas mais “fora” do padrão. Em especial nesses 

aplicativos.  
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Pra quê se utiliza esses aplicativos? Aqui eu os uso pouco, mas quando eu viajo 

eu os utilizo. Quando eu quero conhecer alguém novo, para ver o que rola.  

 

Frequência? Quando eu posso sair em férias, ir aos congressos eu os utilizo. É algo 

bem esporádico. 

 

Depois que você encontra a pessoa como isso funciona? Quanto tempo 

demora pra ter o primeiro contato no real? Se a conversa for boa eu troco o 

contato do Facebook do whatsapp. Geralmente o Tinder dá a opção de você ver o 

Instagram da pessoa e nisso você já tem uma impressão de como é essa pessoa. 

Então sempre eu troco outras mídias sociais com essa pessoa.  

 

Mesmo com o Match há sempre o contato pessoal? Algumas sim, mas outras 

não. Algumas conversas não saem dos cumprimentos lacônicos “oi” “oi”  e não saem 

do virtual. 

 

Você espera um tempo pra ter esse primeiro contato no real? Geralmente no 

primeiro dia, não. No mínimo uma semana conversando para você saber se a 

pessoa tem boas intenções.  

 

E se você estiver viajando ainda demoraria uma semana? Depende da viagem. 

Se for uma viagem curta aí talvez seja necessário conhecer logo. Eu modero pelo 

tempo que passarei no meu destino de viagem. Se for uma viagem rápida você vai 

querer conhecer logo a pessoa.  

 

Você já conseguiu muitos relacionamentos? O máximo que eu consegui foi ficar 

duas vezes com uma mesma pessoa. Eu acho que ao todo tive uns três 

relacionamentos pelos aplicativos que foram legais e deram certo. Tive um encontro 

aqui na cidade que não foi muito legal fomos ao cinema, mas eu não gostei. O 

menino não era muito do jeito que eu gosto.  

Quais são os espaços sociais que você utiliza na cidade para sair? Aqui eu não 

vou logo para um bar. Eu gosto de ir ao cinema.  
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O que você acha dos espaços na cidade de Mossoró? Pra onde você sai pra 

encontrar os amigos e flertar? Sinceramente eu não saio. Eu não gosto daqui. Eu 

nunca sei pra onde ir atrás de alguém. Essas festas que tem aqui eu não gosto. Faz 

muito, muito tempo que eu não fico com ninguém daqui de Mossoró.  

 

Você acha que é pela falta de espaços? Também, mas é uma questão mesmo de 

identificação não rola.  

 

O que incomoda você nelas? Primeiro, é uma questão da heteronormatividade que 

aqui tem muito. Depois a gente vai pra questão do corpo mesmo. Eu acho que existe 

muita lipofobia em Mossoró. Por eu ser uma pessoa mais gorda eu sinto muito isso. 

Eu acho que as pessoas dão muita importância pra aparência aqui e pouca 

importância pra conversa.  

 

Você acha que os aplicativos facilitam a vida? Eu acho que sim, de certa forma 

ele facilita. Eu me considero uma pessoa meio envergonhada. Eu sou meio tímido. 

No aplicativo ele tira um pouco dessa sua timidez. Eu, por exemplo, não sou tão 

tímido para conversar no aplicativo e pessoalmente também. Quando você está afim 

de alguém vai rolar mesmo um nervosismo é natural isso, então eu acho que 

facilitam. Mas eu acho que da mesma forma que eles facilitam eles acabaram por 

transformar as relações em um tanto Líquidas. As pessoas acabam que tem um 

cardápio você vai olhando e se te agradar então “ok”. De certa forma, as pessoas se 

importam muito com a aparência nesses aplicativos.  

 

E a questão dos mais afeminados? Como você reage a isso e se considera ser 

afeminado? Eu acho que eu tenho um pouco de feminilidade, sim. Eu não me 

incomodo, mas nem sempre vai ser algo que eu vou levar em consideração. As 

pessoas que eu gostei não eram (afeminadas), mas isso não é uma regra para mim. 

Se eu gostar isso não será levado em conta.  

_________________________________________________________________ 

Entrevista Semiestruturada (SEGUNDA FAIXA ETÁRIA): ELIAS  

Entrevista concedida no dia 7 de novembro de 2016  

Idade: 27 
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Gênero: Masculino  

Orientação: Bissexual  

Cidade: Mossoró  

Escolaridade: Nível Superior  

Cor: Mestiço  

 

Quais aplicativos são utilizados além do Tinder? Eu utilizei alguns, mas o que 

estou utilizando mesmo é o Tinder. Eu também já dei uma olhada no Scruff, mas 

não fiquei por muito tempo. No Tinder tem mais gente. É mais fácil.  

 

O que te faz combinar com alguém? Eu olho as fotografias primeiro. Gosto de 

caras com cara de menino. Saca como é?  

 

Mas e se eles forem menores de idade? Eu evito, mas se não forem tão jovens eu 

ainda tento alguma coisa com eles, mas é meio que estranho. Mesmo eu sabendo 

que não é errado tem toda essa pressão social em cima da gente e quando o cara é 

mais jovem ficamos ainda mais assustados.  

 

E o que te faz não combinar? Eu não gosto muito de caras gordos e mais velhos. 

Não é bem preconceito, boy. É que eu não gosto mesmo. É de mim, sabe? Eu 

também não curto quando não tem fotografias isso me deixa um pouco com medo. 

Tenho amigos que saem, mas eu fico com muito medo disso. Eles dizem que é de 

boas, mas eu acho muito arriscado.  

 

Pra quê se utiliza esses aplicativos? Eu os uso pra encontrar as pessoas porquê 

é mais fácil. Aqui na cidade não é um lugar muito bom pra sair e encontrar as 

pessoas. Eu sou evangélico e isso me atrapalha um pouco na hora de encontrar 

alguém pra namorar.  

 

Frequência? Eu uso todo dia é meio que automático. Da mesma forma que eu 

atualizo minhas redes sociais eu também os vejo e administro.  
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Depois que você encontra a pessoa como isso funciona? Quanto tempo 

demora pra ter o primeiro contato no real? Eu sempre os encontro. É sempre 

bom ter uma conversa antes e tal, mas é rápido principalmente for em um lugar 

novo. Se eu for pra outro lugar – e lá ninguém vai me reconhecer – pra mim é mais 

de boas e vou ao encontro com o cara bem mais rápido, mas se for aqui demoro 

mais tempo porque tem o lance da família e da religião que me deixam mais 

temeroso.  

 

Mesmo com o Match há sempre o contato pessoal? Nem sempre. Alguns caras 

não falam mais com você. Acho que eles se arrependeram de ter dado a 

combinação. Acho que não ser branco e não ter condições melhores me afeta nessa 

busca pelos caras.  

 

Você espera um tempo pra ter esse primeiro contato no real? Eu gosto de 

conversar muito com o cara pra saber qual é a dele e saber se ele é uma pessoa de 

bem. Eu acho que mais de 5, 6 dias por aí. Eu me sinto assim mais seguro.  

 

E se o cara estiver de passagem aqui ou o contrário como você faz? Eu tenho 

lá fora mais segurança. Eu não sei muito bem o que sinto, mas me sinto mais livre. 

Eu procuro um lugar mais cheio de gente e me jogo. Os caras de fora são mai 

bonitos e eu aproveito. 

 

Você já conseguiu muitos relacionamentos? Alguns, mas não muitos. Em geral 

os caras querem alguém branco, alto, forte, com uma condição financeira legal e 

ainda que seja inteligente e um bom emprego. Esses caras que a gente vê que são 

mais bonitos são quase sempre assim. Eu sou recém formado e ainda não tenho 

emprego e tudo que está ligado a isso. Eles parecem ter receio de se envolverem 

comigo. Eu falo disso com os mais velhos, mas os mais novos não ligam muito e dá 

certo.  

 

Quais são os espaços sociais que você utiliza na cidade para sair? Eu saio pras 

praças, bares e restaurantes e todo lugar, mas eu evito ser visto bebendo e ficando 



82 

 

 

com os caras em lugares mais públicos. Tenho medo da minha família e o que os 

irmãos da Igreja vão achar. 

 

O que você acha dos espaços na cidade de Mossoró? Eu não gosto. Lá fora 

sempre é melhor. Tudo é melhor. Aqui é muito chato e parado. Estou contando os 

dias pra ir embora daqui. Estou só me arrumando e planejando pra ir viver minha 

vida lá fora.  

 

Você acha que é pela falta de espaços? Sim, mas é mais uma coisa de só ter 

canto pra comer e beber. Não há casa de festas e muito canto pra música Pop pra 

virar a cabeça. Se tivesse mais festa assim eu gostaria mais.  

 

O que incomoda você nelas? Os caras. Eles se acham muito e isso é muito ruim. 

Se eles fossem mais de boas e ficassem logo eu gostaria mais. O lugar importa, mas 

se o cara for como a gente gosta é melhor.  

 

Você acha que os aplicativos facilitam a vida? Sim, eu gosto muito. Não sei como 

ficaria sem eles agora. Eu não sou tão tímido pros caras, mas eu já vou me 

preparando antes em lugares onde eu não encontraria eles. Quando eu chegar no 

lugar é mais direto. Não quero perder tempo.  

 

E a questão dos mais afeminados? Como você reage a isso e se considera ser 

afeminado? Eu não me acho afeminado. Eu não gosto muito pra namorar, mas não 

tenho problema. Meus amigos são, mas não todos e nem perto da minha família. 

Mas não tenho problema. Os caras com cara de macho são mais tesudos. É massa 

(risos).  

_________________________________________________________________ 

Entrevista Semiestruturada (TERCEIRA FAIXA ETÁRIA): ABRAÃO  

Entrevista concedida dia 27 de outubro de 2016 

Idade: 38 

Gênero: Masculino  

Orientação Sexual: Homossexual  
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Cidade: Mossoró  

Escolaridade: Nível Superior  

Cor: Caucasiano  

 

Quais aplicativos de relacionamento que você usa além do Tinder? Já usei 

vários, mas gosto do Tinder. Eu tenho o Scruff e Grindr para ocasiões estratégicas – 

fora daqui. Fora eles são mais objetivos do que os caras daqui indo direito ao ponto.  

 

O que é diferente de um para o outro para você utilizar um aqui e os outros 

fora? Na verdade, não uso nenhum aqui. O público daqui é muito intimista e falso.  

 

Você é assumido? E como foi ou é esse processo de aceitação pra sociedade?  

Não sou assumido, acho que não é necessário, pois vivo minha vida da minha 

forma. Não acho necessário envolver certas áreas da minha vida como família e 

trabalho. Não é por nada, apenas não vejo necessidade e não me atrapalha em 

nada.  

 

O que acha dos usuários da cidade? Eles querem que os outros apareçam 

e não querem se expor. Eu não estou falando de nudes. Eles querem viver 

nas sombras e só querem que os outros apareçam. Não há reciprocidade. 

UO 

 

Eles querem que a pessoa vá onde eles estão e se preserve pra não mostrar 

que você tá com ele? Coisas do tipo. É uma relação puramente virtual e não e bem 

assim que penso. Os aplicativos são uma extensão da vida real, não há como 

separar.  

 

E eles veem como distintos da vida real? Sim  
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A maioria que encontra é assim? Não teve nenhum que fosse como 

você que considera-se a interação no aplicativo como uma extensão da 

vida? Aqui não, mas fora é diferente. Lá você conversa e tudo flui 

naturalmente. O encontro acontece e pode ter ou não o sexo, não há uma 

regra.  

 

Aqui eles querem logo o sexo? Na verdade, não querem nada. Eles 

querem um príncipe encantado e isso não existe.  

 

Como é esse príncipe que tu acha que eles querem aqui? Um cara bonito, 

“tipão”, “pauzão” de acordo como o imaginário deles. Se o pênis for grande 

eles querem logo casar.  

 

O que nisso te incomoda? O sexo para mim não é prioridade então quando 

querem me colocar apenas como um indivíduo sexuai isso me incomoda. Sexo para 

mim não é prioridade, por isso descarto logo.  

 

O que acha desrespeito? Ser tratado apenas como um objeto. Te encontrou e logo 

gozou. Não há uma interação no sentido de conhecer a pessoa. Isso é muito chato.  

 

O que te faz combinar com alguém? Uma conversa agradável e depois o 

físico e claro, se fizer um sexo bom será perfeito.  

 

Eu sei, mas antes no aplicativo quando só tem a foto? No aplicativo a primeira 

coisa é a foto depois eu olho a descrição do perfil.  

 

O que precisa ter neles (nos pretendentes)? Não gosto muito de magrelos. 

Gosto de caras encorpados e até um gordinho. E uma descrição picante 

aguça os meus pensamentos.  
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E de etnia tem alguma que goste mais? Gosto muito dos morenos e dos negros, 

mas isso não é uma regra inquebrável.  

 

O que te faz não combinar com alguém? A pessoa falar só de sexo.  

 

Mas antes de falar no aplicativo? A pessoa ser magra demais e ter fotos de 

paisagem (Risos).  

 

Você combina quando não tem rosto? O que acha disso? Tem medo ou acha 

bacana e vai? Fotos sem rosto é normal, não tenho medo e falo normalmente até 

fluir a conversa e poder trocarmos fotos. O ruim é que isso não acontece aqui em 

Mossoró. Quando você troca a foto com o cara e ele não gosta do seu perfil ele te 

bloqueia e te impede de saber quem ele era. Isso é muito abusivo.  

 

Então eles querem só a foto do cara e a deles nada? Eles querem que a gente 

mande a fotografia, mas eles não mandam a deles sem antes ver a nossa. É muito 

desrespeitoso, pois no momento que eles não se interessam nos bloqueiam. 

Mossoró é “UO”, por isso não gosto de usar aqui.  

 

Ah, e qual a finalidade do uso de aplicativos? Em geral é conhecer pessoas e ver 

no que dá. Às vezes rola uma boa conversa e, se o cara for legal um bom sexo. O 

ruim é que isso não acontece aqui em Mossoró, mas fora é comum.  

 

Onde eles querem encontrar-se aqui com você? Praças e em lugares parecidos, 

mas eles têm medo de serem vistos e isso é muito ruim. Aqui sempre é difícil ter um 

encontro e quase todos elas – as conversas – acabam na segunda linha.  
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De umas dez conversas quantas vingam? Apenas uma e todas as outras não dão 

em nada.  

 

Com que frequência você usa os aplicativos? Aqui uma vez por semana, mas 

fora daqui todos os momentos “toda hora” (risos). Mas embora eu goste muito não 

sou escravo deles. Eu sei a hora de parar.  

 

Você sempre troca os contatos pessoais e o que te faz não trocar? Só troco 

contato pessoal quando me sinto confortável e vejo que pode dar algo, caso 

contrário fica no superficial mesmo.  

 

Como decide que o contato virará além do virtual e em quanto tempo? 

Depende muito. É muito variável. Às vezes, nas primeiras linhas rola uma 

finidade. Entretanto, outras não dão em nada. Como disse, não há regra.  

 

Mas o que te conquista na conversa? Um misto de conversa séria e putaria de 

leve nem muito sério nem só putaria. Esse jogo da sedução me desmonta.  

 

Há um tempo pros encontros reais? Se tivermos próximo é imediato se não 

marcamos em algum lugar em outro horário.  

 

Aqui em Mossoró é complicado pelo transporte se encontrarem e pelos 

lugares? Exatamente pelo transporte. Se ele fosse melhor tenho certeza que 

teria mais encontros e uma vida mais confortável inclusive nos aspectos 

ligados a minha sexualidade.  

 

Quantos relacionamentos já conseguiu com os aplicativos? Vários 

muitos fora. Acho que só uns dois ou três.  
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Onde sai pra paquerar e pra conversar na cidade? Praças e festas, mas prefiro 

um programa mais caseiro.  

 

Você acha que os aplicativos melhoram sua vida? Por quê? Melhorar, não. Eles 

apenas facilitam porque ajudam na timidez no primeiro contato. 

 

Você é tímido? Sim 

 

Você acha que em cada aplicativo de sociabilidade que usa o sujeito inserido 

nele muda também? Neste caso os seus discursos e posições diante do 

outro? Sim, o público é diferente. É como se o Tinder fosse pra casar, o Grindr pra 

um namoro e o Scruff para o sexo. Em cada um as pessoas se comportam de uma 

forma diferente sendo condicionada ao local onde estão atuando como sujeitos 

sociais.  

 

Você curte afeminados e se você se acha afeminado? Eu não namoraria 

pois não atrai. Não, não me acho.  
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caso pule para a questão 8.
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Scruff 9 9.5%
Grindr 12 12.6%
Tinder 85 89.5%
Badoo 15 15.8%
Hornet 10 10.5%
Outros 7 7.4%

Aparência física 67 70.5%
Exposição de partes do corpo, sem indentificação 8 8.4%

Exposição do rosto ou da identidade real da pessoa 60 63.2%
Texto do perfil 57 60%

Disponibilidade de transporte ou local próprio para encontros 9 9.5%
Outros 9 9.5%

7.1 Qual ?

7.2 Características que influenciam para você combinar com alguém nos
aplicativos ?

7.3 O que te faz não combinar com alguém nos aplicativos ?
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Aparência físcia 46 48.4%
Exposição de partes do corpo sem identificação 59 62.1%

Exposição do rosto ou da identidade real da pessoa 15 15.8%
Texto perfil 45 47.4%

Disponibilidade de transporte ou local próprio para encontros 9 9.5%
Outros 7 7.4%

Amizades 55 57.9%
Namoro 51 53.7%

Sexo casual 49 51.6%
Outros 10 10.5%

Mensalmente 22 23.4%
Semanalmente 26 27.7%

Diariamente 29 30.9%
Várias vezes ao dia 9 9.6%

Outros 8 8.5%

7.4 Finalidades da utilização dos aplicativos ?

7.5 Frequência da utilização dos aplicativos ?

7.6 Há troca de contatos pessoais ?

0 10 20 30 40 50

Aparência fís…

Exposição d…

Exposição d…

Texto perfil

Disponibilida…

Outros

0 10 20 30 40 50

Amizades

Namoro

Sexo casual

Outros

23,4%

30,9%

27,7%



09/12/2016 Questionário sobre a sociabilidade contemporânea.  Formulários Google

https://docs.google.com/forms/d/135LEhIZxGExeAqgU5E2THF6yL4gakMPpBLwfeLd3g/viewanalytics#responses 7/13

Sim 86 90.5%
Não 9 9.5%

Sim 78 82.1%
Não 17 17.9%

Semanas 42 45.7%
Dias 42 45.7%

Horas 8 8.7%

Mais de 10 12 12.6%
Menos de 10 7 7.4%

Mais de 5 12 12.6%
Menos de 5 31 32.6%

1 16 16.8%
Nenhum 17 17.9%

Sim 156 89.1%
Não 19 10.9%

7.7 Há contato além do virtual ?

7.8 Depois de quanto tempo há o encontro ?

7.9 Quantos relacionamentos (namoros, ficas, encontros sexuais ocasionais ) já
teve através do aplicativo ?

8. Utiliza outros espaços convencionais (Bares, praças, cinema, espaços culturais,
clubes, festas, bibliotecas) para socializar ?

90,5%

17,9%

82,1%

45,7%

45,7%

17,9%

16,8%

32,6%

12,6%

89,1%



09/12/2016 Questionário sobre a sociabilidade contemporânea.  Formulários Google

https://docs.google.com/forms/d/135LEhIZxGExeAqgU5E2THF6yL4gakMPpBLwfeLd3g/viewanalytics#responses 8/13

Bares 107 65.6%
Praças 96 58.9%
Cinema 72 44.2%

Espaços Culturais 91 55.8%
Clubes 37 22.7%

Bibliotecas 21 12.9%
Outros 15 9.2%

Sim 134 76.6%
Não 41 23.4%

9. Assinale abaixo quais espaços mais utiliza para sociabilizar ?

10. Você vê os aplicativos de sociabilidade como aliados para melhorar o
relacionamento interpessoal ?

10.1 Justifique.

Deveria existir uma opção intermediária, hahahaha. Ao passo que eu acredito que melhora
os relacionamentos, afinal de contas muitas pessoas não conseguem se socializar num
primeiro momento, pessoalmente te distância de quem está próximo fisicamente.

não , é só transar apenas , e quem respondeu essas foi o Ronnário, abraços

Muitas pessoas nao procuram conhecer o individuo melhor, deixando a relação aberta
apenas para o sexo. Não há comunicaço além dos objetivos sexuais.

Eles facilitam a comunicação preservando em parte a identidade do usuário.

Porque o contato face a face é essencial e está sendo substituído interinamente pelo
relacionamento virtual.
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Acredito que os aplicativos embora tornem as relações mais efêmeras e líquidas, servem
como ferramenta para aqueles que possuem dificuldades de sociabilização em um primeiro
momento.

Toda forma de socialização é importante, por mais que nem sempre sejam necessárias.
Acredito que esses aplicativos permitem uma melhor interação inclusive com pessoas
tímidas ou que não são da cidade e vieram conhecer, por exemplo. BJS JUNINHO, TE
ACHO MTO GATO

É uma ferramenta para criar novas amizades

As vezes estamos perto de alguém e não temos a oportunidade de nos falar então, os
aplicativos dão uma ajuda.

Tem quem goste e tem quem não goste. Varia.

Sim, pois minha timidez me obriga a procurar pessoas de localização diferente pra me achar
que estou sendo social

Os aplicativos facilitam o primeiro contato, especialmente para aqueles que são tímidos e
teriam dificuldades de chegarem junto a outra pessoa. Através do aplicativo, ocorrem os
primeiros contatos, para depois acontecer o encontro pessoalmente.

Porque esses aplicativos são perigosos, nunca iremos conhecer realmente as pessoas com
as quais estamos trocando mensagens, pode acontecer de que elas, no fundo, sejam
sociopatas ou assassinas.

As pessoas se ligaram demais ao virtual e esquecem de estabelecer relações com os que
estão próximos.

Apesar de não gostar dos apps, é um meio que as pessoas têm de serem mais práticas nos
relacionamentos, já que hoje em dia isso é uma das coisas mais importantes nessa
sociedade líquida. Paz.

Sim, porque a pessoa pode criar novos amigos e parceiros, por exemplo, pessoas lgbt
geralmente não tem parentes ou amigos que também sejam lgbt, então a busca por
pessoas da mesma orientação sexual ou ideologia de gênero acarreta em novos ciclos de
relacionamento sendo assim, ajudando a melhorar o relacionamento interpessoal.

Aplicativos aproximam pessoas, reduz distâncias, aumentam o contato, ameniza a timidez
e até ajuda pessoas especiais, como autistas, a superar suas limitações de socialização.

Os aplicativos não permitem conhecer. Apenas verificar a existência do outro. Sei que ele
existe, mas não o conheço verdadeiramente. O outro é apenas uma imagem.

Permite às/aos usuárias(os) oportunidades de conhecer gente nova para amizades e/ou
relacionamentos afetivos.

Tais aplicativos disponibilizam uma maior interatividade, necessária para o cenário
globalizado e instantâneo como o atual. Existem inúmeros contrapontos, como o
distanciamento pessoal em espaços físicos, porém, se bem utilizados, os aplicativos de
sociabilidade podem ser grandes aliados para a rápida troca de informações necessária
atualmente.

É uma ferramente que nem sempre é boa. À medida que vamos nos distanciando da
realidade pra viver imersos no mundo das redes sociais.

Os aplicativos são importantes porque filtram as nossas preferências descritas no perfil e
nos direcionam para as pessoas com gostos em comum.

Acho que distancia as pessoas e as coloca em guetos cada vez mais distantes da
realidade.
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Devido aos usuários o aplicativo perdeu o objetivo de relacionamento e tornouse mais
exposição e buscas por banalidades.

Torna mais fácil conhecer e conversar com pessoas à distância e a qualquer momento.

Hoje em dia, devido a rotina, as pessoas estão menos acessíveis e presas as suas rotinas
diárias. Aplicativos de sociabilidade são um meio prático de conhecer novas pessoas e de
manter contato com elas.

as relações sociais ultrapassam a vias práticas de socialização, em tempos de liquidez as
diversas formas de sociabilidade são legítimas

Não gosto de socializar por meio de aplicativos, apenas para manter o contato.

Esse tipo de aplicativo pode ajudar pessoas que têm dificuldade de socializar

Eles são úteis quando não temos tempo para encontrar pessoas ou até mesmo quando
queremos pular a parte da paquera.

Prefiro relacionamentos pessoais.

Sim, mas existe sempre o risco de ser enganado.

Nos aplicativos ninguém conhece gente, conhece corpos. É seco e vazio.

Em tempos de pouco contato face a face, os aplicativos serve para criar novas amizades,
novos relacionamentos que saem da virtualidade e passam para a vida real a partir dos
encontros.

Algumas pessoas tem uma certa dificuldade de "chegar" em outras, seja qual for o seu
objetivo (namoro, amizade e etc). Então através dos aplicativos essas pessoas parecem
mais corajosas para ter um contato inicial. Então, isso acaba ajudando esse público.

É bom

As vezes a barreira criada pelo contato físico pode inibir uma pessoa, o contato virtual pode
quebrar essas dificuldades. Porém, tem q ter cuidado com as pessoas se passando por
outrad com finalidades q vao além do contato, e também de não fica querendo viver demais
no mundo virtual

para algo casual o fato dele ja gostar de voce pelo rosto/corpo ja e algo bastante
interessante

Na teoria sim, sei de pessoas q já se relacionaram pelo tinder! Mas n é tão fácil quanto
parece!

Aproxima pessoas que estão distantes e possibilita o contato rápido e diário.

Apesar de ter vivido apenas interações superficiais, amigos já fizeram grandes amizades,
até se casaram com alguém que conheceu através do tinder.

As pessoas podem acabar se conhecendo caso elas se interessem umas pelas outras.

Acredito que os aplicativos vêm de encontro com as demasiadas atualizações tecnológicas
inseridas no século XXI, e com uma presença maior de doenças psicológicas (como a
depressão) na sociedade, os aplicativos de relacionamento podem servir também para
ajudar numa socialização mais somatória na vida das pessoas que têm problemas em se
relacionar.

Você consegue expressar sua opinião, melhorar a comunicação, aprende com os outros.

Sim, pois de certa forma você consegue ter uma ideia de quem é a outra pessoa e isso
facilita caso você queria se afastar ou se aproximar de alguém.

As pessoas sentem maior segurança para se abrirem, por não ter contato direto.

Permite a manutenção do contato entre amigos e conhecer pessoas.
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Dependendo da cultura, os aplicativos atrapalham ou ajudam. Há culturas em que o contato
humano é quase inexistente como culturas européias, americanas etc e daí a necessidade
de se conhecer por aplicativos primeiro. Em culturas mais amistosas como as latinas,
árabes e africanas, o uso de aplicativos tira mais desse "calor humano" do cotidiano das
pessoas. Depende do ponto de vista de cada um.

Melhor relacionamento é o com contato físico e não o virtual.

A uma comunicação seja ela física ou virtual. Cabe a cada modera o uso e saber as
concepções de suas acepções . ..

De certa forma ele poderia ser aproveitado dessa forma, mas ainda parece algo muito
artificial.

Creio que esses aplicativos elevam a alto estima da pessoa e fazem com o que o contato
com outro seja mais fácil e dinâmico.

Facilita a comunicação inicial

Muitas pessoas tímidas conseguem conversar com outras pessoas pela internet mas não
conseguem falar pessoalmente. Isso não caracteriza um crescimento pessoal. Além disso
as redes sociais muitas vezes acabam nos aproximando de pessoas distantes, e nos
distanciando daquelas que estão ao nosso lado.

Na verdade os apps só ajudam a reforçar o ideal estético existente. Não vale a pena.

A verdadeira utilidade desse tipo de aplicativo é encurtar distâncias e proporcionar que as
pessoas convivam mais.

De Certa forma sim. Esses aplicativos servem para as pessoas interagirem, conversarem,
se conhecerem, trocarem conhecimentos o que liga diretamente para interação e integração
dos indivíduos.

com esse recurso é possível conhecer pessoas novas e manterse sempre perto.

Creio que os aplicativos de sociabilidade ajudam pessoas com excesso de timidez a se
socializarem. Podendo diminuírem mais a timidez existente e assim iniciar relações fora da
virtualidade.

Os aplicativos abrem uma gama de possibilidades de socialização, possibilitando novos
relacionamentos, sejam eles amizades, namoros ou outros, são apenas mais uma forma de
interação que não prejudica as outras maneiras do mesmo.

nao pois so quemrem sexo mais nada ñ querem nada serio ou construtivo

O ideal seria melhorar o relacionamento de forma pessoal. Os aplicativos são um paliativo.

Pela correria do dia a dia fica difícil encontrar novas pessoas e quando estamos expostos
em espaços físicos é complicado... Todos temem cara a cara, mas pelos apps parece ser
mais fácil...

Uso apenas pela facilidade, prefiro pessoalmente

Eles nos permitem encontrar mais pessoas, facilitam o contato.

A frieza na tela e do contato virtual desfaz a timidez e faz com que a conversa seja mais
fluida, ajudando bastante na hora de estabelecer um relacionamento entre interesses nas
redes.

Os apps de sociabilidade facilitam o acesso a uma gama de pessoas que são também uma
gama de possibilidades. É possível conhecer pessoas e manter um certo nível de relação,
bem como trocar informações de áreas afins que pessoalmente seriam inviáveis ou até
mesmo impossíveis de outro modo. Obviamente essa melhora é no tocante às relações
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inicialmente estabelecidas por intermédio do app. Uma relação instituída através do contato
físico também pode ser acrescida por esses apps, visto que no contato virtual se tem uma
liberdade maior, mas, em contraponto, pode também ser abalada e distanciada. É uma
questão de muitas variáveis e que precisa de uma crítica muito bem fundamentada para se
chegar a um denominador comum.

Facilita o contato das pessoas.

Pessoas tímidas podem se soltar mais

Pq é pra caçar pokemon, não fazer amigos. QUERO INSIGNIAS PORRA!

EU CHUPO CU DE CURIOSO VAI SE FODER

Nao considero os aplicativos como uma forma de socialização, apenas de sexo sem
compromisso

Pois permite que pessoas que se considerem visualmente atraentes possam se conhecer
inicialmente pela internet, sem o constrangimento dos primeiros papos pessoalmente. Após
as primeiras conversas virtuais, caso sejam compatíveis, as mesmas podem prosseguir
para encontros pessoais e caso não haja compatibilidade, a relação termina por aí e tudo
bem. Na minha opinião, beleza (entendida na dimensão pessoal que cabe a cada indivíduo
definir o que é belo ou não para ela) é algo importante a ser considerada, sendo um bom
fator inicial de atratividade para motivar as pessoas estranhas a querer se conhecer melhor
para fins de relacionamento amorosos. A breve discrição pessoal também é interessante,
mas para quem é observador, as fotos podem dizer mais sobre a pessoa. Também penso
que o anonimato do Tinder é algo interessante, pois uma pessoa só sabe que alguém curtiu
ela após ela também ter curtido. Se a outra não curtiu, ela não se expõe a
constrangimentos. Tal mecanismo é bom contra rejeições afetivas, fato este, que pesa mais
aos tímidos e introvertidos. PS: Não utilizo mais nenhum programa do tipo, mas conheci
minha atual namorada pelo Tinder (por isso marquei o item 7. a partir de minha experiência)
e conheço outras pessoas que também iniciaram seus relacionamentos assim.

Esses aplicativos são uma bosta pra quem é timido.

PQ A BAGACEIRA É LOCA DMS

Ajudam na comunicação

Pois torna o processo de socialização mais fácil, apresentandoo a diversas pessoas.

Pode ajudar.

Internet ta ai pra mudar as coisas

Sim, os aplicativos tem como objetivo a relação com outras pessoas de diversos locais,
raças, etnias etc. Levando em consideração que os aplicativos já formaram milhares de
casais, amigos etc, creio que melhora sim o relacionamento interpessoal, tente ressaltar
também no seu tcc sobre a timidez e como estes aplicativos podem ser benéficos para tais
pessoas

Permitem que se conheça os gostos da pessoa, compatibilidade psicológica, conversa,
hábitos antes de algum contato físico. A escolha de partir para contato físico vem depois de
uma conversa

Aproxima as pessoas

Facilita pra conhecer pessoas

Principalmente para homossexuais a abordagem é mais direta por meio de apps

Pessoas não precisam lidar com muita timidez inicial, já que a conversa não é pessoal
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Por ser uma cidade pequena, é mais fácil encontrar alguém nos aplicativos do que em
festas, bares, etc, devido às poucas opções culturais e de lazer existentes aqui. Quando
vou pra alguma cidade maior, opto pela interação real, "cara a cara".

Apesar de permitir que mais pessoas se encontrem, essas relações, em geral, não irão
construir laços mais fortes.

Sim, quando é utilizado por exemplo por pessoas muito tímidas, como uma maneira ter
iniciativa. Ou se tornando um primeiro passo para um objetivo pessoal (ex: possível
relacionamento amoroso, simples companhia para uma noitada, sexo).

Acredito que, o tempo gasto com aplicativos poderia estar sendo gasto com a socialização
com pessoas que estão próximas, em nosso convívio. Com esse tempo gasto em
aplicativos perdese a comunicação e interação presencial com pessoas que estão de fato
conosco.
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