
11 

 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Educação e Humanidades 

Faculdade de Comunicação Social 

  

  

  

  

  

  

Francine da Rocha Tavares  

  

  

  

  

  

  

  

“Visualizada e não respondida”: uma metáfora para pensar a 

experiência do amor mediada pelas tecnologias digitais de 

comunicação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rio de Janeiro  

2016  



 

 

Francine da Rocha Tavares 

 

 

 

 

“Visualizada e não respondida”: uma metáfora para pensar a experiência do 

amor mediada pelas tecnologias digitais de comunicação 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre, ao Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área 

de concentração:Comunicação Social. 

 

 

 

 

 

Orientador: Vinícius de Andrade Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2016 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CEH/A 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

dissertação. 

 

________________________________                                        ________________ 

 Assinatura       Data 

 

 
T231 Tavares, Francine da Rocha. 

       “Visualizada e não respondida: uma metáfora para pensar a expriência do 

amor mediada pelas tecnologias digitais de comunicação / Francine da Rocha 

Tavares. – 2016. 

  156 f. 

 

                       Orientador: Vinicius de Andrade Pereira. 

              Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 Faculdade de Comunicação Social. 

 

 

    1. Amor  – Teses.  2. Encontros (Costumes sociais) – Teses.  3. Internet – 

Teses. 4. Relações humanas - Teses. I. Pereira, Vinícius de Andrade. II. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Comunicação Social.  

III. Título. 

 

 

  bs                                                                                    CDU  316.647 



 

 

 

Francine da Rocha Tavares 

  

  

  

“Visualizada e não respondida”: uma metáfora para pensar a experiência do 

amor mediada pelas tecnologias digitais de comunicação.  

  

  

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre, ao Programa  

de Pós-graduação em Comunicação, da  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área 

 de concentração: Comunicação Social  

  

Aprovada em 02 de Maio de 2016.  

  

Banca Examinadora:   

  

  

______________________________________________________  

Prof. Dr. Vinícius de Andrade Pereira (Orientador)  

Faculdade de Comunicação Social – UERJ  

  

  

______________________________________________________  

Profª. Drª Fátima Régis.  

Faculdade de Comunicação Social – UERJ  

  

  

______________________________________________________  

Profª. Dra. Paula Sibilia  

Universidade Federal Fluminense - UFF 

  

  

  

  

Rio de Janeiro  

2016  



 

 

DEDICATÓRIA 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos vulneráveis.  

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

 

Nunca gostei muito da palavra “obrigada”. Por motivos óbvios, ela deixa a impressão 

de dívida. E acho que era esse mesmo o objetivo séculos atrás quando ela começou a ser 

usada. Por não concordar com o sentido de obrigação de “obrigada”, tem um pessoal que 

passou a adotar “gratidão” para agradecer o que recebe. Também não gosto muito do modo 

como “gratidão” é empregado. Transmite uma vibe “deboista” demais para mim.  

Acho gracias muito melhor. Não transmite a ideia de obrigação e nem dívida. Não tem 

gênero. Homens e Mulheres falam “gracias”. E ainda traz o mesmo radical de “graça”, aquilo 

que se recebe ou que é dado por generosidade. Não existe dívida ou obrigação relacionada a 

uma graça alcançada. Além disso, graça, para gente, está ligada também àquilo que nos faz 

sorrir.  

E é com um sorriso nos lábios que dou “gracias” pela generosidade de todas as 

pessoas que colaboraram com este trabalho e comigo enquanto produtora dele.  

Em primeiro lugar, minha mãe Fátima, claro. Como sempre, ao meu lado, me ajudando em 

tudo que preciso. Depois, gracias às minhas amigas de infância e para vida toda que sempre 

perguntam se nunca vou acabar de escrever e quando vou ganhar dinheiro com isto, Daiana, 

Alessandra e Tatiana. Gracias à Natália também por ter se apaixonado pelo tema da pesquisa 

comigo e por ter me acompanhado em algumas aventuras em busca do conhecimento do 

amor.  

  Gracias aos amigos que a Universidade me deu. Em especial, ao meu quase orientador 

Ramon pelas conversas intermináveis nos horários mais inconvenientes possíveis via áudio 

do Whatsapp. Ao Pablo por me apresentar ao Bifo; ao Zé Messias pelas melhores dicas sobre 

tudo; a Letícia, ao Ivan e a Flávia pelas leituras de trabalho. Às meninas que me ensinaram a 

beber e a usar batom vermelho em Foz, Fernanda, Luiza e Fabíola. Aos companheiros de bar 

pelas valiosas discussões filosóficas ou não, Feijó, Cachaça, João, Soryane, Márcio, Malhado, 

Mozzini, Ana Camila, Camila, Alê Maia, Polly e outrx que já foram contemplados.  

Gracias à contribuição dos professores que encontrei pelo caminho, em especial ao 

João Freire Filho, da Eco, ao Fernando Gonçalves e a Fátima Régis, da Uerj, e ao Luiz 

Fernando Dias Duarte, do Museu Nacional. Assim como aos congressistas que questionaram 

minhas escolhas e me deram dicas valiosíssimas no Intercom Nacional de Foz do Iguaçu, no 



 

 

Comunicon 2014, no LAVITS 2015, no Seminário de Alunos do Museu Nacional em 2015 e 

na Compós também em 2015.  

Gracias à banca de qualificação formada pelos professores Erick Felinto, da Uerj, e 

Ieda Tucherman, da Eco. Gracias à banca de defesa formada pelas professoras Fátima Régis e 

Paula Sibilia.  

 Gracias ao meu orientador Vinícius Andrade Pereira pela liberdade de escolha que 

me deu, pela confiança em meu trabalho e pela paciência que teve com uma orientanda 

carente.  

Gracias a todos os professores e funcionários do PPGCOM UERJ.  Gracias à Capes e 

à Faperj pelos recursos que permitiram minha dedicação exclusiva a esta pesquisa. 

Gracias especiais para as pessoas que confiaram em mim a ponto de contarem 

intimidades de suas vidas amorosas, seus medos, desejos em conversas via Skype e 

Facebook. Sem vocês, esta pesquisa, do jeitinho que está aí na frente, não seria possível. 

Gracias Vítor, Joice, Alê, Ana Paula, Markinhos, Pablo, Willian, Brenda, Diana, Fabiana e 

outrxs que não quiseram se identificar, inclusive a blogueira de Relatos de Uma Diva. 

Gracias também às 700 pessoas que responderam ao questionário online. Gracias aos 

integrantes do Amor Vivo Book Club.  

E gracias a você que está lendo esta pesquisa.                                                 <3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "É difícil de explicar. É uma coisa quando você tá com 
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sabe?  Os dois estão conversando com pessoas diferentes. Você tá lá sorrindo e olha para o 

outro lado da sala e vocês trocam olhares. Mas não porque são possessivos ou que seja 

algo sexual, mas apenas porque aquela é a pessoa da sua vida.   

E isso é engraçado e triste, mas só porque esta vida vai terminar.  

 E é esse mundo secreto que existe bem ali em público, mas imperceptível, que 

ninguém vai ficar sabendo. É tipo como dizem, uma outra dimensão que existe ao 

nosso redor, mas não temos a habilidade de notar.  Sabe? É isso. É isso que quero de 

um relacionamento. Ou da vida, eu acho. Amor.  

Parece que tô viajando, mas não tô…”.  
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RESUMO  

  

  

 

TAVARES, Francine da Rocha. Visualizada e não respondida: uma metáfora para pensar a 

experiência do amor mediada pelas tecnologias digitais de comunicação. 2016. 156f. 

Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

  

 Esta pesquisa parte da perspectiva das teorias das materialidades da comunicação para 

investigar como as Tecnologias Digitais de Comunicação (TDC) participam da modulação da 

experiência amorosa contemporânea. Para isso, foram combinadas metodologias distintas com 

o objetivo de cercar o que se configura como “objeto” de pesquisa, iniciando por uma 

etnografia online no texto “18 verdades cruéis dos relacionamentos modernos que você vai ter 

que encarar”, do blog Relatos de uma Diva, publicado no Brasil em 2014, entrevistas em 

profundidade com a blogueira e 12 leitores do blog e questionário online com a participação 

de 700 pessoas. Além da apuração de dados empíricos, a investigação consistiu no 

levantamento de pesquisas, teorias e autores que ajudaram a pensar questões como afeto, 

emoção, sensibilidade, relação corpo e tecnologia. Como resultado, foi criada uma metáfora 

que se expressa com a máxima “visualizada e não respondida” para organizar e focalizar na 

questão-chave que se busca responder. Essa metáfora ajudou a refletir sobre como as TDC 

estão participando da produção de uma indiferença particularmente contemporânea que 

acredita-se ser capaz de afetar a própria experiência do amor.   

  

Palavras-chave: Amor. Modulação da sensibilidade. Indiferença.  



 

 

 

 

ABSTRACT  

  

 

TAVARES, Francine da Rocha. Seen and unreplied: a metaphor to think the experience of 

love mediated by digital technologies of communication. 2016. 156f. Dissertação (Mestrado 

em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 

 

This research starts from the perspective of theories of communication materialities to 

investigate how the Communication Digital Technologies (TDC) participate in the 

modulation of contemporary love experience. For this, different methodologies in order to 

surround what is configured as "object" of research were combined, starting with an online 

ethnography the text "18 cruel truths of modern relationships you will have to face," the blog 

"Reports one Diva ", published in Brazil in 2014, in-depth interviews with 12 blogger and 

blog readers and online questionnaire with the participation of 700 people. In addition to the 

investigation of empirical data, research consisted of survey research, theories and authors 

who helped to think issues such as affection, emotion, sensitivity, relative body and 

technology. As a result, a metaphor that expresses itself was created with the maxim "seen 

and not replied" to organize and focus on the key question that seeks to answer. This 

metaphor helped to reflect on how the TDC are participating in the production of a 

particularly contemporary indifference that is believed to be able to affect the experience of 

love.  

  

Keywords: Love. Modulation of sensibility. Indifference.  
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INTRODUÇÃO  

  

 

 Os estudos sobre os sentimentos, incluindo a paixão e o amor, começaram a ser 

realizados sob a tônica científica a partir da década de 1970. Em uma clássica pesquisa de 

Dorothy Tennov1 com casais apaixonados, a psicóloga norte-americana acompanhou o 

comportamento de mais de 400 pessoas e conclui que haviam sintomas que se manifestavam 

no corpo com certa regularidade que puderam ser associados por ela como sinais da ação da 

paixão. Na época, “a ciência” ainda não dispunha dos mecanismos que atualmente são 

utilizados para o mapeamento das áreas do cérebro requisitadas durante as etapas de 

enamoramento. A antropóloga e bióloga Helen Fisher, que desenvolve pesquisas há mais de 

trinta anos sobre amor, relacionamentos, casamento e divórcio, é pioneira da geração de 

pesquisadores do amor que utilizam mecanismos como o scanner cerebral em seus estudos. 

Unindo as pesquisas que fez como antropóloga às tecnologias de imagem, Fisher conseguiu 

traçar um panorama do amor incorporado e desenvolvido com a evolução das espécies que 

tem sido bastante aceito no campo científico.   

No livro chamado “Anatomia do Amor”, de 1995, Fisher2 afirma que o corpo humano 

desenvolveu ao longo dos séculos habilidades para tolerar o outro e conseguir alcançar o 

objetivo vital do amor, segundo ela: reprodução e criação dos filhos. Embora atualmente, 

sobretudo a partir da década de 1960 com a “revolução sexual”, seja possível escolher com 

quem se quer estar, casar, fazer sexo, ter filhos etc., o cérebro humano desenvolveu ao longo 

da evolução estruturas diferentes para fases distintas do amor. Essas fases, segundo Fisher e 

sua equipe de pesquisadores, são: desejo, amor romântico e apego.   

Em publicação mais recente, a antropóloga e bióloga que trabalha para o maior site de 

relacionamentos dos EUA, Match.com, analisa os dados de mais de 28 mil pessoas do site de 

namoro Chemistry.com, do mesmo grupo do Match, para criar quatro tipos de personalidades 

com base nos parâmetros biológicos dos usuários do site a fim de explorar - e explicar - por 

que alguém se sente quimicamente atraído pelo outro. Atualmente, o site oferece um teste 

                                                 

 
1 O estudo da psicóloga norte-americana foi publicado no livro “ Love and Limerance: the Experience 

of Being in Love”, de 1979.  
 

2 No site http://www.helenfisher.com/ é possível ter acesso a todos os artigos publicados da 

antropóloga, assim como os títulos de seus livros e seu currículo com os trabalhos mais recentes.   

http://www.helenfisher.com/
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para os usuários avaliarem seus perfis bioquimicamente calculados e obterem melhores 

resultados na busca pelo “amor verdadeiro”.   

A controvérsia mais atual em torno da biologização do amor, vertente que vai na 

contramão da história hegemonicamente contada do amor no Ocidente, cujos pequenos 

fragmentos serão abordados no primeiro capítulo, se deve à polêmica abordagem dos 

cientistas de Oxford, cujo maior entusiasta chama-se Brian Earp3. Coordenador do grupo que 

estuda tratamentos para o sentimento do amor da Universidade de Oxford, Earp publicou em 

2013 um artigo chamado “If I could just stop loving you: Anti-love biotechnology and the 

ethics of a chemical breakup” apresentando um panorama de como as intervenções químicas 

sobre o amor têm sido estudadas, desenvolvidas e aplicadas.   

Esse artigo levantou debates acalorados sobre as implicações éticas a respeito do uso 

de drogas para curar sentimentos. Algumas das questões levantadas giram em torno do perigo 

incipiente de simplesmente tratar como doença relacionamentos não aceitos socialmente, 

como relações homossexuais e “casos” extraconjugais. Em outra perspectiva, denunciam o 

rompimento com a aura espontânea do amor, como se tais alternativas ferissem sua própria 

natureza, e, ainda, alertam para uma virtual perda da capacidade humana autônoma de lidar 

com as problemáticas da vida.  

Nesse sentido, Earp enfatiza que o amor ao qual os cientistas se referem é um amor 

científico, biológico, para ser mais específico, localizado bioquimicamente no corpo, em 

oposição ao amor da arte, da filosofia, da literatura, de Shakespeare e de Platão. Como o amor 

científico se difere do amor romântico, diz ele, e emerge da química cerebral, faz sentido falar 

em cura.  

Não dá para negar os avanços que esses estudos possibilitam em relação ao 

entendimento do amor inscrito corporalmente. Entretanto, é importante considerar, primeiro, 

a oposição claramente marcada pelos cientistas entre o amor científico e o amor outro (do 

senso comum, da arte, da filosofia) e, com isso, a redução puramente ao biológico das 

problemáticas que o amor enquanto sentimento pode envolver. Em outras palavras, a 

concepção da neurociência não “resolve” a dualidade corpo x mente declarada por Descartes 

                                                 

 
3 A matéria publicada em 2014 na revista “IstoÉ” traz a opinião de diversos pesquisadores 

sobre a discussão em torno da “cura do amor”. É possível acessá-la no seguinte link: 

http://www.istoe.com.br/reportagens/356120_O+AMOR+PODE+TER+CURA. Acesso em 

10/01/2016. Inspirada pela repercussão da matéria da “IstoÉ”, escrevi um artigo sobre o tema que foi 

apresentado no Simpósio Internacional LAVITS de Vigilância, Tecnopolítica e Territórios, realizado 

em 2015 no Rio de Janeiro. O trabalho está disponível nos Anais do evento:  

http://medialabufrj.net/download/lavits2015anais/10/4.Resumo65.pdf. Acessado em 06/02/2016.  

http://www.istoe.com.br/reportagens/356120_O+AMOR+PODE+TER+CURA
http://medialabufrj.net/download/lavits2015-anais/10/4.Resumo65.pdf
http://medialabufrj.net/download/lavits2015-anais/10/4.Resumo65.pdf
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e nem a transcendência de Platão, pois age na valorização do oposto ao metafísico criando um 

conceito de amor puramente material.   

Por outro lado, alguns estudos atualmente têm investigado as modulações do amor 

considerando a interrelação entre corpos, tecnologias e ambiente, caminho que parece mais 

interessante no sentido de buscar ultrapassar as dualidades que atravessam a concepção de 

amor por séculos.   

A socióloga Eva Illouz, por exemplo, publicou um livro em 2011 intitulado “Amor 

nos tempos do Capitalismo” onde ela apresenta um panorama de como, ao longo do século 

XX, as emoções passaram a ocupar um lugar de destaque no mercado e no ambiente 

corporativo assim como a lógica mercadológica passou a adentrar os arranjos e a linguagem 

afetiva dos relacionamentos pessoais. Ela atribui especialmente à popularização da 

psicanálise e ao feminismo o papel de influenciadores nesse processo de ascensão das 

emoções no âmbito do capitalismo em transição (que podemos classificar como pós-industrial 

embora a socióloga nomeie como “capitalismo afetivo”).  É interessante observar como Illouz 

vai buscar nos sites de relacionamentos material empírico para confrontar seus aportes 

teóricos. Na pesquisa “redes românticas” ela encontra evidências que corroboram fortemente 

com os apontamentos sinalizados por ela sobre como a lógica mercadológica e a linguagem 

do que ela chama de  

“cultura terapêutica” (desenvolvida a partir da popularização da psicanálise nos EUA) 

atravessam tanto o modo como as pessoas se colocam e buscam outras pessoas nos sites de 

relacionamento quanto como vivem suas próprias relações cotidianamente.   

Em julho de 2015, a rede de estudos sobre o amor que reúne mais de trinta 

pesquisadores, entre eles nomes como Simon May e Eva Illouz, organizou a segunda edição 

da conferência “Materiality of Love” na Universidade de Silesia, na Polônia, com 

pesquisadores de diversos países, inclusive do Brasil. Dentre os trabalhos apresentados no 

evento, vale destacar alguns que compartilham dos pontos de vista epistemológicos de 

interesse desta pesquisa, embora a própria conferência, vale ressaltar, já se coloque numa 

posição de ultrapassagem das dualidades modernas e da transcendência clássica das 

concepções hegemônicas do amor.   
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Figura 1 - Cartaz de divulgação da conferência “Materiality of Love”   

 
Fonte: organização do evento, cuja programação está   

Disponível em  https://materialityoflove.wordpress.com/.   

  

Embora ainda não seja possível acessar aos trabalhos na íntegra, já que eles farão 

parte de um livro em breve, estando disponíveis no site apenas os resumos, os papers dos 

autores Michèle Cooke, Justyna Stepien, Camilla Paldam Skovbjerg, John G, Hampton e 

Dominic Pettman chamam a atenção pelo modo como os elementos da cultura contemporânea 

são cruzados com a ideia de amor. Evidentemente, trata-se de uma seleção a partir do meu 

olhar de interesse4, que utilizo esses papers - ou melhor, resumos - estrategicamente para 

construir e justificar o arcabouço sobretudo epistemológico que me é útil.   

Justyna Stepien, professora assistente em Literatura e Estudos Culturais no 

Departamento de Inglês da Universidade de Szczecin, na Polônia, apresenta em seu trabalho 

“‘In and Out of Love’. Damien Hirst’s Affective Materialization of the Concept of Love” o 

amor numa perspectiva artística para pensar um conceito de amor que escapa às amarras da 

                                                 

 
4 A linguagem em primeira pessoa foi escolhida na introdução em função da impossibilidade 

de falar do processo de pesquisa aqui descrito em terceira pessoa, tendo em vista a perda da 

espontaneidade que essa escolha acarretaria. Haverá momentos específicos durante o trabalho, 

especialmente em algumas notas de rodapé, em que a primeira pessoa será privilegiada pelo mesmo 

motivo.  

https://materialityoflove.wordpress.com/
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representação. A partir do trabalho do artista Damien Hirst e de acordo com autores como 

Deleuze e Guattari, Stepien traz insights sobre uma experiência de amor possibilitada pela 

arte, que constrói afetações, que se constrói por sensações. A autora afirma: “As the study 

proves, his works transgress commercial and material value of love to expand its invisible 

meaning and bring it closer to what life really is”.  

 

Figura 2 - Instalações da obra“In and Out of Love”, de Damien Hirst, em Londres  

 
Fonte: http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly (2015). 

 

  

 A imagem da esquerda se refere à primeira parte da instalação onde borboletas vivas 

voam pela sala enquanto na mesa central ficam vasos com água doce. Na imagem da direita, 

uma sala no andar de baixo com grandes telas monocromáticas com as borboletas mortas do 

outro ambiente coladas nas telas. Na ocasião da exibição de seu trabalho, Hirst afirmou: “Eu 

tentei fazer uma comparação entre arte e vida nas instalações em cima e embaixo, uma coisa 

louca para fazer já que, no fim, tudo é arte” (traduzido por mim).   

 Com o paper “Substituting Bodies – Mediation of Love and Eroticism in the Love 

Letter and New Media”, a Professora associada da Universidade Aarhus, na Dinamarca, 

Camilla Skovbjerg trabalha com a ideia de presentificação dos corpos nas materialidades das 

tecnologias de comunicação. Nas cartas de amor, por exemplo, as letras e o papel incorporam 

o corpo do amante e, a partir disso, age na construção da imagem do outro. O artigo trabalha a 

questão de como o amor e os amantes são mediados pelas cartas e como a mediação do amor, 

da saudade e do corpo dos amantes se alteram com as transformações midiáticas. O foco se dá 

especialmente na imagem, ou melhor, na “animação”, na capacidade de dar ou de transmitir 

vida, com a imagem do outro, que difere essencialmente do meio analógico para o digital.  

John G, Hampton, curador da residência artística Trinity Square Video, apresentou 

com os artistas com quem tem trabalhado no projeto “Love after Materialism” as obras que 

http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
http://www.damienhirst.com/in-and-out-of-love-butterfly
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eles têm feito abordando temas como amor, desejo e saudade em tempos de virtualização das 

relações sociais. Considerando as perspectivas teóricas e filosóficas do que ele chama de 

“novo materialismo”, orientada aos objetos, Hampton faz provocações (de inspiração 

marxista) em torno das consequências materiais de abstrações “originais” como órgãos, 

desejos, promessa de imortalidade, ameaça de obsolescência etc. Uma busca rápida no 

Google revela um vídeo feito com colagens de outros vídeos já produzidos pelos artistas 

participantes como chamada para um evento que aconteceu em fevereiro de 2015.  

 

Figura 3 - Frames do vídeo “Love After Materialism”.  

 

  Fonte: https://vimeo.com/117986446 (2015).  

  

Dominic Pettman é professor de Cultura e Mídia na Eugene Lang College e de Estudos  

Liberais na New School de Pesquisa Social em Nova York. Na conferência “Materiality of 

Love”, Pettman apresentou o artigo “Creaturely Love: How Desire Makes Us More, and 

Less, Than Human” onde aborda o amor como afeto (perspectiva que será trabalhada nesta 

dissertação também, no capítulo 2) que não é restritamente humano. Autor do livro “Love 

and Other Technologies: Retrofitting Eros for the Information Age”, publicado em 2006, 

onde localiza o amor como uma tecnologia social modulada e modulável pela história e pela 

cultura, Pettman não tem como foco de interesse o amor dos relacionamentos pessoais, que 

caracteriza o objeto desta pesquisa. Entretanto, seu olhar e seus trabalhos se fazem 

interessantes justamente pelo deslocamento epistemológico que promove ao olhar o amor por 

https://vimeo.com/117986446
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uma perspectiva diferente das narrativas e discursos tradicionais, e considerá-lo em primeiro 

lugar como uma tecnologia que se altera com a sociedade e que, tal como a própria cultura, se 

inscreve nos corpos, humanos ou não. Classificando o amor como uma “técnica de 

pertencimento”, Pettman afirma que os mecanismos de comunicação fazem parte de sua 

própria configuração e, com a complexificação das tecnologias de comunicação, amar 

também se tornou mais complexo na sociedade da informação, à medida em que a 

comunicação se tornou ainda mais mediada pelos telefones, mensagens de texto, redes sociais 

etc.  

Por fim, para apresentar os traços de uma rede de estudos sobre as materialidades do 

amor que trabalham com as perspectivas que interessam a esta pesquisa, ainda que sejam 

estudos muito recentes que nem sequer podem ser acessados na íntegra ainda, deve-se 

considerar o trabalho que a professora do Centro de Estudos de Tradução da Universidade de 

Viena Michèle Cooke apresentou na conferência. No paper intitulado “It’s a Body Thing. 

Language, Pain and Encultured Loving”, Cooke aborda o amor por um viés incorporado, 

biologicamente estruturado e modulável pela cultura. “Love is relational embodiment lived as 

encultured loving. Love has to be embodied because we are. The materiality of love is not 

simply its expression. Materiality is the sine qua non of living and therefore of loving. ” Ela 

faz isso em conjunto com autores que serão, inclusive, considerados nesta pesquisa, como o 

neurobiólogo chileno Humberto Maturana com sua teoria sobre a linguagem e sua abordagem 

biológica do amor.  

Entretanto, tomar o amor pelo viés material nem sempre foi o ponto de interesse dos 

produtores de literatura e pesquisadores sobre o tema. Trazer as tecnologias de comunicação 

para pensar o amor é mais novo ainda, tendo início nos anos 2000. Ainda assim, há poucos 

registros de estudos que consideram a relação do corpo com as tecnologias de comunicação e 

menos ainda a relação do amor com o corpo e as tecnologias digitais de comunicação.   

Justifica-se aí parte da importância de uma pesquisa do amor contemporâneo pelo viés 

das teorias das materialidades da comunicação, que considera o corpo e os objetos técnicos 

como participantes ativos dos processos que constituem a busca por aquilo que provoca em 

nós a experiência do amor. O principal objetivo desta pesquisa é dar conta de mostrar como o 

corpo e as tecnologias digitais de comunicação, em especial, assumem funções importantes 

no modo como amamos, não apenas como suportes de onde algo mais importante - o 

simbólico, mas como moduladoras de sensibilidades.  Fazer isso sem cair na armadilha do 

determinismo biológico ou tecnológico - que seria para onde o estudo poderia pender um 

pouco mais - é um dos principais desafios percorridos no trabalho.  
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Por isso, buscamos trabalhar com autores que partem de perspectivas epistemológicas 

não dualistas e não reducionistas para dar conta de uma pesquisa que tem como foco a 

experiência do amor em sua dimensão material, mas que não o reduz a isso, reconhecendo 

sua dupla constituição. Justamente por isso, a escolha dos autores com quem trabalhar na 

construção desta pesquisa esteve diretamente relacionada ao próprio processo de produção de 

conhecimento.   

Meu trabalho inicial foi o de me abrir para tudo que falasse, mostrasse ou tivesse 

relação com o modo como nos relacionamos hoje. Nesse exercício de abertura pessoal, junto 

às aulas que estava assistindo no PPGCOM Uerj e no PPGCOM da UFRJ e aos textos que 

estava lendo, acredito que desenvolvi uma certa sensibilidade que me tornou capaz de 

perceber coisas interessantes para agregar ao que eu chamo de “mapa de manifestação do 

objeto de pesquisa”. Trata-se de um lugar real/digital e imaginário onde eu registro e salvo 

tudo que encontro que tem a ver com o que eu classifico como “moduladores do amor 

contemporâneo”. Em dois anos de pesquisa, dividi os links, imagens, textos, artigos, vídeos, 

depoimentos em cinco categorias: técnicas e tecnologias, manifestações pessoais, arte e 

cultura, estudos/pesquisas e teorias.   

Eu achava que poderia pesquisar todos os itens que fazem da rede que eu estava 

construindo, talvez num trabalho de propor relações entre itens como o filme Her e os robôs 

sexuais, por exemplo, mas com o passar do tempo e alinhamento de interesses e objetivos, eu 

me deparei com um texto do blog “Relatos de uma Diva” de 2014. A postagem, traduzida de 

um site estrangeiro, intitulada “18 verdades cruéis sobre os relacionamentos modernos que 

você vai ter que encarar”5 trazia em si algumas das questões que apareciam nas outras 

categorias que eu encontrava e ainda pontuava fortemente a questão da participação das 

tecnologias digitais de comunicação nos relacionamentos amorosos.   

 

 

 

 

 

                                                 

 
5 O texto pode ser acessado pelo link  

http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18verdades-cruéis-sobre-os-relacionamentos-

modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/. Acessado em 06/03/2016.  

http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://relatosdeumadiva.wordpress.com/2014/04/11/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
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Figura 4 - “Rede mapeada de manifestação do ‘objeto’ de pesquisa”  

  
Fonte: autora. Apresentação online que mostra os itens coletados e agregados à “rede de manifestação 

do ‘objeto’ de pesquisa” pode ser acessada neste link: https://prezi.com/uxqdijdzsvnq/amor-

contemporaneo/.   
  

Começar a pesquisa efetivamente pelo blog me obrigou a agir por caminhos 

metodológicos distintos e complementares. Uma investigação etnográfica apenas não 

bastaria, por isso ela serviu como etapa inicial para elencar os assuntos controversos 

presentes no texto e nos comentários dos internautas6. Em seguida, senti a necessidade de 

conversar com as pessoas que comentaram ali. Entrei em contato com quem pude - mais de 

50 pessoas - e obtive retorno de aproximadamente 30 internautas. Desse número, conversei 

com 12 pessoas, contando com a dona do blog. Inspirada também pelo método da 

antropologia chamado “histórias de vida”7, escolhi falar com aquelas pessoas e não com 

                                                 

 
6 A etnografia online (PEIRANO, 2014; POLIVANOV, 2013) serviu como inspiração metodológica 

para observar e categorizar as interações dos leitores, as respostas da blogueira, as manifestações em 

torno das questões apresentadas no texto e, em especial, os pontos principais em questão quando se 

fala sobre “relacionamentos modernos”.  
7 De acordo com  SILVA et al ( 2007), o método “histórias de vida” se inscreve no âmbito das 

entrevistas biográficas, junto ao método prático das entrevistas em profundidade, com algumas 

diferenças, entre elas a importância do vínculo entre entrevistador e entrevistado, a relação de 

https://prezi.com/uxqdijdzsvnq/amor-contemporaneo/
https://prezi.com/uxqdijdzsvnq/amor-contemporaneo/
https://prezi.com/uxqdijdzsvnq/amor-contemporaneo/
https://prezi.com/uxqdijdzsvnq/amor-contemporaneo/


20 

 

qualquer pessoa nessa etapa da pesquisa porque, para mim, era interessante justamente o fato 

de aquelas pessoas sentirem o movimento da mudança no modo como nos relacionamos. Isso 

não quer dizer que outras pessoas não sintam e também que se a pessoa não fala não quer 

dizer que ela não sinta, mas expor publicamente que sente que há uma mudança no modo 

como as pessoas se relacionam e que as tecnologias de comunicação têm a ver com isso era 

de grande importância para mim.  

Minha intuição dizia que seria importante ouvi-los e, de fato, grande parte dos “achados” da 

pesquisa vieram das entrevistas em profundidade realizadas por Skype ou conversa de 

áudio/vídeo do Facebook, inclusive o próprio questionário da pesquisa online que, esse sim, 

foi aberto a qualquer pessoa maior de 18 anos foi construído a partir das questões discutidas 

nas entrevistas. Sendo assim, cada etapa da pesquisa serviu para “resolver” assuntos 

específicos e possibilitar a realização da próxima. A pré-pesquisa que se deu com a 

construção da “rede mapeada do ‘objeto’ de pesquisa” serviu para que eu encontrasse o texto 

do blog. Da mesma maneira, a etapa de etnografia online no blog permitiu que eu encontrasse 

os temas controversos e elegesse os pontos importantes na construção do roteiro da entrevista 

em profundidade.  Os achados das entrevistas em profundidade e da etnografia online, por 

sua vez, permitiram a criação do questionário focado naquilo que era mais recorrente no blog 

e nas conversas com os leitores de “Relatos de uma Diva”. Foi interessante observar que, ao 

abrir o questionário publicamente, as questões controversas que apareciam no blog e nas 

conversas não permaneceram restritas a esses ambientes ou ao âmbito do blog. Para boa parte 

das pessoas que participou da etapa do questionário online, soava familiar o que estava sendo 

questionado ali. Para outra parte, soou interessante e promoveu alguma diferença, já que, 

como declarou uma das participantes, “nunca havia parado para pensar nisso”.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

aprendizagem mútua entre os participantes da pesquisa e um claro interesse de ligação entre o que se 

conta em âmbito “individual” e o que observa no âmbito “social”.   
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Figura 5 - Recepção da pesquisa no Facebook.   

 Fonte: autora. Comentários de algumas pessoas sobre como reagiram ao questionário online divulgado por 

minha rede de conhecidos - e de conhecidos de amigos - no Facebook.  

  

Voltando às categorias que dividem o conteúdo da “rede mapeada do ‘objeto’ de 

pesquisa”, é importante frisar que ali estão também as pesquisas e as teorias/autores que 

ajudam a pensar o fenômeno que estou investigando. Esses itens aparecem em pé de 

igualdade com as outras categorias (tecnologias, vozes dos entrevistados etc.) tanto na rede 

mapeada disponível no link descrito acima quanto no corpo deste trabalho, nas páginas que 

seguem. Nesse caso, eu também segui o caminho de buscar autores que fizessem sentido para 

a pesquisa no decorrer do próprio processo de investigação e não de modo preliminar. Em 

algum momento eu cheguei a pensar que poderia ser coincidência o fato de todos os autores 

requisitados nesta pesquisa compartilharem um universo epistemológico comum que foge das 

análises de causa e efeito e se aproximam, ou até derivam em alguns casos - mais da 

abordagem dos sistemas complexos e das tentativas de superação das dualidades da 

Modernidade, sejam elas sujeito x objeto, espiritual x material, sentido x presença, convenção 

x diferenciação etc. Entretanto, me dei conta de que o meu próprio olhar sobre aquilo que eu 

escolhi pesquisar já funcionou como recorte epistemológico. Portanto, fazia sentido que, de 

alguma forma, as perspectivas teóricas convergissem em diversos momentos.  

Assim sendo, o primeiro capítulo vai trazer uma abordagem sobre como o jogo entre o 

simbólico e a matéria aparecem no recorte histórico que Denis Rougemont e Simon May 

fazem sobre a história do amor. O primeiro, no clássico “A história do amor no Ocidente”, a 

partir dos mitos; o segundo, no recente livro de 2012 “Amor, uma história”, a partir da 

filosofia. Junto a essa reflexão, será desenhado de modo mais preciso o caminho 

epistemológico que se busca seguir, com a proposta de autores como Hans Ulrich Gumbrecht 
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e Nicole Boivin no âmbito das investigações que privilegiam as materialidades dos 

fenômenos, em especial Gumbrecht por estar inscrito no campo das teorias das materialidades 

da comunicação. Nesse capítulo será apresentada ainda uma explicação para o que se está 

nomeando como amor nesta pesquisa.  

No segundo capítulo será apresentado o que chamo de “Tríade do amor 

contemporâneo”, que são as três grandes questões encontradas nas três etapas da pesquisa: “o 

fluxo do desapego”, “a coragem da verdade nas relações amorosas” e “a correspondência do 

amor não correspondido”. Embora essas questões não tenham relação direta com o objetivo 

deste trabalho, que é olhar para a relação material das tecnologias digitais de comunicação 

com a experiência do amor, as amplas questões encontradas foram fundamentais para se 

chegar ao ponto onde foi possível refletir sobre a experiência contemporânea do amor sob o 

viés das teorias das materialidades da comunicação.  

O terceiro capítulo aborda a construção da hipótese da modulação da sensibilidade e a 

aposta de que atualmente estamos passando por um momento que requer a aprendizagem de 

um modo de amar caracteristicamente contemporâneo. Além disso, recorre a autores que 

pensam experiência estética para defender a dupla configuração do amor como afeto e 

emoção.  

O quarto capítulo vai ter como foco outras três questões, que são “múltiplas conversas 

ao mesmo tempo”, “comunicação multimídia” e “mensagem visualizada e não respondida” 

com a diferença de que elas apresentam relação direta entre tecnologias digitais de 

comunicação e experiência amorosa. Nesse ponto da pesquisa, começam a ser delineados os 

aspectos conclusivos do trabalho que serão aprofundados nas considerações finais com a 

invenção de uma metáfora, título desta pesquisa, a partir do pensamento do antropólogo Roy 

Wagner, que ajuda a explicar o que chamamos de experiência do amor contemporâneo.  

 Por fim, cabe dizer, a pergunta que nos guiará nesta viagem será a de como o 

ambiente midiático digital age e reflete os arranjos, desejos e sensibilidades na busca e na 

prática do amor (e dos amantes) contemporâneo?  
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1  O CONCEITO DE AMOR E A QUESTÃO DA MATERIALIDADE 

 

 

  

MÃOS DADAS 

Não serei o poeta de um mundo caduco.  

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros.  

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos.  

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,  

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista pela 

janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente.  

Carlos Drummond de Andrade, 1940  
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1.1 Por um olhar sobre as materialidades do amor 

 

“O que é o amor?” foi a pergunta mais buscada no Google em 2014, segundo 

levantamento divulgado pela própria empresa no começo de 2015. Embora a intenção aqui 

não seja responder de maneira definitiva à essa pergunta, que persiste desde a Antiguidade, 

serão retomados nas linhas que seguem alguns apontamentos que ajudam a construir duas 

respostas para essa questão8. A primeira, acredita-se, é aquela que tem sido privilegiada pelo 

Ocidente desde Platão. Uma imagem de amor descorporificado, desmaterializado, 

transcendente, alheio às tensões da vida que será trazida em confrontação com a perspectiva 

material que, embora não tenha sido excluída totalmente da “história do amor”, foi 

significativamente desvalorizada até depois da segunda metade do século XX. A segunda é 

aquela que aparece como pano de fundo das principais concepções do amor ocidental. Essa 

última é o que justifica, inclusive, o porquê de classificarmos como “amor” o que se 

busca/sente/emerge dos e nos relacionamentos mediados por tecnologias digitais de 

comunicação, objeto de investigação deste trabalho.    

É importante registrar de antemão que a intenção deste capítulo não é se debruçar por 

toda a história do amor no Ocidente e por todas as concepções de amor que se tem registro, o 

que seria de extrema dificuldade tendo em vista a vasta literatura sobre o tema ao longo dos 

séculos e desnecessariamente dispendioso para o objetivo que este trabalho se propõe.   

Sendo assim, serão retomados alguns pontos considerados indispensáveis para, 

primeiro, apresentar a concepção que privilegia o amor em sua transcendência e justificar a 

importância de investigações que considerem as “materialidades do amor”, tanto em relação 

aos corpos dos amantes quanto aos objetos técnicos que compõem os relacionamentos 

amorosos; segundo para apresentar o pano de fundo que julgamos atravessar as principais 

concepções de amor na cultura ocidental. Não se trata de traçar um histórico, mas pinçar 

momentos e perspectivas onde as concepções material e simbólica são mais ou menos 

valorizadas.  Para isso, como pontuado na introdução, Denis Rougemont e Simon May serão 

trazidos por apresentarem abordagens históricas distintas, tanto em relação ao período em que 

suas obras foram escritas quanto em função da diferença de olhar de ambos, que partem de 

                                                 

 
8 Todos os versos que iniciam os capítulos desta dissertação são de autoria da escritora Poliana Paiva, 

que escreve a página Romanticuzinhos, no Facebook. https://www.facebook.com/romanticuzinhos/?fref=ts.  
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lugares distintos para fazer suas histórias do amor. O primeiro, da literatura, sobretudo; o 

segundo, da filosofia.   

Presença e Sentido servirão para organizar as abordagens que no decorrer dos séculos 

privilegiaram os aspectos materiais do amor, para a primeira categoria, ou mais os aspectos 

simbólicos, no caso da categoria de Sentido. Essas categorias são inspiradas pela abordagem 

que Hans Gumbrecht propõe no livro “Produção de presença, o que o sentido não consegue 

transmitir”, para a relação, investigação e compreensão dos fenômenos que engendram 

corpos humanos e “coisas do mundo”, como o próprio autor salienta. Logo no início do livro, 

no manual do usuário, Gumbrecht deixa claro que “produção de presença aponta para todos 

os tipos de eventos e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos 

‘presentes’ sobre corpos humanos” (2010, p.15). Por “sentido” ou “atribuição de sentido” o 

autor entende a formação de uma ideia do que a presença de uma coisa pode ter em relação a 

nós. O modo de se relacionar com o mundo que toma o sentido como ponto de partida refere-

se a uma atitude cotidiana ou acadêmica que “atribui ao sentido dos fenômenos um valor 

mais elevado do que à sua presença material” (2010, p.14). Nesse caminho, palavras-

conceitos como “metafísica”, “hermenêutica”, “imagem cartesiana do mundo”, “paradigma 

sujeito/objeto” e  

“interpretação” compartilham de um mesmo lugar de olhar que privilegiam uma perspectiva 

de mundo que vai além daquilo que é físico, atribuindo valor superior ao que transcende à 

matéria.   

Ao propor apresentar a história do amor alertando para as diferenças entre duas 

categorias que privilegiam presença ou sentido, não pretendemos defender a importância de 

uma sobre a outra ou até mesmo dividir o amor enquanto sentimento ou objeto de estudo. A 

intenção é muito mais evidenciar a maneira dualista com a qual esse tema tem sido tratado, 

além de evidenciar a própria valorização do amor na condição transcendente.  

  

1.2 Desmaterialização do amor: de Platão ao Cristianismo  

  

A história do amor se confunde com o próprio paradigma epistemológico da produção 

de conhecimento no Ocidente. O amor contado, estudado e até mesmo vivenciado incorpora 

um modo metafísico de ser, presente na relação que estabelecemos com as coisas do mundo. 

Além da diferença entre o amor vivido e o amor imaginado, desejado, aspirado, há também 

uma preconização do corpo nas próprias narrativas do amor. Há uma dupla valorização do 

que existe de metafísico nesse sentimento: na maneira como ele é estudado (o olhar é sobre 
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suas narrativas, prioritariamente) e de como as narrativas sobre ele são produzidas, como ele 

é conceituado (o foco, na maioria das vezes, é sobre a transcendência, sua condição 

imaterial).     

O corpo não é inteiramente suprimido, mas, sem dúvida, é desvalorizado e, quando 

solicitado, o que sobressai é seu caráter efêmero e até mesmo dualista. Corpo versus alma. O 

amor material, feito de humano, perecível, se distancia do ideal da eternidade do amor 

inaugurado por Platão, que passa pelo cristianismo e assume outros contornos nos dias atuais.   

Não importa de onde comecemos essa história, há claramente uma dualidade que 

marca não apenas o que buscamos explicitar aqui, material versus imaterial, como, 

especialmente, o conflito entre o divino e o terreno. Embora tenhamos partido do princípio 

que nos interessa, observar como quem conta a história do amor escolhe prioritariamente 

métodos interpretativos e como o amor historicamente foi conceituado, vivido e inspirado por 

uma ideia transcendental, observamos que o entrave dualista aparece na história do amor 

muito antes de Descartes e sua clássica dicotomia mente/corpo e antes até mesmo do 

cristianismo. A oposição céu e terra não é diferente da que buscamos investigar. A luta dos 

opostos relacionados ao amor é sempre baseada na disputa que fundamenta esse sentimento e 

boa parte da história do pensamento ocidental: divino x humano; céu x terra; dia x noite; 

essência x matéria; alma x corpo; belo x feio; bom x mau; inferior x superior; eterno x 

perecível; Eros x Ágape; presença x sentido; cultura x natureza; mito x realidade.      

A obra mais requisitada sobre as origens do pensamento do amor sem dúvidas é o 

clássico “O Banquete” (1987) de Platão (427-347 a.C.), que apresenta uma série de discursos 

sobre a origem e a consistência do amor nos diálogos de homens importantes da sociedade 

grega, sendo Sócrates o mais importante presente. A proposta inicial era que os convidados 

do simpósio, de ressaca ainda da noite anterior, fizessem elogios ao amor, ao deus Eros. 

Entretanto, Sócrates propõe uma espécie de genealogia do amor, inspirado pelos 

ensinamentos da arte de amar que aprendeu com a sacerdotisa Diotima, ao invés de apenas 

discursar sobre o bem e o belo do amor.   

Desde o início do diálogo, os conflitos mencionados anteriormente aparecem nas falas 

dos convidados do banquete, assim como a diferença primordial entre o discurso de um amor 

ideal e de um amor vivido. As dualidades se materializam também no formato com o qual 

Platão escolhe organizar a obra. Além de apresentar o conteúdo em forma de diálogos, o que 

possibilitou a fala não apenas de Sócrates, mas de tantas outras vozes dissonantes, o livro 

filosófico se confunde com o formato literário. “A literatura aqui torna a filosofia platônica 

mais flexível e terrena, isto é, ela é tornada algo diferente do que seria, caso apresentada de 



27 

 

outra forma” (GUTMAN, 2009, p. 44). O ponto mais alto da emergência do conflito céu x 

terra, entretanto, se deve à participação inusitada de Alcebíades no banquete. Ele, que não 

havia sido convidado para o encontro, leva para o debate o discurso não de uma idealização 

do amor, mas da experiência terrena vivenciada por ele mesmo e pelo sábio mais respeitado 

da região, o próprio Sócrates.    

Ainda que as controvérsias terrenas e celestes tenham se feito presentes em “O 

banquete”, a concepção de amor mais difundida a partir de Platão é aquela ligada à superação 

dos prazeres carnais, não como negação do prazer erótico como sentenciado por diversas 

religões, inclusive pagãs (Rougemont ressalta que os próprios cátaros dividiam dois tipos de 

fiéis e a uma parte deles, os puros, eram negados os prazeres do corpo), mas como a busca 

pela beleza e verdade supremas, ideais, que só podem ser alcançadas além da perecidade da 

carne, na alma.   

A ascensão do amor físico ao divino moldou a história do amor ocidental e a 

sensibilidade humana desde então. Algumas das principais influências do amor platônico, 

segundo May, foram: “fazer do amor o caminho para o valor supremo (...), para a verdadeira 

virtude; para o que é puro e eterno” (2012, p. 73); pensar o sexo como meio e não 

fundamento do amor mais elevado; e a ideia platônica que liga amor à imortalidade.   

Essa última ideia retira da experiência amorosa a particularidade do outro, pois coloca 

o ser amado apenas como um “passaporte para a essência imutável da beleza e da bondade”  

(MAY, 2012, p. 74). Esse princípio transforma a experiência do amor do pessoal para o 

impessoal, do individual para o geral e do humano para desumano e alimenta fortemente as 

raízes do platonismo na construção da ideia de amor no cristianismo (May acrescenta ainda 

que esse pensamento influenciou a celebração da morte por amor no século XIX, com o 

Romantismo, mas não chega a mencionar que o impulso mortal da paixão de amor está 

presente no mito bem antes disso, no começo da Idade Média com o famoso Tristão e Isolda, 

por exemplo,  muito bem estudado por Rougemont e outros famosos casais como Abelardo e 

Heloísa,  Romeu e Julieta)  

Comparecem nos diálogos de O Banquete os mitos de Aristófanes e o do nascimento 

de Eros, contado por Diotima a Sócrates, e que ressoam até os dias de hoje nos 

relacionamentos amorosos, como observam May e Rougemont de alguma forma, ainda que 

este último não se volte para esses mitos diretamente.   

Rougemont parte da análise do mito de Tristão e Isolda para refletir sobre como as 

leis que regem esse mito se expandiram pelo mundo e continuam se fazendo presentes nos 

sonhos dos amantes modernos, ainda que a sociedade, a moral e os costumes tenham se 
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alterado. O tipo de amor que Rougemont afirma existir no mito Tristão e Isolda é o amor-

paixão de Eros, que ama não o outro pelo que é, mas sim a promessa de eternidade que esse 

amor proporciona. O autor não chega a estabelecer relações entre esse mito e aqueles dois 

que aparecem em O Banquete, mas podemos observar como eles bebem na mesma fonte de 

Eros.  

Aristófanes conta o mito da completude humana no princípio da vida com seres 

humanos perfeitamente satisfeitos por se bastarem em si, já que a forma humana era redonda 

e dupla - dois rostos, dois pares de olhos, ouvidos, braços e pernas. Esses seres da completude 

se dividiam entre homens, mulheres e hermafroditas e, por serem autossuficientes em tudo, 

despertaram nos deuses gregos uma inquietude que levou Zeus a decidir entre sua morte ou 

sua repressão. Zeus optou então por podar a arrogância desses humanos autoconfiantes 

demais: cortou-os pela metade. Surge aí a ideia de que o amor é a busca não só por 

companheirismo ou satisfação sexual, mas também - e principalmente - o desejo da 

totalidade. A imagem do encontro, do encaixe, da alma gêmea, de alguém que nos completa, 

da nossa outra metade permanece em nosso imaginário, nas representações do amor dos 

filmes, da publicidade, nas músicas românticas.   

O dramaturgo Aristófanes não encerra o mito por aí. Ele complementa afirmando que 

Hefesto, o deus do fogo, ferreiro e marido de Afrodite (deusa do amor), poderia derreter os 

seres separados por Zeus e uni-los novamente, caso fosse esse o desejo de ambos. Entretanto, 

ao perguntar aos amantes o que eles esperam ganhar nessa junção e se essa união serviria 

para satisfazer seus anseios, eles hesitam. A abstração da ambição é tão presente que deixa os 

amantes confusos. Além disso, eles ainda correriam o risco de não ter seus desejos satisfeitos, 

ainda que soubessem o que querem. “Não ser inteiro é tortura; mas depois que 

experimentamos o desejo e suas deliciosas, ainda que fugazes, satisfações e tormentos, não 

seria também uma tortura ser íntegro? ” (MAY, 2012, p. 66).  

É importante ainda ressaltar que as metades soltas pelo mundo foram daqueles que 

Zeus dividiu. May salienta: “Todas os seres humanos desde então já nasceram como 

indivíduos divididos e não têm uma outra metade real a que tenham pertencido 

originalmente” (2012, p. 66). Ainda que não faça o menor sentido acreditar que existe nossa 

outra metade perdida no mundo, esse continua sendo um sentimento bastante presente 

atualmente.   

O outro mito discursado sobre a origem do amor é o do nascimento de Eros. O amor 

que Sócrates aprendeu com Diotima se origina na falta, já que Eros é filho de Pínia, deusa da 

pobreza, e de Poros, deus da riqueza (ou esperteza, astúcia, em algumas versões do mito). 



29 

 

Dono de uma personalidade que mistura tanto o caráter do pai quanto da mãe: é sempre 

pobre, mas busca sempre conseguir o bom e o belo. É atrevido, anseia por conhecimento, 

persistente, malandro e companheiro cativo de Afrodite. Nem por sua linhagem materna, a da 

carência, nem pela paterna, a da fartura, Eros - representado pela figura do cupido - consegue 

serenidade.  

“Fartura ou Expediente alimenta a plenitude natural que, segundo Sócrates, todos nós temos e 

que busca libertação através do amor e especificamente através do desejo de procriar do 

amor” (MAY, 2012, p. 70). Assim como no mito de Artistófanes, o nascimento de Eros 

evidencia o caráter insaciável do amor.  

A primeira conclusão de May é que o pensamento de Platão, junto com os 

mandamentos de amar a Deus e ao próximo das escrituras hebraicas deixou “o terreno 

preparado para o cristianismo fazer do amor o valor supremo do mundo ocidental, virtude e 

significado supremos da vida” (2012, p.74).   

Para chegar à origem dos mitos que compõem o que Rougemont chama de crise 

contemporânea do casamento, ele investiga de que maneira eles foram influenciando os 

modos de amar de cada época. Ele encontra em Tristão e Isolda o amor-paixão como pano de 

fundo dos conflitos e dos obstáculos a serem superados. Olhar para isso interessa a ele porque 

há resquícios míticos presentes nos dias atuais. Rougemont não responsabiliza o cristianismo 

pela idealização do amor. Não chega nem a fazer isso contra Platão. Na realidade, a 

idealização não parece ser um problema para ele. A questão que parece crítica para o autor 

está ligada ao desejo inconsciente de um amor com pulsão de morte, que não se relaciona ao 

outro individualmente, mas a uma ideia de amor que vale além dela mesma, com a promessa 

de felicidade plena após a morte.   

A idealização não parece um problema para ele primeiro porque o autor parte do mito 

e volta para ele a fim de refletir sobre as problemáticas do amor. Segundo porque a “solução” 

para a crise não está fora da proposta de amor cristão. O Ágape é o tipo de amor mais 

próximo da realidade humana para o historiador, que se afirmar como moralista. Ele ressalta 

que foi o cristianismo a religião que conciliou casamento e amor, um amor feliz, e diluiu as 

fronteiras dualistas presentes no mito de Tristão e Isolda.     

Segundo Rougemont, o cristianismo trouxe a encarnação do divino, um acontecimento 

sem precedentes, pois a “encarnação é a negação radical de toda espécie de religião” (1988, p, 

56). Todas as religiões conhecidas tendem a sublimar o homem e condenar sua vida “finita”. 

O deus Eros exalta e sublima desejos, congregando-os num desejo único que finalmente os 

nega. A finalidade disso é a negação da própria vida, do corpo, da humanidade.  
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O cristianismo, por outro lado, segundo o autor, subverte as dualidades dia/noite, 

corpo/espírito com a encarnação de Deus. A morte reaparece como salvação, o princípio da 

vida nova no mundo terreno. Reaparece porque ela já se relacionava com o amor no mito 

Tristão e Isolda, embora de outro modo. No cristianismo, o céu não é o lugar do espírito, mas 

sim a terra prometida. Mas é preciso morrer para si e para o mundo para renascer em Cristo. 

Com essa mudança produzida, o amor não é mais o escape do cotidiano, é a própria vida. O 

amor em nome de Deus justifica nossas ações.  

Ao assumir o papel de deus do amor, o Deus cristão não se afastou dos humanos. 

Dessa forma, “amar tornou-se uma ação positiva, uma ação transformadora. Eros buscava a 

superação no infinito. O amor cristão - ágape - é a obediência no presente” (ROUGEMONT, 

1988, p. 57). O novo símbolo do amor não deixou de ser a paixão infinita da alma, mas o 

casamento entre Cristo e a Igreja. Pela primeira vez na história, o casamento foi santificado e 

institucionalizado como o lugar do amor, do sexo e da felicidade.   

Na visão de Rougemont, no amor cristão, ama-se o outro como ele é, independente do 

que esse outro seja, e não uma ideia de amor, enquanto Eros deseja a fusão com Deus, a 

transcendência. Para o autor, o cristianismo foi a única religião a se materializar e a 

“preservar o signo material de uma religião cujo espírito se trai” (1988, p. 61). O fato de 

Jesus ser arrebatado após sua morte não é considerado por Rougemont, assim como a 

promessa de vida eterna após o julgamento do juízo final.    

Mesmo o cristianismo triunfando em relação ao modelo de amor adotado no Ocidente, 

ele não se apresenta de forma pura. Rougemont adverte que “o amor-paixão, forma terrestre 

do culto de Eros, invade a psique das elites mal convertidas e que sofriam com o casamento” 

(1988, p. 60). Para ele, o problema principal está no valor fundador do casamento cristão: a 

fidelidade. O conflito entre Eros e Ágape abala o cumprimento desse princípio. Além disso, 

Eros só leva à ilusão. A forma mais “terrena” de viver o amor, o mais próximo da realidade, é 

o casamento alimentado pelo Ágape.  

  

1.3 As materialidades presentes na história do amor  

  

Rougemont escolhe o livro II de O amor e o Ocidente para cumprir a obrigação, 

estabelecida por ele mesmo, de falar do amor em termos materiais, mesmo afirmando sua 

posição menor e reforçando seu interesse nos aspectos míticos.   

O cerne do livro II é a análise da emergência do amor cortês, os prenúncios do 

Romance (não ainda enquanto gênero literário) e os reflexos dessas transformações históricas 
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na crise do casamento atual (época do autor). Tudo isso sob o pano de fundo da religião, tanto 

o cristianismo quanto as religiões pagãs.   

De maneira ainda mais objetiva, podemos dizer que o foco desse trecho do livro se dá 

na interessante investigação de como o amor-paixão (junção do amor terreno ao divino) 

emergiu e como é rasa a argumentação de que a cortesia simplesmente idealizaria a mulher 

amada à imagem do cristianismo. Essa explicação bastante difundida reduziria a complexa 

relação que fez emergir a poesia dos trovadores, que apresenta fortes relações também com a 

religião pagã dos cátaros, além do próprio cristianismo como modo de linguagem e de elogio 

às damas.    

Esta é a parte do livro mais interessante para este trabalho, pois mostra quão potente 

pode ser uma investigação que contempla os objetos, as materialidades que produzem o amor.  

Além disso, evidencia com boa vontade a “natureza” da Idade Média e sua cultura de 

presença, quando os símbolos faziam parte da vida das pessoas de tal forma que não se fazia 

necessária a explicação racional (no sentido moderno) dos sentidos escondidos neles. Esse 

trecho do livro lembra a passagem em que Gumbrecht menciona o ritual da eucaristia na 

Idade Média, como o pão e o vinho não representavam o corpo e o sangue de Cristo, mas de 

fato eram o corpo e o sangue de cristo presentificados, porque eram sentidos como tal e não 

exigiam uma explicação além deles.   

Os trovadores exaltavam o amor infeliz, o amor à margem do casamento, resquício da 

visão do casamento como apenas união de corpos e não de almas. Como visto anteriormente, 

o que guia Tristão e Isolda à morte é Eros, que se apresenta como a projeção do amor para 

além da vida. Para Rougemont, Eros renasceu nos corações dos amantes com a poesia dos 

trovadores do amor cortês. Simon May, porém, critica a visão de Rougemont de que os 

amantes da cortesia busquem obstáculos e sofrimento por si mesmos. Ambos concordam que 

o erotismo presente nas canções e poesias dos trovadores nada têm de desejo de reprodução 

física real, já que o fin’amor (amor refinado) não poderia ser realizado. Eles concordam 

também que o amor cortês bebe na fonte do platonismo quanto à valorização das qualidades 

divinas, movimento rumo à perfeição e qualidades éticas encontradas na beleza e na bondade. 

Entretanto, enquanto  

Rougemont remonta ao mito de Tristão e Isolda para “explicar” o desejo pela não-realização 

do amor ou por sua realização pela morte, May defende que o progresso do amor era a 

própria recompensa dos trovadores e não o desejo de morte, “porque o enriquecimento 

espiritual e o aperfeiçoamento da virtude não têm um ponto final em que sejam plenamente 

alcançados” (2012, p. 167).   
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O que consiste de peculiar no amor cortês, para May, é a dama como objeto central de 

adoração e não Deus ou outra realidade suprema. Para ele, esse amor celebra a alegria em 

“bens mundanos” (2012, p. 171). Rougemont concorda que amor cortês faça nascer - ou 

desperte - a imagem da mulher distinta da tradição medieval, superior ao homem. Entretanto, 

este afirma que a poesia dos trovadores não reflete a realidade da época, não tem relação com 

a condição da mulher na sociedade: “os trovadores nada extraíam da realidade social” (1988, 

p. 64). Tucherman, por outro lado, valoriza o fato de o amor cortês ter produzido uma ética 

bem particular que servia aos interesses das damas e dos trovadores, independente da moral 

cristã, comum da época.   

Como tratar como terreno um amor que idealiza a mulher, seu objeto de adoração? Se 

a mulher no amor cortês, como May mesmo afirma, “é mais um arquétipo impessoal que um 

ser humano verdadeiro” (1988, p. 171) e a não-consumação é fundamental para se chegar ao 

objetivo cortês de exercício da cortesia, da paciência e da moderação como processo do 

prazer amoroso, não são esses obstáculos e sacrifícios necessários para esse amor? 

Rougemont defende justamente esse ponto. Não que os obstáculos e os sacrifícios sejam os 

mesmos de Tristão e Isolda, mas a estrutura mítica, sim. Se não houvesse obstáculo, o amor 

cortês não existiria, já que ele se dá no processo. Se a mulher consumasse o desejo do 

homem, esse amor não cessaria? Talvez a diferença essencial que May queira destacar seja o 

desejo de morte, que realmente não se faz presente no amor cortês, pois aí sim o amor é visto 

como potência de vida, princípio presente em Platão e em Aristóteles, com o amor Philia. 

Porém, ao colocar a mulher - que poderia ser qualquer outro objeto - como meio de ascensão 

espiritual, o amor cortês se constitui como mais uma forma de amor metafísico. Nesse ponto, 

May pode contribuir com uma citação importante. Ele diz que o amor cortês funciona como 

“um excelente exemplo de como a própria natureza do amor é ansiar por ideais intangíveis e, 

portanto, por sua própria frustração” (2012, p. 171). Essa é uma das evidências que 

atravessam a história do amor vivido, contado, presente nas músicas, nos filmes. De fato, há 

um “quê” além da matéria que é inerente ao amor, há sempre uma promessa.  

Como forma de “explicar” a censura ao corpo também no amor cortês, Rougemont 

estabelece uma relação entre cátaros e trovadores. O que justifica essas relações são 

justamente as aproximações de tempo e espaço que mostram como a religião dos cátaros e a 

poesia dos trovadores se desenvolveram ao mesmo tempo e em regiões próximas. Essa 

constatação é importante para não cair na explicação simplista de que os trovadores ou se 

inspiravam apenas no cristianismo e/ou no platonismo quando divinizavam a mulher ou, ao 

contrário, que as poesias refletiam a realidade da época, que já vimos não ser realidade.  
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A condenação da carne, que para muitos contemporâneos constitui uma negação 

cristã, sobretudo como crítica ao catolicismo, é historicamente de origem herética (1988, p, 

69). Rougemont afirma que nós somos tributários da doutrina e da cultura dos cátaros, 

mesmo com a destruição material de suas heranças. Sendo assim, a religião dos cátaros seria 

uma das fontes do lirismo cortês, mesmo que os trovadores jamais tenham declarado essa 

relação. A justificativa para o “segredo guardado” dessa relação, segundo Rougemont, se dá 

pela própria maneira com a qual os medievais se relacionavam com seus símbolos e rituais 

místicos e religiosos. O homem “medieval não necessita definir o sentido dos símbolos que 

emprega, nem conscientizá-los claramente” (1988, p.79). A vida comum do homem medieval 

estava carregada de simbolismos religiosos. Como afirma ao citar o historiador de costumes 

medievais J.  

Huizinga, “eis a santificação da vida levada aos extremos limites” (ROUGEMONT, 1988, 

p.80).  

Embora se recuse a defender o amor em termos materiais ou não-simbólicos, nesse 

capítulo - ou livro - Rougemont escolhe passagens que confirmam fortemente a visão de 

Gumbrecht sobre a Idade Média como lugar onde era possível experimentar a “presença” das 

coisas do mundo de maneira mais intensa. Ao citar Huizinga novamente, o conceito de 

cultura de presença se materializa: “a ingênua consciência religiosa da multidão não tinha 

necessidade de provas intelectuais em matéria de fé: bastava a presença de uma imagem 

visível das coisas santas para demonstrar sua verdade” (1988, p. 80). Essa presença era a 

mesma sentida pelos trovadores - uma evidência simbólica que não precisava ser comentada 

ou explicada; não precisava de um sentido além dele mesmo. Esse é o “segredo” dos 

trovadores quanto à parte de sua influência da religião pagã dos cátaros. Os trovadores se 

apresentavam como discípulos disciplinados dos cátaros. Além disso, segundo Tucherman, 

“amor e poesia eram indissoluvelmente ligados: o amor precisava ver-se revelado pela 

linguagem” (2004, p. 52). Essa revelação pela linguagem, própria do amor provençal, não se 

opõe à materialidade ou não perde a materialidade do amor nas palavras, pois elas não 

“queriam dizer algo”, não mediavam o amor, constituiam em si mesmas o sentimento e a 

sensibilidade da época.   

A conclusão do autor quanto à origem do amor cortês é definida como a 

complexidade de toda emergência: nasce da combinação de doutrinas maniqueístas, cristãs e 

neoplatônicas e, ainda, é influenciada pelo Oriente, pelos místicos árabes.   

Neste capítulo, há também fragmentos de como os objetos materiais participaram das 

dinâmicas históricas do amor. Além de Rougemont mostrar como o corpo e suas funções 
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físicas eram requisitadas ou subjugadas (embora o autor mesmo limite o corpo ao papel 

instrumental e de suporte simbólico), ele nos brinda com o importante registro de como a 

peça da rainha foi incorporada ao jogo de xadrez. Uma junção paradigmática de matéria e 

sentido que marca a valorização da figura do feminino no cristianismo, com a integração da 

Virgem Maria, e na sociedade medieval, no mesmo contexto do qual surge o amor cortês - 

que, não por coincidência, devolve a centralidade da mulher às narrativas de amor, como se 

fazia na mitologia grega pré-platônica, vide Homero e suas narrativas sobre Afrodite em a 

“Ilíada”.9  

  

1.4 Humano, amor demasiadamente humano  

  

O amor que até o século XII era reservado a Deus ganhou o humano como novo 

objeto. Embora o amor humano, em especial a partir do amor cortês, não possa ser visto 

como exatamente contrário às tradições cristãs, o período da alta Idade Média começou a ver 

o divino das relações amorosas como plano de fundo.  

É importante registrar que tanto May quanto Rougemont retiram a responsabilidade 

de negação da carne/natureza atribuída ao imaginário judeu-cristão, especialmente por 

filósofos pós-metafísicos como Nietzsche. Ambos relembram a perseguição da igreja católica 

a seitas como gnosticismo e maniqueísmo justamente pelo desprezo irrestrito ao corpo e à 

natureza, já que esses preceitos entravam em choque com o dogma cristão de que “o mundo é 

um lugar para a automanifestação de Deus” (MAY, p. 178). Entretanto, sem dúvidas, o amor 

humano se encontrava numa escala hierárquica inferior ao amor divino, ainda que fosse um 

amor mediado e escolhido por Deus a fim de cumprir a missão cristã maior.   

 Apresentando como ícone o romance entre Abelardo e Heloísa, May inaugura a 

passagem do amor como meio para o alcance divino, encontro com Deus, para o amor como 

                                                 

 
9 Em palestra apresentada no contexto do curso “ Amor: do Banquete ao Museu”, realizado no MAM nos meses 

de maio a julho de 2015, a professora de filosofia da PUC Rio Marcela Oliveira ministrou uma aula sobre “A 

cinta de Afrodite” na qual ela ressaltava os aspectos materiais presentes na concepção de amor pré-platônica 

mostrada por Homero na Ilíada. Marcela defendeu a coexistência das contradições preconizadas por quase todas 

as concepções de amor pós-platônicas, mas que na mitologia de Homero estavam presentes sem contestação. De 

um ambiente onde deuses e humanos convivem, nem sempre harmoniosamente, só era possível esperar um amor 

centrado na figura do arquétipo feminino, que aceita a verdade e a mentira/ilusão como partes constituintes da 

experiência amorosa e cujo símbolo do amor se materializa em uma cinta física bordada com imagens que 

presentificam as diversas possibilidades do amor: ternura, desejo, “colóquio amoroso de inflexões sedutoras”. 

Em outras palavras, o pensamento mítico, além de aceitar as contradições de forma complementar, valoriza as 
ambiguidades do amor.   
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revelação divina. Como mencionado anteriormente, foi a partir desse período que o amor 

passou a fazer parte da instituição casamento, segundo Rougemont. A diferença dos períodos 

anteriores para a “alta” Idade Média está na percepção da natureza como manifestação de 

Deus. A lógica é muito simples: se Deus criou a natureza, amar o que ele criou não está em 

conflito com ele, amar a natureza é amar a Deus. Dessa forma, o interesse humano se volta 

para aquilo que é terreno, como as plantas, os animais, o “homem”.   

Simon May, entretanto, se atenta para o paradoxo do Renascimento italiano, 

caracterizado pelo autor como “fundamentalmente materialista”, em relação ao modo como o 

amor carnal se estabelecia: “o corpo humano pode ser exaltado até um ponto que talvez nunca 

tenha sido superado; mas o sexo físico pode ser denegrido com igual veemência” (2012, p. 

183). Esse cenário perdura até meados do século XX.                                                  

A história do amor que estamos pincelando por aqui, prestando mais atenção ao que 

nos interessa, permanece passando por uma série de modulações durante a Idade Média e a 

Modernidade. Como não nos interessa reescrever a história do amor ou uma história do amor, 

as linhas que se seguem servirão apenas para registrar algumas das principais interferências 

relacionadas ao conflito corpo x alma a partir do período em que o objeto do amor passou a 

se focar no humano, seguindo a hipótese trabalhada por Simon May.      

Começa com Rousseau e ganha corpo com o início da Modernidade um tipo de amor 

centrado na figura do amante e na busca pela autenticidade por meio do amor10. Simon May 

afirma que essa é a quarta grande transformação, que permanece nos dias atuais - com 

influência de praticamente todos os outros modos de amar relatados anteriormente - e 

constitui o que ele chama de religião do amor. As outras transformações, segundo ele, são: 

primeira (século XI) - valor do amor como suprema virtude; segunda (do século IV ao XVI) - 

poder humano de amar através de Deus; terceira (a partir da segunda transformação) - o ser 

humano se torna objeto de amor. Cabe ressaltar que nosso objetivo não é concordar ou 

discordar da teoria de May sobre o amor como religião e a maneira como ele divide a história 

que conta, mas sim partir da história escrita por ele para - como já mencionado antes - 

confrontar os modos dualistas de se falar, pensar e experimentar o amor ao longo do tempo.   

                                                 

 
10 Na pesquisa da socióloga Eva Illouz (2012) sobre as transformações do amor no âmbito do 

capitalismo afetivo, podemos encontrar interessantes reflexões sobre a produção de subjetividade 

moderna e as práticas de racionalização e de instrumentalização dos sentimentos, alimentadas 

fortemente pelo que a autora chama de “cultura terapêutica”, que teve início com a popularização da 

psicanálise nos EUA, no início do século XX.    
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Se fosse prosseguir com ele, o caminho seria seguir contando como o amor romântico 

foi assumido pelos sucessores de Rousseau como religião pela necessidade de redescobrir 

sensações do sagrado no cotidiano, inclusive por meio do sexo com seu papel “santificador e 

purificador por si mesmo” (MAY, p. 218), como defendia Friedrich Schlegel11. É esse alemão 

que anuncia a máxima na qual May mergulha seu estudo, de que “o amor humano é Deus”  

(MAY, p. 222), não como meio para outro bem maior, mas como o princípio que possibilita 

aos amantes enamorar-se de si mesmos ou dos objetos que amam, “examinando, 

reverenciando e cultivando a si mesmo tanto quanto o ser amado” (MAY, p. 223). Essa 

alteração de como o amor é valorado tem consequências que May investiga com certa 

profundidade no livro, do modo como ele se propõe, utilizando a interpretação como método. 

Interessa neste ponto encerrar uma etapa das apresentações das perspectivas de amor voltadas 

ou para a valorização do espírito sobre a matéria ou para o embate entre duas instâncias que 

parecem distintas.   

Não é possível dizer que alguém tenha apresentado uma perspectiva sobre o amor que 

ultrapasse a dicotomia sujeito e objeto, mas há autores apresentados pelo próprio May que se 

mostram inquietos com essa divisão. Sem dúvidas, o primeiro grande filósofo a se posicionar 

sobre essa questão foi Spinoza que, ainda no século XVIII, propôs uma visão de natureza 

inseparável de Deus. Em sua obra mais conhecida, “Ética”, ele apresenta sua teoria sobre os 

afetos que tem sido revisitada e muito valorizada atualmente, sobretudo a partir das leituras 

de Deleuze. Shopenhauer também foi um filósofo importante a se ocupar do amor de maneira 

inovadora. Como ateu, não via diferença entre céu e terra, Deus e homem, mas propôs a 

humanização do amor cristão na forma da compaixão como um modo de se relacionar com o 

outro sem a presença do desejo constante e, como consequência, o sofrimento. Além disso, o 

filósofo conhecido como pessimista, nos apresenta visões biológicas sobre o amor, como o 

“senso da espécie” e chega a “antecipar” Freud em alguns pensamentos e sugere que a 

                                                 

 
11 Pedro Duarte de Andrade, professor de filosofia da PUC Rio que também ministrou uma das aulas 

do curso sobre o amor no MAM, defende em sua pesquisa sobre o amor romântico do Romantismo 

Alemão que num curto espaço de tempo, de aproximadamente cinco anos de produção da revista 

“Ateneo”, nomes como Schlegel, Novalis e Hölderlin produziram reflexões sobre um tipo de amor 

que poderia existir na negação, embora almejando a completude, mesmo sabendo que não se poderia 

encontrar. O professor defende ainda que esse romantismo, que não é o modelo de amor 

popularmente conhecido como “romântico” e que também não diz respeito apenas aos 

relacionamentos pessoais, mas sim a um modo de vida e de relação com a filosofia e com a arte, se 

localiza no espaço “perdido” entre Kant e Hegel. Entre a crítica kantiana que limita o acesso total às 

coisas do mundo e a síntese hegeliana, o Romantismo Alemão, pressentindo as ameaças da 

modernidade, defendendo o desejo latente do amor unificador que não afasta os opostos, os mantém 

tensionados.   
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vontade do inconsciente é capaz de censurar desejos que “entram em conflito com a maneira 

como nos vemos ou desejamos ser vistos” (MAY, p. 241). Assim como Rougemont, 

Shopenhauer acredita que o desejo sexual não pode ser plenamente satisfeito e, ao buscar essa 

constante satisfação, nós sofremos. Assim sendo, todo desejo está fadado à frustração; assim 

como todo relacionamento fundado em Eros, para Rougemont, também está.   

O último filósofo que devemos mencionar sobre essa inquietação com a metafísica é, 

obviamente, Nietzsche, classificado também como o primeiro filósofo pós-metafísico. Ele é o 

único a pensar não apenas num modo de amar que ultrapassa as ambivalências que 

atravessam a história do amor, mas toda a vida humana. Sua filosofia consiste em viver o que 

a vida apresenta, sem tirar dela os prazeres e os sofrimentos que certamente existirão. Ele 

critica profundamente todo o sistema de pensamento platônico-cristão e toda corrente que 

insiste em idealizar o amor, assim como o platonismo, o cristianismo e o romantismo, que 

acabam  

“condenando como mal o mundano, o físico e a afirmação e nosso próprio poder e forças 

naturais” (MAY, p. 249). Nietzsche chama o amor metafísico de irreal, pois ele se constitui 

num estado permanente e imutável, livre de perda, de dor e de tempo que não existe; só pode 

existir na ilusão de uma vida após a morte, num paraíso. Ele vê a promoção do metafísico 

como uma “vontade de nada”, um desejo de algo que não existe é, em última instância, a 

despotencialização da vida. “A vontade de nada é a vontade que, segundo Nietzsche, sustenta 

todas as tentativas de encontrar sentido na vida humana” (MAY, p. 250), isto é, o modo que 

estamos priorizando para produzir conhecimento, para amar e para viver. Sempre buscando o 

que o “além da matéria” tem a nos dizer, o que o sentido nos acrescenta, já que a superfície 

não basta.   

Embora Nietzsche possa fornecer muito mais ferramentas de pensamento para refletir 

sobre o modo de amor que se pode experimentar, por ora, esta pequena contribuição já é 

suficiente.  

  

1.5 A atração dos opostos  

  

Nicole Boivin, pesquisadora da escola de arqueologia de Oxford, traz uma discussão 

interessante em seu livro “Material Cultures, Material Minds: The Impact of Things on 

Human Thought, Society, and Evolution” (2011), ainda sem tradução em português. Partindo 

de um exercício autorreflexivo, tanto da sua pesquisa quanto de sua área de estudo, Boivin 

lança algumas críticas ao modo como o pensamento do Ocidente foi construído, sobretudo a 
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partir do Iluminismo, e sobre como o paradigma Ocidental interfere nos modos como se 

entende a sociedade, como nos relacionamos com ela e como percebemos e direcionamos 

nossas próprias mentes. Assim como Gumbrecht, Boivin defende outras formas de entender o 

mundo material e suas relações com a mente, a cultura e a sociedade que não sejam 

exclusivamente pelo modelo da interpretação, com foco na representação.  

Embora Boivin critique muito mais a atuação da antropologia frente ao mundo 

material, justificável já que se trata do seu lugar de fala, os motivos apontados por ela que 

mostram como se chegou ao ponto da supremacia do simbólico são os mesmos que levam as 

ciências sociais aplicadas para caminhos semelhantes.  

Ela aponta a “virada linguística” como a corrente teórica de maior impacto no 

Ocidente, no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, a partir da segunda metade do século 

XX. Os métodos desenvolvidos para examinar e entender fenômenos da linguagem se 

espraiaram de modo que eles passaram a ser utilizados em âmbitos para os quais não foram 

criados. Nessa vertente, “palavras e conceitos são compreendidos não em relação a coisas no 

mundo, mas sim através de comparação com outras palavras e conceitos” (BOIVIN, 2010, 

tradução nossa, p. 13).   

As raízes do movimento iniciado com linguistas como Saussure e Jacobson se 

encontram entrelaçadas ao idealismo platônico, presente no pensamento de filósofos da 

corrente analítica como Kant e Hegel, e no pensamento pós-iluminista, centrado sobretudo na 

visão de Descartes.  

A herança de Platão vem da crença na essência do ser, que só pode ser alcançada com 

o conhecimento puro que ultrapassa a forma, o material, as impressões superficiais das 

sensações, como foi mostrado anteriormente na própria história do pensamento sobre o amor. 

Com a concepção racionalista de Descartes, na qual mente e corpo constituem-se como 

substâncias distintas e o pensamento se coloca como único lugar de produção de realidade, 

reforça-se a supremacia do imaterial sobre o material. Nesse sentido, Boivin enfatiza o 

problema: “não é apenas mente e corpo, cultura e natureza, ideal e material e o objetivo e o 

subjetivo que se mantém divididos, mas o fato deles serem diferentemente valorados” (2010, 

p. 15).   

A antropóloga localiza na “virada linguística” e nas linhas de pensamento que a 

atravessam um dos principais motivos que levou as pesquisas e o entendimento do mundo 

material à subordinação simbólica. Outros dois pontos colocados por ela para a deficiência 

dos estudos da cultura material se devem ao fato dos estudos reduzirem a abordagem à 

análise instrumental dos objetos com investigações que se limitam a identificar os aspectos 
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funcionais dos artefatos ou de tratarem apenas como suportes a partir dos quais coisas mais 

importantes acontecem.    

Embora o objeto de crítica de Boivin e de Gumbrecht seja o mesmo, eles constroem 

caminhos diferentes. Para pensar as categorias de sentido e de presença, o professor de 

Stanford compara épocas extremas como a Idade Média e a Modernidade. Evidentemente, ele 

não quer dizer que a presença poderia ser sentida apenas na Idade Média e que apenas na 

Modernidade se tenha a perda das coisas do mundo. Ele reconhece que há momentos de 

oscilação em ambas épocas, mas que na Modernidade passou-se a prevalecer um modo 

dessubstancializado de relação com o mundo.  

A crítica de Gumbrecht é sintomática da crise da representação à medida em que o 

autor compartilha do diagnóstico que os pós-modernos fazem da contemporaneidade, mas 

difere desses quanto às propostas à crise. O autor de “Produção de presença” propõe um 

movimento teórico de reconfiguração de algumas condições de produção de conhecimento 

das  

Humanidades para repensar nossa relação com as coisas do mundo através de conceitos 

“nãointerpretativos”.  

Ele se inscreve numa linha de pensamento denominada Materialidades da 

Comunicação, na qual autores como Benjamin, Kittler, Kracauer e McLuhan são precursores. 

Dentre os temas trabalhados pelas teorias das materialidades, encontram-se pesquisas 

relacionadas à história dos meios de comunicação e à cultura do corpo.   

A proposta de Gumbrecht, entretanto, é trilhar caminhos que evitem a distinção 

sujeito/objeto, além de propor conceitos que busquem ultrapassar a supremacia da 

interpretação. Os princípios que devemos ultrapassar são os da autorreferência humana 

centrada no pensamento para a autorreferência centrada no corpo; a excentricidade do corpo 

em relação ao mundo é outro ponto que precisa ser ultrapassado, é preciso considerar tanto as 

materialidades do corpo quanto seu sentido inerente, independente da ação interpretativa do 

sujeito; a produção de conhecimento não depende do ato de interpretação do sujeito numa 

cultura de presença, ele surge num movimento de “autorrevelação do mundo”, quase divino.  

Assim como Boivin, Gumbrecht chega a sugerir que cada cultura privilegia um tipo de signo, 

sendo a cultura de sentido aquela que valoriza mais o aspecto espiritual do signo em 

detrimento do material, tomando como modelo o signo de Saussure, também criticado por 

Boivin.   

Gumbrecht avança explicitando outras diferenças entre a cultura de presença e a 

cultura de sentido. Não cabe aqui reproduzir na íntegra essa diferenciação, mas interessa para 
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este trabalho evidenciar que, numa cultura de presença, os seres humanos desejam que a 

cosmologia com seus ritmos e temporalidades se inscrevam em seus corpos. Dito de outra 

forma, há uma valorização da relação desses corpos com o mundo, um sentimento de que o 

universo é quem guia nossas ações. O corpo é a auto referência que predomina na cultura de 

presença e o espaço é a dimensão primordial que coloca esse corpo e as coisas do mundo em 

relação, diferente da cultura de sentido, que tem o tempo como a dimensão essencial e se 

relaciona de modo consciente com os acontecimentos.12  

O autor propõe quatro maneiras de apropriação do mundo que não se fundam 

exclusivamente na interpretação. Comer as coisas do mundo é uma dessas formas, “que inclui 

práticas de antropofagia e de teofagia” (2010, p. 114). Penetrar coisas e corpos é a segunda 

forma de se relacionar com as coisas do mundo apontada por Gumbrecht. Esse também é o 

modo que mais tem a ver com o objeto de estudo deste trabalho quando relacionado à 

sexualidade. Ele afirma que essa fusão de corpos com outros corpos é sempre transitória, o 

que produz um formato diferente para essa relação, que oscila entre espaço e tempo e desejo e 

reflexão. A explicação dada pelo autor a esse tipo de relação conversa de forma diferente com 

os mitos que têm Eros como pano de fundo, em especial Tristão e Isolda, já que o contexto no 

qual o ato de “penetrar as coisas e os corpos” se inscreve explica a conotação fortemente 

relacionada à sexualidade e à morte. “Tal como no desejar a morte, essa conotação pode vir 

do desejo de tornar eterna uma união transitória. Mas tal como no temer a morte, parece ser 

desencadeada, mais uma vez, pelo medo de uma reviravolta” (2010, p. 115).  

A terceira forma de apropriação também pode se relacionar ao estudo do amor, tanto 

dos mitos quanto dos relacionamentos mediados por tecnologias digitais de comunicação. 

Com o misticismo como forma não interpretativa de relação com o mundo, o sentimento de 

algo é fisicamente sentido sem que se tenha a percepção material desse objeto, é a presença 

que se sente na ausência. O misticismo possibilita uma experiência de medo de perda de 

controle relacionada à entrega e ao arrebatamento por um ser que é de algum modo superior, 

essa entrega também pode ser voluntária, como numa experiência de fé com relação a um 

deus poderoso ou até mesmo uma relação amorosa de entrega apaixonada.   

Os últimos modos de apropriação do mundo dizem respeito à interpretação e à 

comunicação, que se relacionam também com um tipo de medo, diferente do misticismo, de 

ser acessível ao outro. Gumbrecht diz que há uma escala de modos de relação com o mundo 

                                                 

 
12 Gumbrecht apresenta nove diferenciações entre cultura de presença e cultura de sentido, que não 

serão reproduzidas aqui.  
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que se ligam mais à presença e outros mais ao sentido, começando pelo comer como o ato 

mais próximo à presença e o comunicar/interpretar como modo mais ligado ao sentido.    

Com essas diferenciações, o autor não pretende dividir o mundo ou as experiências 

mais uma vez, pelo contrário. Como mencionado anteriormente, ele propõe modos 

alternativos de se relacionar com esse mundo saturado de sentido, pois essa não é apenas a 

única dimensão possível. O próprio autor afirma que presença e sentido aparecem sempre 

juntos e em tensão, mas que “a dimensão de sentido é predominante nos mundos cartesianos, 

em mundos para os quais a consciência (ou seja, o conhecimento das alternativas) constitui o 

cerne da autorreferência humana” (2010, p. 135).   

Partir da premissa da diferença entre presença e sentido se faz interessante ao menos 

neste primeiro capítulo, já que os objetos de experiência estética são caracterizados por 

oscilações entre efeitos de presença e efeito de sentido. Embora a história do amor tenha 

privilegiado o sentido à presença, pudemos ver momentos, tanto com May quanto com 

Rougemont, em que as materialidades do amor se fizeram presentes (vide a própria luta céu 

versus terra e suas variáreis que desdobram até mesmo no simbólico versus material e sentido 

versus presença; a figura da dama/rainha no xadrez; o corpo em Shopenhauer; o amor terreno 

em Nietzsche etc.). Para a investigação do amor contemporâneo, não se trata de uma escolha 

considerar ou não o corpo e as tecnologias como agentes de mútua transformação (junto à 

cultura da qual fazem parte) tendo em vista que as tecnologias de comunicação agem nos 

próprios modos de sentir, de experienciar e de representar o amor.   

Recorrer à breve história do amor neste capítulo e a autores como Boivin e Gumbrecht 

servem também para demarcar de antemão a proposta de pesquisa que procuramos 

desenvolver nas próximas páginas: dar conta de um trabalho que não privilegie o sentido ou o 

simbólico na investigação do amor, assim como buscar métodos que se fundamentem na 

relação com as coisas do mundo de modo mais experiencial e não apenas interpretativo, a fim 

de dar conta de contar como as materialidades se destacam na composição do que chamamos 

de experiência do amor contemporâneo.   

  

1.6 Outro amor, por favor  

 

Por fim, faz-se necessário registrar que o conceito de amor que atravessa este trabalho 

e que encontra ressonância nas narrativas daqueles que constituem o corpus desta pesquisa 

está presente em muitas das concepções de amor abordadas nas páginas anteriores deste 

capítulo.  
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Entretanto, para ficar claro o que estamos chamando de amor, recorreremos antes de tudo à 

etimologia da palavra, que, segundo o escritor brasileiro Deonísio da Silva, compartilha da 

raiz dos verbos em latim “cavar” a terra e “plantar”. A origem da palavra é comum em 

idiomas provenientes do latim, como espanhol, italiano e francês, com “amor” apresentando 

pequenas variações. Já no alemão, amor é “lieben”, palavra de origem grega que compartilha 

a raiz de “libido”. No grego aparecem palavras distintas para tipos distintos de amor como 

ágape (αγαπώ), philia (φιλíα) e eros (έρως), que foram abordados de alguma forma 

anteriormente.   

Reafirma-se a abordagem de Simon May no que se refere à ideia de amor que pode 

ser destinada a qualquer objeto, não sendo necessário assumir a distinção que os gregos 

fazem de acordo com a pessoa para quem o amor é destinado. Essa premissa é importante 

porque o amor pode ter como objeto uma pessoa, um animal, uma coisa, uma religião, um 

deus ou tudo isso - pessoas, animais, coisas, religiões, crenças, deuses etc. Interessa neste 

trabalho o amor que se destina a pessoas em relacionamentos pessoais, que poderíamos 

chamar de “relacionamentos amorosos”, como popularmente são reconhecidos. Nesse 

sentido, “relacionamento amoroso”, que pode ser namoro, casamento, “rolo”, “caso” ou 

qualquer arranjo que faça sentido para os amantes e seus grupos sociais, se difere de relações 

que são “simplesmente” de amizade, relações familiares ou relações de trabalho. É cada vez 

mais difícil delimitar fronteiras e classificar arranjos que até há algum tempo não deixavam 

dúvidas, como, por exemplo, as relações de amizade. Hoje em dia, quando se apresenta o 

outro como “amigo ou amiga” não fica claro que não se trata de uma relação afetiva 

amorosa/sexual porque essa relação também pode ser uma relação amorosa, não por que os 

namorados/ficantes/casais sejam amigos, mas por que os amigos podem ser parceiros sexuais 

e além disso, sentirem um pelo outro a sensação de lar no mundo. Essa problemática será 

discutida nos capítulos seguintes, pois ela é contemporânea desta cultura, de um ambiente 

midiático digital que é efeito e agente desses novos arranjos amorosos.  

O pano de fundo da proposta de amor de May está presente tanto na origem da palavra 

quanto na visão da psicanálise sobre o amor e, mais importante, se atualiza nas falas e nas 

ideias discutidas e questionadas pelos participantes desta pesquisa ainda hoje. May pensa o 

amor como promessa de enraizamento ontológico, ele afirma que amamos as coisas, pessoas, 

objetos e ideias que despertam em nós essa promessa, a sensação de ter encontrado um lar, 

conforto, um lugar no mundo.  “Enraizar”, “cavar”, “plantar”, conforto, “lugar”, “promessa”.  

Para Freud, as pulsões são a matéria-prima das paixões humanas. Ele apresenta essas 

pulsões em duas vertentes, sendo Eros as pulsões da vida e Thanatos as pulsões de morte. 
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Embora pareça inicialmente se tratar de mais uma forma de dividir o amor, isso não acontece, 

já que ambos querem a mesma coisa: “retorno a um estado anterior, prazeroso” (KEHL, p. 

475), embora não seja possível - na vida - alcançar essa calmaria que aparece como finalidade 

da busca do amor, segundo a visão da psicanálise.  

Não será retomado aqui o pensamento total da psicanálise sobre o amor, mas sim os 

pontos que interessam para afirmar o que foi anunciado no começo deste capítulo: apontar 

como a reflexão sobre o amor, embora ganhe conteúdos distintos de acordo com as épocas, 

apresenta certa coerência desde a origem etimológica da palavra. Sendo assim, trazer as 

contribuições da psicanálise se torna inevitável.  

Thanatos deseja que não se deseje mais, o retorno que almeja é aquele para antes da 

origem da vida, um retorno ao inorgânico, onde não há tensão, há estabilidade, conforto, onde 

não há movimento. Ou seja, Thanatos deseja a não-vida, a morte. Sim, pois a vida é aquilo 

que supera o inorgânico, aquilo que vence, que se inventa. Eros, por outro lado, deseja o 

retorno ao ventre da mãe, lugar também de conforto, local de ausência de desejos, de 

intrínseca ligação - narcísica - com a mãe. A diferença primordial é que, segundo Freud, o ser 

humano não tem uma experiência de não-vida, como deseja Thanatos, enquanto a “memória” 

da vida intrauterina está inscrita em nosso inconsciente. Por isso, Eros acaba se sobressaindo 

em relação a  

Thanatos. Assim, a busca narcísica de fusão com outro -  mãe no primeiro momento - abole a 

“confrontação cansativa e ameaçadora com o mundo, inaugurada com o nascimento e só 

abolida na morte” (idem). Com a frustração desse desejo não realizado, a criança - já que é na 

infância que essas experiências acontecem pela primeira vez - se enxerga separada daquele 

que é o objeto de seu desejo e, assim, seus sentimentos passam a oscilar em relação ao objeto 

que ama. Amor e ódio, então, não são concebidos pela psicanálise como internamente 

excludentes. A psicanalista Maria Rita Kehl afirma que o objeto que satisfaz é o mesmo que 

frustra, já que a ambivalência é instrínseca a toda relação amorosa e o absoluto jamais pode 

ser recuperado. A realidade impede que o desejo do absoluto se realize e propõe a realização 

de outras satisfações que não são absolutas no decorrer da vida. Nesse sentido, Kehl pontua 

que o princípio da realidade quando se alinha ao princípio do prazer abre possibilidades para 

viver e amar em troca do abandono do narcisismo primário. “É dessa brecha entre o tudo que 

se quer e aquilo que se pode que nascem as possibilidades de movimento do desejo, 

movimento que não cessa enquanto a vida não cessa”. (ibidem, p. 477). É preciso ressaltar 

mais uma vez a tensão como condição inerente à vida e, em consequência, ao amor, pois não 

haverá objeto nenhum capaz de realizar o desejo do absoluto na realidade. A vida vivida não 
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oferece a possibilidade de estagnação como, por exemplo, a certeza do amor eterno, a 

garantia da plena felicidade, a ausência de problemas, enfim, nada daquilo que estabiliza o 

movimento orgânico da vida - e do amor.   

O amor na psicanálise, então, está relacionado diretamente à ideia da falta, que não 

ocorre no estado narcísico, mas sim no estado de sublimação. A sublimação (termo 

emprestado da física, que significa passagem do estado sólido ao gasoso) exige requisitos 

como a satisfação de parte do desejo, daquilo que é realizável, que se inscreve na realidade, e 

a renúncia do desejo, não como repressão, mas a partir da constatação da impossibilidade de 

sua realização plena. Por se ver completo, o narcisista nega a existência da falta e nega 

também a diferença, pois avalia e valoriza o mundo conforme sua posição. É no plano da 

sublimação que os amantes podem ultrapassar os estados narcísicos, segundo Benjamin Péret 

na retomada que Kehl faz ao autor, e a pura sexualidade compartilhando também um plano 

simbólico. Embora não se trate de subjugar o corpo e o sexo, já que a proposta é ir além dele 

a fim de promover relações que não sejam apenas uma coisa - amor romântico, platônico ou 

burguês - ou outra - apenas sexo  

(não que “apenas sexo” seja um problema, mas, nos termos que estamos abordando aqui e 

que interessam neste trabalho, “amor” não é apenas sexo), a realização do amor sublime da 

psicanálise só pode ocorrer no plano simbólico.  

Embora se reconheça que o amor, e as emoções/afetos/sentimentos - são compostos 

por essa dupla constituição que se tensiona intermitentemente: material e simbólico. Assim 

como sentido e presença, eros e thanatos, apolo e dionísio, considera-se problemática a ideia 

de relacionar a realização do amor apenas nesse plano, pois trata-se, mais uma vez, de uma 

perspectiva transcendental. Assumir a dupla constituição do fenômeno amor - e da vida, em 

última instância - significa afirmar suas contradições, suas tensões e suas problemáticas e isso 

só pode ser afirmado como potência na materialidade dos corpos que se colocam nessas 

relações, dos corpos que criam novos sentidos para suas vidas amorosas, para os corpos que 

sofrem as interferências dos ambientes midiáticos digitais e que agem na produção e como 

produção de suas relações.   

Neste ponto, é interessante trazer a síntese sobre amor que aparece em um texto do 

livro “Micropolítica: cartografias do desejo”, de Félix Guattari e Sueli Rolnik. É conhecida a 

crítica que Guattari e Deleuze fazem à psicanálise, especialmente nos livros “Mil Platôs - 

Capitalismo e Esquizofrenia” e “O Anti-édipo”, em especial a que se refere à concepção de 

desejo como falta. Os autores, sob influência de Nietzsche e Spinoza, retrucam a concepção 

de que é a falta que constitui o desejo afirmando fundamentalmente que o desejo é o lugar de 
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produção, de excesso e reconhecem a posição do “sujeito” na produção desses desejos - não 

de forma desconectada da cultura/sociedade. Ou seja, ao desejo nada falta.  

Numa carta destinada à Sueli Rolnik em setembro de 1983, Félix Guattari fala sobre a 

possível impossibilidade do amor e sobre a produção de uma nova suavidade nas relações. 

Para isso, Guattari recorre ao mito de Ulisses e Penélope para traçar analogias com o modo 

como os amores são vividos em seu tempo, em um vai e vem de esperas e chegadas 

intermitentes que constituem um e o outro em relação.  

Para Penélope, “a desterritorialização é traduzida como sensação de estar se 

desagregando de tanto que Ulisses lhe faz falta. E, melancolicamente, Penélope o acusa: 

‘você me destrói com sua vontade de ausência’” (GUATTARI, ROLNIK, 1986, p. 285). A 

sensação de destruição (na ausência), entretanto, “é indissociável de uma esperança: a da 

sensação aliviadora de reconstrução (na presença) ” (idem).   

Já para Ulisses, desterritorializar é a sensação de ser devorado por Penélope. “O 

acidente, aqui, é atribuído ao excesso de presença do outro, que lhes impede o acesso a todos 

os outros” (idem). Ele acusa Penélope: “Você me destrói com essa sua carência, vontade de 

presença” (idem). Ulisses precisa partir, no mesmo movimento esperançoso de Penélope, 

para mantê-la, sob ameaça de perdê-lo. “Penélope controla o tempo: tece a trama da 

eternidade. Ulisses controla o espaço: monta a imagem da totalidade. Dois estilos 

complementares da vontade de absoluto: imobilidade morna e melosa, mobilidade fria e seca 

(....). Medo de viver. Vontade de morrer”. (ibidem, p. 287).  

Guattari vai dizer então que um dia Ulisses e Penélope (todos nós em algum nível) se 

cansarão um do outro e irão para o mundo, se abrindo para a própria desterritorialização, não 

em relação ao outro. Vão tecer com fios humanos ou não seus outros territórios. Na verdade, 

dançarão com os fios de modo fugaz, intenso, sem identidade. Entretanto, Guattari alerta para 

o perigo contido aí: “o potencial de expansão contido na recém-conquistada intimidade com o 

mundo se desperdiça. Dispersa. ” (ibidem, p. 288). Tanto no processo de simbiose quanto de 

desterritorialização quem sai perdendo é o amor.   

Não é nem no enlace estável Ulisses-Penélope e nem o outro lado (que ele vai chamar 

de “máquinas celibatárias”, conceito emprestado de Anti-Édipo que pode ser entendido como 

o resultado dos múltiplos encontros, ou melhor, um“estilo de encontro”) que Guattari 

encontra o caminho para a produção de uma “nova suavidade”. Ele diz: “Sem tempo nem 

espaço para tecer o que quer que seja, corpo e alma vão perdendo a capacidade de urdir. 

Invalidam-se nossas defesas imunológicas: nos tornamos tão vulneráveis que, ao mais leve 

toque, nos desmanchamos” (GUATTARI; ROLNIK, 1986 p. 288). Ou seja, é preciso 
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construir territórios comuns. Mas, diferente da psicanálise onde esses “territórios” se 

localizam no mundo simbólico, Guattari, tal como Nietzsche, vai defender sua criação como 

prática empenhada, cuja matéria é o amor. Da convivência “destila-se já uma nova 

suavidade” (ibidem, p. 290).   

O amor que interessa a este trabalho, embora não exista a intenção de fechar um 

conceito (já que essa construção faz parte da própria pesquisa), é aquele que se fundamenta 

no processo.  

 As noções trazidas por Guattari de “empenho”, “convivência”, “viagem”, 

“composição” parecem interessantes e ajudam a pensar como as tecnologias digitais de 

comunicação participam desse processo amoroso. Nesse sentido, a noção de “lar” não se 

opõe, embora seja alvo de crítica de Guattari por ressoar a noção de “espelho”, semelhante, 

território, estável, pois não existe “lar” a priori, a não ser que se esteja partindo de uma ideia 

universal de lar, o que não é o caso. Tanto na noção que Guattari apresenta de “territórios 

organizados”, numa etapa posterior às desterritorializações mútuas causadas pelos encontros, 

quanto na noção de “lar” aparece um desejo/concepção de lugar comum. Essa parece ser a 

ideia que melhor define o amor, desde que não se presuma a priori que lugar é esse e que ele 

está distante da vida, esta vida, e suas tensões.  
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2 A TRÍADE DO AMOR CONTEMPORÂNEO 

 

 

 

  

 2.1   Tecendo uma rede de sentidos para o amor contemporâneo  

  

O texto “18 verdades cruéis sobre os relacionamentos modernos que você vai ter que 

encarar” foi escrito por Christopher Hudspeth e publicado originalmente em inglês no site 

Thought Catalog em abril de 2014. No mesmo mês, a blogueira de Relatos de Uma Diva, que 

não revela publicamente sua identidade, traduziu o texto e publicou em seu blog. A 

publicação em inglês contabiliza atualmente mais de 1600 comentários. O post do blog 

brasileiro, possui atualmente quase 250 comentários, que vão de abril de 2014 a outubro de 

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       Ontem tudo queria 
Hoje de dia embutem o levante 
Vai ver se eu tô na esquina paranoia delirante 
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2015. O texto também foi significativamente compartilhado nos sites de redes sociais, 

republicado em outros blogs e transformado em vídeos por vlogueiros do Youtube13.   

A postagem do blog Relatos de Uma Diva é o ponto de partida desta pesquisa 

especialmente por que ela traz questões que evocam a relação entre tecnologias de 

comunicação e relacionamentos afetivos-sexuais.   

Neste capítulo, entretanto, não serão mostrados diretamente os achados principais da 

pesquisa no que se refere à perspectiva das teorias das materialidades da comunicação. Isso 

por que no decorrer da pesquisa foram encontrados elementos, temas e questões importantes 

para entender a ação das materialidades sem se tratar diretamente delas.   

Por isso, a seguir, serão apresentadas três questões gerais que pendem muito mais para 

o viés simbólico. Essa costura é importante porque, primeiro, consideramos que não há uma 

relação de causalidade entre sentido e presença. Não se produz sentido para daí então 

produzir presença, ou o contrário. Essas perspectivas estão imbricadas tanto na experiência 

quanto no estudo dos fenômenos. Segundo porque não há uma fronteira muito clara que 

determine onde termina presença e onde começa sentido e vice-versa. Esses elementos estão 

atravessados.  Dito isso, afirma-se a importância das redes de sentidos que atravessam o amor 

contemporâneo, tanto para examinar sua importância em si, o que não configura o objetivo 

aqui, quanto para compreender as dinâmicas materiais da experiência amorosa 

contemporânea, que é o interesse da pesquisa.  

Sendo assim, serão apresentados nas páginas a seguir os achados da pesquisa 

empírica, cruzados com alguns estudos e teorias, do primeiro momento do trabalho. Esses 

achados têm a ver com o olhar mais geral da experiência amorosa contemporânea. Os temas a 

seguir serão contemplados porque eles apareceram de modo expressivo em todas as etapas de 

investigação, o que tornou imprescindível sua abordagem e os transformou em premissas 

fundamentais para a compreensão dos fenômenos que serão observados com mais cuidado no 

capítulo III.   

  

 

2.1.1 - O fluxo do desapego  

 

                                                 

 
13 Alguns exemplos: http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-cruéis-sobre-osrelacionamentos-

modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/; https://www.youtube.com/watch?v=KmYJkCg-5iU. Todos 

acessados em 20/112015.  

http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
http://www.sabiaspalavras.com/18-verdades-crueis-sobre-os-relacionamentos-modernos-que-voce-vai-ter-que-encarar/
https://www.youtube.com/watch?v=KmYJkCg-5iU
https://www.youtube.com/watch?v=KmYJkCg-5iU
https://www.youtube.com/watch?v=KmYJkCg-5iU
https://www.youtube.com/watch?v=KmYJkCg-5iU
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 É notável não apenas a mudança de arranjos afetivos/sexuais nas últimas décadas 

como também a expressão e a aceitação de formatos de relacionamentos em grau mais 

expressivo do que há alguns anos. Relacionamentos com dois homens, com duas mulheres, 

com homem e mulher, mulher com transexual, homem com transexual, dois homens e uma 

mulher, duas mulheres e um homem, vários homens e várias mulheres, homem, mulher e 

transexual, travesti e homem, travesti e mulher. Relacionamento sério, relacionamento aberto, 

relação livre, poliamor. Tudo isso tem ganhado força com as reivindicações feministas e a 

luta das minorias pela igualdade de direitos. Embora não seja possível afirmar que haja 

igualdade de direitos e aceitação social, é inegável que a própria discussão sobre o tema já 

configure avanços importantes.   

 A reinvindicação dos homossexuais pelo direito ao casamento, embora levante 

controvérsias sobre a adesão a valores conservadores, se apresenta sobretudo como o desejo 

de reconhecimento público e aceitação social de um compromisso amoroso - por mais 

redundante que essa expressão possa parecer - segundo os códigos inscritos socialmente do 

que amor e compromisso querem dizer. Na linguagem comum, não em sentido pejorativo, 

casa-se por amor. Assumir publicamente um relacionamento com o casamento é um ritual 

que encarna o amor em sua forma mais comprometida, além de se tratar da afirmação de luta 

e de poder que esse amor é capaz de evocar.  

A mudança estrutural que tem sido observada de maneira recorrente neste estudo, 

entretanto, diz respeito à alteração da própria noção de compromisso, que se faz presente não 

apenas nas relações heterossexuais e podem ser observadas em muitos dos arranjos 

mencionados anteriormente. Até pouco tempo atrás, “ficar” era o tipo de relação mais 

descompromissada que se poderia ter, mas que, ainda assim, funcionava como uma etapa 

anterior ao namoro, que poderia vingar ou não. O “ficar” era um momento para conhecer o 

outro um pouco melhor antes de estabelecer um compromisso sério como o namoro. Se esse  

“ficar” não virasse namoro, geralmente a relação não durava muito tempo. Ficar configurava 

claramente uma etapa de teste para ver se um compromisso iria surgir a partir dele. O que se 

observa atualmente, porém, é um eterno ficar sem perspectiva de namoro ou de qualquer 

outra modalidade de relacionamento que implique compromisso. Compromisso aqui não quer 

dizer necessariamente namoro heterossexual com duas pessoas, homem e mulher, que irá um 

dia se transformar em casamento com filhos. Compromisso está sendo compreendido como 

acordo estabelecido entre duas pessoas que, neste caso, se refere ao desejo e ao esforço de 

compartilhar suas vidas e de criar para si lugares comuns. Embora nas relações poliamorosas 

os acordos sejam estabelecidos pelo e para o grupo, uma relação amorosa, tal como defende 
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Badiou (2013), é substancialmente e primeiramente composta por dois. Os compromissos de 

amor são sempre entre casais. Os parceiros podem ter um compromisso mútuo com o grupo, 

mas em termos afetivo-emocionais os compromissos amorosos são essencialmente 

relacionados aos casais. Com isso, o que se pretende dizer é que o desejo de compromisso 

não está ligado apenas aos casais heteronormativos e a percepção da escassez desse desejo é 

sentida também por homossexuais e homens héteros que, fugindo aos estereótipos do senso 

comum, relatam experiências onde percebem a falta de interesse da formação de vínculos, 

como vemos em alguns comentários do blog.  

 

E para mim que sou gay? o pesadelo é muito pior! A esmagadora 

maioria dos gays só se preocupam com beleza física e dote sexual, e 

ainda tem o agravante de não poder manifestar sua afetividade em 

público sob pena de ser xingado e agredido, pois é meus caros, parece 

que a sociedade está muito boazinha na teoria, mas na prática nossa 

vida é assim! CRUEL!!  

Digo o mesmo. O mais absurdo é ouvir aquela história da carochinha 

que “faltam homens” ou que “não tem homem para casar”. Virou 

piada de bar… Mulher foge de homem para casar como o diabo da 

cruz! À noite nos bares disputo mulher com no mínimo mais 2 caras. 

Não tem moleza para ninguém.  

 

 

Das pessoas entrevistadas, três são homossexuais. Dois homens e uma mulher, que 

não haviam declarado sua sexualidade nos comentários do blog. Descobri durante as 

conversas, a partir de intimidades que eles e ela contaram para mim. Sônia14, 28 anos, 

bióloga, de Brasília, pediu licença para fechar a porta do quarto para me contar, a mais de 

1.300 km de distância encurtados pela velocidade digital, quando se viu apaixonada pela 

amiga do ensino médio.  

Cochichou ao Skype: “Isso vai ficar anônimo, né?”.  Do ensino médio para cá, teve 

relacionamentos longos, o namoro com a colega da escola durou, ao todo, sete anos, e 

atualmente está ficando com uma menina que ela afirma ser “bem pra frente”. A moça 

trabalha com “nude model” pela internet e tem uma “vida virtual” maior que a dela. Por isso, 

aliás, não costuma se comunicar por telefone, coisa que Sônia adorava fazer com outra 

menina com quem ficou antes dessa. Sônia costuma se envolver bastante com as pessoas com 

as quais se relaciona, mas percebe que as outras não querem se comprometer, por isso tenta 

                                                 

 
14 Todos os entrevistados serão apresentados com pseudônimos, mas suas idades e referências 

pessoais e profissionais serão mantidas.  
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não criar expectativa. O ponto do texto que mais está presente na vida dela é o da relação de 

interesse e poder. Quem tem mais interesse, pode menos. “Eu já tive algumas experiências 

assim e quando você demonstra mais interesse é o que geralmente acontece. Ou você 

demonstra menos interesse e a pessoa vai atrás”. Penélope e Ulisses ainda vivem? A troca 

constante de parceiros surge como um medo real na vida de Sônia. Segundo ela, conhecer 

uma pessoa a fundo traz problemas e, quando se começa a interagir de verdade, as pessoas 

começam a desistir e se afastar. É mais fácil fazer como todo mundo, “ser levado pela maré”. 

Sobre o relacionamento que está tendo atualmente, que ainda não tem definição, ela afirma: 

“Enquanto estiver dando pra gente ficar numa boa, a gente fica. Mas se acontecer de ela não 

querer ficar mais comigo, tudo bem”.  

Tiago, 24 anos, de Goiânia, estudante de Ciências da Computação, namora um rapaz 

há dois anos. Comentou no blog, pois achou o tom do texto moralista. Concorda com o 

comentário que fala que “o outro somos nós” e acredita que a pessoa não deve nada à outra se 

não estiver interessada. Para ele, o texto passa a impressão de dívida, de que o outro deve 

sentimentos e satisfação, quando não é verdade. Sobre relacionamentos no universo gay, 

Tiago conta que muitos amigos e amigas homossexuais desejam se relacionar com alguém de 

modo compromissado, mas, na maioria das vezes, o outro não quer ou a pessoa acaba ficando 

com alguém por quem não está tão interessada a ponto de iniciar um namoro. Ou seja, não é 

que seus amigos não queiram namorar, eles querem, mas não querem namorar a pessoa com 

quem estão ficando ou a pessoa que eles querem não tem a mesma vontade. Ele opina por que 

isso acontece: “Sei lá, você está com um cara aqui, mas tem outro ali que você tá afim 

também, mas este aqui é mais gentil, mais simpático…”.  

No livro “A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo” (2006), o sociólogo e historiador Richard Sennett analisa, a partir da 

comparação de narrativas de épocas distintas, colocando precisamente pai e filho como 

personagens centrais, os impactos dos novos arranjos corporativos engendrados pelo 

capitalismo pósindustrial na construção de valores pessoais e familiares tradicionais. O autor 

localiza na flexibilização do trabalho e nos valores atrelados a esse modo de produção a 

decadência de valores como compromisso, confiança e lealdade, que fazem parte da 

constituição do caráter humano. Para ele, o caráter e esses valores que o constituem só podem 

ser alimentados e construídos a longo prazo, justamente ao que se opõe o capitalismo pós-

industrial e o regime de trabalho flexível. No âmbito das formas contemporâneas de 

produção, características como facilidade de adaptação, desejo do novo, controle de risco, 

entre outras que evocam novidade e desapego pautam o espírito do colaborador 
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contemporâneo.  O argumento de Sennett é que as características essenciais para o sucesso 

nesse novo ambiente de trabalho não estão presas aos limites da empresa. Modos de produção 

e formas de vida se cruzam quando Rico, personagem do livro, revela a aflição que sente por 

não conseguir transmitir aos filhos por meio de exemplos os valores que ele julga 

importantes, e que aprendeu com o pai, depois de argumentar com orgulho suas conquistas e 

escolhas profissionais.  Há uma íntima relação entre a flexibilização do trabalho e a 

incapacidade latente de se estabelecer compromissos a longo prazo.  

Sennett não trata diretamente de como o capitalismo pós-industrial e a flexibilização 

do trabalho afetam as relações amorosas. O autor olha para as relações de trabalho, para a 

família e para o caráter como um valor em decadência. Entretanto, o diagnóstico que o 

historiador e sociólogo faz em relação à perda gradual da capacidade de se estabelecer 

compromissos a longo prazo é fundamental para refletir sobre a modalidade de 

relacionamento que aparece nos relatos dos entrevistados nesta pesquisa. Desapego é um 

valor em ascensão nesta sociedade quando se trata de relacionamento afetivo/sexual. “O 

segredo é não viver mais pelas expectativas de ninguém. Você acaba perdendo tempo e 

vivendo paixões de uma forma condicional, ou seja, é salutar procurar praticar a ‘arte do 

desapego’”, comenta uma das leitoras do blog. Por isso, ressoam declarações incomodadas 

sobre a falta de compromisso. Mas há que questionar, tal como faz um dos leitores do blog: 

“Se todo mundo acha uma merda, por que é a realidade? Já pensaram nisso? hahahah” (sic). 

Basta escolher não ser assim? Há alguma força superior capaz de impor um comportamento 

que não é desejado por si mesmo? É um problema não querer compromisso?   

Quanto ao outro querer estar ou não em um compromisso, não há o que se possa fazer. 

Embora haja uma denúncia clara em relação ao texto de que o autor/autora é um ressentido 

ou se faz de vítima, é importante observar que não há ali uma cobrança do que não se tem. O 

problema surge do ruído, da falta de clareza das intenções do outro. Quando a falta de 

interesse está clara, aceita-se a realidade, ou melhor, a “verdade”. Cruel é quando o outro 

apresenta sinais contraditórios. Mas, o que fazer diante da incerteza? Clareza, reivindicam os 

incomodados. Mas nem sempre a pessoa tem claramente para si o que quer, como pontua 

Tiago. “É muito fácil você saber que não quer estar num relacionamento, mas é muito difícil 

você ter certeza que quer. ”.  

O compromisso desejado parece transcender à experiência com o outro. Deseja-se 

amar, se relacionar, estabelecer compromissos, mas não com aquela pessoa especificamente. 

Se a  
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“revolução sexual” e o feminismo expandiram as possibilidades de relações afetivo-sexuais 

nas quais sexo e amor puderam se desvincular em sociedades onde homens e mulheres 

convivem em regimes de igualdade (sem esquecer as controvérsias que “igualdade de 

gênero” implica, mas considerando os avanços ao menos em termos afetivo-sexuais), as 

tecnologias digitais de comunicação e os produtos (redes sociais digitais e aplicativos de 

relacionamento) que delas se constituem foram essenciais para a aceleração e a consumação 

dessas relações.    

Silvia, 34 anos, solteira, estudante de pedagogia e moradora do Rio de Janeiro, não 

entende como as prostitutas ganham dinheiro atualmente. “É só abrir o Tinder que você tem 

sexo de graça”. Ela é usuária de sites e aplicativos de relacionamentos desde que foram 

criados e, antes deles, já utilizava o bate-papo do UOL para paquerar. “Se eu quiser sexo, é só 

entrar no Tinder que eu vou ter umas cinco opções para hoje à noite. Eu e qualquer um, não 

é?”. Desejar sexo sem compromisso é aceitável socialmente nos dias de hoje por e para 

homens e mulheres. A fala da Silvia mostra isso. Trata-se de uma mulher solteira e 

independente que sabe o que, quando e com quem quer se relacionar. Transar apenas é um 

desejo dela às vezes. Namorar também. Seu último namoro foi com uma pessoa que 

conheceu no Tinder.   

Felipe, 26 anos, do Rio Grande do Sul, redator publicitário, solteiro, morando sozinho, 

avalia positivamente o fato das mulheres falarem abertamente no Tinder que querem transar, 

pois “tira a visão boba que diz que mulheres só querem relacionamento sério e homens só 

querem sexo”. Ele reconhece também que ferramentas como essa “facilitam a vida”. “Você 

começa fazendo uma peneira gigantesca. Primeiro, você tem muita oferta e aí é mais fácil 

descartar alguém, óbvio. Você descarta muito facilmente”, afirma ele ressaltando que 

aplicativos como Tinder e Happn aceleram muito a “questão sexual”. “Tú falas com a menina 

no Tinder, troca meia dúzia de palavras, marca um barzinho, conversa e ela já está na sua 

casa”.   
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Figura 6: Interface do aplicativo Tinder  

  

Fonte: divulgação. A ilustração mostra a etapa de “peneira” da qual o Felipe fala.  

 

Depois de criar o perfil pessoal, que é vinculado ao Facebook, e escolher as opções de 

busca (incluindo os limites geográficos), o usuário inicia o processo de seleção das pessoas 

que mais gosta. A tela inicial de avaliação é essa da figura: foto do usuário, nome, idade, 

amigos e interesses em comum (mostrados em números e simbolizados pelos ícones ao lado 

da idade) e mais recentemente é mostrada também a ocupação profissional. Se houver 

interesse ou dúvida se aprova ou não a pessoa, é possível entrar no perfil clicando na foto 

para ter acesso aos detalhes das informações indicadas na primeira tela. Se ambos clicarem no 

coração ou deslizarem a foto para a direita, eles podem iniciar uma conversa.  Se apenas uma 

das partes “curtir” a outra, não é possível conversar com a pessoa, mas ela também não fica 

sabendo quem“curtiu” a menos que tenha curtido. Se a pessoa não quiser continuar a 

conversa com a pessoa, basta clicar no menu que fica na janela de conversa e escolher a 

opção “descombinar com…”. Ou, como geralmente fazem, deixar de responder.  

O que está em jogo quando se fala de compromisso, relacionamento, amor e longo 

prazo não é um modelo conservador de relacionamento necessariamente, embora muitas 

pessoas possam ter um modelo conservador em mente quando pensam nisso. O receio do 

passado e do conservadorismo é tão latente que falar em amor e, em consequência, 
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compromisso, assusta as pessoas porque elas remetem à ideia de estagnação, limitação, 

enclausuramento, tudo aquilo que a flexibilidade exigida pelo capitalismo pós-industrial 

preconiza. O modelo ideal de juventude-solteira-nômade disposta a correr os riscos exigido 

pelas corporações da economia criativa não combina com o princípio de base do amor, que é 

o compromisso. A antropóloga norte-americana Helen Fisher alertou para a única tendência 

que ela considerava realmente nova e importante no livro “Anatomia do Amor”, publicado 

em 1995:  um novo tipo de nomadismo afetivo-sexual marcado por uma vida que se vive só 

(por desejo pessoal, por consequências da vida ou pelos dois motivos).   

 

Não vamos ficar preocupando se o outro está ou não interessado em dar seguimento 

ao relacionamento ou não, mas sim vamos procurar satisfazer a nós mesmos. Não 

deu certo com ele (a)? Tanto faz! O mundo está cheio de pessoas bonitas e legais 

como ele (a)! A vida é curta e existem pessoas demais para pouco compromisso.... 

[comentário no blog Relatos de Uma Diva].   

 

 

Mesmo aqueles que denunciam a falta de compromisso nas relações atuais não 

possuem a límpida imagem do amor romântico ou cristão - ou os dois - no sentido mais 

retrógrado que essas imagens possam evocar. Em outras palavras, o incômodo com a falta de 

compromisso não significa o desejo de compromisso necessariamente monogâmico ou tendo 

o outro como única fonte de felicidade ou acreditando na eternidade do sentimento e da 

relação ou casamento e filhos ou qualquer coisa que o estereótipo desses modelos de 

relacionamento evoca. Isso não quer dizer que as pessoas não tenham seus desejos 

atravessados por esses modelos, pode ser que tenham, sim, mas seus desejos são mais 

complexos do que um olhar simplista pode concluir. A Diva do blog, por exemplo, não 

pretende se casar e não sabe se um dia vai querer morar com alguém. Ter filhos também não 

está nos planos dela. Sua mãe diz que um dia o desejo da maternidade vai chegar, mas, aos 25 

anos, ela acha difícil que isso aconteça. Ainda assim, a Diva acredita que há alguém entre as 

sete bilhões de pessoas no mundo com quem ela vai querer compartilhar a vida e vai querer 

fazer o mesmo com ela. Se vai ser para sempre, ela não sabe, mas acredita que possa viver 

essa sensação em algum momento.  

Felipe acredita que o fato de não existir um modelo fechado de relacionamento como 

existia na época de seus pais abre oportunidade para as pessoas se relacionarem do modo que 

se deseja. “A gente tem que buscar novas formas de fazer as coisas”, murmura Sônia depois 

de comentar sobre uma reportagem que assistiu certa vez sobre um casal que, depois de anos 

de casados, resolveu morar em casas diferentes para continuar o relacionamento.  
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“Eu estou solteiro porque eu não me sinto comprometido com ninguém. É isso que 

acredito que norteia um relacionamento amoroso/sexual. É o compromisso que eu tenho com 

a pessoa. ”, afirma Alex, 37 anos, psicólogo clínico, de Porto Alegre. A noção de 

compromisso que aparece na fala dos entrevistados se dá a partir do que é estabelecido pelas 

pessoas envolvidas no relacionamento e não o que é imposto externamente. As pessoas 

envolvidas decidem, como diz Alex, “se pode beijar outras pessoas, se não pode beijar outras 

pessoas, se pode se ver aos sábados, se pode se ver todos os dias da semana, se vai casar ou 

morar junto”.   

Sílvia, 42 anos, de Brasília, psicóloga corporativa, tem um filho de 19 anos, namora 

há alguns meses um rapaz com quem tem a corrida como hobby em comum. O conheceu por 

meio de um grupo de corredores de Brasília criado no Facebook e no Whatsapp para marcar 

encontros para correrem juntos. Quando comentou no blog, Alessandra estava solteira, no 

longo período que costuma ter entre seus relacionamentos. Desacreditada, teceu o seguinte 

comentário:  

Achei que fosse só eu que tivesse desistido!!! Não “dou conta” dos joguinhos, da 

cara “de paisagem”, do “não vi sua msg”… ai que preguiça!!!! Sou bem, muito na 

verdade, direta… tipo 8 ou 80… e quer saber… Tô super feliz! [comentário no blog 

Relatos de uma Diva]  

 

 

Na entrevista, Silvia contou sobre um “rolo” que teve com um rapaz por mais de um 

ano. “A gente passava semanas sem se ver e do nada ele mandava mensagem: ‘Ah, vem aqui 

para minha casa’. Aí eu chegava lá e ele tinha feito jantar e tal. E eu pensava: ‘Gente, o que é 

isso? ’. Ele demonstrava sinais contraditórios. A pessoa te enche de mensagens num dia e no 

dia seguinte você diz ‘oi’ e a pessoa passa três dias para responder”.   

A experiência dela aponta para outro ponto importante que fica no limiar da primeira 

e da segunda questão e que aparece como pano de fundo da situação do Felipe e, ao mesmo 

tempo, faz a Sônia se envolver menos e achar “tudo bem se ela me deixar”. Quando 

relacionado à noção de compromisso, o amor se transforma em um pseudo-tabu que reflete, 

em última instância, o distanciamento dele mesmo.  Se amar implica se comprometer, o 

próprio desejo de amor - aquilo que acontece quando sentimos que o outro desperta a 

promessa de enraizamento - aparece como problemático para uma geração de pessoas que diz 

que quer um relacionamento com compromisso, mas que não quer a pessoa com quem está 

ou ainda para pessoas que não permitem que os outros saibam que elas querem compromisso 
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porque julgam que esses outros não quererem o mesmo, já que os sinais que apresentam são 

contraditórios.  

Situações como essas mostram que o que se forma é um círculo vicioso: trata-se o 

outro do mesmo modo em que se é tratado. “Seguir a maré”, como afirma Sônia, parece ser o 

caminho mais fácil. “Remar contra a maré”, como Felipe diz, é cansativo. E a imagem de 

cansaço emerge tanto das entrevistas quanto dos comentários do texto. Cansaço e preguiça 

aparecem como sintomas da tentativa de “ver no que vai dar” e sempre, ou quase sempre, 

“dar em nada”.   

Entretanto, além de cansaço, coragem surge fortemente como outro lugar importante 

de reflexão de dois modos distintos, sempre como falta. Falta coragem de se jogar numa 

relação porque não se sabe o nível de envolvimento do outro e por que, de acordo com a 

verdade número  

1, “quem se importa menos tem todo o poder. Ninguém quer ser ‘a pessoa mais interessada’ 

da relação”. Estar mais interessado do que o outro e demonstrar isso é estar vulnerável, estar 

em poder de alguém numa relação desigual, num ambiente extremamente fluido, desapegado, 

inseguro.   

O sentimento geral de que ninguém quer compromisso produz um ciclo vicioso. As 

pessoas que querem compromisso não se envolvem com medo de que o outro não queira. 

Não se fala em compromisso porque a impressão é que ninguém quer se apegar. “As pessoas 

têm medo que acabem aí ela vai lá e acaba ou faz tudo para acabar e botar a culpa no outro”, 

conta Pablo, psicólogo em Porto Alegre, a partir das histórias que ouve na clínica.   

Além da falta de coragem que tem a ver com compromisso, da coragem de se 

comprometer denunciada pelos entrevistados, aparece também a falta de coragem de falar a 

verdade como outro problema das relações. Falta coragem para falar o que se quer do outro, 

inclusive que não se quer um compromisso. A partir desse segundo ponto, entramos na 

segunda grande questão importante quando o tema é a experiência do amor contemporâneo.  

 

2.1.2 - A coragem da verdade nas relações afetivo-sexuais  

 

Se nos dias de hoje compromisso a longo prazo não é um valor social predominante e 

parece não fazer parte dos desejos dos amantes como era para uma geração anterior, o que 

resta àqueles que ainda desejam vínculos?  Verdade, dizem eles. A dúvida, o ruído, a falta de 

clareza do que se quer é um problema numa sociedade que não assegura institucionalmente o 

compromisso e onde as etapas do processo historicamente acordado de relacionamento se 
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distinguem. Desde sempre estava presente a possibilidade de finitude em qualquer etapa do 

relacionamento, nunca houve garantias. Entretanto, se antes o relacionamento se assegurava 

em instituições como a família, a igreja e o Estado, hoje não há nada que impeça seu fim e 

nem garanta sua segurança.  Se há abertura para a liberdade do amor e do sexo, por que não 

falar a verdade sobre o que se quer? Por que não dizer ao outro o que se quer? Por que não 

dar ao outro o direito de decidir se quer se manter numa relação sem compromisso ou não? 

Esses foram alguns dos questionamentos que apareceram nas falas dos entrevistados e que 

surgiram no texto do blog.  

Não saber o que quer é uma possibilidade comum que aparece nos depoimentos. A 

falta de clareza dos desejos pessoais é uma realidade, mas aqueles que afirmam que estão 

passando por situações difíceis a cada relação que morre antes de começar afirmam que só a 

verdade sobre os sentimentos pode mudar os “tempos difíceis” atuais. “Deu para ver que 

todos sentimos a mesma coisa, e mesmo assim continuamos agindo assim. Não só nos 

relacionamentos, mas em tudo que pede ação e comprometimento. Estamos virando um 

bando de covardes…”, comenta um dos leitores do blog. Para Sônia, que fez questão de 

deixar claro no início do “rolo” que durou mais de um ano que tipo de relação seria aquela, é 

melhor ser verdadeiro. “É menos cruel você ser honesto”, afirma a psicóloga.  

Em seus últimos estudos, o filósofo e historiador Michel Foucault voltou seu interesse 

para o sujeito como lugar de problematização a partir do ponto de vista da noção de governo 

de si. Essa reflexão está ligada à relação do sujeito consigo mesmo e com os outros, o que 

Foucault chama de “cuidado de si”. No caminho de pesquisa que ele trilhou, seu foco recaiu 

sobre a constituição do si em relação à “formação dos procedimentos pelos quais o sujeito é 

levado a se observar, se analisar, se decifrar e de reconhecer como campo de saber possível” 

(FOUCAULT, 2003, p. 41). Foucault começa a observar na Antiguidade as técnicas de 

cuidado de si que tinham como objetivo fazer da vida uma obra de arte, construindo o que ele 

chama de estética da existência. Dessa forma, os homens livres que decidiam autonomamente 

viver uma vida calcada nas práticas ascéticas, segundo valores inscritos socialmente, mas não 

impostos, assumiam práticas cotidianas de leitura, escrita, meditação e outras que 

corroboravam com os valores da época. Em seguida, ele observa como o cristianismo 

incorporou essas técnicas na prática do poder pastoral, com a diferença de que a autonomia 

não mais ocupava a centralidade das técnicas de si da Antiguidade, mas sim o princípio da 

obediência à vontade de Deus com uma moral que assumia a forma de um código de regras. 

Ele afirma: “da Antiguidade ao cristianismo, passa-se de uma moral que era essencialmente a 
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busca de uma ética pessoal para uma moral como obediência a um sistema de regras” 

(FOUCAULT, 2003, p. 290).   

No livro “O governo de si e dos outros” (2010), Foucault se debruça sobre as práticas 

do cuidado de si que se desdobram no cuidado dos outros de algumas formas, entre elas com 

a parresía, termo que designa a fala franca, a coragem de falar a verdade. O autor diferencia a 

intenção do ato de “falar a verdade” da parresía de alguns outros modos de falar, como a 

discussão, a pedagogia e a retórica. A parresía é uma maneira de falar a verdade que tem 

relação com quem fala, com o modo de ser do sujeito que escolhe dizer a verdade, ela se 

constitui como uma virtude que pode ser manifestada tanto no âmbito público quanto 

privado, trata-se de um ato de coragem porque a verdade falada pelo parresiasta envolve 

sempre risco. Quem fala a verdade no sentido da parresía tem sempre algo a perder e mesmo 

assim escolhe falar, por isso exige coragem e por isso é uma virtude.  

Em uma das explicações sobre o tema, Foucault afirma que “a parresía é a livre 

coragem pela qual você se vincula a si mesmo no ato de dizer a verdade. Ou ainda, a parresía 

é a ética do dizer a verdade, em seu ato arriscado e livre” (2010, p. 64). Há, portanto, na 

filosofia desse autor, uma clara relação entre coragem, verdade e liberdade. Por isso, é 

importante ressaltar também a noção de ética que Foucault toma como ponto de partida em 

suas proposições. Para o ele, ética é “a prática refletida da liberdade” (2003, p.277).   

O objetivo de trazer os fragmentos de um pensamento tão complexo como o de 

Foucault aqui é promover mais questionamentos do que respostas. É quase impossível se 

isentar de uma perspectiva moralista quando se fala em ética e verdade, por isso é importante 

frisar de antemão que a intenção aqui é justamente o contrário. Trata-se de dar voz às pessoas 

que foram entrevistadas e aos depoimentos colhidos no decorrer do processo de pesquisa. Se 

a questão da  

“verdade” e da falta de coragem de dizê-la não entrassem neste trabalho, não estaria eu 

fazendo o que afirmo ser meu interesse, que é dar conta de desenhar uma noção de 

experiência de amor contemporânea em conjunto com as pessoas que me motivaram a 

pesquisar esse tema. Trazer Foucault neste momento do texto significa afirmar que as últimas 

publicações dele trazem questões que podem ser confrontadas com as problemáticas relatadas 

pelos entrevistados. Então o exercício aqui é de questionamento:  seria incompatível pensar 

as relações amorosas contemporâneas a partir de uma noção de “coragem de verdade” que 

vem da Antiguidade?  

O próprio autor afirma que, embora o Ocidente hoje seja diferente da Antiguidade, 

época para qual Foucault se voltou para observar a prática da parresía, há algo comum que 
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poderia ser potencialmente aproveitado para a instauração de um viver ético. A oportunidade 

estaria justamente na queda de autoridade das instituições, as mesmas que asseguraram por 

séculos o compromisso do amor, como a Igreja, a Família e o Estado, definidoras de códigos 

morais convencionais. Esse contexto emerge como uma oportunidade de experiência de vida 

pautada por valores pessoais, por práticas escolhidas em liberdade, por um viver ético. É 

claro que estamos falando de contextos históricos distintos até mesmo quando tratamos da 

contemporaneidade de Foucault, que é diferente da nossa. Quando o filósofo francês escreveu 

esse texto, as TDC não tinham assumido o protagonismo que possuem atualmente a ponto de 

serem responsabilizadas por acontecimentos importantes, tal como modular o modo como as 

pessoas amam. Entretanto, se a discussão sobre uma ética das relações e sobre a verdade 

como um valor a ser preservado está presente nas falas do grupo que eu estou pesquisando, ao 

menos os questionamentos que cruzam os pontos abordados pelos entrevistados com o 

pensamento de Foucault sobre verdade, coragem e ética fazem sentido nesta pesquisa.   

O texto do blog trata de verdades cruéis dos relacionamentos modernos, mas não 

verdades que são ditas. O modo como as relações são vividas, de acordo com o texto, não diz 

respeito a um viver ético no sentido foucaultiano. Não há escolha refletida da liberdade, já 

que a imagem de que “não há nada a fazer” se faz presente o tempo todo no texto e nos 

comentários.  

A mudança desse estado de deriva vem com o comentário feito por Felipe: “Falar assim 

sugere que o problema é, em suma, “o outro”. E quem é “o outro” que não cada um de nós? 

”15. Quantas vezes quem reclama das atitudes descritas no texto, como não responder a uma 

mensagem, desmarcar um compromisso em cima da hora, apresentar sinais contraditórios e 

não ter a coragem de dizer a verdade, já não agiu da mesma forma? Quem nos dias de hoje 

assume que quer estar com o outro antes de ter certo número de garantias de que há interesse 

da outra parte? Quem tem coragem de dizer para o outro o que quer da relação? Quem tem 

coragem de escolher não seguir em frente quando sabe que o outro não vai dar o que se 

espera e o que lhe faz bem?   

A coragem da verdade e do agir ético são colocados à prova em diversas situações 

relatadas pelos entrevistados e nos comentários. Elas vão desde não responder a uma 

mensagem que já poderia ter sido respondida até dizer para o outro que não quer mais aquela 

                                                 

 
15 Esse foi um dos comentários mais importantes nas interações do blog porque gerou muita 

discussão e atuou na reflexão de outros internautas sobre o texto original, fazendo as pessoas 

realmente pensarem sobre o papel que elas mesmas têm nas relações mediadas por TDC.   
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relação e não simplesmente desaparecer. Rodrigo assume que não tolera esse tipo de 

comportamento. “Não tem essa de que não se sabe o dia de amanhã, como dizem alguns 

amigos. Eu sei o dia de amanhã porque eu escolho o que eu vou fazer amanhã. Eu sei que eu 

não vou estar afim dessa menina amanhã”, enfatiza ao declarar que muitos amigos não 

terminam relações por carência, preferem manter casos que não estão tão legais porque pode 

ser que no final de semana não tenham alguém mais interessante para sair. O psicólogo conta 

como age em outras situações, quando se vê incomodado com a falta de cuidado que o outro 

tem. “Mandei a mensagem ontem e a pessoa não respondeu, aí hoje vi que ela já entrou no 

Whatsapp zilhões de vezes e nada. Aí eu falo: ‘Owww, não quer mais falar comigo? ’ Tem 

gente que bloqueia, né.... Tem gente que é mais humana e diz: ‘Não, é que não rolou…’”.   

A questão da mensagem visualizada e não respondida atravessa toda a problemática 

da experiência do amor contemporâneo quando olhamos para o cruzamento do amor com as 

tecnologias digitais de comunicação, por isso a terceira questão importante tem esse ponto 

como foco principal. Entretanto, vale adiantar aqui a natureza do cuidado com o outro que 

essa relação implica. É muito fácil se abster de responsabilidade e simplesmente eliminar a 

outra pessoa que não agrada mais com um “silenciar conversa”, “eliminar contato” ou 

“bloquear usuário”. Se o que conecta duas pessoas é o sinal de internet e com ele as redes 

sociais digitais, fica fácil desconectar, esquecer, deletar o outro da própria vida16. Tiago 

lembra que quando se usava o  

MSN (um “aplicativo” de conversas semelhante ao messenger do Facebook para desktop) 

existia “meio que uma obrigação moral de falar com todo mundo que você considerava”. 

Hoje em dia, você responde ou envia mensagens em situações mais pontuais, ninguém tira 

um momento do dia para conversar com os amigos, namorado ou pretendentes como se fazia 

antes. Vale lembrar que, ao menos no Brasil, a época de auge do MSN e do Orkut era o 

                                                 

 
16 Esse comportamento já é tão recorrente que ganhou uma expressão em língua inglesa 

chamada Ghosting, termo eleito pelo dicionário britânico Collins como uma das palavras de 2015 

devido sua popularidade. Derivada da palavra ghost (fantasma, em inglês), a expressão se aplica à 

prática de sumir da vida da pessoa com quem se estava vivendo um relacionamento. O site de notícias 

G1 publicou uma matéria em novembro de 2015, com fonte da BBC Mundo, salientando que, embora 

não seja algo novo, o sumiço sem explicação em tempos de excessiva oferta de meios de 

comunicação é reconfigurado justamente pelas tecnologias digitais de comunicação. O medo do 

conflito somado à facilidade de afastamento do outro são alguns dos pontos que favorecem à adoção 

da prática do ghosting nos dias atuais, segundo especialistas entrevistados na reportagem. Para mais 

detalhes, acessar aqui:  

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/12/ghosting-maneira-cruel-de-acabar-

comrelacionamentos-na-era-digital.html. Acessado em 08/12/15.  
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período de transição da internet discada para banda larga. Muitas famílias utilizavam a 

internet no horário mais barato, depois da meia noite, sem contar que era preciso estar 

sentado em frente ao computador desktop para conversar com as pessoas, o que mudou 

drasticamente com os dispositivos móveis. Não há um momento específico do dia destinado 

às conversas atualmente. Qualquer hora é hora de falar, de visualizar e de não responder.  

Sílvia reconhece que o dia a dia é corrido e que por muitos motivos ela pode não 

responder à mensagem de alguém, mas que isso é uma exceção. A regra é responder ao 

menos “não posso falar”. Ela diz que isso é importante porque do outro lado há uma pessoa 

com expectativas sobre a pergunta ou a colocação que foi feita. Carla age da mesma maneira. 

Sempre responde na hora que vê. Se não pode responder, fala “peraí que eu já falo com 

você”. “As pessoas não se dão a esse trabalho, não fazem um esforço de responder. Eu acho 

que é um esforço. Não é um ‘ai, meu Deus, que esforço’, mas é um esforço”.   

Felipe contou na questão anterior como ele faz para marcar encontros no Tinder. Parte 

de uma peneira com um número considerável de meninas para chegar àquelas que naquele 

final de semana se desenham como um potencial encontro. Com quantas meninas ele precisa 

se conectar para que um encontro seja convertido com sucesso? Não se sabe. Mas são muitas.   

Um amigo da Carla, que ela conheceu no Tinder, contou certa vez a estratégia dele no 

aplicativo. Ele começa dando “Bom dia!” para todas as meninas da lista e avança o dia 

conversando com aquelas que demonstram mais abertura. Como dar conta de “cuidar” da 

relação com todas essas pessoas? Se não estiver mais afim, como se desfaz a conexão com 

elas? Há quem diga que a própria dinâmica desses aplicativos e sites de encontros já deixe 

claro como serão as relações ali, mas há quem espere um tratamento diferente. Para Carla, 

não está claro para que serve cada aplicativo. Na verdade, relações diferentes podem surgir 

dali: ela já teve sexo, já namorou, já fez amizades.  

O texto do blog expõe situações já corriqueiras, mandar mensagem ao invés de ligar 

para convidar uma pessoa para sair, como algo negativo, ponto ao qual Tiago se opõe 

veementemente. “Não ter mais a necessidade de todo um protocolo social para fazer o que 

você quer é bom. Qual é o problema em perguntar se a pessoa quer sair por uma mensagem 

do Whatsapp? ”. Entretanto, não é por que não há um protocolo social engessado, 

determinado hierarquicamente que não há necessidade de protocolo social e que não exista 

protocolo social. Na verdade, há. A falta de clareza dele é uma das causas da confusão de 

sentidos. Numa sociedade fluida como a atual não é possível praticar o que existia 

antigamente com as cartilhas de comportamento do amor cortês ou os manuais de como as 

mulheres deveriam agradar aos seus maridos, embora ainda hoje as publicações sobre 
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inteligência emocional e autoajuda aplicadas aos relacionamentos sejam campeãs de venda. 

Mesmo não existindo um código engessado, há uma noção mais ou menos compartilhada de 

boas maneiras, de como agir nas redes sociais, de como se comportar quando não se está 

interessado. Esse código de regras é criado pelos próprios usuários, ensinado e aprendido no 

dia a dia das relações.  

 

Chega uma hora que eu sei que vou ter a noite livre e tem umas oito meninas ali que 

eu tô interessado e eu falo ‘oi, como é que tá’ para todas. Daí com quatro talvez 

comece a se desenhar alguma coisa e aí eu me pego tendo que definir qual delas eu 

vou escolher. Eu me sinto um pouco mal, porque tú está jogando. Aí eu penso na 

minha cabeça que elas devem estar jogando também. Elas não estão falando só 

comigo. [Felipe, em depoimento durante a entrevista em profundidade]  

 

 

 Para Dênis, o Whatsapp ajuda a mentir menos. Saber que se a pessoa está online, 

quando esteve pela última vez, se recebeu a mensagem e se visualizou, segundo ele, que se vê 

como alguém de “outra geração”, é uma forma de não ser enganado. “Muita gente reclamou 

dos tracinhos azuis, mas eu acho que é bom. Só assim você vai saber se a pessoa tá mentindo 

pra você”, afirma. A moralização das relações mediadas por tecnologias digitais de 

comunicação fica a cargo das empresas produtoras dos sites e aplicativos de relacionamentos. 

É curioso observar, por exemplo, que em aplicativos de relacionamentos como Tinder, Happn 

e Kicoff não há aviso de leitura de mensagens como no messenger do Facebook e no 

Whatsapp. No Facebook, por outro lado, não há sinalização das pessoas que visitaram o perfil 

do usuário, diferente do Orkut em sua última fase de popularidade no Brasil que possibilitava 

a habilitação da funcionalidade “visitantes recentes”.   

 Embora algumas estratégias possam ser usadas para driblar o funcionamento dos 

aplicativos, como desabilitar funções no Whatsapp, marcar como “não lida” mensagens que 

já foram lidas ou ainda visualizar a mensagem sem abrir a janela no messenger do Facebook, 

as empresas criadoras dos sites e aplicativos agem na regulação moral das relações amorosa - 

e sociais, de modo geral. O fato de uma pessoa não querer responder a uma mensagem não 

significa que o outro não terá resposta. O aviso automático “visualizado às 23h” é uma 

resposta. A importância que o outro dá a esse aviso e as problemáticas que ele envolve serão 

abordadas na próxima questão. Neste instante, importa ressaltar aqui a ação em liberdade, o 

agir ético. Diante do uso que fazemos desses dispositivos, quais atitudes escolhemos tomar? 

Diante das conexões que decidimos estabelecer, quais cuidados decidimos manter?   

Vale dizer que os relatos trazidos aqui servem para registrar os pontos que estão em 

jogo quando o grupo entrevistado fala de falta de coragem em relação à verdade e como a 
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verdade ainda é um valor quando se trata de relações amorosas ou afetivo-sexuais. O desafio 

é pensar numa ética das relações amorosas contemporâneas que dê conta da fluidez que a 

distribuição das conexões promove. Não que Foucault e sua concepção de ética e de verdade 

sejam a resposta, mas o sentido da parresía, enquanto virtude que constitui ato de coragem 

daquele que se coloca em risco pela verdade, pode ser um caminho interessante ainda nos 

dias atuais.  

 

 2.1.3 - A correspondência do amor não correspondido   

 

“Querida, o que foi que lhe fiz para que me torture assim? Uma vez mais nada recebo, nem na primeira 

nem na segunda distribuição: nem um telegrama. Como me faz sofrer”.  

                   (Kafka a Felice em 1912)  

  

“Meu bem, eu prefiro receber a mensagem do que a angústia de não ter mais notícias…” (comentário 

sobre relacionamentos modernos em 2014)  

  

 

Publicado em 1967, “Cartas a Felice”, de Franz Kafka, reúne algumas das 500 

correspondências que o escritor endereçou àquela que se tornou sua noiva, a secretária Felice 

Bauer, num relacionamento, que durou de 1912 a 1917, entre idas e vindas. Nas cartas que 

Felice vendeu à Editora Schoken em 1955, apenas as cartas de Kafka a ela e à sua amiga 

Grete Bloch, e não suas respostas, podemos conhecer um pouco da intimidade do escritor 

apaixonado, sua rotina, a sensibilidade relacionada ao amor, seus medos e ansiedades e um 

pouco de como o relacionamento com Felice atravessa sua obra literária.  

Tudo que Kafka espera é uma resposta. Essa resposta é a presença de Felice, a certeza 

de uma eternidade que dura ansiosamente até a resposta da próxima carta. A cada resposta, 

calmaria que dura o tempo entre o recebimento do envelope em mãos e chega ao fim antes da 

última palavra lida. Mas receber uma carta-resposta o acalma. E suas cartas, 

estrategicamente, sempre pedem respostas.   

  

Depois dessa carta, dezesseis dias se passaram sem que ela me 

respondesse e, na verdade, não vejo o que poderia ainda motivar uma 

resposta tardia, mesmo sendo minha carta daquelas que se terminam 

com a finalidade de dar ao correspondente a oportunidade de 

respondê-la logo (KAFKA, 1985, p. 18).  
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 Antes de terminar esta carta faço-lhe uma pergunta bem difícil: 

por quanto tempo pode se conservar um chocolate sem que ele 

estrague? (KAFKA, 1985, p. 33).  

  

Enquanto Kafka adia o encontro físico com Felice,  em parte porque ele mesmo sente 

que a relação não vai chegar aonde tradicionalmente se espera  (“Terei saúde suficiente para 

mim, mas não para casar e muito menos para ter filhos”), ele a alimenta com declarações 

apaixonadas (“Permita-me dizer que eu te amo com beijos e não só com palavras!”), uma 

paixão carnal, cuja manutenção está sujeita às problemáticas da vida, com ênfase nos meios 

pelos quais o casal se comunica, que é o que sustenta a própria relação. Nas cartas, 

percebemos claramente como Kafka enquanto namorado, escritor, funcionário de escritório, 

filho/irmão é afetado materialmente pelos fluxos comunicacionais da época, como é apegado 

à escrita à mão, não gosta do telefone, usa pouco o telegrama e tem curiosidade pelas 

inovações tecnológicas (“...não sei se você imagina o que seja realmente minha vida e se, a 

partir dela, compreende minha sensibilidade, nervosa e sempre disponível…”). Profere 

curiosidades de diversos tipos a Felice, que trabalhava numa empresa distribuidora do 

gramofone quando recém lançado na Europa.   

A sensibilidade do escritor, curiosamente, é composta de épocas distintas. 

Conservador e visionário ao mesmo tempo, os desejos de comunicação de Kafka de várias 

formas se aproximam também do desejo contemporâneo de descrição dos detalhes do 

corriqueiro da vida:  

“Um dia você deverá anotar a que horas chegou no trabalho, o que tomou no café da manhã, 

o que se vê da janela de seu escritório, que espécie de trabalho se faz neste lugar, como se 

chamam seus amigos” (KAFKA, 1967, p. 16). Trazendo-o para os dias atuais, poderíamos 

nos perguntar: será que Kafka seria um desses “stalkeadores” que acompanha os rastros da 

pessoa amada pelas redes sociais?   

Embora afirme não gostar do telefone e não ser muito amigo do telégrafo, meios que 

possibilitariam um contato mais rápido do que a carta, Kafka, apaixonado (certamente mais 

pela literatura do que por Felice) e confuso, chega a enviar várias cartas num dia, com 

mensagens que se contrariam entre si, como se fosse possível que Felice as recebesse 

instantaneamente. Prefere as cartas ao telefone.  

  

Você deve de entender bem ao telefone para poder rir ao aparelho. Só de pensar no 

telefone a minha vontade de rir desaparece. Aliás, o que me impediria de correr ao 

posto telefônico mais próximo e desejar-lhe um boa noite? Mas para ir lá, esperar 

por uma hora para se conseguir uma linha, agarrar-se ao banco por causa da 
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agitação, enfim, ser chamado e correr rapidamente ao telefone causando grande 

tumulto. (Kafka em carta a Felice em 1912, 1985, p. 70)  

  

Numa das tentativas de encontrar a noiva, Kafka marca e desmarca o encontro 

algumas vezes, o que deixa a moça confusa, já que as cartas enviadas no mesmo dia nem 

sempre chegam na ordem em que foram escritas e muito menos na velocidade que ele parece 

esperar. Depois de enviar um telegrama com sinalização de urgência perguntando se Felice 

estava doente, Kafka escreve na carta seguinte: “não pense que eu quis persegui-la com 

aquele telegrama (...). Eu só estava um pouco fora de mim por causa da ansiedade em que me 

encontro por esperar sua carta”. E continua: “o apelo do telegrama não deu o resultado 

esperado. Eu o remeti às 14h30, caracterizando-o de urgente e só obtive resposta às 23h45; 

quer dizer, nove horas após. Eu levaria menos tempo para ir a Berlin de trem e neste caso no 

mínimo estaríamos seguros de uma reconciliação”.  

Atualmente, a velocidade e a mobilidade dos dispositivos de comunicação ao mesmo 

tempo em que “resolvem” os problemas revelados nas cartas de Kafka produzem outros 

problemas aos casais “modernos”, como aponta um trecho do texto “18 verdades cruéis dos 

relacionamentos modernos que você vai ter que aceitar”: “Planos com antecedência estão 

mortos. As pessoas têm opções e atualizações de última hora da localização dos seus amigos  

(ou outros potenciais romances) graças às mensagens e as redes sociais” (blog Relatos de 

uma Diva, 2014).  

É importante observar os agenciamentos que compõem uma relação amorosa mediada 

prioritariamente por cartas e não por telegrama, telefone ou smartphones, por exemplo. Nas 

palavras que expressam os sentimentos de Kafka, percebemos como os horários de entrega do 

serviço de correios, o trabalho do carteiro, o sistema de transporte/comunicação da época, o 

papel no qual escrevem as cartas, se é à mão ou à máquina, o horário de trabalho dos dois, o 

tipo de trabalho que ambos desempenham, o tipo de divertimento que têm, seus interesses, 

suas famílias, as cidades em que vivem...tudo isso e outros tantos itens participam da 

“formação” do modo de sentir de Kafka.  

No fundo, minha vida consiste e consistiu sempre em tentativas de escrever, e mais 

frequentemente, em tentativas largadas no meio do caminho. (...) Assim, minhas 

forças eram reduzidas após essas tentativas (...), resultava daí que eu deveria fazer 

economias de todos os lados, que devia me conter um pouco em todos os domínios” 

(KAFKA, 1985, p. 38).  

 De repente toca a campainha! O carteiro! Um homem! E que expressão feliz e 

amável ele tinha. O telegrama nada podia conter de ruim (KAFKA, 1985, p. 86).  

  

Olhando mais precisamente para o serviço de correios da época e à carta que 

consistiam nos sistema e meio de comunicação, respectivamente, utilizados prioritariamente 
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pelos casais que viviam longe e que queriam se comunicar, encontramos problemáticas que 

modelam a relação amorosa e a própria sensibilidade dos amantes. Soma-se isso e a já 

existência de outras formas de comunicação o amor de Kafka pela escrita. Ele não poderia 

expressar seus sentimentos de outra maneira senão pelas detalhadas e doces palavras escritas 

à noite na escrivaninha de seu quarto depois de um longo e enfadonho dia de trabalho (“a 

máquina não escreve tão rápido quanto a minha vontade”). Primeiro destinadas a Felice, 

depois a Milena.  

O receio da não-resposta que significa a não-presença de Felice está ligado tanto às 

problemáticas inerentes e constituintes do próprio sistema dos correios quanto ao receio de 

um amor não-correspondido. A possibilidade de extravio, desvio, perda, roubo assim como 

rastreio, recuperação e impedimento da carta em sua fisicalidade chacoalhava as margens da 

imaginação amorosa: o que pode ter acontecido à carta enviada? o que continha na resposta 

que não recebi? O outro, efetivamente, poderia não receber a correspondência e, por isso, não 

responder.   

Você tem um namorado lamentável e acima de tudo chato em excesso. Se não 

recebe nenhuma carta por dois dias, logo perde a cabeça e começa a desferir golpes 

para todos os lados, ainda que seja apenas através de palavras...   

 (...) parece-me que uma de minhas cartas extraviou-se. Pelos meus cálculos eu te 

enviei desde sexta-feira aproximadamente 14 ou 15 cartas… (KAFKA, 1985, p. 

90- 

92).  

  

Atualmente, ainda que alguns receios permaneçam, assim como o desejo de resposta 

como presença do amor, as possibilidades imaginativas se reduzem infinitamente. A 

mensagem enviada via dispositivos digitais de comunicação atravessa o espaço na velocidade 

que o sistema binário permite.  

As possibilidades de fabulação amorosa e de causalidades relacionadas ao envio e ao 

recebimento de mensagens se reduzem drasticamente numa sociedade em que mais de 2 

bilhões de pessoas são usuárias de smartphones no mundo. Quando o Facebook Messenger 

avisa que o outro leu a mensagem às 17h30 e mostra que a pessoa está online num dispositivo 

móvel e o Whatsapp sinaliza dois traços verdes quando a mensagem foi recebida e dois azuis 

quando lida, além de evidenciar quando a pessoa está online ou quando esteve pela última 

vez, o que resta imaginar?    

A mensagem que você mandou chegou. Se ele não respondeu, pode ter certeza que 

não foi por causa do mau funcionamento das operadoras de celular. [trecho do texto 

do blog Relatos de uma Diva, 2014]  
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Com a transmissão de dados em sistema digital, informações emocionais, inclusive, 

com a baixa possibilidade de intervenção do ruído, quais explicações as amantes em 

modulação digital, deveriam esperar das mensagens que não chegam?  

 

Porque nós sempre queremos mostrar para a outra pessoa quão blasé nós podemos 

ser, joguinhos psicológicos como “Intencionalmente Levar Horas Ou Dias Para 

Responder Uma Mensagem” vão acontecer. [trecho do texto do blog Relatos de 

uma Diva, 2014]  

 Essa semana mesmo teve uma que estava até num papinho bom, marcando para 

sair e talz, aí mandei uma mensagem e levou uma semana para responder dando 

desculpa que não tinha tempo… não tinha tempo? [comentário do blog  

Relatos de uma Diva, 2014]  

  

É importante distinguir sobretudo os sistemas de comunicação que estão em uso tanto 

nas histórias de Kafka quanto nas recentes angústias relatadas no blog e nas entrevistas. O 

sistema postal dependia de uma rede de transporte ferroviária - na época - para deslocar de 

um lugar a outro uma correspondência física. Existia um expediente com horários fixos em 

que os Correios trabalhavam na coleta, armazenamento, separação e entrega das cartas. Além 

do elemento humano, dependia dos meios de transporte para tal ação. O envio e o 

recebimento de correspondências estavam condicionados também ao clima e à distância entre 

o remetente e o destinatário. Sem falar que não havia modulação da informação. O 

destinatário recebia exatamente o que o remetente enviava, o que não eliminava de ruído o 

entendimento do conteúdo. Na realidade, as possibilidades de ruído, próprias do meio-

conteúdo, eram tantas que só faziam aumentar a angústia de Kafka. Com sentido, ele sofria 

com algumas das inúmeras possibilidades de erro que eram próprias do sistema de 

comunicação usado, além das possibilidades de não-correspondência do amor de Felice, 

próprias da dinâmica amorosa.   

A angustiante possibilidade da não-correspondência do amor, em última instância, é o 

que permanece para os amantes contemporâneos. Não receber a resposta de uma mensagem 

enviada pode suscitar muitos sentimentos e a importância que se dá a essa ausência está 

diretamente relacionada ao valor que aquele que não responde tem para a pessoa.   
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 Figura 7: Como você se sente quando sua mensagem não é respondida?  

 

Fonte: autora.  

 

A nuvem de tags acima foi feita a partir das respostas que setecentas pessoas deram à 

pergunta “Como você se sente quando seu namoradx/pretendentx visualiza sua mensagem e 

não responde? ” no questionário online da terceira etapa da pesquisa empírica. Essa pergunta 

foi inserida no questionário porque a problemática que ela evoca está presente em muitos dos 

comentários e depoimentos coletados nesta pesquisa. A exigência era que a pessoa 

respondesse apenas com uma palavra como se sentia. Esse formato serviu para formar uma 

nuvem de tags tornando mais fácil o agrupamento e a visualização dos sentimentos. Os dados 

foram tratados para que aparecessem da forma como está agora. Nas respostas recorrentes 

onde era possível identificar o sexo, o indicativo de gênero foi eliminado a fim de agrupar as 

sensações e equilibrar categorias nas quais os sentimentos não indicam gênero, como triste ou 

indiferente, por exemplo. Respostas que continham mais de uma palavra também foram 

editadas para que permanecesse apenas a palavra que expressava o sentimento da pessoa em 

relação à situação. Tanto as entrevistas em profundidade quanto as perguntas abertas do 

questionário permitem entender sentimentos que não ficam claros apenas ao observar a 

nuvem de tags. O sentimento “depende”, por exemplo, foi mantido por conter uma gama de 
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sentidos que foram abordados em etapas qualitativas. O modo como se sente nessa situação 

“depende” da pessoa para quem a mensagem foi enviada e do conteúdo da mensagem. Se é 

uma pessoa por quem não há tanto interesse, o sentimento pode ser de “indiferença”, por 

exemplo. Se a mensagem não exige urgência ou é algo que - se não for respondido - não 

coloca em risco a relação e os sentimentos da pessoa, não há tensão. Esse “depende” também 

está relacionado ao tempo que a pessoa demora para responder. Há uma tolerância que 

permite pensar que o outro está “Ocupado”, item que também aparece como sentimento, mas 

que indica a percepção de quem respondeu à pesquisa em relação à falta de resposta do 

amado. Os sentimentos que aparecem em maior volume indicam desconforto, incômodo e 

insatisfação com a situação. Chateadx, ansiosx, frustradx, ignoradx estão entre os sentimentos 

negativos mais citados. Não há nenhuma menção a sentimentos positivos para essa situação. 

Indiferença aparece com destaque na ilustração acompanhada do estado de “normalidade”. 

Parte das pessoas que responderam à pesquisa acha normal não ter resposta para mensagens 

enviadas. Outra parte, mais expressiva ainda - o tamanho das palavras na ilustração indica o 

volume de vezes que a palavra foi citada - se sente indiferente à ausência de respostas. “O 

oposto do amor não é o ódio, é a indiferença”, dizia o escritor brasileiro Érico Veríssimo.17      

  Embora a imagem do amor apareça como pano de fundo das questões abordadas no 

texto do blog, nas conversas com as pessoas entrevistadas e no questionário online que 

recebeu a participação de 700 pessoas, não é evidente que todos estejam falando de amor 

nessas ocasiões. E não estão mesmo. As tecnologias digitais de comunicação são usadas para 

mediar muitas relações, como as de trabalho, de amizade, de interesse comercial etc. No 

âmbito das relações afetivo-sexuais, o amor pode não estar em jogo também. Podemos dizer 

que o amor está em jogo quando há virtualmente o desejo de compromisso, de apego, de 

vínculo, quando se vislumbra a construção de um mundo comum, de “promessa de 

enraizamento ontológico”. Quando alguém desperta no outro uma pontada de amor, a 

comunicação funciona na manutenção desse sentimento.    

 

No começo da relação, ele falava assim no Whatsapp:  

                                                 

 
17 Textpectation foi uma das palavras adicionadas ao urbandictionary.com, site que funciona 

como um dicionário de gírias atuais. Muitos dos neologismos inseridos ao dicionário em 2015 foram 

criados a partir da combinação de duas palavras e têm relação com o universo digital. Segundo a 

definição cadastrada no site, textpectation é um substantivo que significa o sentimento de antecipação 

de alguém que está esperando a resposta de uma mensagem de texto. Outras palavras e suas 

ilustrações podem ser acessadas neste link: http://www.boredpanda.com/modern-word-

combinationsurban-dictionary/. Acessado em 02/12/2015.  

http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
http://www.boredpanda.com/modern-word-combinations-urban-dictionary/
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‘Boa noite. Tudo bem? ’. Eu respondia: ‘Boa noite. Tudo bem’. E acabava. Não 

tinha mais comunicação. Não se conversava. Aquilo ali para mim não é conversa, 

desculpa. Servia só para dizer ‘eu estou aqui’. Ele não puxava papo e eu também 

não. Passamos um mês assim. Mas pessoalmente rolava. A gente conversava, saía, 

ria, se divertia, mas, naquele período durante a semana, não rolava. E aí eu fui falar 

com ele: ‘Para a gente continuar, tem que ter manutenção! ’. Eu usei essa 

expressão: ‘Tem que ter manutenção da relação’”. [Carla, em depoimento durante a 

entrevista em profundidade].   

  

  

 Como a questão da “mensagem visualizada e não respondida” apareceu 

exaustivamente no texto, nos comentários do blog, nas falas dos entrevistados, esse foi um 

dos pontos testados na pesquisa online feita com o questionário. Parte das perguntas serviu 

para entender se a frequência com a qual o outro se corresponde e a agilidade com a qual 

responde as mensagens enviadas eram entendidos como sinais de interesse afetivo-sexual. É 

importante registrar que todo o questionário é voltado para relações afetivo-sexuais e não 

qualquer relação. Mesmo que isso esteja claro desde o início, muitas das perguntas reforçam 

esse lugar com expressões como “namorado/pretendente” para que a pessoa responda de 

acordo com o comportamento/sentimento que tem em relação à pessoa que corresponde 

àquele papel.   
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Figura 8: Relação entre interesse e agilidade na resposta de mensagens  

 
 Fonte: autora. Gráfico com as respostas de 700 pessoas ao questionário online divulgado no Facebook 

e na lista da Compós.   

  

Em primeiro lugar, sim, há relação entre interesse afetivo/sexual e envio e resposta de 

mensagens. Há entendimento comum de que responder mensagens com agilidade e, melhor, 

puxar assunto com certa frequência são sinais evidentes de que o outro gosta, está afim, ou 

tem interesse. Há outros sinais que não foram investigados com tanta profundidade como 

curtir foto e postagem, comentar etc., mas isso acontece mais numa fase prévia, de paquera. 

Interessa mais neste trabalho olhar para a fase intermediária, aquela entre alguma coisa já 

iniciada e a definição dessa “coisa”. Nesse momento, nessa fase, as conversas são essenciais 

para definir o interesse ou a falta dele numa relação. O fato do outro querer manter a relação 

está diretamente ligado ao comportamento dele ou dela quando o “casal” não está junto. O 

que conecta esse casal nesse tempo é a comunicação, que acontece cada vez mais via 

dispositivos digitais de comunicação. As conversas sustentam a relação, dão continuidade ao 

encontro. A não-resposta, em última instância, pode ser o amor não-correspondido, pode ser o 

fim da relação. Kafka pensava assim. Os participantes da pesquisa sentem-se assim. A 

diferença é que o sistema de comunicação usado por Kafka abria inúmeras possibilidades de 

acontecimentos de outra ordem, que de fato poderiam impedir o envio e o recebimento das 
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mensagens. Já “a transmissão digital de dados representa um valor ‘instantâneo’ de uma 

situação e não representa um movimento contínuo comum de sinais analógicos (BEZERRA, 

2008, p.2) ”. Embora ansiasse pela instantaneidade da resposta, não era esse o desejo de 

Kafka. Ele queria sentir o tempo de espera e a dúvida de que Felice correspondia aos seus 

sentimentos e, como consequência, suas correspondências. Corresponder ao amor significava 

responder às cartas. Além de não ter familiaridade com o telégrafo e o telefone, Kafka não 

desejava a resposta instantânea que esses meios de comunicação propunham. A sensibilidade 

do amante da época, começo do século XX, permitia a lenta degustação do amor, a digestão 

das angústias e ansiedades ainda faziam parte do processo de enamoramento. Com artista, 

Kakfa se alimentava do sofrimento - não apenas amoroso - como combustível criativo. Fazer 

uma ligação e ter a resposta instantânea de Felice eliminaria o ritual amoroso da escrita, do 

envio, da espera, da dúvida, da insegurança que só a carta permitia.  

O caráter ritualístico da comunicação não se faz presente da mesma forma hoje como 

no início do século passado. Não é mais um hábito comum reservar um tempo do dia para 

conversar com o amado, seja por carta, telefone ou email. Além de ser possível manter os 

outros atualizados da sua vida pessoal a cada instante pelos sites de redes sociais, os 

aplicativos de mensagens instantâneas promovem a diluição do tempo e das informações 

transmitidas ao amado.   
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Figura 9:  Whatsapp para comunicação entre parceiros e pretendentes  

  

 Fonte: autora.  

 

Uma das perguntas do questionário online era “Com que frequência você e o seu 

pretendentx/namoradx…falam pelo Whatsapp/similar” (as outras opções eram “falam ao 

telefone”, “falam pelo Facebook”, “trocam e-mails”, “trocam SMS”, “trocam cartas”). A 

opção mais expressiva, que complementa o argumento da diluição da comunicação, é esta 

mostrada no gráfico acima. Mais de 70% dos participantes da pesquisa falam com seus 

parceiros ou pretendentes mais de uma vez por dia pelo Whatsapp. Curiosamente, 43% se 

dividem entre os que nunca e os que raramente se falam pelo Facebook.18 Telefone 

permanece sendo usado por 35% dos participantes para comunicação entre 1 e 3 vezes por dia 

(é preciso levar em consideração que 62% dos participantes da pesquisa declararam estar em 

um “relacionamento sério”). E-mails raramente (36%)/nunca (30%) são trocados entre 

pretendentes e namoradxs. Cartas nunca foram trocadas para 73% dos 

namoradxs/pretendentes.   

  

                                                 

 
18 Em fevereiro de 2014, no Valentine’s Days, a equipe do Facebook Data Science divulgou um 

estudo mostrando que era possível prever quando um casal pretendia alterar o status de 

relacionamento nos perfis da rede. De maneira bem simples, o estudo se baseava no número e no tom 

das mensagens trocadas entre os parceiros. Os futuros casais costumam se comunicar com muito mais 

frequência nos 12 dias que antecediam a mudança do status, intensidade que se estabilizava por volta 

dos 85 dias após o início do namoro. A hipótese é que, após esse período, os casais passam a utilizar 

mais outras “mídias”, como ligações telefônicas, SMS (atualmente, poderíamos dizer o Whatsapp) do 

que o Facebook. O resumo do estudo pode ser acessado no blog  

do Facebook: https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/the-formation-of- 

love/10152064609253859. Acesso em 13/10/2014.  
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Quando é necessário resolver uma situação importante, o telefone é essencial. Não 

porque é mais íntimo, diz Tiago, mas porque ele permite saber a reação da pessoa na hora que 

você fala. Ele conta que certa vez o namorado enviou um e-mail logo depois de sair da sua 

casa com uma série de reclamações. Ele ficou chateado porque o rapaz não falou 

pessoalmente, preferiu usar o e-mail como faria com uma carta, para desabafar. Mas Tiago, 

ao invés de responder por e-mail, foi falar com ele pelo Whatsapp, pois a comunicação ali 

seria instantânea.  

O namorado, entretanto, ignorou as mensagens dele. Só restou a Tiago fazer uma ligação. De 

um telefonema não tem como fugir, “a não ser que ele desligasse na minha cara”, afirmou.   

O interessante da comparação entre a história de Kafka e a situação de Tiago é que se 

trata de sistemas de comunicação e de intenções de comunicação diferentes. As interfaces dos 

produtos digitais oferecem aos usuários informações automáticas que sinalizam problema no 

sinal. Quando a mensagem não pode ser enviada no Whatsapp ou no Messenger por falta de 

conexão com a internet, ela nem sairá da caixa e o sistema logo irá informar para o remetente 

que ela não foi enviada e o motivo da falha. Se ela for enviada, o Whatsapp, por exemplo, 

mostrará instantaneamente que a mensagem chegou ao destino com o ícone dos dois “vês” 

(“v”) verdinhos. Se o destinatário ler a mensagem, o sistema irá mostrar automaticamente 

dois “vês” azuis. É possível alterar a configuração automática para não sinalizar para os 

outros que a mensagem foi lida. O Whatsapp mostra sempre se a pessoa está online, sem 

possibilidade de alteração, e ainda quando esteve online pela última vez - item que pode ser 

editado.   

Com a limitação da interferência dos ruídos no envio e recebimento de mensagens em 

sistemas digitais surge também a limitação imaginativa das possibilidades do que pode fazer 

uma pessoa visualizar e não responder uma mensagem? Tiago acha que não. “Existem tantas, 

mas tantas possibilidades de coisas que podem fazer a pessoa não responder que você apostar 

no descaso é muito arriscado. Mas eu penso isso agora, depois que eu parei para refletir”, diz 

ele que costuma usar emoticons nas mensagens de texto que envia para o namorado para 

desconstruir ambiguidades. “Hoje mesmo não deu certo da gente se encontrar. Aí ele veio 

falar comigo no Whatsapp quando deu. Eu respondi e mandei um emoticon. Se eu mandei 

emoticon, ele sabe que eu não tô chateado”.  

Não é por que as relações amorosas são cada vez mais mediadas por um sistema que 

modula os sinais humanos em combinações de 0 e 1 que os sentimentos, as emoções e os 

afetos serão necessariamente binários.  A lógica do “nope” ou “like” do Tinder ou o ato de 
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curtir uma foto ou enviar uma mensagem para “marcar presença” parecem não ser sinais 

suficientes para as pessoas que buscam um relacionamento atualmente.  

Ainda que o envio e o recebimento de mensagens funcionem como indicadores de 

interesse, eles não são os únicos. Os gráficos abaixo mostram que não há uma relação causal 

entre falta de interesse e mensagens, embora, curiosamente, haja relação entre interesse e 

mensagens.  

  

 

Figura 10: Relação perda de interesse e ausência de resposta  

 
Fonte: autora a partir dos gráficos com respostas ao questionário online.  

  

 Como Tiago aponta, apostar no “descaso” quando pode haver muitos motivos para 

alguém não responder uma mensagem é muito arriscado. Por isso, quantitativamente, é 

possível medir o interesse. A presença do outro na caixa de mensagens é indicativo de 

interesse, de desejo de manutenção da relação, como apontam os primeiros gráficos. 

Entretanto, o nãointeresse merece uma análise qualitativa, de entendimento do sentido, de 

produção de significado em meio aos ruídos que insistem em atravessar mensagens enviadas 

por sistemas quase imunes a eles, como o digital.  

Nesse momento, entram em cena análises mais sutis, como as que Fábio conta.    

Com essa menina com quem eu estava ficando, aconteceu de eu enviar uma 

mensagem, ela visualizar e passar a manhã toda sem responder. Aí eu perguntei se 
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havia acontecido alguma coisa e ela começou com respostas curtas: ‘Sim. Não. 

Uhum. Tá…’ Aí eu pensei assim: ‘Pô, então eu não sou tão importante porque 

quando ela tá comigo ela responde mensagem o tempo todo e quando eu converso 

com ela, no momento que eu quero e posso conversar, ela simplesmente dá 

respostas curtas, não desenvolve o diálogo.   

[depoimento  durante  a  entrevista  em profundidade].  

  

 Juliana afirma que dá para sentir quando a pessoa não está tão interessada. “Às vezes 

que não deram certo eu percebi pelo instinto: ‘Ixi, a pessoa está me respondendo de um jeito 

diferente’. Eu acho que a gente tem que seguir um pouco do instinto da gente, perceber 

conforme a pessoa está conversando com você”.   

 Esse instinto particularmente novo que possibilita perceber se o outro não está afim 

não pelo que ele fala, mas pelos sinais que deixa e pelo que ela percebe/sente por uma tela é a 

brecha para o próximo e último capítulo. Com a explanação da Juliana, jornalista que trabalha 

com comunicação em Campo Grande (MS), antes entusiasta das redes sociais e agora 

cansada, só usa Facebook por causa do trabalho, encerramos por aqui a última das três 

questões que tecem a rede de sentidos da investigação sobre o amor contemporâneo   

  

Quando você está conversando com a pessoa que você tem interesse e ela tem 

interesse de volta, ela demonstra um certo entusiasmo, uma certa preocupação em te 

responder ou se o assunto acaba ela tenta puxar outro assunto.... Isso dá para sentir. 

E não é uma coisa que dá para ter uma teoria que a pessoa vai ler e vai aprender a 

identificar esses sinais. Eu acho que esses sinais você identifica com um pouco de 

instinto. Não sei dizer qual sentimento, mas acho que instinto é uma palavra que 

explica bem. [Juliana em depoimento durante a entrevista em profundidade].  

  

  

2.2 - A tríade do amor e seus possíveis sentidos  

  

 Este capítulo mostrou as três principais questões relacionadas aos sentidos em 

construção quando se trata da experiência do amor contemporâneo que emergiram das três 

etapas de pesquisa. É importante registrar que, na etapa inicial de etnografia online, a análise 

inicial apontou para a existência de quatro temas em discussão nos comentários do blog, 

sendo eles “temporalidade” (que está relacionado à percepção dos acontecimentos como 

sendo exclusivamente parte desta época ou não), “gênero” (que trata de questionar se 

comportamentos citados no texto se relacionados exclusivamente a mulheres ou se é algo que 

perpassa todos os gêneros e orientações sexuais), “tom” (que tem a ver com a acusação que 

alguns internautas fez à blogueira em função de demonstrar um sentimento de ressentimento 

no texto) e “verdade” (que tem a ver com afirmação de que os pontos sinalizados no texto se 
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tratam, de fato, de acontecimentos reais, ainda que as alguns não concordem com as 

“soluções” apontadas por outros). Esses temas não foram abordados individualmente porque 

consideramos que as três grandes questões que foram eleitas para pensar o que chamamos de 

Tríade do amor contemporâneo na perspectiva simbólica ou de construção de sentido 

contemplam os temas encontrados inicialmente no blog, agrupados a partir da análise 

qualitativa dos comentários.  

 O importante nestas linhas finais é ressaltar o que está em jogo quando falamos de 

experiência do amor contemporâneo e os elementos que nos permitem encaminhar a reflexão 

para o objetivo da pesquisa no próximo capítulo, que é pensar como as tecnologias digitais de 

comunicação estão participando da modulação do amor contemporâneo.   

 Sendo assim, consideramos que os principais elementos abordados neste capítulo 

foram:  a questão da fragmentação das relações que faz com que elas não sejam 

necessariamente pautadas por uma noção de compromisso. Isso acontece porque (de acordo 

com este olhar inicial), primeiro, há uma desvinculação das ideias de amor e sexo, o que 

possibilita iniciar e manter relações que podem ser exclusivamente de interesse sexual. Em 

segundo lugar, relações esporádicas e/ou fragmentadas podem acontecer por ausência de 

desejo de compromisso de uma das partes ou pelo desejo de compromisso idealizado, que 

acontece quando a pessoa com quem se está relacionando afirma querer ter um compromisso, 

mas não com aquela pessoa que está ali, não com quem está ficando atualmente.   

 As relações continuam acontecendo, mas elas deixam de ter necessariamente uma 

classificação, um dos elementos simbólicos identificadores de compromisso, como namoro 

ou casamento, por exemplo, e deixam de seguir um ciclo que até pouco tempo era praticado: 

conhece alguém, fica, namora (caso a etapa de teste de “ficar” desse certo), casa (ou mora 

junto) etc. Atualmente, o “ficar” se prolonga sem promessa de namoro e sem esclarecimento 

também do que se é.  

Nesse momento, passamos da primeira questão importante abordada neste capítulo, 

que é “compromisso”, para a segunda, que é “verdade”. Se não se deseja namorar ou ter o 

que se poderia nomear como compromisso, o que se reivindica é a verdade dos sentimentos. 

Ou seja, a verdade como valor aparece nas discussões éticas e morais das relações afetivas e 

sexuais contemporâneas. O questionamento principal é: se há desvinculação entre sexo e 

amor e se há desejo e aceitação mútua de viver tanto relações puramente sexuais quanto 

amorosas (entendendo amor aqui como aquilo que implica compromisso), por que não falar 

para o outro a verdade sobre o que se quer e o que se sente? Esta pesquisa não tem como 
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objetivo responder a essa pergunta, mas registrar que essa questão está expressa na 

experiência dos relacionamentos atuais é de extrema importância.  

Por último, a questão que nos encaminha para o próximo capítulo, onde abordaremos 

o ponto principal de interesse desta pesquisa, é a relação entre interesse afetivo/sexual e 

comunicação. Percebemos nos relatos dos internautas e nas cartas trocadas entre Kafka e 

Felice a importância da comunicação para a manutenção das relações, que, neste contexto, 

acabam significando a prova constante do próprio sentimento. Um dos principais 

descontentamentos colocados pelo grupo pesquisado se refere ao fato de que o outro faz 

“joguinho” o tempo todo. Para não querer demonstrar que está interessado, porque isso seria 

estar exposto ao julgamento e ao poder do outro, a pessoa faz um jogo que consiste 

principalmente em demorar para responder mensagens. Entretanto, vimos com Kafka que o 

jogo relacionado à comunicação e ao amor não se trata de uma estratégia recente. Ovídio em 

“A arte de amar” já aconselhava a demorar para responder às mensagens do amado como 

estratégia de produção de ansiedade e intensificação do sentimento. O “novo” na relação 

entre comunicação e “jogo do amor” é, primeiro, a própria incerteza e imprecisão das regras 

do jogo atualmente. Sem igreja, sem família e com intervenção cada vez mais baixa do 

Estado, quem assegura que as regras do jogo do amor serão cumpridas? Com a possibilidade 

de ter relações sem compromisso, sem o ciclo até pouco tempo usual, o que se ganha quando 

se ganha o jogo? E mais, quais são as novas regras do jogo do amor, quem as cria e quem as 

ensina? Sendo a comunicação um fator essencial para a manutenção de uma relação - seja ela 

qual for - em toda e qualquer etapa, sendo ela também o que dá forma ao “jogo do amor”, 

cabe questionar o que muda quando as tecnologias de comunicação mudam? Mais 

especificamente, como as tecnologias digitais de comunicação alteram a experiência do amor 

contemporâneo? Essa é a questão que buscaremos responder no próximo capítulo.   
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3 O AMOR INCORPORADO 

 

 

  

  

  

3.1 Aprendendo a Amar  

  

               A sensação de que é preciso aprender a amar de uma nova forma está 

presente em todo o percurso percorrido nesta pesquisa. A noção de aprendizagem atravessa as 

três questões abordadas no capítulo anterior e concentra em si uma importância 

diferenciadora que justifica um capítulo inteiro dedicado a ela. Embora a relação íntima entre 

amor e saber/não saber/aprendizagem não seja recente, observamos que se trata atualmente da 

necessidade de aprender não apenas os códigos, as regras de sedução e os jogos de amor, mas 

sim o próprio amor, não o que é o amor apenas, mas uma nova forma de amar e como fazer 

para sentir do modo como esse novo amor se impõe. A necessidade de aprender a amar de um 

modo específico emerge do risco de não se relacionar com ninguém.   

   

  Prefiro o brega 

Ao que não 

Se entrega 
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 Como falar de aprendizagem do amor sem lembrar de Ovídio (43 a.C - 17 d.C), que 

escreveu o conhecido e polêmico poema “A arte de Amar”? O poeta romano, que 

escandalizou sua época ao expressar detalhes do jogo da sedução usados pelos homens e 

trazer a mulher como agente desse jogo e não apenas objeto, trata de um amor terreno que 

existe na relação entre dois corpos. Deve-se considerar a época na qual a obra foi escrita e 

que, embora, tenha causado espanto aos seus contemporâneos, “A arte de Amar” apresenta 

resquícios de um período em que a mulher era subjugada ao homem. Ovídio, entretanto, faz a 

mulher assumir um papel no jogo do amor, embora não o mesmo que o homem, com 

características peculiares e extremamente incompatíveis com sua época, tanto que os 

ensinamentos do poeta foram silenciados e só mais tarde resgatados por filósofos da vida 

terrena, como Montaigne, e por românticos como Shakespeare. No primeiro livro, dedicado à 

caça, já aparece a possibilidade de agência das mulheres: “Se o sexo forte julgar melhor não 

fazer avanços, a mulher, vencida, tomará para si o papel de fazê-los” (p. 27). E confirma no 

terceiro livro dedicado ao sexo feminino: “Que a mulher sinta o prazer de Vênus se abater até 

o mais fundo de seu ser, e que o gozo seja igual para seu amante e para ela! ” (2013, p. 111).  

Algumas das artimanhas abordadas pelo poeta podem ser percebidas ainda hoje nas relações 

amorosas, como as que foram exaustivamente relatadas no capítulo II. Num trecho do livro 

destinado às mulheres, Ovídio aconselha sobre as cartas de amor:   

  

Espere um pouco antes de responder. A espera aguilhoa sempre o amor, se não 

durar muito tempo (...). Faça de maneira que ele tema e espere ao mesmo tempo, e 

que, a cada resposta, sua esperança fique mais firme e seu temor menos forte. 

(idem, p.97).   

  

 Como não recordar a aflição de Kafka pela espera das cartas de Felice e a ansiedade 

dos participantes desta pesquisa pelas mensagens que são visualizadas e não respondidas? 

Estaria aí o gene do artifício de fazer o outro esperar uma resposta como característica própria 

do jogo do amor? Ovídio ensinou a demorar para responder às mensagens do amado e até 

hoje essa artimanha tem feito parte dos jogos de sedução?  

 Outros conselhos ensinados pelo poeta ecoam nos dias de hoje, como dar à amada - 

dica que aparece no livro I, destinado aos homens - pequenas doses de atenção, já que 

“pequenas atenções conquistam essas almas sutis” (idem, p. 22). Em outro ponto, ele 

enfatiza: “Prometa, prometa; isto não custa nada; em promessas todo mundo poder ser rico. A 

esperança, desde que haja fé, dura muito tempo: uma deusa enganosa, porém útil” (p. 34). 

Nos relatos recolhidos nas entrevistas para esta pesquisa, um dos pontos mais controversos 
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foi aquele que indicava a incerteza das intenções do outro e, ainda assim, sinais contraditórios 

de interesse. Dito de outra forma, encontros marcados, curtidas em fotos no Facebook e no 

Instagram, mensagens de “bom dia” no Whatsapp entre diversos outros indicativos de 

interesse afetivo/sexual que se mesclam a desaparecimento repentino, mensagens 

visualizadas e não respondidas, curtidas em fotos alheias etc. Trata-se de outros conteúdos, 

mas que refletem uma imagem de promessa ou ao menos de esperança, como mostra um dos 

relatos da pesquisa online: “O máximo que já tive foi alguém que 'me dava mole' e curtia 

todas as minhas fotos e blá blá blá”. Sérgio, com quem conversei na etapa da entrevista em 

profundidade, ressalta o costume que algumas pessoas têm de manter o outro em “banho 

maria” porque pode ser que, em algum momento, o desejo de ficar com a pessoa - ou a 

carência - volte a aparecer. Nessas situações, nada mais pertinente do que emitir sinais que 

indiquem certo interesse, mas não a ponto de confirmá-los, já que trata-se apenas da 

manutenção de uma conexão que busca a consumação futuramente, ou não.  

 Não se trata aqui de comparar sociedades tão distintas quanto a Roma Antiga e a 

contemporaneidade, embora o próprio Ovídio apresente traços contemporâneos em sua 

poesia, mas sim de ressaltar a relação entre amor e aprendizagem desde seus primórdios. 

Uma das principais diferenças em relação à experiência estrutural do amor apresentada por 

Ovídio e reconhecida em toda a história do amor, tratada com mais profundidade no capítulo 

I, é o ciclo convencional das relações amorosas: conquista, namoro e casamento. Logo no 

início da obra  

“Arte de Amar”, Ovídio declara a necessidade do “caçador” ter um plano que consiste em 

três etapas: achar um objeto do amor, esforçar-se para conquistá-lo e fazê-lo durar. Esse é o 

ponto que tem aparecido como um dos mais controversos quando investigamos a experiência 

do amor contemporâneo. Em sociedades como as nossas, em que não há mais uma necessária 

vinculação entre sexo e amor e características como desapego, flexibilidade, planos a curto 

prazo, controle de risco etc. estão progressivamente sendo mais valorizadas do que outras 

como compromisso e planejamento a longo prazo, a própria experiência do amor se altera.  

 Ovídio reitera diversas vezes que amar requer esforço e coragem e que seus 

ensinamentos servem não apenas para a conquista, mas para a manutenção do sentimento. 

“Não basta que meus versos tenham trazido aquela que você ama; minha arte o faz prendê-la, 

minha arte deve conservá-la” (2013, p. 47). Nesse sentido, Nietzsche contribui com um 

aforismo que fala exatamente da importância de aprender a amar e do esforço que deve ser 

feito para alcançar essa aprendizagem, assim como o esforço para aprender qualquer outra 
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coisa, como a música, por exemplo. A comparação do amor com a música é digna de atenção 

tendo em vista o quanto a música era cara a esse filósofo, tal como o amor.  

 

É preciso aprender a amar. Que se passa para nós no domínio musical? Devemos 

em primeiro lugar aprender a ouvir um motivo, uma ária, de uma maneira geral, a 

percebê-lo, a distinguilo, a limitá-lo e isolá-lo na sua vida própria; devemos em 

seguida fazer um esforço de boa vontade — para o suportar, mau-grado a sua 

novidade — para admitir o seu aspecto, a sua expressão fisionómica — e de 

caridade — para tolerar a sua estranheza; chega enfim o momento em que já 

estamos afeitos, em que o esperamos, em que pressentimos que nos faltaria se não 

viesse; a partir de então continua sem cessar a exercer sobre nós a sua pressão e o 

seu encanto e, entretanto, tornamo-nos os seus humildes adoradores, os seus fiéis 

encantados que não pedem mais nada ao mundo, senão ele, ainda ele, sempre ele.   

Não sucede assim só com a música: foi da mesma maneira que aprendemos a amar 

tudo o que amamos. A nossa boa vontade, a nossa paciência, a nossa equanimidade, 

a nossa suavidade com as coisas que nos são novas acabam sempre por ser pagas, 

porque as coisas, pouco a pouco, se despojam para nós do seu véu e apresentam-se 

a nossos olhos como indizíveis belezas: é o agradecimento da nossa hospitalidade. 

Quem se ama a si próprio aprende a fazê-lo seguindo um caminho idêntico: existe 

apenas esse. O amor também deve ser aprendido.    

Friedrich Nietzsche em 100 aforismos sobre o amor e a morte.  

  

 Enquanto Ovídio trata os ensinamentos do amor em relação ao seu conteúdo, como 

um manual de conduta, que, como tal, se altera de tempos em tempos, a metáfora da 

aprendizagem do amor de Nietzsche diz respeito à forma, à temporalidade, ao investimento 

rítmico que toda aprendizagem exige. Ovídio se equipara a Nietzsche porque ambos tratam 

de amores que existem na relação com outras coisas/pessoas que existem, é um amor que não 

transcende. Embora tenha sido afirmado anteriormente que a noção de aprendizagem do amor 

perpassa todas as questões encontradas na pesquisa empírica, é importante ressaltar que essa 

ideia está presente também - ainda que de modo não explícito - em autoras que pesquisam o 

amor como Eva Illouz e Helen Fisher, de modos distintos.   

 A socióloga Eva Illouz, quando apresenta sua pesquisa sobre redes românticas no 

livro “O amor nos tempos do Capitalismo”, mostra como a cultura terapêutica, alimentada 

pela popularização da psicanálise nos EUA e pelo feminismo, ajudou a produzir um tipo de 

personalidade emocional compatível com os valores hegemônicos que colaboram com a 

formatação de um/uma amante ideal que atualmente é exibido nos sites de relacionamentos. 

Illouz ressalta, a partir do historiador da cultura Warren Susman, como o início do século XX 

foi decisivo para que os modos de apresentação de si fossem negociados. A passagem da 

noção de caráter para de personalidade foi decisiva nesse processo, pois assim passou a ser 

possível e desejável administrar o “eu” a fim de causar boas impressões. Susman, segundo 

Illouz, afirma que a cultura do consumo e a indústria da moda tiveram papéis importantes 

nesse processo. O caráter, como já falamos a partir de Sennett no capítulo II, que marca a 
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noção de “eu” do século XIX e começa a entrar em colapso no século XX, se constitui de 

modo menos fragmentado e menos passível a manipulações de acordo com interesses 

específicos, diferente da noção de personalidade que é muito mais aberta à personalização. 

Para tanto, ao olhar descrições que os usuários fazem nos sites de relacionamentos, Illouz 

observa como, na oportunidade de se diferenciar, os usuários dos sites que buscam novos 

amantes tendem a se descrever e a se apresentar visualmente de modo bem parecido. Illouz 

avança em observações sobre como as exigências dos sites e da própria internet modificam o 

comportamento das pessoas a fim de se mostrarem naquele ambiente. Ela cita o caso de uma 

moça que emagreceu vinte quilos para se mostrar bem numa fotografia que compunha seu 

perfil na internet. O que interessa destacar aqui, entretanto, é como o contexto do que Illouz 

chama de capitalismo afetivo ensina aos amantes, nesses ambientes especialmente, como eles 

devem se exibir, como devem se mostrar interessantes, diz, mesmo que de modo indireto - 

via literatura de autoajuda, filmes, programas de TV e entretenimento em geral - como deve 

ser e agir aquela pessoa que busca alguém para amar.   

A socióloga, entre tantos achados na pesquisa, aponta para um ponto que será 

retomado mais à frente neste capítulo que é o da linguagem. Ao examinar cem descrições de 

perfil, ela constatou que a maioria utilizava os mesmos adjetivos para se descrever: divertida, 

inteligente, confiante, engraçada e otimista estavam dentro de frases usadas para definir a 

personalidade dos usuários dos sites de relacionamentos. Illouz então tece uma observação 

sobre por que isso acontece: “O processo de descrever a si mesmo baseia-se nos roteiros 

culturais da personalidade desejável. Ao se apresentarem aos outros de maneira incorpórea, 

as pessoas usam as convenções estabelecidas do indivíduo desejável e as aplicam a elas 

mesmas” (ILLOUZ, 2012, p. 118). A linguagem escrita, ao invés de ajudar na afirmação da 

singularidade, cria  

“uniformidade, padronização e reificação” (idem), afirma a socióloga reiterando que trata-se 

de pensar reificação no sentido não marxista, e sim mais próximo de Lukács, que leva as 

pessoas a assumirem um caráter de coisa e a esquecerem, nos ambientes online, a relação 

entre pessoas.   

A abordagem de Illouz me remete imediatamente a uma das entrevistadas, Carla, a 

experiente usuária de sites de relacionamentos do Rio de Janeiro. Um dos problemas 

relatados por ela sobre o sucesso ou fracasso das pessoas nos sites de relacionamento, em sua 

opinião, tem a ver com o modo como as pessoas se descrevem nos sites. Para ela, as pessoas 

escrevem o que elas acham que os outros gostariam de ver/conhecer/encontrar e não como as 

pessoas realmente são. Carla, assim como quase todas as pessoas que participaram das 
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entrevistas em profundidade, se interessa por conteúdos sobre relacionamentos, seja em livros 

como esse que ela me indicou, em sites e blogs de experiências pessoais como Casal sem 

Vergonha, em vídeos como o da monja budista que fala do amor genuíno19 ou mais 

profundamente em terapias com analistas e psicólogos. Nesse último caso, Amanda, de 

Fortaleza, foi quem melhor contribuiu com relatos de como o tratamento que tem feito com o 

psicólogo há mais de um ano tem ajudado no processo de autoconhecimento e de aprendizado 

de uma nova forma de amar.   

Por outro caminho, menos psicológico e mais científico, Helen Fisher, antropóloga e 

bióloga norte-americana que estuda amor e sexo há mais de trinta anos, traz uma concepção 

incorporada de amor, bastante aceita cientificamente, segundo Brian Earp, que se estabelece 

com a evolução da espécie em três fases distintas. Essas três etapas, que podem existir de 

forma independente, são: atração, paixão e apego. O corpo responde quimicamente diferente a 

cada uma dessas etapas, mas apresenta ligações que podem ser estimuladas entre si. Dito de 

outra forma, uma relação que é a princípio apenas sexual, sem intenção de vinculação, pode 

se alterar bioquimicamente. Após o ato sexual, o corpo libera hormônios como a serotonina e 

a ocitocina que estão relacionados aos vínculos a longo prazo, daí vem a vontade de relaxar 

somada à necessidade de carinho, de permanecer inerte.  

A antropóloga ressalta que não são os hormônios que desencadeiam as emoções, eles 

são respostas do cérebro a estímulos do ambiente. Ao unir a hipótese do neurocientista 

Damásio, que será retomado mais à frente, aos estudos de Fisher, pode-se dizer que a 

percepção das emoções ou dos estados do corpo, ou seja, os sentimentos do amor, são 

acionados tanto na presença de determinado objeto emocionalmente competente (o ser 

amado, por exemplo) quanto na lembrança ou imaginação de determinada situação (como um 

filme romântico). Nesse sentido, a cultura tem grande importância na elaboração do mapa 

amoroso, construído de acordo com a experiência de cada um.  

 Fisher não avança a ponto de considerar a aprendizagem do amor sob a perspectiva 

de um sistema complexo, como será abordado a seguir, ao contrário, tem aproveitado mais 

recentemente para traçar perfis bioquímicos que ajudam os usuários do Match.com, o maior 

site de relacionamentos dos EUA, a encontrarem parceiros compatíveis quimicamente. Além 

da cultura terapêutica, abordada por Eva Illouz, que pressupõe uma série de conhecimentos e 

                                                 

 
19 Esse vídeo foi citado por pelo menos quatro pessoas entrevistadas como um dos melhores discursos 

sobre amor atualmente. Ele pode ser acessado aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjV5zaGd0gA.   
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habilidades psicológicas para guiar os relacionamentos, a cultura somática20 começa a 

adentrar a vida amorosa contemporânea na tentativa de acentuar o caráter totalizante do amor. 

Agora não pelo viés metafísico, mas justamente pelo oposto, o que não resolve o problema 

reducionista que o amor enfrenta historicamente, como abordado no capítulo I.  

  

   

3.2 Embodiment Cognition - pode o corpo amar  

  

Se “Ovídio não ensina o sentimento”, como sentencia o prefácio da edição de bolso de  

“A arte de Amar” pela L&M pocket, quem ensina? O amor é ensinado ou nasce com a gente? 

A concepção de aprendizagem privilegiada nesta pesquisa para pensar a relação entre as 

tecnologias digitais de comunicação e a experiência do amor contemporânea é aquela que 

conversa também com a premissa epistemológica compartilhada pelos pesquisadores do 

campo das teorias das materialidades da comunicação. Na tentativa de refletir sobre as 

materialidades do amor, proposta inicial que tem sido perseguida desde o primeiro capítulo, 

foi essencial buscar uma concepção de aprendizagem que trouxesse o corpo, não só a mente, 

e não o corpo separado da mente, e nem corpo-mente separado do ambiente.  

Por isso, torna-se oportuna a perspectiva do biólogo e filósofo chileno Francisco 

Varela no que se refere ao modo como aprendemos. Para ele e o neurobiólogo chileno 

Humberto Maturana, os seres vivos se constituem sobretudo como sistemas autopoiéticos 

(palavra de origem grega que pode ser entendida como auto-criação) que se produzem a si 

mesmos ao mesmo tempo em que são produzidos pelo meio. Embora haja uma determinação 

estrutural biológica que configura o organismo vivo como tal, não há determinismo biológico 

e de nenhuma outra instância. Consideram-se participações mútuas na constituição do ser, a 

partir dos acoplamentos estruturais aos quais todo ser vivo está sujeito enquanto houver vida. 

A transformação circular e autônoma está presente desde o início da vida  

                                                 

 
20 Cultura somática se refere ao conjunto de práticas, discursos e técnicas de produção de uma 

subjetividade ancorada no corpo material, em contrapartida à cultura da intimidade do século XIX, 

fundamentada no mundo interior. De acordo com  Zorzanelli & Ortega (2011), trata-se da emergência 

de um modo particularmente recente de construção de identidades impulsionadas por imagens 

corporais, fluidos e produções bioquímicas do corpo e  explicações puramente biológicas para 

fenômenos complexos.  
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Mais importante ainda para a elaboração deste trabalho em relação à hipótese de que 

estamos passando por um momento crucial de modulação dos modos de amar é a concepção 

de embodiment cognition, que poderia ser traduzida como “cognição incorporada”  

A partir desse olhar, podemos dizer que a “cognição depende das experiências nas 

quais o corpo se coloca com capacidades sensório-motoras e as próprias habilidades 

sensoriais são incorporadas no cruzamento entre biologia, psicologia e contexto cultural”. 

Dito de outra forma, o corpo tem um papel fundamental no processo de conhecimento, tanto 

de reprodução quanto de produção, como todo sistema autopoiético. Com isso, chegamos ao 

ponto em que podemos pensar em conhecimento/aprendizagem/inteligência não apenas como 

aquilo “adquirido conscientemente com a finalidade de solucionar problemas”, mas sim como 

o que emerge na interação com o outro, com o meio, com os objetos, com a vida.  

Os sistemas vivos nascem com determinadas possibilidades estruturais, como 

defendem Varela e Maturana. Os humanos nascem com possibilidades estruturais de se 

emocionar, de sentir, de ser afetado. À medida em que crescem, constroem seu mapa 

amoroso (FISHER, 1995) estruturado de múltiplas formas e em confluência com inúmeras 

fontes, conscientes e inconscientes. Ao mesmo tempo em que a estrutura sensível, 

desenvolvida há milênios com a evolução, altera o ambiente, os organismos são alterados, a 

estrutura sensível, afetiva e emocional, é alterada pelo meio. Por esses motivos, o amor pode 

ser investigado na perspectiva cognitiva, tal como qualquer dimensão emocional e afetiva, 

embora de modos diferentes.   

 Pois aqui estamos considerando justamente o amor como afeto e como emoção 

incorporados, tal como a habilidade de amar em sua dimensão material, sensível, e não 

apenas - ou com foco em - seu conteúdo. Não se trata apenas de questionar o que é o amor, 

mas sim como se dá o amor contemporâneo no cruzamento com as tecnologias digitais de 

comunicação. Como Simon May ressalta, há uma resistência que preconiza a reflexão e a 

discussão do amor por medo de que, ao trazê-lo para a fala, ele perca sua “essência natural”. 

Deve haver do mesmo modo o receio de que, ao localizar o amor no corpo, a suspeita 

ressurja, com razão, com as vestes do mecanicismo/racionalismo. Mas é preciso salientar que 

o amor está sendo considerado como o ponto de emergência de um sistema complexo, que 

emerge a partir de um conjunto de entroncamentos do qual corpo-mente e cultura fazem 

parte. Repetindo a máxima de Varela, não há determinismo de nenhuma categoria, o corpo 

biológico não determina que a pessoa A ame a pessoa B, mas permite que o amor aconteça, 

há uma estrutura determinante. Dito de outra forma, há um corpo que evoluiu com uma 

estrutura biológica que o tornou capaz de amar e há corpos que desenvolvem ou não tais 
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habilidades ao longo da vida. O conteúdo desse amor, que quer dizer se o objeto amado será 

João, Maria, Joaquim, Partido Comunista, Deus ou todos eles, é extremamente flexível, assim 

como os artifícios usados para se conquistar e manter o amor com aquele ou aquela por se 

estar enamorado.   

O estudo dos aspectos cognitivos das emoções, mais precisamente das 

particularidades evolutivas das expressões faciais de caráter emocional, data desde de 

Darwin. Como ele próprio salienta, desde 1838 o pesquisador vinha se dedicando ao assunto 

esporadicamente, até que decidiu se aprofundar nas investigações após tomar conhecimento 

do trabalho de Sir Charles Bell21 e discordar de que “o homem teria sido criado com certos 

músculos especialmente adaptados para a expressão de seus sentimentos” (DARWIN, 2000, 

p. 28).   

A hipótese trabalhada por Darwin era de que os movimentos corporais que expressam 

sentimentos tinham sido adquiridos gradualmente com a evolução das espécies. Embora 

tivesse conhecimento de que a investigação de como os hábitos foram adquiridos não fosse 

fácil, ele se propôs a estudar as expressões de diversas “raças de homens”, como os 

aborígenes australianos, por exemplo, e encontrou evidências importantes que confirmaram 

sua hipótese. As expressões faciais das emoções, embora inscritas no corpo, foram 

apreendidas. Do mesmo modo, vale relembrar, de acordo com Fisher, as estruturas cerebrais 

se desenvolveram ao longo dos milênios arranjando lugares e hormônios específicos para o 

amor.   

Mesmo que a palavra amor só tenha ganhado a imagem cujos contornos chegam a nós 

com a inauguração do Romantismo, mais precisamente a partir de Goethe com “Os 

sofrimentos do jovem Werther”, como afirma Luhmann, o desejo de estar com o outro e de 

permanência datam não se sabe de quando. Os conteúdos de desejo se alteram, sem dúvidas. 

Amor até determinado momento era desejo de procriação e vinculação necessária para cuidar 

dos filhos. E cabe dizer que casamento nem sempre foi considerado o lugar do amor, como 

exaltava o amor cortês.  Depois, o amor ganhou outros sentidos, como vimos no capítulo I: 

caminho para a sabedoria, mediação com Deus, amizade, sentido da própria vida. Mas a ideia 

de amor, ou antes eros, philia e ágape, só se tornou possível porque os corpos continham 

estruturas desenvolvidas para tais sentimentos e vinculações. Mais uma vez, é importante 

                                                 

 
21 Que teve o conhecido trabalho sobre a descoberta da fisiologia publicado em 1806 e 1844, 

“Anatomy and Philosophy of Expression” (Anatomia e filosofia da expressão).   
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ressaltar, isso não quer dizer que as pessoas nasçam predeterminadas a amar, mas sim que 

elas possuem prérequisitos para tal.   

Mas há ainda outro ponto importante a ser ressaltado que não diz respeito diretamente 

ao aspecto evolutivo dos afetos e das emoções. Para que haja uma mudança estrutural no 

sistema biológico relacionada ao amor, é preciso muito tempo até que se atinja uma 

diferença, mudanças que esta geração não terá acesso. Entretanto, há outros tipos de 

transformações que podem ser observadas em momentos específicos da história que 

caracterizam a descontinuidade do tempo decorrido.   

O processo de modulação, de passagem de um estado a outro, no pensamento de 

Simondon é denominado na maioria dos textos como sinônimo de transdução. Nesse sentido, 

transdução ou modulação, que é o termo que mais interessa nesta pesquisa, é o processo que 

pode ser percebido mais claramente nos seres pré-individuais, ou seja, seres que ainda não 

estão estabilizados, individuados, que ainda não adquiriram forma. No caso aqui investigado, 

é possível falar que é o próprio amor. É claro que o amor parece algo estável, pronto, mas se 

a proposta é pensar um amor material, em modulação, e as perspectivas epistemológicas que 

estão sendo trabalhadas aqui pressupõem que as coisas estão sempre em movimento, 

fechandose e transformando-se o tempo todo, faz sentido teorias como essas que evidenciam 

o processo e não a forma. Por isso mesmo os relatos de pessoas que estão vivendo relações 

não definidas, ou seja, pré-individuais, pré-relacionais, são os mais ricos de intensidade e são 

os que mais servem para observar o processo de modulação da experiência amorosa.  

Simondon define modulação como “uma operação física, biológica, mental, social, 

pela qual uma atividade se propaga gradativamente no interior de um domínio...” 

(SIMONDON apud ESCÓSSIA, 2012, p. 26). Trata-se de um princípio estrutural (entendido 

na teoria do filósofo como informação) sobre um domínio estruturável e a expansão do 

domínio estrutural/informacional no interior do âmbito metaestável/estruturável.   

A partir desse princípio teórico, é possível pensar em como a lógica dos sistemas 

digitais passam a adentrar o âmbito da sensibilidade humana, o próprio sistema nervoso, e 

passa a modular gradativamente a experiência amorosa contemporânea.   

  

3.3 - Modulação da Sensibilidade - uma hipótese  

 

Originária do latim, a palavra modulação (modulatĭo,ōnis) significa ação de medir, 

regular, ordenar. Na música, modular quer dizer passar de um tom a outro. Na física, 

modulação diz respeito ao processo ondulatório que se dá entre dois sinais. Na relação entre 
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ambos, há variação de frequência, amplitude, intensidade e frequência motivada por um 

deles, promovendo mudança no outro. Modulação na telefonia é o método pelo qual o 

parâmetro de uma onda é modificado pela ação de outra. Nos sistemas digitais de 

comunicação, modulação se dá como o “processo que possibilita alteração de característica 

(s) de um sinal analógico de acordo com a informação digital a ser transmitida” (BEZERRA, 

2008, p.7).   

Sensibilidade, do latim sensibilitas, - atis, se refere aos sentidos. Segundo definição 

do dicionário online Priberam, quer dizer “faculdade de sentir”.  Partindo da concepção de 

Gregory Bateson de que estética se refere a tudo que faz parte da esfera da sensibilidade e de 

que a pele é a interface sensível por excelência, o filósofo e ativista italiano Franco Berardi 

“Bifo” defende a sensibilidade como uma fábrica de vínculos e não como um espaço onde as 

combinações são gravadas.   

Em sua tese de doutorado, publicada em 2011 pelo MIT, Bifo propõe pensar a 

modulação da sensibilidade na passagem da geração vinculativa para a geração conectiva22, 

cujas formas de vinculação e de expressão sensível começam a se alterar com a 

implementação do sistema elétrico de comunicação e se satura atualmente com o sistema 

digital.   

Eu chamo de conjunção essa forma de compreensão empática, enquanto eu chamo 

conexão o tipo de entendimento que não é baseado na interpretação empática de 

significados e intenções do outro, mas é baseado na conformidade e adaptação a 

estruturas sintáticas” (BIFO, 2014, p. 16).  

  

Mas Bifo afirma que não há oposição dialética entre vínculo e conexão. “Há sempre 

algum modo de sensibilidade conectiva no corpo humano formatado em condições 

conectivas” (idem, p.17). Trata-se de um problema de tonalidade, tom, intensidade, não um 

problema estético de oposição entre pólos. Dito de outra forma, há uma sensibilidade própria 

dos sistemas digitais. À essa diferença de âmbitos proposta por Bifo que distingue mas não 

opõe vínculo e conexão, é possível agregar as noções de presença e de sentido propostas por 

Hans Gumbrecht e ainda as dimensões afetivas e emocionais de Brian Massumi (e de 

                                                 

 
22 “Conjunction” (embora possa ser traduzido como “conjunção”, será utilizado aqui como vinculação, 

pois essa palavra tem mais a ver com a proposta de Bifo, que contrapõe  

“conjunction” a “connection”). é definido pelo autor italiano como o “prazer de se tornar outro” 

(2014, p.13). Os vínculos, ou as “conjunctions”, segundo ele, acontecem na mente sensível. Essa 

mente sensível, de acordo com Bateson, só pode pensar a vida porque ela pertence ao mundo vivido. 
Trata-se de pensar a sensibilidade em termos de co-extensividade, não de representação.  
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Damásio, embora num sentido diferente). Para esses autores, em abordagens e objetos 

distintos, há uma separação entre aquilo inscrito culturalmente de modo já estabilizado e 

aquilo ainda em estado de agitação corporal/sensível que não pode ser captado e/ou 

expressado pela linguagem. A linguagem emerge como a primeira tecnologia de mediação da 

sensibilidade. Bifo, a partir de Paulo Virno, ressalta que a ordem da linguagem é sintática, 

convencionada por regras que abrem e fecham o acesso à significação. Na avaliação de Bifo, 

a empatia, que é a fonte dos vínculos, tem sido prejudicada pela ordem sintática no decorrer 

da evolução humana. Isso por que a empatia entra em ação quando os neurônios responsáveis 

por determinadas emoções são ativados em nós não porque sentimos tal emoção, mas porque 

percebemos sensivelmente as emoções do outro. A compreensão das emoções que se dá pela 

empatia é de ordem física e afetiva, antes de ser um  

“ato intelectual” (BIFO, 2011, p. 14).  

Experiência estética contemporânea é o eixo temático que une os autores requisitados 

aqui. Enquanto Gumbrecht contribui com outro olhar epistemológico e metodológico de 

abordagem da experiência estética como campo de pesquisa (não apenas, pois ele menciona a 

relação pessoal com o mundo, mas o foco recai sobre a academia), caminho que tem sido 

buscado neste trabalho, Massumi e Damásio (que serão abordados em seguida) são úteis para 

a compreensão da experiência estética no âmbito das próprias emoções e dos afetos como 

componentes do universo sensível do qual estamos tratando aqui.  Bifo, por outro lado, é 

interessante porque traz a perspectiva histórica/evolutiva na intenção de pensar os processos 

de modulação da sensibilidade no cruzamento dos corpos com as tecnologias digitais de 

comunicação, proposta que se alinha ao objetivo desta pesquisa.   

Na investigação que o autor faz das diferentes formas de mutação conectiva no 

contexto cultural do capitalismo pós-industrial, ou o semiocapitalismo, como ele chama, sua 

atenção se volta para a desconexão entre o Universo de receptores feito de humanos de carne, 

fragilidade e órgãos sensuais e o Universo de transmissores, formatado de acordo com 

padrões de transmissores digitais. Entretanto, diz ele, “o sistema neural é plástico e pode 

mudar de acordo com o ritmo da info-esfera” (idem, p.35). Foi isso que aconteceu na 

transição dos regimes alfabético para o eletrônico de comunicação (classificação feita por 

Bifo a partir de McLuhan), quando houve uma aceleração do processo de transmissão de 

sinais e a tentativa individualsocial de acompanhar o fluxo em aceleração que tem início na 

passagem do século XIX para o século XX. Autores como Ben Singer, Walter Benjamin e 

Jonathan Crary contribuíram fortemente com estudos que propõem olhar para as modulações 

da sensibilidade do “sujeito moderno” nesse período. Esses trabalhos são de grande 
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importância para os estudos de Comunicação, sobretudo no campo do que se denomina teoria 

das materialidades da comunicação atualmente, por trazerem a abordagem da experiência 

estética na relação do corpo com o ambiente e com as tecnologias de comunicação.   

Embora o processo de aceleração das experiências sensíveis e sensoriais esteja sendo 

percebido e denunciado por estudiosos do tema desde o século XIX, nota importante para não 

cair na armadilha de descolar da história os sintomas contemporâneos abordados nesta 

pesquisa, é importante defender também que se está tratando aqui de um momento de 

descontinuidade histórica da experiência do amor, que é entendida nesta pesquisa também 

como experiência estética. Por isso, quando Bifo aborda como as tecnologias digitais de 

comunicação afetam a sensibilidade - como outras tecnologias de comunicação afetaram 

anteriormente - e quando fica visível a partir da pesquisa empírica o quanto as tecnologias 

digitais de comunicação têm mediado as relações amorosas - como outras tecnologias de 

comunicação mediaram em outras épocas, é possível perceber como faz sentido pensar na 

relação desses pontos e propor olhar, então, para a modulação da experiência amorosa.   

  

3.4 Amor e experiência amorosa ou Afeto e Emoção  

 

Embora o amor seja tratado “objeto” desta pesquisa, em diversos momentos é descrito 

que o objetivo é pensar a modulação da experiência amorosa contemporânea. Mas o que será 

que diferencia essas duas expressões? Amor e experiência amorosa não são a mesma coisa. 

Para responder a essa questão, é importante olhar para as noções de afeto e de emoção 

trazidas pelo neurocientista Antônio Damásio e pelo filósofo e pesquisador Brian Massumi e, 

em especial, para a diferença entre essas duas instâncias sensíveis.  

O neurocientista português radicado nos EUA Antônio Damásio tem desenvolvido 

estudos sobre emoção e sentimento, como eles se manifestam e podem ser mapeados no 

cérebro e sua importância para a vida social e para a manutenção saudável do organismo 

vivo. No livro “Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos” (2004), ele 

retoma a essência do pensamento desse filósofo especialmente no sentido de localizar nas 

emoções o pano de fundo das decisões e de ultrapassar a abordagem dualista corpo/mente.   

Damásio não afirma que corpo (entende-se cérebro também) e mente são a mesma 

coisa, mas não concorda com a supremacia atribuída à mente que perpassa todo o pensamento 

racionalista, sobretudo a partir de Descartes, e que modulou a sociedade moderna. Além de 

discordar, afirma que a mente serve ao corpo, e não o contrário. A base da teoria das emoções 

e dos sentimentos de Damásio é a mente encarnada.   
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Nas investigações que contam com pesquisas de mapeamento do cérebro, o 

neurologista diferencia emoção de sentimento. Para o autor, a emoção pode ser entendida 

como um conjunto de respostas químicas e neurais que possuem a função reguladora de 

manter a sobrevivência do organismo e seu bem-estar. Essas respostas podem ser acionadas 

tanto por dispositivos inatos quanto por aqueles dispositivos alterados culturalmente, mas as 

respostas para os “estímulos emocionalmente competentes”, para Damásio, são automáticas – 

e podem ser biológicas ou aprendidas.   

A principal diferença que ele faz da emoção para o sentimento é que o segundo passa 

pela percepção do estado do corpo. Na realidade, ressalta Damásio, os sentimentos podem ser 

definidos pela percepção dos mapas cerebrais do estado do corpo e não, necessariamente, 

pela percepção direta do estado do corpo, como supunha William James23. Ele faz essa defesa 

em função da capacidade que o ser humano tem de “simular” sentimentos a cargo do corpo 

ser seu próprio objeto imediato, enquanto o objeto emocionalmente competente, aquele que 

motiva a emoção, estar localizado externamente. A atuação de um ator que simula a dor da 

perda de alguém para chorar e soluçar em uma cena dramática de teatro é um exemplo de 

como é possível sentir a partir de imagens e não de mapas, ou seja, embora se tenham 

conteúdos de sentimentos, não se tem emoção. Diversos estudos combinados que incluem 

mapeamento do cérebro, monitoramento da pele e acompanhamento das respostas dos 

voluntários das pesquisas no momento em que eles afirmam estar percebendo determinado 

sentimento confirmam a hipótese de Damásio de que a emoção precede o sentimento.  

Embora os sentimentos possam ser evocados por imagens produzidas na mente e não 

necessariamente por mapas neurais, ou seja, emoções, o que os diferencia de qualquer outro 

tipo de pensamento é justamente seu conteúdo. Isso quer dizer que os conteúdos dos 

sentimentos necessariamente têm a ver com estados corporais. O sentimento do amor, por 

exemplo, pressupõe certos estados corporais que, dependendo de seu estágio, podem ter a ver 

com palpitação do coração, pupilas dilatadas, face corada, relaxamento dos músculos etc.   

Damásio salienta ainda que o amor pode ser investigado tanto em sua manifestação 

emocional, com o mapeamento das alterações de determinados padrões químicos e neurais (o 

que, inclusive, é o cerne do trabalho da pesquisadora Helen Fisher), quanto a partir das 

exposições sentimentais de quem ama, acessível apenas por intermédio de quem sente, 

através dos conteúdos dos sentimentos, por exemplo.   

                                                 

 
23 James é considerado o pai da psicologia moderna, tendo lançado o artigo chamado “What is an 

Emotion?” em 1884 e iniciado a produção científica sobre o tema nos EUA.  
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O autor compara o desejo pelo outro, uma das etapas da relação amorosa, a apetites 

como a sede e a fome em termos de mecanismo de funcionamento, ressaltando a diferença 

especialmente em função da memória, extremamente importante neste caso. As lembranças e 

as experiências passadas, reais ou imaginárias, que proporcionaram prazer ou sofrimento têm 

papel fundamental na maneira como o desejo emerge na mente.   

Ele afirma também ser possível distinguir atração sexual de paixão ou amor romântico 

a partir do hormônio fabricado pelo corpo nessas ocasiões. O autor menciona um estudo 

realizado com uma espécie de roedores cujas fêmeas mantiveram comportamento sexual sem 

estabelecer ligação afetiva com o macho quando a ocitocina foi bloqueada. Algo semelhante 

aconteceu também quando os machos, qualificados como “fiéis” às fêmeas, tiveram 

bloqueadas as emissões de vasopressina.  

Embora as relações amorosas se constituam de maneira muito mais complexa do que 

esse estudo possa sugerir, o mesmo princípio, de bloqueio de determinados hormônios por 

meio de drogas, tem sido estudado como forma de controlar o sofrimento causado por 

experiências de amor não correspondidas em humanos.   

Partindo também de Espinosa e de relatórios de pesquisas que combinam 

monitoramento de reações do corpo com coleta de depoimentos de pessoas estimuladas a 

imagens de diferentes tipos, pode-se dizer que Brian Massumi se aproxima de Damásio 

quando ambos concordam que há uma diferença ou um espaço entre o que se passa no corpo 

e o que as pessoas verbalizam no campo sensível. Isso não quer dizer que o verbalizado não 

passe pelo corpo, pode passar, mas não o faz necessariamente.   

A principal diferença entre as duas perspectivas é que, enquanto Damásio diferencia 

emoção de sentimento, Massumi parte do afeto, seu principal interesse de pesquisa, e o 

diferencia de emoção. Nesse sentido, afeto estaria mais próximo da concepção damasiana de 

emoção, para podermos comparar as duas visões, enquanto a emoção de Massumi se 

aproximaria mais da noção de sentimento de Damásio.  

No conhecido artigo chamado The Autonomy of the Affect (A Autonomia do Afeto), 

de 1995, Massumi aborda algumas questões em torno dessa separação e da diferença entre 

aquilo que é intenso e inqualificável, como o afeto, e aquilo que pode ser qualificado, 

verbalizado, organizado linguisticamente, como a emoção.   

Partindo de um experimento que monitora a reação de crianças ao assistirem a três 

versões diferentes de um filme, sendo uma apenas com imagens e as outras duas com 

imagens e narração, uma factual e outra com carga emocional (palavras e expressões que 

convencionalmente são reconhecidas como emocionais), Massumi inicia seu artigo 
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ressaltando que a versão sem palavras foi elencada pelas crianças como a mais agradável, 

pouco acima da versão emocional, que foi a mais lembrada, enquanto a versão factual foi a 

menos lembrada e menos agradável.  

O que mais chamou a atenção dos pesquisadores nesse episódio, conforme ressalta 

Massumi, foi o fato das crianças terem classificado as cenas tristes como as mais prazerosas. 

Mesmo a versão factual tendo sido a menos lembrada e tendo sido classificada como mais 

desagradável, ela foi a que mais produziu excitação nas crianças. Essa excitação foi medida 

no corpo: a versão factual fez o coração das crianças bater mais rápido e acelerou a 

respiração. A versão sem narração teve mais efeito sobre a pele dos voluntários.   

A conclusão a que chegou a equipe de pesquisa liderada por Hertha Sturm é que “a 

primazia do afeto é marcada por um espaço entre conteúdo e efeito” (MASSUMI, 1995, p; 

84). Conteúdo da imagem, Massumi esclarece, tem a ver com a indexação aos significados 

convencionais, qualificados de maneira sociolinguística. Essa indexação tem a ver com a 

qualidade da imagem, já a força de duração tem a ver com a intensidade. Isso quer dizer que a 

priori não há relação entre a qualidade e a intensidade do que se sente   

O autor explica que há um funcionamento multinivelado na recepção da imagem que, 

no caso observado, operou em dois níveis autônomos: o de intensidade, no qual “triste é 

agradável” e o de qualidade, no qual “emocional é duradouro”. No primeiro caso, o nível não 

é organizado de maneira semântica, simbólica, o que permite conexões distintas, inclusive 

“incoerentes”.   

De modo prático, é possível exemplificar o prazer que um esportista sente em correr a 

meia maratona. Não é possível afirmar que ele está sendo feliz, mas que a intensidade 

daquela atividade traz prazer certamente sim. Os filmes de terror e suspense também são bons 

exemplos de como a intensidade dos estímulos é algo que não está ligado necessariamente à 

felicidade, que seria simbolicamente qualificada como a experiência mais agradável. Seria 

possível pensar também no impulso quase inevitável que leva os amantes a viverem suas 

paixões impossíveis, tal qual Tristão e Isolda. "A desconexão entre forma e conteúdo e efeito 

intensidade não é só negativa: ela permite uma conectividade diferente, uma diferença 

diferente, em paralelo" (MASSUMI, 1995, p 85).   

Assim como a constatação de Damásio de que a emoção necessariamente passa pelo 

corpo, Massumi reitera esse posicionamento: "Ambos os níveis, qualificação e intensidade, 

são imediatamente incorporados” (idem). Entretanto, enquanto o afeto é marcado pela 

intensidade do momento, o nível da forma/conteúdo da qualificação, ou seja, da emoção, é 

registrado no tempo. A hipótese trabalhada no artigo dele é que, por haver envolvimento 
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racional na criação de expectativa, promovendo posicionamento consciente num estado linear 

próprio da narrativa, os casos qualificados geralmente são melhor fixados.  

Em outras palavras, lembramos melhor daquilo que é narrativamente organizado em 

contrapartida àqueles eventos que nos envolvemos de maneira intensa, mas que não podemos 

definir por não ter sido acordado anteriormente ou por nunca termos passado por tal situação.   

 

A emoção é um conteúdo subjetivo, a fixação sociolinguística da qualidade de uma 

experiência que é a partir desse ponto em diante definido como pessoal. Emoção é a 

intensidade qualificada, o ponto convencional, consensual de inserção de 

intensidade em semanticamente e semioticamente formado progressões, em 

circuitos de ação-reação narrável, em função e significado. (MASSUMI, 1995, p. 

88).  

 

Em contrapartida, não estamos imunes ao afeto, àquilo inqualificável e, portanto, 

impossível de ser apropriado e reconhecível. A potência do afeto está justamente na sua 

virtualidade, em sua capacidade de emergir sem individuar-se, no sentido de Simondon, sem 

se enquadrar ou estabelecer uma forma.   

Em outro experimento de monitoramento de reações corporais e coleta de 

informações dos voluntários da pesquisa, Massumi ressalta que há um espaço entre o registro 

das reações corporais e a verbalização das reações entre os pesquisados (que não pôde ser 

encontrado pelos pesquisadores no primeiro experimento com o vídeo do boneco de neve), tal 

como os experimentos relatados por Damásio24. Esse espaço de meio segundo é classificado 

sobretudo pela ação do corpo que, embora automática e inconsciente, carrega a história tanto 

singular da pessoa quanto a história cultural e da espécie.   

Em suma, o afeto pode ser entendido como associal, mas não pré-social porque ele 

inclui elementos sociais que são misturados com elementos pertencentes a outros níveis de 

funcionamento e combinados de acordo com uma lógica diferente da narrativa. Pode-se dizer 

que o afeto encontra-se no lugar onde Varela chama de sub-simbólico, inspirado na teoria da 

harmonia de Smolensky, e emerge num processo de enação.  Segundo Massumi, isso é 

possível porque   

é tudo uma questão de emergência, que é precisamente o foco das várias teorias 

derivadas de ciência que convergem em torno da noção de autoorganização (a 

produção espontânea de um nível de realidade que tem as suas próprias regras de 

formação e ordem de conexão). Afeto ou intensidade no presente relato é 

semelhante ao que é chamado de ponto crítico, ou um ponto de bifurcação, ou ponto 

singular, na teoria do caos e da teoria das estruturas dissipativas. (ibidem, p.93).  

 

                                                 

 
24 A diferença é que Damásio, na condição de neurocientista, atua diretamente nas pesquisas, 

enquanto Massumi parte de relatórios de terceiros para pensar objetos da arte e da comunicação.   
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A proposta de enação de Varela se apresenta de maneira ainda mais interessante para 

entender o afeto num processo onde são identificadas regularidades sem uma finalidade 

específica, tal como a concepção da emergência, com a diferença de que a enação se atenta 

para as origens, ainda que parta da perspectiva de rede, considerando que se possa identificar 

não apenas um único responsável.   

Sendo assim, a experiência amorosa estaria mais próxima à noção de afeto do que de 

emoção, segundo a concepção de afeto de Massumi, por preservar em si a intensidade do 

momento que não se transforma em linguagem verbal. Poucos foram os comentários do blog 

ou os relatos nas entrevistas nos quais amor foi relacionado às situações contadas 

voluntariamente. Como Alessandra, uma das entrevistadas afirma, falar do próprio 

relacionamento, ainda mais se o assunto for compromisso, é quase proibido. Amor aparece 

como um pseudo-tabu contemporâneo. Isso pode ser explicado em parte pela desvalorização 

da ideia de compromisso, como discutido no capítulo II;  também em função da palavra amor 

estar tão desgastada, tão esvaziada de sentido, que não há por que reivindicá-la e ainda por 

não se ter um conceito claro e universal (isso não quer dizer que se deva ter) do que é, afinal, 

amor, ainda que - e talvez por isso também - a palavra seja utilizada por dezenas de 

campanhas publicitárias, seja repetida dezenas de vezes ao longo do dia nas postagens que 

vemos e que publicamos nas redes sociais e estampada em letras garrafais pelos muros das 

grandes cidade enquanto clamamos “mais amor, por favor”. Mas, cabe perguntar, o que é isso 

que se quer tanto e ainda mais? O que é exatamente esse amor? Qual a relação dele com as 

experiências de relacionamento? O que o amor tem a ver com a mensagem que é recebida e 

não respondida? Será mesmo que o que se quer é amor?  

Quando se afirma que o objetivo desta pesquisa é investigar a experiência do amor 

essa afirmação não é proferida sem a espera de que o termo amor seja posto em questão. Por 

isso, vale reafirmar que a concepção de amor trazida no primeiro capítulo está sendo 

revisitada a todo momento, tanto em conjunto com as perspectivas teóricas quanto empíricas, 

com a intenção de testar se o que está sendo considerado como amor neste trabalho tem lugar 

nos relacionamentos vivenciados. Por acreditar que o movimento de produção de um lugar 

comum atravessa as principais concepções de amor apresentadas no primeiro capítulo e, 

ainda, está presente no conceito de Simon May para o amor e na ideia de amor de Guattari e 

Rolnik, além de compartilhar do sentido da própria origem epistemológica da palavra, é 

possível defender um conceito de amor calcado na máxima do compromisso. O amor, visto 

da perspectiva sensível, seria então o movimento de produção de um lugar comum com o 



98 

 

outro. Curioso é perceber que o lugar que emergiu nesta pesquisa como aquele onde era 

possível observar o fluxo da experiência amorosa não foi ali onde se declara haver amor, 

onde o amor já era nomeado como amor. Foi justamente no lugar da contingência que eu 

pude refletir sobre a experiência amorosa contemporânea, não por que há amor como 

emoção, mas como intensidade, afeto.    

Num trecho do artigo, Massumi analisa como a confiança se refere a um caso 

particular de experiência sensível carregada de virtualidade por comportar emoção e afeto ao 

mesmo tempo. Isso por que, para sentir confiança por alguém, é preciso lidar com signos que 

ainda não foram apresentados e cujos indícios se fazem presentes. Vale frisar que não se trata 

de identificar signos que representem confiança, mas criar sentido particular sobre os sinais 

que o outro emite, que podem se atualizar ou não, mas que a não atualização desses signos 

não altera o que constitui a confiança, pois ela existe como experiência de determinado 

momento que antecede o futuro em possibilidade. Não há um estado contínuo de confiança. 

Pode haver correspondência de expectativas, que faz com que confiar seja seguro, mas nada 

garante que o outro corresponderá às expectativas e também porque os sinais que sugerem 

confiança podem ser imperceptíveis por nós.   

Há quem diga que só se sabe se amou depois que o amor acaba. Acredito que essa 

visão se deva à percepção do sentimento que se intensifica no momento da perda. “Tem mais 

presença em mim o que me falta”, dizia Manoel de Barros. Seja na perspectiva da literatura, 

com Proust, ou com a neurociência de Damásio, a memória se apresenta como parte essencial 

do amor.   Mas o amor não é apenas o que passa, a relação entre amante e objeto amado é 

capaz de movimentar temporalidades distintas, que incluem o passado, mas o futuro e o 

presente também. Tal como a confiança - em parte porque o próprio amor traz em si 

fragmentos dela, o amor é carregado de virtualidade. Há momentos específicos quando 

podemos experimentar a manifestação do desejo de compromisso/permanência, questão cerne 

do amor, ainda que esse desejo não faça sentido. Quem já foi arrebatado por uma paixão sabe 

o que é querer estar com aquela pessoa por mais incompatível racionalmente que sejam. 

Quem já sentiu vontade de nunca mais levantar dos braços do amado depois de intensos 

momentos de prazer consegue pensar na força aglutinadora do amor. Esses são exemplos 

comuns, mas certamente cada um tem a lembrança de um momento quando foi possível sentir 

a presença do amor não por que uma frase como “eu te amo” foi dita, ou não apenas. 

Certamente, haverá outras situações nas quais poderemos sentir o amor diferente de todas 

essas, pois o amor como experiência estética não está inscrito na convenção de um evento 

prévio. Para o afeto, não há representação. Ele escapa às amarras sociais de modo que é 
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possível que a palavra amor não evoque nada, mas aquele apelido carinhoso ou um olhar 

particular provoquem com todas as forças a sensação de ser amado. Do mesmo modo, no 

âmbito afetivo, amor não se relaciona à felicidade, porque afeto tem a ver com intensidade. 

Quem qualifica o que sentimos, quem atribui valor, é a emoção. É a emoção do amor, 

instância que também o compõe, assim como o afeto, que vai dizer que “quem ama não 

sofre” em uma época, sendo que há um século “amar era sofrer”.   

Quando o que se sente ultrapassa a camada afetiva, não por se tratar de uma hierarquia 

natural, e vai buscar na cultura uma forma de expressar o que está sentindo, é a emoção 

agindo. É evidente que, como Damásio mostra, a verbalização pode não ter relação com o 

que o corpo está sentindo, mas, partindo do princípio que há uma verdade em jogo (ou seja, 

falo o que julgo estar sentindo como amor), é a cultura quem vai oferecer imagens, palavras, 

comportamentos, códigos de modo geral para que o amor possa ser comunicado e 

compreendido.   

Com isso, é importante reconhecer que o amor é tanto afeto quanto emoção e mais um 

tanto de outras coisas que a ele foram sendo acopladas. É um fundamento religioso, é um 

princípio filosófico, sofre intervenção jurídica e social. O importante é ressaltar mais uma vez 

o caráter duplo do amor que, embora dotado da capacidade de ser afeto e emoção, pode não 

ser nem uma coisa nem outra.   

Deixar ser afetado, como afirma a antropóloga Jeanne Favret-Saada no âmbito do 

trabalho etnográfico, mas que nos cabe aqui, implica o risco de “ver seu projeto de 

conhecimento se desfazer” (SIQUEIRA, 2005, p.13). Ser afetado é também se permitir deixar 

de ser o que se é e o que se imaginava que se tornaria, é se abrir para a mudança que o outro e 

a relação com o outro é capaz de produzir. Ser afetado é se abrir para a alteridade.   

O amor enquanto afeto é aquele que se coloca no universo de experimentação do 

outro, de devir-outro, inclusive, de desterritorialização, nas palavras de Deleuze e Guattari. 

No pensamento de Gumbrecht, o afeto corresponderia à presença, onde o sentido escapa, 

onde menos sentido existe mais presença há, como acontece nas experiências intensas do 

amor.  

Já o amor enquanto emoção é aquilo que se inscreve narrativamente, que compartilha 

signos inscritos culturalmente, mas que nem por isso, como pode parecer em alguns 

momentos, é menor que o afeto. O amor é duplamente constituído por afeto e emoção/ 

presença e sentido/ intensidade e qualidade. E sobrevive dessa tensão. Precisa sobreviver 

dessa e nessa tensão. Não há energia que sustente quem escolhe experimentar apenas os 

momentos intensos de excitação com o outro e de transformação de si, cai em entropia, 
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desordem de sistema. Mas se fecha-se à dimensão afetiva e opta por viver no âmbito 

emocional apenas, cai na neguentropia, medida negativa da entropia, organização equilibrada 

dos componentes de um sistema, territorializa-se. O problema nesse segundo caso é quando 

acontece da expressão cultural da coisa estar tão presa à linguagem verbal, ao sentido, que 

perde sua força intensiva, sua presença. Assim, tendemos a achar que o amor trata-se de uma 

invenção romântica, não tendo nada de material ou, pior ainda, a palavra pode não 

movimentar nenhuma alteração afetiva, material, funcionando apenas como convenção 

social. Por outro lado, viver o amor apenas como afeto significa perder justamente a 

capacidade mantenedora dele, pois é no âmbito da emoção que as experiências serão 

memoráveis.  

O conturbado momento atual, em que o imaginário e as estruturas de um amor ora 

estabilizado é questionado, em que o valor e a habilidade de estabelecer compromissos a 

longo prazo se encontram em declínio e as relações amorosas são cada vez mais mediadas por 

tecnologias digitais de comunicação, é oportuno para investigar a experiência amorosa e o 

amor em processo de modulação em função da carga afetiva presente em contextos como 

esse. Especialmente as relações instáveis, indefinidas, aquelas das quais os leitores do blog 

reclamam, aquelas cujas mensagens não respondidas causam tamanho desconforto, aquelas 

que provocam ansiedade, ações e comportamento sem o menor sentido, aquelas cujos novos 

códigos precisam ser criados e negociados a todo momento. É na experiência amorosa, um 

tipo de devir-amor, encontrada nessas relações inclassificadas que é possível especular sobre 

as possibilidades de vivência de um amor contemporâneo. Não por que há amor ali, mas 

especialmente por que não há, ainda, e por que pode não haver. 
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 4 A AÇÃO DAS TDC NA EXPERIÊNCIA DO AMOR 

  

 

 

  

 

 

 

                                    

Quero ver 

Se um dia acabar 

O Control C Control V 
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  4.1 - Narrativas do desconforto  

  

O corpo aprende, apreende e cria na relação com o ambiente onde está inserido. Em 

relação ao amor, esse processo não poderia ser diferente. O amor contemporâneo em 

modulação é efeito e agente do ambiente onde ele está, os amantes também. Por isso, foi 

possível encontrar na vida dos participantes desta pesquisa situações que ajudaram a construir 

o argumento deste trabalho. Junto a alguns autores que já foram reivindicados e outros que 

serão trazidos mais à frente, estão sendo mapeadas algumas das questões latentes quando se 

pensa em experiência do amor contemporâneo. É importante ressaltar mais uma vez que 

interessa olhar aqui para o processo de criação/produção de uma experiência de amor. Trata-

se de um olhar sobre a sensibilidade, sobre o corpo, sobre a materialidade do amor. Essa não 

é a única forma de pesquisar o amor contemporâneo e nem a forma mais importante, mas ela 

também é importante, especialmente por que acredita-se que o lugar da investigação aqui 

realizada é o lugar das possibilidades, da latência, da criação de uma outra sensibilidade.  

 Seguindo essa rede de pensamento, foram identificados outros três agrupamentos de 

comportamentos que apareceram nos comentários e relatos dos participantes da pesquisa. 

Depois disso, o trabalho foi o de identificar se havia algum esforço formalizador dessas 

situações, como as pessoas buscavam significar os acontecimentos.  

 As três questões identificadas como pontos de intensidade são: mensagem visualizada 

e não respondida, comunicação multimídia e múltiplas conversas ao mesmo tempo. Os 

relatos que contam histórias que envolvem essas situações estão carregados de possibilidades 

de sentido que não estão estabilizados, são situações que produzem ora desconforto de quem 

age, ora desconforto de quem é objeto da situação e são histórias carregadas de corpo, de 

tecnologias digitais de comunicação, de presença, que se dá na relação entre ambos.   

 Embora esses três achados sejam igualmente importantes para a construção de uma 

concepção de experiência contemporânea de amor, eles não compartilham de uma mesma 

categoria e não podem ser investidos do mesmo valor. Isso quer dizer que o que está sendo 

chamado de “comunicação multimídia” é condicionador das “múltiplas conversas ao mesmo 

tempo” que, por sua vez, pode ser considerado uma parte daquilo que promove o fenômeno 

da  

“mensagem visualizada e não respondida”. Os primeiros itens fazem parte da natureza das 

TDC, diferente do último, já que o comportamento de não responder mensagens já estava 

presente na comunicação mediada por cartas. Ou seja, “visualizar e não responder” uma 
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mensagem no âmbito das TDC é uma experiência totalmente distinta da anterior abordada 

com Kafka no capítulo II. Para que essa distinção seja percebida, é imprescindível considerar 

as condições dos meios e as possibilidades que existem a partir deles. Sendo assim, é 

importante registrar que o item “visualizada e não respondida” vem aparecendo nas falas dos 

entrevistados como o ponto mais carregado de intensidade, mas que só existe como tal por 

conta das condições que as TDC possibilitam.  

  

4.1.1 - Comunicação multimídia  

 

Esta primeira questão relacionada à experiência do amor contemporâneo tem a ver 

com a comunicação feita prioritariamente por textos, vídeos e imagens via sistema digital. É 

importante ressaltar que não se trata efetivamente do texto em si, mas do arranjo que compõe 

aplicativos de bate-papo como Whatsapp e Facebook Messenger, texto e imagens, sistema 

digital e internet. Sendo assim, torna-se incomparável textos-meios-épocas distintas como 

quando os casais se comunicavam exclusivamente por cartas, porque essa era a única opção, 

e atualmente, quando os casais podem se comunicar via internet, por telefone ou chamadas de 

voz pela própria internet, que também se diferencia da ligação via telefone, por carta, email 

etc. Por isso, o argumento de que os casais se comunicam por texto desde sempre não é 

válido, já que o que está sendo abordado aqui é uma forma específica de comunicação 

mediada por texto/imagem digitais.  

O que vale destacar em primeiro lugar nos relatos é o modo como a comunicação 

mediada por textos/imagens digitais cria uma zona de conforto que permite a expressão 

pessoal de modo mais facilitado. A comunicação mediada por texto/imagem cria um espaço 

de elaboração dos pensamentos de forma a tornar a comunicação verbal mais precisa e 

efetiva. “A escrita funciona para eu melhorar o que eu preciso falar, porque tenho o tom de 

voz forte, parece que tô sendo grosseira às vezes. A escrita ajuda a minimizar isso”, afirma 

Sílvia.  

A resolução de conflitos comuns às relações amorosas pode ser facilitada pela 

comunicação por texto e imagem via internet, já que produz distanciamento físico e tempo de 

organização do pensamento. Ao mesmo tempo em que aproxima, a internet afasta. Os 

recursos desenvolvidos por empresas como Facebook e Whatsapp para impulsionar a 

aproximação facilitam ainda mais o processo de desvinculação com opções de bloqueio de 

usuário e publicação de conteúdo para grupos específicos de pessoas.   



104 

 

Por outro lado, as pessoas que antes se sentiam intimidadas pelo contato físico para 

iniciar ou corresponder a um flerte têm hoje com a internet a possibilidade de conversar por 

texto e imagem como grande aliada. “Eu era muito reservada para assuntos amorosos, por 

isso preferia expor meu interesse pelas pessoas virtualmente. Pensava que seria mais fácil 

falar sem ter que olhar pra pessoa nos olhos, e no caso de uma recusa seria mais fácil evitar 

um maior constrangimento”, conta uma participante anônima da pesquisa online.  

O fundamento que leva as pessoas tímidas a preferirem a comunicação mediada por 

texto e imagem à comunicação presencial é o mesmo que constitui o processo administrativo 

dos afetos e das emoções: o distanciamento espaço-temporal que a comunicação multimídia 

permite. Como foi visto com Massumi e Damásio, há um espaço-tempo entre o que o corpo 

sente e o que se percebe que o corpo sente e ainda a assimilação/inscrição cultural do que o 

corpo está sentindo. A comunicação mediada por texto, de modo geral, dá tempo para que a 

pessoa pense no que vai escrever, ainda que se esteja falando de sentimentos. É preciso não 

apenas perceber o que corpo está sentindo como também interpretar o que o corpo está 

sentindo e então buscar palavras e, mais atualmente, imagens e emoticons que deem conta de 

transmitir as emoções ao outro. Num encontro presencial, talvez não seja necessário nem 

dizer o que se está sentindo, é possível inclusive que o outro perceba o que se passa antes 

mesmo que a pessoa se dê conta. É provável também que as reações não sejam tão 

calculadas, já que não há tempo depois do estímulo para elaboração da resposta que se 

entende como a mais adequada à situação. Para Sílvia, por exemplo, uma comunicação que 

não seja mediada por texto pode fazer com que o outro tenha a impressão de se tratar de uma 

pessoa grosseira, pelo modo como seu tom de voz se altera. Com o texto, isso não acontece. 

Ela afirma que consegue modular o tom de modo que o texto torne sua comunicação e seu 

próprio jeito de se expressar mais suaves e, portanto, mais agradáveis, ao outro. O recurso 

utilizado pelo Pablo, de Goiânia, é o emoticon.  

“Se eu respondo com emoticon, ele sabe que eu não tô chateado”, conta ele sobre as 

conversas que tem com o namorado pelo Whatsapp.   

A comunicação por texto e imagem também facilita a expressão de sentimentos que 

não são verdadeiros. Isso não quer dizer que na comunicação presencial alguém não possa 

mentir sobre o que sente, porque é evidente que pode. Alguém pode falar “eu te amo” sem 

sentir de fato amor por outra pessoa, mas na presença física do outro é possível acessar outras 

instâncias que não são apenas as palavras ditas ou escritas e, portanto, não conscientes, como 

os olhos o olhar, o tom de voz, a cor da pele, o movimento do corpo, a respiração, a 

frequência cardíaca. Além disso, durante uma conversa presencial, as chances da pessoa 
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dividir a atenção com outras coisas ou pessoas se tornam bastante restritas em comparação 

com a conversa à distância mediada por texto e imagem via dispositivos digitais conectados à 

internet, como será visto a seguir. Quantas vezes “kkkk” ou “rsrsrs” foram usados sem que a 

pessoa estivesse efetivamente sorrindo ou gargalhando?  

Na análise que Bifo faz da modulação da sensibilidade entre vinculação e conexão, ele 

chama de conjunção a forma empática de compreender o outro e de conexão o tipo de 

entendimento que não é baseado na interpretação empática dos sentidos e intenções do outro, 

mas sim na conformidade e adaptação da estrutura sintática. “Eu chamo conjunção uma 

concatenação de corpos e máquinas que podem gerar significado sem seguir um desenho 

préordenado, nem obedecer a nenhuma lei oculta ou finalidade” (BIFO, 2011, p. 18). 

Conexão, na contramão, é a concatenação de corpos e máquinas que geram sentido a partir de 

regras de comportamento e funcionamento desenhados por humanos. Nas palavras de Bifo, 

“conexão é não singular, não intencional, não vibracional. É, antes, uma concatenação 

operatória entre os agentes previamente formatados de significado (organismos, ou máquinas) 

que tenham sido codificados, ou formatados de acordo com um código” (idem).  

A representação digital das emoções requer um critério de interpretação que é 

puramente sintático, ou seja, funcional, onde não há “margem para ambiguidade no 

intercâmbio de mensagens, nem pode a intenção ser manifestada através de nuances” 

(ibidem, p. 20).  Para Bifo, a tradução gradual das interpretações semânticas em diferentes 

sintaxes compõe o processo que vai do racionalismo científico moderno aos programas 

cibernéticos e de Inteligência Artificial. Uma nova frente mecanicista a uma nova onda 

romântica/vitalista?  

Para Bifo, a comunicação digital afeta a capacidade de sentir porque a sensibilidade 

está ligada à empatia, uma espécie de relação com o mundo e com os outros que não passa 

pela linguagem verbal. À medida em que a comunicação digital exige a racionalização dos 

sentimentos, tanto para transmitir quanto para interpretar, perde-se a capacidade de se 

conectar com o outro pela sensibilidade, perde-se a capacidade da empatia.   

 

Eu vejo sensibilidade como uma ação no ambiente e como emanação, assim como 

recepção e percepção (...). A epiderme (camada mais superficial da pele) é a 

memória das carícias. Isto é, a interface do social, e sua sensibilidade é o lugar mais 

intenso da mutação (2011, p. 33).   

  

O ponto principal é que Bifo retira qualquer passividade da sensibilidade. No 

momento em que a pele dá lugar à tela como interface de interação emocional, deixa-se de 
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fazer uso da memória sensível inscrita nela há milênios de modo não consciente para passar a 

utilizar códigos produzidos num sistema binário desenhados pela racionalidade humana.   

Embora reconheça a plasticidade do cérebro25 como habilidade intrínseca de 

movimento contínuo do corpo, o ativista italiano acredita que há um descompasso que não 

pode facilmente ser assimilado. Esse descompasso se dá na distinção entre tempo e espaço e é 

capaz de provocar alterações psíquicas e patologias que têm profunda relação com os 

automatismos produzidos pelo semiocapitalismo, modo de produção contemporânea baseada 

em signos.   

Ao trazer a noção de automatismo para a discussão da comunicação multimídia no 

âmbito da experiência amorosa, evidencia-se o caráter reprodutor dos próprios arranjos 

midiáticos digitais e reproduzível dos conteúdos que deles fazem parte. Trata-se de olhar com 

os olhos de Walter Benjamin do conhecido texto “A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica” para as mensagens em texto e imagem trocadas entre pessoas que se relacionam 

afetiva e/ou sexualmente. As possibilidades são inúmeras: fotografias de tela, conhecido 

como printscreen, de conversas e imagens para enviar grupos de amigos; texto padrão para 

iniciar conversas via aplicativos de encontros; emoticons utilizados no lugar das palavras  

para expressar sentimentos.  

 No primeiro exemplo, a circulação da imagem é evidente. Ainda que o conteúdo 

original tenha sido um texto, com o print-screen ele se torna imagem e pode circular e ser 

consumido sem controle pela internet. Na contramão da reprodução das imagens na internet, 

vem o aplicativo Snapchat, que consiste em um dispositivo de transmissão de imagens e 

vídeos, sobretudo, cujos envios desaparecem de acordo com a programação do produtor do 

conteúdo - geralmente alguns segundos depois de visualizado e alerta indicando se o 

conteúdo publicado foi copiado com print-screen. A discussão do caráter reproduzível de 

conteúdos íntimos compartilhados na internet renderia uma pesquisa só sobre o assunto, ainda 

mais em relação à exposição de fotos íntimas de mulheres na rede. Mas, no escopo desta 

pesquisa, cabe pontuar a possibilidade de reprodução dos conteúdos compartilhados apenas.   

                                                 

 
25 Grosso modo, plasticidade cerebral pode ser entendida como a capacidade de alteração de estrutura 

e funcionamento do cérebro em decorrência das mudanças do ambiente. Francisco Ortega (2009) 

ressalta que, embora o termo esteja na moda atualmente, a noção de mobilidade neural já estava  

presente  nos estudos de William James no final do século XIX com o conceito de hábito, que é 

produzido pela plasticidade cerebral e tem um capítulo inteiro dedicado à questão no livro “Os 

princípios da psicologia” (1952).   
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O segundo exemplo apareceu em alguns dos relatos da pesquisa. Esse ponto tem 

relação direta com a questão seguinte, que é das múltiplas conversas ao mesmo tempo, pois 

ele facilita a manutenção da presença nos múltiplos canais de comunicação aberto com 

múltiplas pessoas. Embora os exemplos dados aqui se refiram a mensagens padronizadas para 

muitas pessoas nos sites de encontros, esse comportamento se estende também a outros 

ambientes digitais ou não. O automatismo presente neste item também não diz respeito 

apenas ao conteúdo, mas também à forma como a comunicação acontece. Não se trata apenas 

de escrever um texto, copiar e enviar para as 20 meninas com as quais a combinação do 

Tinder deu certo. Mas, ainda que não se copie o mesmo conteúdo, iniciar a conversa sempre 

do mesmo modo, perguntar sempre as mesmas coisas, fazer sempre as mesmas piadas, contar 

sempre as mesmas aventuras, sair sempre para os mesmos lugares, enfim, se relacionar sob a 

tônica de um regime facilitador que, embora não exclusivo, é intrínseco aos sistemas digitais.  

O terceiro exemplo reafirma as possibilidades representacionais das emoções 

programadas em código binário, que produz, por sua vez, uma capacidade interpretativa 

também binária. Se o outro não envia uma carinha feliz no final da mensagem, é por que está 

triste. Se envia uma carinha mandando beijo, é por que sente carinho, gosta de verdade. 

Coração é claramente amor. Se deixa de enviar, está deixando de amar. Se fala de modo 

grosseiro, está com raiva. Se fala de modo grosseiro e termina com um “kkkk”, estava apenas 

brincando, vale a risada do final. Ou seja, vão sendo construídas interpretações emocionais a 

partir das conformações emocionais dadas. E essa é parte fundamental da crítica de Bifo ao 

sistema conectivo.  

Por fim, vale então ressaltar o caráter condicionador deste item “comunicação 

multimídia” para os outros comportamentos que serão abordados a seguir. O que está sendo 

chamado como “comunicação multimídia” no âmbito das relações mediadas pelas TDC age 

potencialmente na relação espaço-temporal existente entre a emergência do afeto, a 

construção/inscrição emocional e a comunicação do sentimento, pois as TDC produzem um 

distanciamento e uma mediação capazes de estender o tempo de resposta emocional a fim de 

se encontrar a resposta mais adequada à situação. Sentir, refletir e comunicar um sentimento 

são etapas do processo sensível. Em uma conversa presencial, é provável que essas etapas não 

aconteçam desse mesmo modo, é possível que não exista reflexão sobre o afeto mediante um 

estímulo presencial, por exemplo, mas que o afeto ainda assim seja comunicado 

corporalmente. Na comunicação mediada pelas TDC, entretanto, é necessária a reflexão para 

que aconteça a comunicação. E para que essa comunicação aconteça de modo eficiente, os 

programadores já oferecem opções prontas como emoticons e os próprios usuários dos 
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sistemas também inventam linguagens, como o “kkkk”, que funcionam como marcadores do 

tom da conversa.  

    

4.1.2 - Múltiplas conversas ao mesmo tempo   

  

O segundo achado diz respeito à possibilidade de se estabelecer múltiplas conversas 

ao mesmo tempo com várias pessoas, comportamento particularmente recente, possibilitado 

pela internet, pelos dispositivos móveis e pelos aplicativos de conversa instantânea. Há quem 

diga que sempre foi possível se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Quem sabe 

se João no século XIX não se correspondia com três moças ao mesmo tempo ou se a Maria há 

vinte anos não trocava ligações com dois rapazes? É claro que isso podia acontecer, e 

certamente acontecia, mas a internet, somada aos serviços de bate-papo e à tecnologia móvel 

trouxe a possibilidade de uma pessoa conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, em 

qualquer lugar, sem que as outras saibam dessas conversas simultâneas. Não se trata de uma 

carta que é pensada, escrita e remetida a uma pessoa e depois outra carta pensada, escrita e 

remetida a outra. Não se trata de uma ligação que é realizada a uma pessoa e que, depois de 

desligada, é feita a outra pessoa. Também não é a mesma coisa de entrar em uma sala de 

bate-papo e falar abertamente com várias pessoas ao mesmo tempo enquanto se está sentado 

em frente a um desktop na sala de casa usando a internet discada. Num dos relatos anônimos 

da pesquisa online, um participante declara que “é comum falar simultaneamente com várias 

pretendentes no Whatsapp e messenger do Facebook”. Outro participante corrobora: “O 

Whatsapp e o Facebook, por exemplo, já me ajudaram a administrar muitas pretendentes ao 

mesmo tempo”. No segundo relato aparece a noção administrativa, que é observada em 

alguns casos contados e será retomada mais à frente.  

As possibilidades de se deslocar enquanto conversa com alguém e de acessar 

informações em tempo real permitem que os planos se alterem com mais facilidade e se 

adequem aos desejos momentâneos e às respostas do ambiente. Quanto maior a possibilidade 

de deslocamento, maior a aceleração das decisões.  Felipe, um dos entrevistados, conta uma 

situação que já se tornou corriqueira para ele, já tem feito parte do cotidiano de uso do 

aplicativo Tinder e que ilustra a questão das múltiplas conversas ao mesmo tempo e que tem 

a ver com relações afetivas e sexuais:  

Você quer falar logo com a pessoa, quer marcar logo alguma coisa porque você 

sabe que tem outras duzentas na fila e que não pode perder tempo naquela uma 

ali…No Tinder, eu olho ali e tem 1000 minas e eu tenho 192 matchs, então eu não 

posso…(pausa para se desculpar pelo pensamento “machista”, segundo ele). Então 

tem a Adriana, deixa eu falar rapidinho com ela, porque se eu ficar um mês falando 
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com ela e a gente se conhecendo…até a gente transar, as outras meninas não vão 

querer falar comigo, entendeu? [Felipe, 25 anos, em relato durante entrevista em 

profundidade].   

  

A quantidade de conexões não permite que se gaste muito tempo. Ele continua:   

  

Eu tenho consciência plena de que meu inconsciente sabe que eu não posso perder 

tempo com uma menina ali e que no menor deslize que ela der eu vou parar de falar 

com ela porque tem outra que parece ser mais legal na frente, entendeu? Então eu 

vou acelerando esse processo. [Felipe]  

  

As duas últimas meninas pelas quais Felipe se apaixonou depois que terminou o 

namoro não foram do Tinder. Embora ele utilize aplicativos desse tipo com frequência, 

reconheça ter bastante sucesso e acredite que seja perfeitamente possível namorar pessoas 

que conhece por ali, isso nunca aconteceu. A maior parte dos relatos enviados na pesquisa 

online tem a ver com o uso da internet para conhecer pessoas. Muitas histórias de sucesso de 

pessoas que se conheceram em sites de bate-papo, no Orkut, Twitter, Facebook e mais 

recentemente nos aplicativos próprios para relacionamentos foram contadas, inclusive em 

detalhes. O relato abaixo chamou a atenção pelo processo descrito pela participante.   

  

Eu conheci meu ex-namorado através do Tinder. Pelos amigos em comum 

mostrados no aplicativo, 'stalkeei' o perfil dele no Facebook. Namoramos por 

alguns meses. Quando eu viajei para Nova Iorque agora no início de outubro 

(viagem que planejei sozinha, ainda solteira), ele não aceitou bem a situação e 

terminamos por WhatsApp. Não teve ligação telefônica, nem conversa 

pessoalmente depois. Foi o fim definitivo. Por isso, lá em NY mesmo, eu baixei 

novamente o Tinder para conhecer outras pessoas. Atualmente, estou ficando com 3 

pessoas que conheci pelo aplicativo. [relato anônimo enviado pelo questionário 

online].  

  

Diferente do Felipe, para ela o aplicativo não funcionou apenas para relações casuais. 

Mas vale olhar com atenção para a facilidade com a qual os laços são rompidos e novas 

conexões são criadas. A possibilidade de se conectar e conversar com diversas pessoas ao 

mesmo tempo é o princípio facilitador que permite iniciar e desfazer laços com agilidade e 

presteza. Não apenas porque é possível se conectar com o outro a qualquer momento, mas 

porque haverá outros a qualquer momento. A acessibilidade é mais quantitativa do que 

qualitativa e não há nenhum julgamento de valor nessa equação. Se uma pessoa específica 

não está disponível, outras certamente estarão. Há outros disponíveis para conexão a qualquer 

momento em aplicativos como o Tinder. Já no Happn, o funcionamento é diferente. Se a 

pessoa estiver em um lugar com baixo fluxo de usuários, o aplicativo pode não funcionar para 

o flerte, vai ser necessário se movimentar, pois ele só mostra na tela as pessoas com quem o 
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usuário cruzou. Não é coincidência que 56% das pessoas que afirmaram já ter usado sites 

e/ou aplicativos de relacionamento declararam ter usado o Tinder, enquanto apenas 18% 

citaram o Happn, que ficou atrás de opções como Facebook e Whatsapp/similares. Num 

esforço de tornar o processo de encontrar alguém para amar mais lento e, por isso, mais 

refinado, o aplicativo Once, criado na França, chegou ao Brasil no final de 2015 com a 

proposta de oferecer apenas um “match” por dia, uma combinação, cujas características dos 

usuários são cruzadas não apenas por algoritmos binários, mas por funcionários da empresa.  

Uma das verdades cruéis do texto de Relatos de uma Diva afirma que “mídias sociais 

também podem criar a ilusão de que você tem opções”. Defende-se aqui que não se trata de 

ilusão apenas, de fato há opções. E essas opções facilitam a substituição. Se a primeira opção 

não responde a uma mensagem enviada, há outras na lista de conversas. Se a saída não foi tão 

bacana, há outras pessoas em processo de marcação de encontro. Se a relação não está legal, 

termina pelo Whatsapp e bloqueia no Facebook para não ter mais nenhum contato, e reativa o 

perfil no Tinder para recomeçar o processo de busca por um novo amor ou por encontros 

casuais.. 

Felipe declara sentir que a aceleração do processo de conhecer pessoas e se relacionar 

sexualmente prejudica sua capacidade de se interessar por alguém de verdade. Os caras falam 

lá ‘a fulana dá na primeira noite, essa menina não é pra casar’. Eu acho isso idiota, eu não 

vejo nenhum problema, eu posso sair contigo e a gente transar na primeira noite e eu ficar 

perdidamente apaixonado por ti e a gente ficar junto por muito tempo, mas eu acho que tira 

um pouco da chance do encantamento. Só isso, entendeu? Quando é um pouco mais devagar 

e tu enxerga que ‘ah, vou ter sair um pouco mais com ela, vou conversar um pouco mais com 

ela antes da gente, sei lá, se beijar e fazer sexo’, tu te permite encantar um pouco mais pela 

pessoa né?. Por exemplo, eu estou aqui falando contigo, claro que pra uma entrevista, mas eu 

já estou explorando um lado meu e um lado teu que, se a gente tivesse se conhecido no 

Tinder e eu te convidado pra vir aqui olhar Netflix  e a gente transasse numa noite, eu não ia 

falar disso aqui, entendeu? A gente não ia falar disso, a gente ia passar batido. Eu ia pensar, tá 

bom, beleza, mais um pau amigo e beleza, sabe? Ia ficar nisso. [relato durante entrevista em 

profundidade].  

O caráter limitador dos encontros possibilitados pelos aplicativos de relacionamento é 

reforçado por outra participante da pesquisa via questionário online, embora com outro foco. 

O que vale destacar em sua fala é a possibilidade dos aplicativos “aumentarem a 

amostragem” de potenciais pessoas interessantes.   
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Ainda uso para conhecer gente, aumentando a amostragem é mais fácil encontrar 

alguém interessante. Mas sempre me pergunto: "se eu não estivesse apenas vendo 

uma foto e lendo uma descrição, será que eu não daria chance para esse cara mesmo 

assim? Por que vai ver ele é super engraçado ou interessante e eu estou negando 

isso já de cara, apenas pela foto". Mas aí eu paro de pensar. Usar o aplicativo já é 

aumentar a amostragem de qualquer forma, mas não dá pra ficar só nele – senão 

essas oportunidades passam e a gente nao vê. [relato anônimo enviado pelo 

questionário online].  

  

Quantidade, facilidade, agilidade são as qualidades das conversas possibilitadas pelos 

aplicativos de relacionamentos, mas não apenas. Ao mostrar esses relatos, a intenção é tirar 

os aplicativos de relacionamento da naturalidade que o uso cotidiano está produzindo, não 

com a intenção de preservar uma essência natural - postura que iria na contramão de todo o 

aporte teórico trabalhado no capítulo anterior - mas sim para evidenciar o processo de 

incorporação dos mesmos. Há pessoas que ainda conseguem contar situações de desconforto 

sobre o fato dos encontros marcados via aplicativos de relacionamento serem mais rápidos e 

superficiais do que os que estão habituadas e outras que contam histórias com certa 

naturalidade, mas utilizando termos como “amostragem” e “administração” no âmbito das 

relações pessoais, exatamente o que a socióloga Eva Illouz chama de capitalismo afetivo - 

que diz respeito ao entrelaçamento dos campos afetivos/pessoais e comerciais/corporativos.   

O que mais interessa, entretanto, é olhar para a capacidade do aprendizado mútuo 

entre tecnologias e corpos, como eles agem em co-criação, ou, segundo Varela e Maturana, 

em autopoiese. Como o processo de modulação descrito por Simondon se efetiva. Para que 

serviços como Tinder e Happn possam dar certo, é preciso que usuários com determinado 

perfil, vivendo em determinada sociedade, portadores de determinados valores estejam 

minimamente abertos a tais inovações. No capítulo II, foi mostrado como o capitalismo pós-

industrial funciona como tecido onde Sennett pensa a noção de caráter e a desvalorização dos 

compromissos a longo prazo em contraposição à valorização dos regimes de flexibilização 

das rotinas de trabalho que se estendem às próprias relações pessoais e familiares. Junto a 

Eva Illouz, foi visto também que a psicanálise e sua popularização juntamente com o 

feminismo e a ascensão social das caraterísticas historicamente definidas como femininas 

ajudaram a produzir um tipo de cultura classificada por Illouz como terapêutica, capaz de 

moldar as relações amorosas e os desejos dos amantes contemporâneos inclusive na 

apresentação de si feita nos sites de relacionamentos. Na comparação entre o sistema de 

correspondências usado por Kafka e o sistema de troca de mensagens do sistema digital, foi 

iniciado a abordagem das características técnicas diferenciadoras do sistema binário utilizado 

majoritariamente para comunicação atualmente. Esses são diagnósticos que ajudam a 
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construir as condições de possibilidade de serviços como Tinder, Happn, Poff entre tantos 

outros, mas não para por aí. Essas tecnologias não funcionam simplesmente como objetos, 

respondendo a estímulos dos usuários humanos. Assim como Benjamin analisou o papel de 

treinador sensorial que o cinema adquiriu no início do século XX, é possível pensar nas 

tecnologias digitais de comunicação - não apenas os aplicativos diretamente relacionados a 

encontros - como moduladores da experiência amorosa contemporânea.   

Sobre o poder de ação do Tinder, uma participante da pesquisa online relata:  

 

Ano passado terminei um namoro de muito tempo e fiquei muito triste, resolvi 

esquecer usando o Tinder. Nunca deu certo, só saí com um menino que acabou 

virando meu amigo e nada mais. Mas eu percebi como usar o Tinder me ajudava a 

flertar pessoalmente. Depois que passou essa época, eu observei que enquanto 

usava o Tinder tive a vida sexual/afetiva mais movimentada da história, muitos 

casos ao mesmo tempo e por mais de um eu estava apaixonada e envolvida 

emocionalmente, mas nenhum deles era do Tinder. Todos eu conheci pessoalmente 

e iniciei a relação com mais facilidade. [ relato anônimo enviado pelo questionário 

online].  

  

Outra participante relata situação semelhante: “Em uma época, eu saía com seis 

rapazes ao mesmo tempo, todos conhecidos no Tinder. Primeira vez que saía com mais de 

uma pessoa”. Situações como essas permitem começar a desenhar uma relação entre 

múltiplas conversas e ausência de vínculo/apego em contrapartida à possibilidade de 

experimentação sexual e afetiva a partir de arranjos não monogâmicos, que são 

hegemonicamente convencionados pela cultural Ocidental.  Não se trata de traçar uma 

relação causal, mas de evidenciar que há relação entre esses eventos. A possibilidade de 

conversar com diversas pessoas ao mesmo tempo e de vislumbrar possíveis relações com 

opções disponíveis facilita a iniciação de relações, sexuais e/ou afetivas, e também facilita o 

término e o afastamento das conexões, especialmente se a rede que produz sentido à essa 

relação for prioritariamente digital. Dito de outra forma, há uma relação íntima entre 

múltiplas opções de conversas com possibilidades de relacionamento e enfraquecimento do 

desejo de estabelecer vínculos. Ainda que laços fortes sejam estabelecidos, a possibilidade 

que eles se desfaçam com facilidade permanece.   

Esse ponto leva a outro, que é o modo como se lida com aquilo que poderia ser 

classificado como conflito até pouco tempo atrás. Para algumas pessoas, os términos de 

relacionamentos estão avançando no sentido de não envolver tanto desgaste emocional 

quanto para outras pessoas e em outras épocas. Para a moça que viajou a Nova York, bastou 

mensagens via Whatsapp para encerrar o namoro e estar livre para buscar outras pessoas 

também via aplicativo online.   
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Um dos comentários publicados no blog Relatos de uma Diva narra situação 

semelhante. A intenção de terminar o relacionamento por Whatsapp foi tomada justamente 

para evitar estar vulnerável26, situação que o contato físico promove, além de adiantar um 

acontecimento que parecia provável   

 

“Eu preferi que o término do meu namoro fosse por Whatsapp. Eu já tinha quase a 

certeza de que ia acontecer, e angústia de esperar até que nos víssemos já estava me 

matando. Pelo menos pude chorar tudo que quis, com toda a liberdade do meu 

quarto” [comentário publicado no blog].   

 

 Para evitar esse tipo de sofrimento particularmente recente, o Facebook está 

desenvolvendo uma ferramenta específica para casais que se separaram e desejam evitar o 

desconforto de continuar acompanhando a vida e a memória de seus ex-parceiros no ambiente 

digital. Trata-se de um filtro especial com foco nos “ex-relacionamentos”. Depois de ativado, 

não se recebe mais nenhuma notificação do outro e evita-se, assim, o desconforto de 

acompanhar a vida de alguém com quem não se deseja mais conviver.   

Sendo assim, o papel das “múltiplas mensagens”, que está diretamente relacionado e 

subordinado à questão anterior da “comunicação multimídia”, reforça o lugar da 

padronização da comunicação ao mesmo tempo em que facilita a desvinculação em função da 

possibilidade de visualização de múltiplas pessoas com quem se conversar e se relacionar. 

Para tornar o processo de desvinculação ainda mais fácil, os próprios sites e aplicativos de 

relacionamento oferecem ferramentas de bloqueio e de desvinculação. Quando não se opta 

por uma dessas opções, há ainda a alternativa que traz a próxima questão: pode-se 

simplesmente deixar de responder às mensagens do outro.  

  

4.1.3 Mensagem visualizada e não respondida  

 

Sem sombra de dúvidas, o maior desconforto presente no texto do blog, relatado nas 

entrevistas e confirmado no questionário online é aquele proveniente das mensagens que são 

visualizadas e não respondidas. Parte desse ponto já foi abordado no capítulo II, mas com 

                                                 

 
26 Amanda, entre tantas histórias intensas que contou na entrevista que durou mais de duas horas no 

Skype, falou sobre como agiu depois que terminou com seu noivo: “Eu já exclui o Facebook duas 

vezes. Depois criei outro para não manter amizade com as mesmas pessoas. Não voltei para o antigo, 

depois que terminei com meu ex-noivo, justamente para não ter lembrança nenhuma. Fotos antigas, 

fotos nas quais eu estava marcada...Assim não tenho relação nenhuma com ele. [relato da Amanda  

durante entrevista em profundidade]”  
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outro olhar. O interesse aqui é olhar para a intensidade de situações como essas em que a 

pessoa se vê à espera de uma resposta e os possíveis sentidos que podem estar sendo 

construídos com a vivência desses momentos.  

Juliana, durante nossa conversa na entrevista em profundidade, revela que tenta se 

segurar para não ficar pensando em mil motivos que podem levar alguém a não responder 

uma mensagem, por isso ela mesma se coloca no lugar do outro e pensa no que faria ela 

mesma não responder uma mensagem para não ficar neurótica.  

 

Eu até tirei algumas opções do meu Whatsapp para não ficar sabendo dessas coisas 

(quando a pessoa esteve online pela última vez). O azulzinho eu ainda vejo. Se a 

pessoa leu e não respondeu, eu ainda vejo. É um pouco angustiante esperar, mas eu 

espero porque eu me coloco como parâmetro. [relato da Juliana durante a entrevista 

em profundidade].  

  

 A intensidade do que se sente está ligada diretamente à importância que a pessoa tem 

para quem espera a resposta. Como está sendo trabalhada aqui a hipótese de que essa resposta 

seja equivalente à correspondência do amor, mais angustiante será a espera para aqueles que 

enxergam no outro a possibilidade de permanência, de vínculo, ainda que esse desejo não seja 

consciente. Evidentemente, esperar nunca é bom. Ninguém gosta de não ter uma resposta, 

mas a ausência de resposta dói proporcionalmente mais se ela vem de alguém por quem se 

tem interesse afetivo/sexual. A ausência de resposta é a ausência de interesse, em última 

instância. A resposta, por outro lado, traz o conforto de se sentir lembrado.  

  Felipe diz que tenta não se importar quando alguém não responde a uma mensagem 

que ele envia, porque acha que cobrança de todo tipo é ruim. “Quando eu comecei a perceber 

isso aí, eu comecei a pensar ‘não, meu, não tem por que ficar chateado porque não me 

respondeu, isso é um fato. ’ Só que isso é muito fácil fazer quando tu não tem interesse pela 

pessoa”.    

 Ele contou sobre um evento que aconteceu com ele em 2014 que desestabilizou suas 

emoções a ponto de ele não conseguir pensar em outra coisa.  

 

Teve uma menina com quem eu tava saindo e ela tinha terminado o namoro há 

pouco tempo. E aí ela tava super desencanada, queria curtir a vida e tal. E eu, 

‘beleza, tamo junto aí né, tamo querendo curtir a vida também’. Só que daí a gente 

saiu um final de semana e ela se mostrou interessada, muito mais do eu imaginava 

que ela estaria (ah, em determinado momento ela me encontrou com a mãe dela e 

me deu um beijo na frente da mãe dela, eu fiquei todo ‘puta merda, cara’). Aí 

durante a semana a gente foi se falando e aí eu queria convidar ela para sair de 

novo, mas aí pensei ‘ah, ela não quer coisa séria, então não posso também falar logo 

que quero sair com ela, já na segunda marcar alguma coisa para o fim de semana eu 

tô tirando a liberdade dela, vou assustar ela’. Daí eu fiquei angustiado pensando em 
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qual seria o melhor momento d’eu convidar ela para sair. Aí num dado momento a 

gente estava falando um bocado de abobrinha assim no Face e eu larguei assim: ‘ah, 

final de semana e tal…’ E aí ela não respondeu mais. Ficou em silêncio. Bah, daí eu 

atucanei né,  

‘puta..caralho… falei cedo demais, deveria ter falado na quinta, não na quarta’. E 

ela não respondeu mais...E eu pensava ‘puta merda, eu mando alguma coisa mais 

agora, eu mando alguma coisa além? ’ Aí que está, você começa a criar suposições 

na tua cabeça. A gente adora criar suposições. ‘Ah, ela não tá respondendo pra mim 

porque ela deve ter aberto a janela e fechado logo, daí ela não viu, então vou 

mandar outra pra ela’. ‘Não, mas eu acho que ela viu, só que...ah, ela deve tá com 

outro cara…” Você começa a supor um monte de coisa, né? E aquilo ali te faz mal 

para caralho, meu, tu fica...Meu, tu perde tardes e noites por causa disso, entendeu? 

Eu acho que a grande tristeza dos dois vezinhos azuis e não ter uma resposta é que 

tu fica confabulando na tua cabeça, entendeu? Criando milhares de realidades na tua 

cabeça, tentando simplificar aquilo ali, entendeu? [relato do Felipe durante a 

entrevista em profundidade].  

  

A menina não respondeu. Enquanto esperava a resposta e criava na sua mente mil 

motivos para justificar a falta, o corpo de Felipe reagia de modo negativo à situação, pois não 

era possível para ele se envolver em outras atividades sem parar de pensar em por que a 

menina não respondeu. Na tentativa de aprender a lidar com situações como essas, efêmeras, 

segundo ele, Felipe gravou um vídeo de si mesmo narrando o que estava acontecendo e 

mostrando para si como estava naquela situação. Esse vídeo serviu para que ele se visse em 

situações semelhantes futuramente e aprendesse a lidar com tais sentimentos.  

 Como se aprende a lidar com o sentimento provocado pela ausência de resposta a 

uma mensagem enviada a alguém querido? O que se deve aprender para lidar com essa 

situação? Rodrigo diz o que fez: “já aprendi a não ligar para isso. Estou me valorizando mais, 

é até clichê falar isso, mas é verdade”.  

 O psicólogo da Amanda receitou para ela um remédio para ansiedade chamado 

fluoxetina, que não é exclusivamente para a ansiedade proveniente do uso das redes sociais, 

mas que serve a esse fim também. Ela diz que informação demais a incomoda e o uso da 

fluoxetina ajuda a amenizar um pouco, mas que tem horas que ela não funciona.   

 

Hoje em dia eu tento não me prender muito nas redes sociais. O Whatsapp, por 

exemplo, eu excluí por um bom tempo, por 6 meses, porque eu me sentia agoniada. 

Eu ficava ansiosa quando mandava mensagem e quando eu precisava falar com as 

pessoas e elas não tinham a disponibilidade que eu precisava. Por mais que eu 

quisesse que isso não me ferisse, isso me feria. Isso me deixava mal. Então eu 

decidi que não teria mais contato por ali. [relato da Amanda durante a entrevista em 

profundidade].  

 

 

  Enquanto Felipe faz uso do próprio dispositivo tecnológico para iniciar uma espécie 

de auto-análise terapêutica de aprendizado sensível e Rodrigo busca simplesmente não ligar, 

reforçando para si mesmo seu valor, Amanda recorre à medicalização da ansiedade - não para 
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esse fim apenas. São estratégias de modulação da sensibilidade que buscam tornar o corpo 

resistente a esses eventos enquanto o próprio corpo não adquiriu ainda tal capacidade 

(considerando que talvez ele nunca adquira). Vale reafirmar que a intensidade dos afetos 

relacionados à ausência de respostas tem a ver com o interesse que se tem pela pessoa que não 

responde, assim como pela falta de segurança que a relação apresenta, e também pelo tipo de 

relação que se está vivendo. Em relacionamentos estáveis, se um dos parceiros não responde a 

uma mensagem, muitos motivos podem existir e não há por que pensar que a ausência de 

resposta põe em risco o interesse da pessoa. Há outras formas de “mensurar” o risco de perda 

do amor como curtidas e comentários em fotos e postagens de terceiros, por exemplo, e 

mensagens trocadas inbox com outras pessoas. Descoberta de traição, aliás, rendeu o segundo 

lugar em volume de relatos enviados pelo questionário online, atrás apenas de histórias de 

casais que se conheceram pela internet.  

Pessoas que estão vivendo relações indefinidas experimentam os acontecimentos 

relacionados à ação das tecnologias digitais de comunicação de modo mais intenso, pois ali 

nada foi ainda estabilizado, não há segurança emocional/social/cultural/de sentido, há a 

latência de afeto e presença. A incapacidade de ação pessoal diante do outro que é objeto de 

amor e diante das tecnologias de comunicação - antes apenas objeto - evidencia a capacidade 

de escape do afeto frente à racionalidade do sujeito moderno cartesiano, que perde seu poder 

justamente aí onde reconhece que nada pode fazer. Amanda tenta não sentir, mas sente. E 

porque sente, toma um antidepressivo para deixar de sentir de modo tão intenso, para que 

esse sentimento não atrapalhe sua produtividade cotidiana e suas próximas relações. Uma 

participante da pesquisa online revela: “Embora eu tente não fazer, ‘stalkeio’ meu namorado 

para saber quem curte suas postagens nas redes sociais (Facebook e Instagram) ”. Em um 

comentário feito no texto do blog, outra pessoa sugere uma solução:   

 

Penso que se não desejamos um relacionamento assim, devemos tentar mudar.  

Conheça e converse sim com a pessoa por mensagem no começo, depois vá para 

mensagens de voz… fale que está ocupada (o) e é mais fácil se falarem por 

telefone… quem sabe assim não fique algo mais pessoal… é só uma sugestão e se 

alguém conseguir por em pratica, por favor compartilhe o resultado! [comentário no 

blog Relatos de uma Diva]  

  

 Perceber a ação das tecnologias nas relações amorosas é algo totalmente novo. Sugerir que 

os humanos estão vulneráveis a elas e que manipulá-las resolveria parte dos problemas que 

acontecem hoje tira a centralidade dos acontecimentos da figura humana. O tipo de 

pensamento encontrado nos relatos que puxam a responsabilidade pelo estado atual dos 
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relacionamentos para as tecnologias de comunicação ajuda a afirmar mais uma vez o caráter 

material do amor. Embora aquilo que é classificado como cultural muitas vezes seja 

diminuído por aqueles que insistem na compreensão dualista das coisas do mundo, atribuindo 

ao natural a essência das coisas que devem ser resgatadas, reafirma-se aqui o caráter duplo 

afetivo/emocional do amor.   

 Se as tecnologias de comunicação estão participando da modulação da experiência do 

amor contemporâneo e questões como a possibilidade de conversar com múltiplas pessoas ao 

mesmo tempo e o comportamento de não responder mensagens enviadas e a possibilidade de 

manter relações via mensagens escritas fazem parte da experiência intensiva e desestruturada 

observada, como é possível pensar os sentidos em construção junto delas?  

 Se, como defendido anteriormente, a experiência contemporânea do amor está em 

estado de modulação e os relatos escolhidos aqui se referem a momentos de intensidade, 

como apontar caminhos possíveis de um amor que se desenha no tempo/espaço?  

Dito de outra forma, como se passa de um estado em que as coisas estão confusas, 

desconfortáveis, intensas ao estado da forma, da estabilização, da produção do sentido? Que 

experiência amorosa está em devir?  

  

 4.2  Repetição e indiferença  

  

A imagem de desgaste físico e mental em relação ao modo como os comportamentos 

se repetem nas relações não classificadas é recorrente nos depoimentos tanto do blog quanto 

das entrevistas em profundidade e do questionário online. A Amanda chegou a traçar uma 

analogia na conversa entre as relações que tem vivido e máquinas de embalar chocolate. O 

processo é o mesmo, diz ela. As últimas relações que teve se iniciaram pelo contato via 

internet ou se aprofundaram por ali, mesmo que conhecesse a pessoa fisicamente, e seguiram 

um script mecânico que só se diferenciava do meio para o fim. Ela se responsabiliza um 

pouco por fazer escolhas erradas. Agora, quer se tratar antes de encontrar um novo amor. Mas 

o interessante nessa metáfora da Amanda é a repetição comum a toda máquina que funciona 

num esquema de linha de produção, que foi o exemplo dado por ela - de uma máquina que 

embala chocolates.   

 “Repetir, repetir, até ficar diferente”, dizia Manoel de Barros. A repetição de 

intensidades educa o corpo sensivelmente. Como você se sente quando seu 

parceirx/pretendente visualiza sua mensagem e não responde? Ansioso, angustiado e 

chateado foram algumas das respostas mais citadas. Quantas mensagens lidas e não 
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respondidas são necessárias para se aprender a não mais sentir os efeitos de sua ausência? 

Indiferença foi a quarta resposta mais mencionada. O que se passa num corpo entre o 

momento em que se sofre pela falta de respostas, a confusão de sentimentos e o momento em 

que esse corpo se torna indiferente a esse estímulo?  

A partir do mote “Quero ser uma máquina”, de Warhol, como indicação de um sujeito 

em estado de choque imerso no universo das imagens e produtos em série, o historiador de 

arte Hal Foster observa o gosto do artista pela repetição que está presente inclusive em seus 

hábitos pessoais, como o almoço que era sempre o mesmo todos os dias. Trata-se de entrar no 

jogo para “revelar o automatismo e até o autismo desse processo”. O desejo de Warhol pelo 

mesmo, como ele diz, não essencialmente o mesmo, mas exatamente o mesmo, se justifica 

pelo poder que a repetição promove nos sentidos, já que “quanto mais você olha para a 

mesma coisa, mais o sentido escapa, e melhor e mais vazio você se sente” (Warhol apud 

Foster, p. 127). Nem afeto, nem emoção, indiferença.   

  

 

 

Figura11: (esq): Marilyn, 1964, de Andy Warhol e cartazes num muro do Rio de Janeiro, à 

direita.   

  

  

Esse ponto remete diretamente à análise que Georg Simmel faz da individualidade do 

habitante das metrópoles do início do século XX, em especial da modulação da sensibilidade 

que se dá no sujeito moderno, migrador do campo para as cidades na passagem do século. O 

ponto culminante do processo de intensificação dos estímulos nervosos é a atitude blasé, 

Fonte: internet.    
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recurso que é tanto efeito quanto artifício de sobrevivência para aqueles que passam pela 

alteração dos ritmos e dos estímulos sensoriais das grandes cidades.   

Simmel salienta uma questão que é de extrema importância para este trabalho e que 

ajuda a reforçar a validade do termo sensibilidade e a preferência por ele em contraponto ao 

termo sensorialidade. Não que ele faça essa distinção, mas quando o autor pontua que não se 

trata de pensar a atitude blasé como incapacidade de perceber e sim como a incapacidade de 

atribuir valor aos acontecimentos, fica clara a relação e a diferença entre essas duas 

produções. A sensorialidade diz respeito à capacidade que o aparato sensorial tem de 

perceber o mundo.  

Ela não é passível de modo algum, como afirma Pereira: “a sensorialidade trabalha não só 

como uma espécie de memória não consciente e corporal que ‘sabe’ o que significam para o 

corpo certos estímulos, como ‘sabe’, também, como atuar diante destes mesmos estímulos, 

conforme o contexto” (2006, p.98), mas não cabe a ela atribuir valor a essas percepções, isso 

é função da sensibilidade27. Assim sendo, a sensibilidade comporta também a sensorialidade, 

mas avança para um tipo de percepção valorativa, que é consciente no sentido de que se sabe 

que está acontecendo algo, mas não se sabe de onde vêm, como aquele saber surgiu e para 

que de fato ele serve. É o tipo de habilidade que se aprende com o corpo, com os sentidos, 

com o aparato sensorial, e se inscreve na relação indissociável entre corpo e espírito. Não 

existe um órgão da sensibilidade e nem apenas um sistema, seja nervoso ou sensorial, mas o 

conjunto que forma corpo e alma produzem esse saber capaz de guiar o ser humano no 

mundo.   

                                                 

 
27 Vinícius Andrade Pereira busca olhar para as modulações sensoriais que acontecem no cruzamento 

entre corpos e arranjos midiáticos também sob a perspectiva das teorias das materialidades da 

comunicação. Para tanto, propõe os termos sensorialidade e afetividade como alternativa de 

ultrapassagem da dicotomia forma x conteúdo comum nos estudos de comunicação. Enquanto 

sensorialidade é conceituada pelo autor como habilidades cognitivas e sinestésicas adquiridas 

culturalmente que tornam os corpos capazes de certas tarefas, afetividade é compreendida como o 

impulso que leva o corpo a alterar sua sensorialidade, como um julgamento à ação material sobre o 

aparato sensorial que permite que esse aparato seja alterado ou não.   

Cabe dizer que não foi por falta de coerência ou interesse que outros caminhos conceituais foram 

tomados neste trabalho, mas sim por considerarmos que as propostas de autores como Massumi, 
Gumbrecht e Bifo eram mais coerentes com o objeto de estudo em questão, a experiência do amor 

contemporâneo com foco em como as tecnologias digitais de comunicação. Entretanto, vale ressaltar, 

a matriz epistemológica de ambos estudos, do Prof. Dr. Vinícius Andrade Pereira (orientador desta 
pesquisa) e o da autora, se fundam no campo da teoria das materialidades da comunicação.      
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Quando sensibilidade está desgastada, quando se é indiferente ao outro, não quer dizer 

que os sentidos falharam, mas sim que o valor involuntário que se atribui a determinado 

objeto está desgastado, incapaz de provocar intensidade, afeto, presença.  

 

A essência da atitude blasé consiste no embotamento28 do poder de discriminar. Isto 

não significa que os objetos não sejam percebidos, como é o caso dos débeis 

mentais, mas antes que o significado e valores diferenciais das coisas, e daí as 

próprias coisas, são experimentados como destituídos de substância. (SIMMEL, 

1979, p. 16).  

  

Outro ponto que chama a atenção quando se trás Simmel para este debate é que ele 

está falando da atitude blasé que é efeito e produtora da relação do sujeito moderno com o 

ambiente das grandes cidades. O autor Ben Singer encerra o artigo “Modernidade, 

hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular”, que integra o livro “O cinema e a 

invenção da vida moderna” (2001), com uma provocação que salienta a incapacidade do 

sujeito contemporâneo de ser afetado pela mudança dos ritmos, pelos hiperestímulos, pela 

nova forma de perceber o tempo. Mas não dá para dizer que isso não acontece atualmente por 

indiferença. Não há sequer a percepção dos elementos que causavam desconforto ao habitante 

das metrópoles na passagem do século XIX para o século XX, porque os corpos atuais já 

adquiriram aquilo que, antes de Pierre Bourdieu, Marcel Mauss chamou de habitus.   

Num clássico texto do antropólogo intitulado “Noção de técnicas do corpo”, parte do 

livro “Sociologia e Antropologia”, de 1950, ele defende que os corpos passam por um 

processo de educação técnica desde que nascem. Por “técnica do corpo” o autor entende “as 

maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-

se de seu corpo” (MAUSS, 1974, p. 401).   

No decorrer do texto, Mauss apresenta uma série de exemplos de como cada 

sociedade ensina as técnicas que lhe são úteis, mudando não só de época em termos de tempo 

histórico, mas também de cultura. Num dos exemplos mencionados por ele quanto ao modo 

como sua atenção passou a observar esses fenômenos do corpo ele enfatiza como a marcha 

dos soldados franceses é diferente da marcha dos ingleses. O descompasso se tornou evidente 

nas tentativas de fazer como que ingleses marchassem no ritmo dos clarins e baterias 

franceses. “Um desastre. Aprenderam de outra forma”, afirma. Outros exemplos seguem pelo 

texto, como a observação de que um modo americano de andar se disseminava à sua época 

                                                 

 
28 Embotar no sentido de enfraquecer emoções.  
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entre os europeus por conta do cinema hollywoodiano ou até o surgimento de uma técnica do 

nado, que antes sequer existia.   

A palavra que melhor exprime esse modo de fazer determinadas coisas com o corpo, 

para Mauss, é “habitus”, em latim, porque essa palavra dá conta de avançar nas limitações 

psicológicas que outras palavras como “hábito”, do Francês”, podem sugerir. A ideia também 

se conecta à noção de “faculdade” de Aristóteles. O essencial para Mauss era dar conta de 

pensar esses processos de inscrição corporal não apenas em suas variações individuais, mas 

especialmente com “as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, os prestígios” 

(p. 404). O processo “educativo” pelo qual se adquire o “habitus” é precisamente material, 

como Mauss acrescenta: “É preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e 

individual, lá onde geralmente se vê apenas a alma e suas faculdades de repetição” (idem).   

Essas técnicas têm funções na vida social, servem ao princípio da ordem, no sentido 

da harmonia, e do exemplo, e a educação serve justamente para adaptar o corpo ao seu uso. O 

corpo é treinado para resistir àquilo que perturbaria a vida social e mental separando reações 

brutais, irrefletidas, inconscientes das isoladas, precisas, conscientes. “É graças à sociedade 

que há uma intervenção da consciência. Não é graças à inconsciência que há uma intervenção 

da sociedade. É graças à sociedade que há segurança e presteza dos movimentos, domínio do 

consciente sobre a emoção e o inconsciente” (MAUSS, 1974, p. 421). Aqui percebe-se que, 

embora o corpo seja trazido para o pensamento antropológico e sociológico, Mauss ainda o 

percebe como objeto subordinado à instância consciente da educação, que por meio das 

técnicas vai formatá-lo até que ele adquira as habilidades sociais desejadas que irão se tornar 

inconscientes. Embora parte dessa concepção seja útil para o trabalho que está sendo 

realizado aqui, é importante reafirmar o caráter ativo do corpo como produtor de realidades 

num processo de produção de conhecimento cuja pedagogia não se dá apenas de forma 

passiva. Ainda assim, suas considerações são pertinentes para este trabalho, especialmente no 

que se refere ao caráter adequador das técnicas corporais e ao processo que as torna 

imperceptíveis.   

Retornando a Simmel, cabe dizer que a indiferença desenvolvida no cotidiano das 

metrópoles funcionava dentro de um esquema de gradação das relações essencial para a 

organização de uma “vida de circulação ampliada”.  Ou seja, a escala de intensidade sensível 

das relações tinha direta relação com a quantidade de pessoas com as quais se mantinha 

algum tipo de contato e com a movimentação nos espaços públicos, o que promovia a 

valoração das relações conforme nuances sensíveis que iam da simpatia à antipatia, tendo a 

indiferença como ponto neutro. Mas o autor salienta que a indiferença não se tratava do 
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aspecto sensível mais importante, já que pela maioria das pessoas havia pelo menos um tipo 

de sensação distinta.   

O comportamento mental que o Simmel chama de “reserva” funcionava como o 

artifício relacional da modernidade para a autopreservação, dada a incapacidade do indivíduo 

moderno corresponder tanto aos estímulos sensoriais quanto às possibilidades de interação 

social das grandes cidades. Ao olhar para esse artifício relacional com os olhos do habitante 

da pequena cidade, os moradores das metrópoles pareceriam frios, distantes, indiferentes 

quando, na realidade, tratava-se do próprio modo de socialização da modernidade. Sendo 

assim, Simmel elege a antipatia como a sensação possibilitadora dos afastamentos e 

distanciamentos necessários para o tipo de vida das grandes cidades.  

O sociólogo encontra na “reserva” a garantia de algo classificado por ele como 

realmente novo, que é a noção de “liberdade pessoal”. De acordo com Simmel, essa medida 

se relaciona com uma das poucas “fórmulas gerais” de tendência de desenvolvimento da vida 

social que se configura como o estádio inicial das formações sociais: círculos pequenos que 

excluem círculos vizinhos, estranhos ou antagônicos em contrapartida à limitação vinculativa 

definidora dos limites da singularidade. Quando o grupo cresce, a unidade interior se afrouxa 

e os integrantes ganham mobilidade. Não cabe entrar em detalhes sobre toda a discussão de  

Simmel sobre o desenvolvimento dos “grupos sociais”, mas é importante ressaltar que a vida 

no campo promovia e era promovida por tipos de agrupamentos pautados por uma 

singularidade limitada em termos de mobilidade, o que se tornou impensável para o indivíduo 

moderno. Mas com os níveis altíssimos de gasto de energia, aumento quantitativo do esforço 

mental de significação e a crença na ilimitada capacidade de movimento da vida moderna, 

simpatia e antipatia aparecem como fenômenos singulares que tornam o indivíduo moderno 

apto a avaliar sensivelmente seus encontros.   

Mas então como pensar o tipo de fenômeno sensível particular da relação entre 

pessoas que já mantém relacionamentos afetivos/sexuais e o comportamento de não 

responder mensagens enviadas? Não se trata da antipatia da passagem do século XIX para o 

século XX, pois presume-se que, para iniciar uma relação de qualquer ordem de modo 

autônomo, é importante ao menos nutrir simpatia pela outra pessoa. Além disso, o ambiente 

contemporâneo não é mais aquele da passagem do século passado. São outras tecnologias de 

transporte e comunicação que impulsionam outras habilidades, outro regime de produção que 

impulsiona outros desafios, outros corpos que agem e são afetados por outros estímulos. Por 

isso, embora os conceitos usados por autores que pensam a modernidade sejam ainda 
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pertinentes, é importante salientar as diferenças de ambientes e de pessoas que se produzem 

mutuamente.   

Dito isso, é importante ressaltar que há então uma diferença fundamental na noção de 

atitude blasé diagnosticada por Simmel para a noção de indiferença que está sendo 

considerada aqui como sensação limite proveniente das repetitivas situações que provocam 

ansiedade, chateação e angústia no âmbito da experiência amorosa. Se a antipatia e a simpatia 

serviam para afastar ou aproximar pessoas, respectivamente, e a indiferença funcionava 

especialmente para lidar com a velocidade e o volume de informação das grandes cidades, 

como ressalta Walter Benjamin (1991), leitor de Simmel, sobre o comportamento que as 

pessoas das grandes cidades tinham de se olhar mutuamente por minutos sem dirigir a palavra 

umas às outras, é a repetição do movimento de aproximação e afastamento possibilitado pelas 

tecnologias de comunicação no âmbito das relações fragmentadas que promovem a 

indiferença contemporânea.   

  

Quer dizer que a indiferença se faz presente hoje nas relações que as próprias pessoas 

escolhem estabelecer com outras que julgam ou que julgavam há pouco tempo importantes, 

por quem nutriam o que Simmel chamaria de simpatia, relações que tinham valor, e que 

deixam de ter num curto espaço de tempo. Não se é indiferente apenas a estranhos no ônibus 

ou nas ruas, mas torna-se indiferente a pessoas que foram escolhidas para se iniciar e manter 

um relacionamento, ainda que num passar de dedos pela tela do smartphone.   

Se a metrópole e os meios de transporte/comunicação possibilitaram a circulação de 

muitas pessoas num mesmo espaço promovendo o “desvio de olhar” como reação automática 

do corpo quando os olhos se cruzam com os de um estranho, a contemporaneidade produz e é 

produzida por um ambiente que emerge do cruzamento de redes de comunicação on e offline 

formada por atores humanos e não-humanos que tem promovido a indiferença como o 

artifício sensível mais eficiente para lidar com o desconforto ainda latente das mensagens que 

são visualizadas e não respondidas. Como dar conta das múltiplas conversações/relações 

iniciadas e/ou continuadas por aplicativos de bate-papo e sites de redes sociais? As mesmas 

empresas oferecem alternativas automatizadas para ajudar na iniciação das relações: crush, 

match, charm29. E manutenção delas: like, emoticons, share30. Ou não: block, unfollow, 

                                                 

 
29 Essas três expressões dão nome aos recursos dos aplicativos de encontros Happn e Tinder. No 

Happn, Crush é usado para indicar interesse por uma pessoa e Charm é para chamar a atenção, função 

semelhante ao “super like” do Tinder que, além do like comum, útil para sinalizar interesse pela 
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unfriend, mute31 ou simplesmente ignorar. Na tentativa de dobrar esse automatismo, o 

aplicativo Once32 oferece apenas um macht por dia. Sapinho roxo com coroa de príncipe é o 

símbolo da empresa francesa que se esforça para resgatar o sentido de exclusividade ou, 

como diria Benjamin, a aura dos encontros amorosos como quem se sacode 

desesperadamente na parte funda da piscina, já que ali quase “não dá pé”. Mas essa piscina é 

outra, a mesma técnica de nado não funciona para a moderna tecnologia fazedora de ondas 

artificiais. O movimento é maquínico. A resposta também. É o robô que toma a atitude 

quando a covardia, a falta de tempo ou a indiferença não deixam agir.  É ele quem decide 

responder que a mensagem foi visualizada naquela hora e a pessoa não respondeu. Há quem 

diga que o silêncio já é uma resposta, mas para qual pergunta? O que o silêncio responde para 

“Oi, tudo bem?”? Desde quando não está tudo bem se ontem você curtiu a foto nova de 

perfil? Mas não é o silêncio que responde, é o sistema binário que, ao afirmar que a 

mensagem foi lida, tira a possibilidade do silêncio, da dúvida.  

“Será que ela não viu?”. Mas os algoritmos também não dizem que não foi respondida, 

afirmam apenas que foi lida. A ausência de resposta é o que conclui quem espera.      

A indiferença proveniente do comportamento recorrente de não ter uma mensagem 

respondida, ainda que visualizada, por sua vez, alimenta o círculo vicioso de não responder o 

outro, já que esse passa a ser considerado um comportamento comum, naturalizado. Mas, 

como visto nos depoimentos do capítulo II sobre “o outro sou eu”, em diversos momentos, 

                                                                                                                                                         

pessoa, oferece também a opção do “super like”, que serve para afirmar que há grande interesse pelo 

outro. Match é o nome dado para o resultado de um like ou super like bem-sucedido. Quando as duas 

pessoas clicam no coração no Tinder, acontece o match.  
30 O “like” do Facebook é frequentemente utilizado para demostrar interesse ao outro de modo menos 

direto. Não há consenso quanto ao uso desse recurso para esse fim, já que a opção de dar “like” nos 

conteúdos do Facebook não está diretamente relacionada ao flerte. Entretanto, ele pode ser tomado 

como indicativo de interesse em situações como “curtidas” frequentes em conteúdo que o outro 

publica, “likes” em fotos de perfil e fotos antigas. Do mesmo modo, deixar de curtir conteúdo da 

pessoa com quem se está relacionando ou com quem se quer relacionar é um forte indicativo de que 

não há mais tanto interesse. A participação da vida online, de modo geral, é percebido como um ponto 

importante nas relações atuais.  
31 Tratam-se das opções que todos os sites e aplicativos de relacionamento oferecem para desfazer a  

conexão com outra pessoa. Além de desfazer  “amizade”, é oferecida também a opção de bloquear o 

contato para que a pessoa não tenha acesso a qualquer conteúdo publicado pelo outro. Num episódio 

da série “Black Mirror” chamado “Natal” esse comportamento é levado ao extremo numa sociedade 

no futuro onde, além do bloqueio digital, é possível bloquear uma pessoa também fora da 

internet.Para assistir ao trailer do episódio, basta acessar ao canal da Channel 4 no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDFcTmdQqIc. Acessado em 11/02/2016.    
32 Sobre a inserção de humanos no “lugar” de algoritmos no processo de combinação de pares no 

aplicativo Once: http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/11/1712749-humanos-tomam-lugar-de-

algoritmos-emservicos- de-musica-e-paquera.shtml.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=TDFcTmdQqIc
https://www.youtube.com/watch?v=TDFcTmdQqIc
https://www.youtube.com/watch?v=TDFcTmdQqIc
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quem sofre com mensagens não respondidas também não responde às mensagens de outras 

pessoas. Às vezes não dá, não tem conexão, a bateria descarregou, está ocupado, está 

trabalhando, não está interessado. O problema maior está na importância que o outro tem, no 

interesse que se tem pelo outro. É nesse tipo de relação que a ansiedade, a angústia e a 

chateação estão mais presentes. Enquanto essas sensações forem sentidas é porque haverá 

ainda vislumbramento de possibilidades, agitação afetiva, movimento intensivo, potência de 

amor. Os sinais contraditórios relatados pelos entrevistados alimentam a contingência do 

amor, há vida ali onde o desconforto mora. Mas a repetição vai matando aos poucos, vai 

dizendo que não tem por que demorar ali se não há chance de amar, vai cansando, 

provocando esgotamento, produzindo regularidade, informação, sentido. E aí ideias como 

desapego, “viver o hoje”, “mobilidade sexual”, “fluxo amoroso” e falta de compromisso 

ganham força. Numa escala maior, o enfraquecimento do amor como sentimento ressoa com 

iniciativas como a biotecnologia anti-amor, que consiste na defesa que cientistas de Oxford, 

especialmente, fazem do uso de drogas para controlar os hormônios quando o sentimento 

provoca sofrimento ou risco para o amante. Antidepressivos já são usados em países como 

Israel para o controle da libido de jovens religiosos e pesquisas já foram realizadas com 

ratazanas que, após intervenção química, se tornaram desapegadas dos amantes33.  

A diferença que a repetição presente no fluxo constante de afastamento e aproximação 

promove é a indiferença que funciona num movimento duplo: em resposta à percepção de 

indiferença do outro e como comportamento já incorporado que denuncia a incapacidade de 

valoração que uma resposta tem no âmbito da comunicação entre pessoas que escolhem se 

relacionar de algum modo ainda nos dias de hoje. Isso quer dizer que a indiferença se torna 

desejada e, por isso, treinada como uma parte importante da estabilidade emocional mediante 

às incertezas da presença do outro cujas repetitivas ausências acabam confirmando seu estado 

de indiferença.   

No contexto da experiência amorosa mediada pelas tecnologias digitais de 

comunicação, a indiferença está sendo produzida nesta sociedade como a capacidade do 

                                                 

 
33 Essa questão faz parte dos interesses de estudos futuros da autora e já foi tema de dois artigos apresentados 

em eventos acadêmicos em 2015. São eles “A cura do amor: tecnologias de vigilância, controle e modulação dos 
afetos”, disponível aqui: http://medialabufrj.net/download/lavits2015-anais/10/4.Resumo65.pdf; e 
“Patologização do amor: tecnologias  de  cura  e  suas  medidas  de 
 normalidade”,  disponível  aqui: http://antropologiamn.blogspot.com.br/p/2015-mesa-8.html.  

 

http://medialabufrj.net/download/lavits2015-anais/10/4.Resumo65.pdf
http://medialabufrj.net/download/lavits2015-anais/10/4.Resumo65.pdf
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corpo não responder sensivelmente a um estímulo, que, neste caso, trata-se de uma 

mensagem.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

A metáfora é uma figura de linguagem utilizada para criar um sentido comum a duas 

situações. Trata-se de um lugar que, ao ser alimentado pelas potencialidades das partes, ganha 

um sentido particular no momento em que é proferida. Não representa uma coisa nem outra, 

inventa uma relação. A palavra vem do latim “meta” e “phora” que significam 

respectivamente “algo” “sem sentido”. Traduzida do grego, “metaphorá” quer dizer mudança.   

No livro “A invenção da cultura", publicado em 1975 e traduzido para o português em 

2010, o antropólogo norte-americano Roy Wagner apresenta um conceito de cultura que 

rompe com a tradição antropológica. Ele pensa cultura como simbolização, mas de duas 

maneiras distintas. Uma delas ele chama de convencional e a outra de diferenciante. A 

primeira opera no seio de um campo discursivo, agregando signos reconhecidos, promovendo 

padrões e rótulos. Dentro da lógica convencionalizante, os signos são arbitrários e promovem 

classificação. Assim, oposições como bom e mau, bonito e feio, por exemplo, se fazem 

presentes nesse tipo de simbolização. Como salienta Benites, “ o significado advindo de uma 

convenção é lexical, gramatical, expressa uma arbitrariedade” (2007, p. 118). Já a 

simbolização diferenciante constitui a outra face da simbolização convencional onde os 

símbolos não são externos àquilo que simbolizam. Wagner diz que, assim como na metáfora, 

a simbolização diferenciante inventa significados ao mesmo tempo em que contempla 

sentidos já existentes. A simbolização que opera por metáforas compõe a convenção, mas não 

se estabiliza aí, não diz sempre o mesmo, não é tautológica. Benites (2007) afirma que a 

metáfora põe os símbolos em relação, num processo em que estes representam apenas a si 

mesmos.  

A figura da metáfora ou da analogia, termos que Wagner mescla no texto, é cara ao 

antropólogo porque ela conforma a possibilidade inventiva da cultura na relação que acontece 

entre o antropólogo e os povos tradicionais. É justamente no trabalho de campo que o autor 

visualiza a problemática implicada na prática de tratar a “cultura” do nativo sob a “cultura” 

do Ocidente. A cultura funciona como um modo de objetificar o que está sendo vivido em 

campo. Só é possível fazer esse esforço de invenção a partir de um lugar que é a cultura de 

onde o antropólogo parte em confronto com o que se vivencia. Em outras palavras, o trabalho 

do antropólogo, para Wagner, é como o trabalho de um tradutor. É preciso conhecer a sua 
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própria língua para localizar as palavras/metáforas que podem conformar sentidos comuns 

entre dois idiomas/culturas.   

Dito isso, é importante registrar que o procedimento analógico precisa obedecer a três 

princípios, como salienta Goldman (2012): operar num campo de diferença, ou seja, com 

situações que não são habituais; colocar os termos da relação em posição de igualdade e a 

metáfora ou analogia em questão terá sempre que ser relacional e não uma premissa. Isso 

quer dizer que ela se construirá no processo de produção do conhecimento, o que vai 

caracterizar sua própria condição inventiva.  

Mas ele adverte que não se trata de inventar do nada, não é um trabalho de pura 

ficção, já que parte de uma efetiva e afetiva etnografia (este último no sentido dado por 

Jeanne Fravret Saada), mas também é ficção no sentido de que é necessário absorver dos 

outros elementos não objetivos que possam ser traduzidos para a cultura da qual o 

antropólogo faz parte34. Não se trata de um trabalho de desvendamento dos segredos 

obscuros, mas de criação de analogias que deem conta do contraste entre a “cultura” do 

etnógrafo e a “cultura” investigada.  

Outro ponto imprescindível que se deve destacar é o lugar de onde Wagner propõe um 

novo olhar e um novo uso para o conceito de cultura. É no trabalho de campo realizado com 

os Daribi da Nova Guiné, do fazer etnografia em outra cultura que não a sua, que o 

antropólogo utiliza as técnicas de produção de metáforas/analogias como processo de 

entendimento da “cultura” dos melanésios. Dito com outras palavras, a relação de choque do 

antropólogo com o grupo estudado e do grupo estudado com o antropólogo permite que o 

primeiro empreenda o árduo trabalho de invenção da cultura por meio de um diagnóstico das 

diferenças. Wagner salienta ainda que os nativos são antropólogos, de certa maneira, porque 

também buscam significar a cultura de quem chega para estudá-los fazendo o que ele chama 

de “antropologia reversa”. Não é necessário entrar em detalhes neste ponto, embora seja 

importante pontuar que aquele que sente o “choque cultural”, que estranha a diferença, já é, 

                                                 

 
34 É importante deixar claro que a proposta de pensar a metáfora como o ponto de emergência que se 

dá a partir da combinação e distinção de significados de duas “culturas” é apenas parte do complexo 

pensamento de Roy Wagner sobre antropologia. Mas que, por ora, é o que nos interessa. Cabe 

também ressaltar que o modo como Wagner encara seu papel como pesquisador e a própria 

“realidade” pesquisada faz parte da rede epistemológica priorizada nesta pesquisa. Também não se 

trata de negar a convenção para afirmar a invenção ou de criar um terceiro que contemple os dois 

numa dialética que resultaria em uma síntese. O próprio autor afirma que a invenção contempla a 

convenção, os dois constituem uma realidade que é única. Ultrapassar as dicotomias 

convencionalizadoras é o desafio que cabe à diferenciação, à invenção metafórica. Do mesmo modo 

que vivos nas concepções de sentido e presença, emoção e afeto etc.  
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por si só, um antropólogo - nos termos ocidentais. Mas é importante ressaltar também que o 

trabalho etnográfico de Wagner é claramente com uma cultura distinta da qual ele se 

inscreve. O deslocamento que ele faz é facilmente percebido e as diferenças são visíveis. Esse 

movimento não diminui o trabalho, pelo contrário, criar metáforas que deem conta de 

explicar uma cultura tão distinta da cultura de onde se vive é provavelmente o trabalho mais 

árduo de um antropólogo. Mas cabe perguntar: como é possível utilizar o princípio da 

simbolização inventiva ou, inventar uma cultura, que seja a mesma do pesquisador?   

A questão-chave que atravessa toda esta investigação diz respeito ao fato de que 

alguém por quem se tem interesse afetivo/sexual não responde ou demora a responder as 

mensagens que são enviadas. A espera por essa resposta atua na produção de uma série de 

sensações que geram ansiedade, chateação, aborrecimento, sentimento de rejeição e, em 

última instância, indiferença. Embora existam outros pontos importantes encontrados na 

pesquisa, a questão da mensagem visualizada e não respondida emergiu como um lugar 

carregado de intensidade onde foi possível refletir sobre a modulação da experiência 

amorosa. Cabe dizer também que não foi coincidência que esse lugar de intensidade tenha 

sido encontrado somente no decorrer da pesquisa e não definido a priori, assim como os 

próprios métodos de investigação. Outra referência importante é que todas as questões 

encontradas e abordadas no trabalho estão relacionadas entre si. Isso quer dizer que o que está 

sendo chamado de tríade do amor com as três grandes questões do desapego, da verdade e da 

insegurança de um amor não correspondido, embora não abordem diretamente a questão da 

materialidade, foram decisivas para se chegar à questão da modulação da experiência 

amorosa e seus três indicativos de modulação, que foram múltiplas conversas, comunicação 

multimídia e mensagem visualizada e não respondida. Essa última parece já ter sido 

contemplada na tríade. De certa forma, sim, mas há particularidades trabalhadas apenas 

quando se fala da experiência material do corpo em relação às tecnologias digitais. Fora isso, 

ela se repete porque carrega a dupla capacidade de sentido e de presença, além de funcionar 

como uma metáfora do processo de modulação da experiência amorosa.   

 A prática já recorrente de “visualizar e não responder” uma mensagem funciona 

como princípio criador da metáfora que permite inventar uma concepção de experiência de 

amor contemporânea inscrita numa cultura particular.   

Ainda assim, permanece o desafio de manter a metáfora como artifício criativo e 

mediador de culturas no processo de conhecer/inventar uma cultura que não seja a do outro, 

do selvagem, mas a mesma de quem inventa. Como já foi ressaltado, o antropólogo Roy 

Wagner trata de usar a metáfora e de pensar a simbolização inventiva entre duas culturas 
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distintas. Se a proposta desta pesquisa é pensar a modulação da experiência do amor 

contemporâneo, trata-se de pensar a nossa própria cultura ou a cultura do outro? Se não, que 

outro seria esse? E que cultura diferente seria essa?  

Se o princípio da antropologia é a comparação das culturas que se dá no diagnóstico 

da diferença e se está sendo tratada a questão da modulação da experiência do amor, noção 

que tem a ver com a passagem de um estado a outro, que estados ou que culturas seriam 

essas?   

Em primeiro lugar, sim, estão sendo consideradas culturas distintas. Quando se fala 

em modulação, o olhar se dá para a passagem de uma cultura a outra e a cultura, como afirma 

Wagner, é aquilo que acontece no tempo. A própria noção de que uma mensagem implica 

uma resposta está inscrita numa cultura de atenção, de cuidado com o outro e de 

compromisso que está se despedindo. Mais ainda se for levada em consideração 

especificamente as respostas às mensagens de pessoas pelas quais há simpatia, com as quais 

se escolhe relacionar, pessoas que despertam interesse afetivo/sexual.     

Mas, quando se fala em modulação, não se está comparando necessariamente passado 

e presente. Ou não apenas. Modulação tem a ver com processo, movimento, como a própria 

cultura. Uma temporalidade que atravessa épocas. Ontem, hoje e amanhã. Sendo assim, o 

questionamento é: como criar metáforas que deem conta de relacionar culturas que se 

diferenciam pela temporalidade, considerando o princípio da modulação e não da evolução, 

sendo essas temporalidades tão próximas? A aposta está na própria proposta de Roy Wagner, 

na invenção, na ficção ou, ainda, na fabulação.   

Entretanto, isso não quer dizer que os princípios científicos de investigação não 

devam ser perseguidos, porque devem e assim foram nesta pesquisa. Este trabalho foi 

dividido em quatro etapas: etnografia online como etapa inicial, entrevistas em profundidade, 

questionário online e mais o cruzamento dos resultados com as teorias pertinentes. Mas, ainda 

assim, as premissas científicas não dariam conta de inventar um futuro. O que se pode pensar 

a partir dos dados, mas além deles, não se trata de previsão científica, mas de fabulação. Está 

mais para trabalho de artista do que para cientista, como defende o antropólogo brasileiro 

Márcio Goldman (2012).   

Mas essa produção tem uma função específica que não é apenas artística. O 

antropólogo inventa a cultura para ordenar as coisas que são complexas e volumosas demais. 

Trata-se de dar uma forma ao caos, à complexidade, sem perder o movimento inerente a eles.   

Enquanto o antropólogo Roy Wagner inventa a cultura, que é dele e dos melanésios, a 

proposta aqui é inventar a nossa cultura mesma, uma cultura de relacionamento em 
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modulação que promove uma experiência de amor particularmente nova. A tentativa, como a 

própria proposta de Wagner, é estabelecer relação entre diferentes momentos, que promovem 

também diferentes modos de se relacionar e de amar e, por isso mesmo, culturas distintas que 

são inventadas no momento em que seu andamento é estranhado.   

O grupo pesquisado foi escolhido porque neles era possível perceber o incômodo com 

a mudança do modo como as relações amorosas acontecem. Se a invenção de uma cultura só 

acontece no choque e se todos, segundo Wagner, são ou podem ser antropólogos (desde que 

sejam capazes de sentir esse estranhamento), não só eu, como pesquisadora, como também as 

pessoas entrevistadas inventamos a cultura e a experiência contemporânea de amor.  

Sendo assim, há uma distância temporal que marca a diferença entre as culturas e os 

modos de se relacionar da modernidade para a contemporaneidade, ambas abarcadas pela 

cultura Ocidental.  

O que se observa em tudo que foi lido, ouvido e observado é que não se trata apenas 

de uma mudança de modos de comunicação ou de convenção social dos relacionamentos 

afetivos/sexuais, claro que há essas mudanças, mas elas não param por aí. Elas produzem a 

própria experiência de amor contemporâneo-de-amanhã. Trata-se, ainda, de um processo, 

algo que está em devir, pode ser que se atualize ou não, mas que apresenta fragmentos em 

cada notificação de mensagem recebida que é lida e não respondida.   

Relembrando que, quando se fala em amor, leva-se em consideração um ponto que 

não está inscrito na concepção de amor romântico nem no amor cristão, para citar os mais 

populares, mas sim naquilo que atravessa todos eles - ou todos os puderam ser investigados 

na pesquisa. De Afrodite à blogueira de Relatos de Uma Diva, passando por Nietzsche, 

Montaigne, Freud e Shakespeare, o amor como aquilo que desperta o desejo de enraizamento 

ontológico, como conceitua Simon May (2011), ou o movimento de construção de um lugar 

comum com o outro. Nesse sentido, a comunicação funciona como promotora e mantenedora 

do interesse dessa construção. Dado o valor e a facilidade de acesso que a comunicação tem 

nesta sociedade, estar disponível para se comunicar e escolher não se comunicar com o outro 

mina qualquer vislumbramento de enraizamento, de desejo de compromisso. Isso se 

intensifica ainda mais quando as possibilidades de conexão com outras pessoas julgadas 

interessantes se efetivam. A possibilidade de manter múltiplas conversas ao mesmo tempo 

contribui para a diluição do tempo de atenção que poderia ser dado a uma pessoa e altera o 

tipo de investimento emocional que anteriormente poderia ser depositado nessa possível 

relação.   

   

https://www.google.com.br/search?q=Nietzsche&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj4o7DG_pDLAhUGfpAKHSzyBSQQvwUIGigA
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Uma metáfora para o amor contemporâneo  

   

 “Visualizar e não responder” funciona como uma metáfora que denuncia a potencial 

perda da capacidade do corpo responder sensivelmente ao estímulo de uma mensagem, efeito 

e produtor de indiferença ao mesmo tempo em que evidencia a produção de uma 

sensibilidade que torna o corpo capaz de não responder aos estímulos da ausência da resposta, 

por hora, e à própria mensagem do outro, em algumas situações. Essa expressão funciona 

como uma metáfora interessante para pensar a experiência do amor contemporâneo porque 

ela correlaciona períodos históricos distintos e aponta para a modulação da sensibilidade 

relacionada ao amor. Isso por que, para uma relação acontecer, a comunicação é 

imprescindível. É nas trocas de mensagens -  independente do meio - que a manutenção da 

relação e dos sentimentos se dão. Se essa comunicação se torna repetidamente fragmentada 

com frequentes intervalos de ausência, ela promove sentimentos que colocam em dúvida o 

interesse do outro. Ao assumir um padrão de repetição, uma forma capaz de fazer com que a 

prática possa ser tomada como metáfora, ela ganha status normativo35.   

Se a metrópole e os meios de transporte e comunicação na passagem do século XIX 

para o século XX possibilitaram a circulação de muitas pessoas num mesmo espaço 

promovendo o “desvio de olhar”, lamentado por Walter Benjamin, como reação automática 

do corpo quando os olhos se cruzavam com os de um estranho, a contemporaneidade produz 

e é produzida por um ambiente que emerge do cruzamento de redes de comunicação on e 

offline formadas por atores humanos e não-humanos que têm promovido a indiferença como 

o artifício sensível mais eficiente para lidar com o desconforto ainda latente das mensagens 

que são visualizadas e não respondidas ou, mais ainda, com a falta de desejo e habilidade 

para iniciar e manter um relacionamento com compromisso.   

Voltar à nuvem de tags que mostra os sentimentos dos participantes da pesquisa via 

questionário online é importante neste momento. Há uma variação de intensidade que vai de 

sentimentos negativos como chateação, irritação, ansiedade e outros à indiferença. Não há 

resposta positiva para a pergunta “como você se sente quando seu parceiro/pretendente 

visualiza e não responde sua mensagem? ”, apenas uma variação comparativamente 

expressiva de sentimentos negativos à indiferença.  

  

                                                 

 
35 A expressão “visualizada e não respondida” já é popularmente utilizada para se referir a situações nas quais a 

ideia de indiferença está presente, ainda que não se trate de mensagens visualizadas e não respondidas. 
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Figura 12: Sentimentos correspondentes às mensagens visualizadas e não respondidas.  

 

  

Fonte: autora, com a ferramenta Wordle.com. 

 

 A fonte dos dados da nuvem de tags acima é a mesma da que foi mostrada no capítulo II. A diferença 

aqui é que foram filtradas apenas as 30 palavras mais repetidas do arquivo e organizadas verticalmente pela 

ferramenta usada na execução do gráfico. A intenção dessas alterações foi chamar a atenção para os sentimentos 

mais expressivos citados pelas pessoas que participaram do questionário online, com ênfase na tag “indiferente” 

que aparece em destaque semelhante às tags “ansiosx” e “chateadx”, indicando a expressividade de sua menção. 

A disposição das palavras, embora não obedeça nenhuma regra, serve para sinalizar simbolicamente a 

“indiferença” como limite sensível da experiência de ter a mensagem de uma pessoa querida “visualizada e não 

respondida”.  

Os relatos coletados durante todas as etapas qualitativas da pesquisa somados às 

perspectivas teóricas de autores que pensam fenômenos estéticos trazidos nesta pesquisa 

permitem defender a hipótese de que vivencia-se um momento importante de modulação da 
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sensibilidade relacionada ao modo como se ama e que essa alteração tem a ver especialmente 

com o modo como se usa e como se é usado pelas tecnologias digitais de comunicação nas 

relações.   

“Visualizada e não respondida” funciona como metáfora para pensar a concepção da 

experiência de amor contemporâneo porque ela relaciona a inconformação com o 

comportamento relapso de não responder uma mensagem, já que até então uma resposta era o 

que se esperava de um envio, ao mesmo tempo em que faz um diagnóstico atual de uma 

prática cada vez mais comum. Assim sendo, “visualizada e não respondida”, com os efeitos 

sensíveis e as especulações simbólicas que engloba, promove a indiferença, que está sendo 

compreendida aqui como a capacidade do corpo não responder sensivelmente a um estímulo. 

A indiferença proveniente desse tipo de experiência comporta-se como “sentimento” último, 

desejado ou não, por aqueles que sofrem ao não ter resposta daqueles que apreciam.   

Dessa forma, a metáfora que explica a experiência do amor contemporâneo é tanto 

efeito quanto produtora de indiferença. Isso por que “visualizar e não responder” uma 

mensagem, como visto nos capítulos anteriores, pode acontecer por alguns motivos, como 

estar ocupado para responder na hora em que ela foi enviada, esquecer de responder a 

mensagem porque se está fazendo outras coisas, não querer responder a mensagem por 

qualquer motivo, inclusive por falta de interesse na pessoa, enfim, motivos esses que são 

declarados como intencionais ou não. A partir desses primeiros exemplos, vislumbram-se 

outros nos quais a intenção é explícita, como esperar alguns momentos para responder o outro 

para não se mostrar tão disponível, deixar de responder em função de uma não resposta 

anterior e esforçar-se para não querer responder mensagens de alguém que frequentemente 

aparece e desaparece. Não há nesses exemplos, agrupados de acordo com relatos colhidos 

nesta pesquisa, uma clara separação entre a indiferença que promove e aquela que é efeito da 

ação de “visualizar e não responder”. Isso acontece porque uma pessoa que não responde à 

outra hoje pode já ter tido suas mensagens não respondidas anteriormente, pode simplesmente 

nunca ter tido o hábito de responder ou pode considerar “normal” não responder mensagens, 

por diversos motivos como os já listados acima, o que também se enquadra em um dos dois 

casos já abordados.  

Acontece que todos os pontos abordados nos capítulos anteriores contribuem para que 

“visualizar e não responder” seja uma prática cada vez mais comum que atua na produção de 

uma indiferença particularmente recente, que tem relação não com o desconhecido, com os 

numerosos transeuntes que passam pelas ruas das metrópoles como diagnosticou Simmel 

(1979) ao observar a atitude blasé como antídoto protetor inevitável aos estímulos das 
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grandes cidades, mas exatamente com aqueles com quem se escolhe iniciar e manter relações 

por algum tempo até que se decide individualmente deixar de manter e, então, parar de  

responder, provisoriamente ou não.   

Tornar-se indiferente tão rapidamente a pessoas com as quais se escolhe se relacionar, 

ainda que a partir de um deslizar de dedo no Tinder, é algo particularmente novo. Entretanto, 

há que se levar em consideração os pontos já abordados nos capítulos anteriores, como a 

possibilidade técnica que existe atualmente para conectar pessoas, a facilidade social/moral 

que se tem para comunicar a abertura para novos encontros, somada à facilidade técnica para 

marcar novos encontros, a facilidade técnica para iniciar e manter conversas com múltiplas 

pessoas ao mesmo tempo, somada à abertura social/moral para a existência de relações 

abertas e encontros casuais.   

O que a indiferença desejada e treinada pela e para a prática de “visualizar e não 

responder” denuncia, em última instância, é a possível capacidade de não acreditar na 

intensidade de uma relação a longo prazo. Falar “longo prazo” não significa delimitar tempo, 

mas sim a percepção e o desejo de duração de uma relação, que também não é o mesmo que 

falar do ideal romântico da eternidade. Longo prazo, como pontua Sennett (2006), está 

relacionado à noção de compromisso, com a crença de que há algo pelo qual ou por quem se 

deva caminhar em frente. Quando se sente amor por alguém, o desejo e a prática implicada na 

duração da relação são inerentes ao sentimento, ou, melhor, são o próprio sentimento. É claro 

que a prática, como diz Nietzsche, necessita de uma aprendizagem necessariamente material, 

que acontece no cotidiano da vida a dois. Mas a indiferença que é fruto do “visualizar e não 

responder” acaba por minar a capacidade sensível de desejar o compromisso antes mesmo 

que ele aconteça. A dispersão de atenção36 promovida pela possibilidade de múltiplos 

encontros e conversas, somadas à ascensão de valores como desapego, flexibilidade e 

movimento não apenas relacionados às relações amorosas, mas também às relações de 

trabalho, junto à crença de que é sempre possível encontrar alguém melhor (que encontra eco 

nas práticas de exibição de si em sites de redes sociais e a incorporação de conceitos da 

economia e do mercado na vida pessoal, como Illouz (2011) aponta em sua pesquisa) 

reduzem a possibilidade de desejar compromisso. É importante atentar que não se trata da 

                                                 

 
36 Que não tem origem no século XXI e não afeta e é produzida apenas pelo cruzamento 

das tecnologias com o amor, como brilhantemente mostram os estudos de Jonathan Crary 

“Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX” (tradução em português em 

2012). e, mais recentemente, “24/7: capitalismo tardio e os fins do sono” (2014).  
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incapacidade apenas de mantê-lo, mas de desejá-lo, por isso se trata de uma modulação tanto 

afetiva quanto emocional, tanto presencial quanto simbólica, tanto convencional quanto 

diferenciante. Trata-se de um corpo virtualmente incapaz de suportar relações a longo prazo, 

o que se sustenta por valores contemporâneos como desapego, mobilidade e flexibilidade, ao 

mesmo tempo em que se torna gradualmente capaz de manter múltiplas relações a curto prazo 

e expandem-se as possibilidades de busca. 

Mas quando se fala em indiferença ao amor e ao compromisso, conjuntamente, não se 

trata de afirmar que caminha-se para não haver mais namoros, casamentos ou que os 

estranhamentos explicitados pelo grupo pesquisado nesta pesquisa se estendem a toda e 

qualquer relação. Não seria correto afirmar isso porque o olhar se dá sobre o intervalo de 

incerteza que acreditava-se existir entre o “ficar” e o “namorar”, que atualmente passa a 

consistir ele mesmo em um tipo de relação que não visa futuro, compromisso, existe em si 

mesmo, sem duração, atualizando-se a cada encontro que acontece com a mesma incerteza do 

próximo.   

Essa categoria de relação ainda não ganhou um nome, podendo variar de “caso”, 

“pegação”, “rolo” ou, como há mulheres que nomeiam o homem com quem estão saindo, 

“pau amigo” (termo para o qual não há equivalente feminino). O importante aqui é ressaltar 

que ela perde seu status de intermediária e passa a existir como um modo próprio e cada vez 

mais comum de se relacionar com o outro.   

Outro ponto importante a ser destacado dessas relações fragmentadas é que elas 

acompanham o discurso da afirmação dos desejos individuais e da liberdade sexual como 

princípios que, embora tenham raízes progressistas com movimentos como o feminismo, 

podem - e frequentemente são - acopladas a modos de vida que reinventam os lugares da 

normatividade afetiva e sexual. Como visto com os sociólogos Eva Illouz (2011) e Richard 

Sennett (2006), partindo de lugares distintos, os modos de organização econômica e social 

são capazes de modular e de se modularem conforme as necessidades e os desejos que vão 

emergindo em cada tempo histórico. Dito com outras palavras, não há princípio libertário em 

si que seja maior em um arranjo afetivo-sexual do que em outro. Um namoro e um casamento 

com duas ou mais pessoas pode ser tão opressores quanto uma relação aberta sem 

compromisso. Historicamente, as relações monogâmicas vêm provando quanto elas podem 

ser opressoras, especialmente para as mulheres. Mas isso não quer dizer que as relações não-

monogâmicas também não possam ser. Ainda mais por que existem séculos de história da 

monogamia como regime hegemônico de relacionamento no Ocidente para refletir sobre suas 

práticas opressoras ou não, enquanto as práticas de outros tipos de relações ainda estão sendo 
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construídas lentamente. Não há como negar as contribuições do feminismo e dos movimentos 

artísticos e intelectuais para as experimentações afetivas e sexuais, sem as quais não 

existiriam os depoimentos (e as tecnologias) como os das mulheres que afirmam nesta 

pesquisa que acessam o Tinder quando querem simplesmente transar, por exemplo. 

Entretanto, não há como deixar de reconhecer como as relações fragmentadas ao invés de 

escaparem à lógica normativa acabam ocupando um lugar produzido especialmente para elas. 

Não se trata de defender apenas relações baseadas no compromisso, mas de alertar para o 

caráter não essencialmente libertário das relações sem compromisso. Mais uma vez vale 

recorrer ao que Sennett (2006) aponta sobre a flexibilização das jornadas de trabalho como 

oportunidade libertadora oferecida pelas empresas no âmbito do capitalismo pós-industrial 

em oposição à rotina podadora da liberdade individual. Há muitos aspectos positivos em 

trabalhar de casa, poder viajar durante a semana, receber um smartphone e um carro da 

empresa, mas há outros negativos também como ter que atender ao chefe a qualquer hora do 

dia e da noite, precisar cumprir tarefas e não mais um horário específico, o que dificulta a 

possibilidade de planejamento mais acertado etc. A rotina, por sua vez, tem também muitos 

aspectos negativos e alguns pontos positivos que em geral nós já conhecemos. Não cabe 

entrar em mais detalhes sobre as diferenças, mas registrar que nenhuma estrutura de trabalho 

ou arranjo amoroso-sexual será libertário ou melhor em si.  

O tipo de experiência estética proveniente dos encontros que podem se transformar 

em relações fragmentadas é justamente aquele que explica a experiência afetiva, segundo 

Massumi, como mostrado no capítulo III. Trata-se do desejo de experimentar a intensidade 

dos encontros sem a preocupação apressada de como esse encontro vai ganhar uma forma, 

porque quando se tem uma experiência tão intensa tudo que se quer é que ela não termine. 

Por isso, a crença comum não tão explícita, não tão falada, é de que é interessante não dar 

nome à relação proveniente do encontro intensivo para que essa intensidade não escape.   

De certa forma, a crença de que dar forma rompe com o caráter intensivo do encontro 

encontra sentido tanto nos textos de autores que pensam experiência estética, como Massumi, 

Gumbrecht e Bifo, quanto no de pesquisadores de neurociência, como Damásio, que já foram 

abordados no capítulo III. Seguindo essa linha de pensamento, a palavra namoro e tudo que 

ela comporta assim como a palavra amor e tudo que ela evoca, ditas para alguém com quem 

se está iniciando um relacionamento, conformariam a relação de uma maneira específica, 

delimitando as possibilidades de experimentação de sensações ao que um namoro quer dizer e 

ao que amor implica para as pessoas envolvidas na relação. Entretanto, é preciso recordar 

sobre o que Massumi chama de “autonomia do afeto” para salientar a capacidade desgarrada 
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que o afeto tem de emanar a partir de qualquer situação. Um encontro só é afetivo se ele 

acontece de modo intempestivo, de modo autônomo no sentido de não ser previsto, de não ser 

programado, de não ser produzido intencionalmente. O afeto simplesmente acontece, não de 

modo descolado da cultura, como já discutido anteriormente. Mas o que interessa ressaltar 

aqui é que tanto a formatação mais conservadora das relações que iniciam no “ficar” e 

assumem sua continuidade no “namorar” quanto as relações que permanecem tempo 

indeterminado na repetição do “ficar” e “apenas ficar” assumem formas estabilizadoras que 

matam a intensidade do encontro afetivo. O looping contínuo da relação com alguém que vez 

ou outra aparece com uma mensagem para marcar alguma coisa, ao invés de resguardar e de 

intensificar a sensação de presença do encontro, acaba por produzir indiferença com a 

repetição da forma que se transforma em hábito. Não há um mal a priori nisso, vale dizer, até 

por que não há mais obrigação moral ou social de que as relações sigam determinado ciclo 

como antes. Mas se uma das possibilidades vislumbradas por aqueles que temem o 

compromisso é a morte da intensidade dos encontros, vale registrar que o automatismo 

produzido pelas próprias relações fragmentadas age paulatinamente na morte dos encontros e 

isso acontece numa escala distribuída proporcionalmente compatível com o número de 

pessoas que se conhece, fica, se conversa e se deixa de responder. Sem contar que uma das 

características fundamentais do afeto é a limitação da sua duração, justamente por que ele não 

se inscreve narrativamente como a emoção, que comporta, por sua vez, a potencialidade da 

fixação do sentimento. Assim sendo, os encontros via Tinder de Tiago e os últimos 

relacionamentos de Amanda que começam e terminam quase sempre do mesmo jeito, que 

eles revelam não ser capazes de produzir diferença em suas vidas a ponto de alterar o curso 

das suas decisões e dos seus desejos, perdem cada vez mais intensidade cada vez que se 

repetem.  

  

 Múltiplas relações e não-monogamia  

  

Vale registrar que a problemática não se localiza necessariamente entre relações 

monogâmicas ou não-monogâmicas37. O foco de investigação desta pesquisa é estético, ou 

                                                 

 
37 Embora esta pesquisa não seja sobre a diferença da noção de compromisso entre relações 

monogâmicas e não-monogâmicas, vale registrar a experiência que eu, como pesquisadora, tive ao 
participar de encontros de um grupo de estudos/prática poliamorosa no Rio de Janeiro chamado 
“Amor Vivo Book Club”. O grupo de pessoas não acadêmicas e interessadas e/ou praticantes do 
poliamor e das relações abertas estudou em 2015 o livro chamado “Ethical Slut”, traduzido livremente 
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seja, é sobre a experiência sensível do corpo em cruzamento com as TDC em relação ao 

modo como se relaciona amorosamente. Quando se localiza esse ponto como o principal, é 

possível perceber que o que está em jogo é a noção de compromisso e o anestesiamento desse 

desejo nas relações com a produção de uma indiferença particularmente contemporânea que é 

efeito e produtora das técnicas e tecnologias de comunicação no âmbito digital. A indiferença 

que emerge com a metáfora “mensagem visualizada e não respondida” mina a possibilidade 

do desejo de se comprometer com o outro e coloca diretamente em risco a própria experiência 

de amor.   

Entretanto, as possibilidades de configuração das relações não-monogâmicas são úteis 

para refletir sobre a questão temporal e espacial. Em teoria, as relações fragmentadas 

abordadas nesta pesquisa poderiam ser classificadas como não-monogâmicas se assim os 

envolvidos assumissem que é o que desejam e como se veem. O que acontece é que não há 

uma definição do que se é e do que se deseja ser, talvez nem para as próprias pessoas 

envolvidas no relacionamento, o que pode, inclusive, deturpar a noção de compromisso 

restringido a algo que acontece apenas entre duas pessoas. Logo, monogamia e compromisso 

tornar-se-iam sinônimos. Mas outro ponto a ser aproveitado dessa discussão da não-

monogamia e das relações que não visam compromisso em conjunto com o uso que se faz das 

tecnologias digitais de comunicação é a crença de que é possível se relacionar com quantas 

pessoas desejar. A internet e as tecnologias digitais móveis, em especial, colaboram com a 

máxima defendida por adeptos do poliamor de que o amor é ilimitado e que, portanto, a 

monogamia e a escolha de amar apenas uma pessoa por determinado tempo seria limitadora 

das capacidades humanas afetivas e sexuais. A possibilidade de se manter conectado a 

centenas de pessoas, estabelecer múltiplas conversas em tempo real, atualizar informações 

instantaneamente e manter uma presença digital junto àqueles por quem há interesse ao 

mesmo tempo em que se consome informações do outro surge como a oportunidade que 

faltava para a realização do desejo da multiplicidade afetiva, agora com uma maneira prática 

                                                                                                                                                         

como “Ética promíscua”. Durante os encontros, eu, bastante descrente das possibilidades de se viver 
um relacionamento que fosse ao mesmo tempo aberto e ético com o outro e com os próprios 
sentimentos e desejos, me surpreendi com duas coisas em especial: primeiro o fato de pessoas que 
já têm relacionamentos abertos estarem buscando maneiras de viver relações éticas e segundo pela 
noção de compromisso que envolve não só a própria busca de um amar ético quanto os processos 
de estabelecimento de acordos, conversas entre os envolvidos nos relacionamentos, além do próprio 
desejo de manutenção das relações que já existem. Isso não quer dizer que as pessoas ali só 
desejem agregar outras pessoas aos relacionamentos que já existem e nem que não se relacionam 
“apenas” por desejo sexual, mas sim que o compromisso é um valor e uma experiência sensível 
presente também nas relações poliamorosas e abertas.   
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de gerenciamento38. Entretanto, há uma diferença substancial entre a possibilidade ilimitada 

do desejo e possibilidade ilimitada de viver relacionamentos, a não ser que eles aconteçam 

exclusivamente no ambiente digital e, ainda assim, que conformem um certo padrão para que 

se possa corresponder a todos de modo ágil39. O que acontece é mais uma vez o que as 

pessoas entrevistadas nesta pesquisa salientam: padronização. Se a internet possibilita a 

ampliação das fronteiras espaciais, o mesmo não acontece com o tempo. Multiplicar o espaço 

não significa flexibilizar o tempo. João, por exemplo, pode perfeitamente abrir 10 abas no 

Facebook para conversar com as 10 moças com as quais está saindo ou pelas quais está 

interessado, ou ambos os casos, enquanto está no trabalho ou a caminho de casa. Mas não é 

possível que João dedique naquele momento a mesma atenção para todas as moças com as 

quais está conversando. A não ser que o tempo e o conteúdo dedicado sejam padronizados 

para atender à demanda que João tem naquele momento, estratégia comum aos usuários do 

Tinder, por exemplo, como salientado pela Carla, que declarou que seu amigo iniciava cada 

manhã enviando o mesmo “bom dia” a todas às meninas do Tinder com quem mantinha 

contato.    

  

Tensões do amor  

  

                                                 

 
38 O site norte-americano The Daily Dot publicou em fevereiro de 2016 uma matéria sobre o 

uso do Google Calendar por pessoas que vivem relacionamentos não monogâmicos. Num 
primeiro momento, olhei para notícia com certo estranhamento. Pronta para criticar o 
caráter instrumental da necessidade de marcar numa agenda compartilhada os encontros 
amorosos, fui ler a matéria e o depoimento das pessoas que faziam uso da ferramenta. 
Além das pessoas que fazem uso da ferramenta afirmarem como essa tecnologia ajuda a 
organizar o dia a dia conjuntamente, elas ressaltam que estar na agenda dos parceiros é 
valioso por significar explicitamente que se trata de um compromisso comum. Se não 
houvesse compromisso, não haveria lugar ali para elas.A matéria está disponível neste link: 

http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/, Acesso em 11/03/2016.  
39 Essa discussão remete diretamente à cena em que Theodore se descobre sendo mais 

um entre as 7.860 pessoas por quem Samantha está apaixonada no filme Her. Na película, 

a personagem por quem o protagonista se apaixona é um sistema operacional cuja 

tecnologia se atualiza a tal ponto dela ser capaz de amar centenas de pessoas ao mesmo 

tempo. A diferença primordial da Samantha para nós, nesse sentido, é que ela além de 

amar é capaz também de se comunicar e, assim, manter uma relação com todas essas 

pessoas num nível de diferenciação que até agora o ser humano não é capaz. Vale 

lembrar, entretanto, que mesmo a Samantha deixa uma brecha no tempo de atenção que 

costumava dar a Theodore a partir da qual ele percebe que algo não vai mais tão bem 

quanto antes.   

http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/
http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/
http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/
http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/
http://www.dailydot.com/lifestyle/polyamorous-google-calendar/
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O que se evidencia na discussão acima é que a possibilidade de reafirmar a existência 

de duas instâncias que compõem a experiência de amor: ela é tanto afetiva quanto emocional, 

tanto presencial quanto simbólica, tanto sensível quanto inscrita narrativamente, tanto 

convencional quanto inventiva. Assim como Massumi fala da emoção como algo que passa 

pela organização linguística ascendendo à consciência e se inscrevendo narrativamente na 

cultura, Wagner fala da instância convencionalizante que age conforme aquilo que é 

entendido como cultura ou construído culturalmente. E outros autores trazidos aqui vão 

também recorrer a abordagens comparativas para explicitar o modo como se dá a relação com 

as coisas do mundo e como se produz conhecimento. Não é por coincidência que esses 

autores estão aqui, juntos, nesta pesquisa. Mas a questão é que não se vive num estado de 

intensidade contínuo, como já apontado anteriormente. Não se inventa coisas o tempo todo, 

sejam elas sensações, modos de vida ou relações. Há momentos nos quais a produção de 

formas é importante para a própria estabilidade necessária à vida. Por isso, quando se 

encontra alguém por quem se sente tamanha afeição, o desejo de continuidade dessa sensação 

se intensifica. Essa é uma das possíveis explicações para o amor e pelo desejo de entrar numa 

relação de compromisso onde se possa e se acredite prolongar as boas sensações e criar novas 

sensações de prazer com o outro que despertou a promessa de enraizamento ontológico, de 

lugar no mundo, como Simon May pontua.   

Acontece que, além do afeto, que é substancialmente temporário, para uma relação de 

compromisso acontecer são necessários acordos, entendimento comum de conceitos que 

fazem parte da relação, predisposição para construção de um caminho comum. Dito com 

outras palavras, nenhuma relação amorosa será intensiva a todo momento.   

Como abordado no capítulo I na concepção de territorialização e desterritorialização a 

partir de Deleuze e Guattari, o risco de estabilização, ou territorialização, em uma relação que 

perdura no tempo é inevitável. Ela vai entrar no campo da convenção em algum momento. A 

luta é para que ela não permaneça.   

Mas, por outro lado, não se deve crer que apenas aquilo que entra no regime da fala 

pode cair no limbo da convenção ou do simbólico e de todas as variações apresentadas aqui 

para designar a instância atualizada da intensidade. Quando Massumi menciona a emoção 

como aquilo organizado narrativamente e Bifo critica os automatismos produzidos na 

codificação da sensibilidade, eles estão falando em linguagem e não apenas em fala.  A 

linguagem, para além da fala, tem a ver com aquilo que é produzido pelos códigos comuns 

que emergem da relação comunicacional entre humanos e máquinas. Sendo assim, a repetição 

- não por que repete sempre o mesmo, mas por que produz sentido (e o esgota também) - é 
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capaz de gerar formas que são tão territorializantes ou mais do que as palavras. A narrativa 

sem palavras daqueles que optam por não definirem suas relações num impulso de resguardar 

a carga diferenciante de seus sentimentos e, assim, manter a intensidade de uma relação, 

podem cair na inevitável armadilha da forma como o outro que grita aos quatro cantos seu 

amor e publica diariamente fotografias apaixonadas no Facebook.     

Talvez uma das diferenças mais importantes seja o princípio diferenciante da relação. 

Não se começa já na convenção, não se declara logo de primeira todo o amor que se imagina 

que o outro queira ouvir. E aqui é importante reconhecer o receio de quem, por medo da 

convenção, se fecha ao amor. Por um lado, trata-se de um impulso de preservação dele 

mesmo como se, ao não declarar e não encarar uma relação de compromisso, ele sobreviveria 

mais, seria mais intenso e não entraria na prisão da convenção normativa. Por outro lado, 

permanece a visão de que o amor se trata de uma invenção social, na maioria das vezes 

atribuída ao romantismo, diga-se de passagem.   

Curioso é que ambas explicações bebem na fonte do mesmo movimento vitalista que 

influencia o romantismo, não como gênero literário, mas como movimento filosófico. A 

primeira justificativa inscrita mais fielmente nessa tradição de pensamento do que a segunda, 

que reflete muito mais a visão contemporânea e deturpada do que o romantismo foi. De certa 

forma, as afirmações não deixam de conter o que se pode chamar de verdade, ainda mais se 

for considerada a inclusão da palavra “amor” no vocabulário comum para se referir à relação 

afetiva e sexual entre pessoas a partir do século XIX.      

  

Outro amor, por favor  

  

Entretanto, mais importante do que salientar as instâncias que conjuntamente 

explicam o que é amor é apontar para o que está em jogo quando os autores requisitados nesta 

pesquisa afirmam como a dupla constituição dos fenômenos que investigam. Trata-se do 

esforço de romper com toda e qualquer dualidade, inclusive, e especialmente, a que se dá 

entre natureza e cultura.  

A defesa que Roy Wagner faz da invenção da cultura vai de encontro à concepção do 

“homem natural” em contraposição ao “homem cultural” a partir da qual a antropologia 

surgiu. Sendo assim, Wagner ultrapassa também a dicotomia entre inato e adquirido e aposta 

na criatividade atual como lugar de observação da significação que se dá tanto de modo 

convencional quanto diferenciante. Em outras palavras, por mais repetitivo que seja um ato 

de significação, ele não deixa de produzir diferença.  
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Dito isso, torna-se imprescindível revisitar o conceito de autopoiesis de Maturana e 

Varela com o objetivo de ressaltar o caráter auto-criativo dos sistemas vivos que são produtos 

e produtores de si continuamente, ainda que esse movimento não se destine a um objetivo 

específico senão a própria criação. Os sistemas autopoiéticos, segundo Humberto Maturana, 

são autônomos e dependentes ao mesmo tempo porque recolhem do ambiente os elementos 

que precisam para se auto-produzirem. Como defendem esses autores, é impossível 

compreender o funcionamento dos sistemas vivos a partir de uma perspectiva linear e binária, 

pois fazer isso significaria menosprezar as relações dinâmicas entre coisas e eventos que se 

cruzam no processo que dá emergência a determinado fenômeno.   

O que se buscou mostrar e agora defender neste trabalho a partir da exibição dos 

elementos encontrados na pesquisa é, primeiro, quão complexo é o processo de constituição e 

de modulação do amor e, segundo, a autonomia e a dependência que configuram o amor em 

relação ao ambiente do qual ele faz parte. Partindo da perspectiva das teorias das 

materialidades da comunicação, foi privilegiado o olhar sobre o ambiente midiático 

contemporâneo composto sobretudo por tecnologias digitais de comunicação na relação com 

um corpo que ama. Defendendo o amor em sua perspectiva material, não seria possível 

encontrar outro caminho que não o da relação entre corpo e tecnologia. Eliminando qualquer 

possibilidade de acusação determinista e por respeito à própria complexidade do fenômeno, 

foram trazidos elementos que compõem a experiência contemporânea do amor ainda que não 

tivessem relação direta com o objetivo do trabalho, mas que foram essenciais para 

compreender elementos da própria materialidade investigada.   

De acordo com a lógica trabalhada até agora e o esforço para ultrapassar as fronteiras 

da natureza e da cultura, faz sentido defender a ação das tecnologias sobre a experiência do 

amor como um dos elementos capazes de produzir modulações na sensibilidade do amante 

contemporâneo. Quando a percepção de ação das tecnologias está presente nas contestações 

de pessoas fora do ambiente científico, como mostrado nos inúmeros relatos trazidos aqui, há 

que se prestar atenção. Mas torna-se obrigatório destacar quando a percepção de que as 

tecnologias participam da modulação da sensibilidade aparece na fala de um dos 

entrevistados de modo a ultrapassar a dicotomia cultura x natureza como poucas vezes se faz 

no próprio meio acadêmico:  

Quando você está conversando com a pessoa que você tem interesse e ela tem 

interesse de volta, ela demonstra um certo entusiasmo, uma certa preocupação em te 

responder ou se o assunto acaba ela tenta puxar outro assunto.... Isso dá para sentir. 

E não é uma coisa que dá para ter uma teoria que a pessoa vai ler e vai aprender a 

identificar esses sinais. Eu acho que esses sinais você identifica com um pouco de 
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instinto. Não sei dizer qual sentimento, mas acho que instinto é uma palavra que 

explica bem. [Juliana em depoimento durante a entrevista em profundidade].  

  

O instinto é comumente atribuído àquilo que explica um impulso natural guiado por 

um estímulo inconsciente. Essa palavra aparece na fala da Juliana como a habilidade de sentir 

os sinais do outro pelo modo como esse outro se comunica via dispositivos digitais, 

comportamento que não pode ser dissociado da ideia de aprendizagem, de adquirido, o que, 

por sua vez, rompe com a premissa da natureza, já que se trata da necessidade de 

aprendizagem de uma habilidade sensível inegavelmente recente aprendida com um Outro 

que não é “humano”. Os algorítimos do Facebook e do Whatsapp são parceiros no 

ensinamento das novas habilidades sensíveis necessárias para as relações atuais e futuras.   

Vale ressaltar que o incômodo proveniente da não resposta consiste numa lembrança 

de resposta, de um corpo habituado a enviar e a receber retorno, de uma cultura de resposta 

que parece estar se despedindo. E assim acontece com o compromisso com o outro e, por 

ligação, com o amor. Sem resposta, sem compromisso, sem amor como se conhece até agora. 

É possível inventar um outro amor, claro. Talvez um amor que não dependa de resposta e de 

compromisso. A imaginação da pesquisadora que aqui escreve não é fértil o suficiente para 

imaginar um amor sem essas duas premissas. Essa memória transporta mais a um futuro 

distópico imaginado em 1932 pelo escritor de ficção científica Aldous Huxley.   

No “Admirável mundo novo” de Huxley, em 2540, não existem palavras como pai, 

mãe e família porque não existem, de fato, família, pai e mãe. Os 2 milhões de habitantes do 

planeta Terra são produzidos por uma biotecnologia que programa cidadãos com funções e 

lugares sociais predeterminados. Fabricados em laboratórios, os cidadãos que não mais 

nascem são condicionados na infância e na adolescência aos valores e comportamentos que 

cabem às suas castas. Na infância, as crianças aprendem coisas como se tornarem indiferentes 

à morte e exercitam a sexualidade por meio de jogos eróticos. O sexo, aliás, é liberado e 

estimulado nessa sociedade. O compromisso, por outro lado, por não ter uma função social 

comum - tendo em vista que as pessoas são produzidas em laboratórios - é abominável. É 

condenável sair repetidas vezes com a mesma pessoa. Amor entre pessoas não existe nessa 

sociedade. O amor se destina apenas a “Ford” (junção de Henri Ford, idealizador do sistema 

de linha de produção industrial, e Freud, criador da psicanálise), figura messiânica que 

aparece muitas vezes no lugar de Deus. A manutenção do condicionamento na vida adulta se 

dá com uma droga chamada soma, útil especialmente nos momentos em que a tristeza insiste 

em aparecer.   
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Lançado em 2013, o filme “The Congress”, inspirado no romance de ficção científica 

“Kongres Futurologiczny” (1971) de Stanisław Lem, conta a história de uma atriz que assina 

um contrato de 20 anos concedendo os direitos de uso de sua imagem para a criação de uma 

versão digital de si a uma produtora de Hollywood que estava inovando no mercado 

cinematográfico. Vinte anos depois, ao visitar a cidade surrealista onde o estúdio da 

produtora se encontra, Robin Wright, que interpreta a si mesma, adentra um mundo novo 

nada admirável por ela. Em Abrahama, as pessoas podem ser o que quiserem, inclusive os 

personagens mais famosos de Hollywood que, assim como ela, venderam suas imagens. Para 

se transformar no que quiser e sentir o que desejar, a produtora que se transformou em 

multinacional oferece uma droga que basta ser ingerida como um remédio para desconforto 

digestivo. Em segundos, a viagem química tem início.  

 

Figura 13: Frame do filme “The Congress” (2013).  

 

Fonte: divulgação internet.   

  

Em 2007, a antropóloga Helen Fisher sinalizou em uma palestra no TED sobre 

como o uso contínuo de antidepressivos poderia interferir negativamente na produção 

dos hormônios responsáveis pelo amor. A preocupação dela, em última instância, 

como declarou, era viver em um mundo em que as pessoas não fossem 

bioquimicamente capazes de amar40.   

Atualmente, existem pesquisadores da biotecnologia defendendo o 

desenvolvimento e o uso de uma droga capaz de curar o sofrimento do amor. 

                                                 

 
40 Para ver a palestra de Helen Fisher sobre o tema, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=x-

ewvCNguug. Acesso em 11/02/2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=x-ewvCNguug
https://www.youtube.com/watch?v=x-ewvCNguug
https://www.youtube.com/watch?v=x-ewvCNguug
https://www.youtube.com/watch?v=x-ewvCNguug
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Chamada de biotecnologia anti-amor pelos pesquisadores de Oxford, a droga que é 

discutida na perspectiva da cura poderá ser usada por aqueles que sofrem 

relacionamentos abusivos e não conseguem se separar dos parceiros, por aqueles que 

põe o parceiro em risco em função do ciúme, por exemplo, mas também há quem 

defenda o uso da droga quando o amor simplesmente causa sofrimento. Em um 

vídeo41 publicado no canal de Brian Earp no Youtube, o coordenador do centro de 

pesquisas em Oxford salienta que há casos em que os métodos tradicionais de lidar 

com o sofrimento podem não funcionar42. Um dos exemplos que Earp utiliza em seu 

vídeo sobre métodos tradicionais de lidar com o sofrimento do amor é a exclusão dos 

contatos da pessoa do telefone e a ação de deixar de acompanhar o amado nas redes 

sociais. Quando métodos como esses não derem certo, a droga aparece como uma boa 

alternativa para lidar com o sofrimento do amor.  

As ficções acima apontam dois caminhos: a primeira transfere a energia do 

amor carnal para “algo maior” como Ford, que pode ser Deus, Alá e suas variações. A 

segunda vai na contramão da primeira com o amor que emana de si mesmo 

condicionado pelo consumo. Ama-se a si mesmo na condição de que esse “si” possua 

determinado corpo, utilize determinados produtos, frequente determinados lugares. Se 

não, depressão.   

O que une essas duas ficções, além da inexistência da ideia de amor como 

ainda se vê hoje, é a possibilidade de anestesiar os sentimentos negativos com a 

ingestão de substâncias químicas, que não estão relacionadas diretamente ao amor em 

si, mas a qualquer experiência que denote fraqueza emocional e vulnerabilidade. Esse 

é o mesmo objetivo da não ficção de Oxford com a proposta da droga anti-amor: 

evitar o sofrimento. Esse também é o objetivo das pessoas que sofrem cotidianamente 

com as mensagens que são visualizadas e não respondidas. Mas, ao invés de uma 

                                                 

 
41 Disponível aqui: https://www.youtube.com/watch?v=iiwxDJkB-lM. Acessado em 11/03/2016.  
42 A discussão da droga anti-amor me remete diretamente à situação dos casais indianos de castas 

distintas que querem se casar e são proibidos por suas famílias de ficarem juntos. Imagino como uma 

droga como essa poderia ser “útil” tanto em países como a Índia e outros nos quais o “amor” precisa 

estar condicionado à religião, à moral e à estrutura econômica quanto em países neoliberais onde a 

individualidade, a produtividade e o máximo aproveitamento do tempo são urgentes. Para saber mais 

da luta indiana pelo amor, vale a pena conhecer a ong “Love Commandos” que conta com uma rede 

de voluntários que ajuda casais resgatados por eles a construírem uma nova vida em segurança: 

http://lovecommandos.org/. Acessado em 11/03/2016.   

https://www.youtube.com/watch?v=iiwxDJkB-lM
https://www.youtube.com/watch?v=iiwxDJkB-lM
https://www.youtube.com/watch?v=iiwxDJkB-lM
http://lovecommandos.org/
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droga, busca-se treinar a sensibilidade para tornar o corpo resistente à repetitivas 

percepções de indiferença.   

A indiferença como a metáfora-fim presente na expressão “visualizada e não 

respondida” é proveniente do uso cotidiano dos sistemas digitais de comunicação. 

Não é que a mensagem do outro não seja vista, ela é; por isso, é visualizada, mas 

trata-se de perceber o outro como número. Como dar conta de responder a 50 matchs 

do Tinder? O outro perde a singularidade, ou seja, torna-se indiferente. Mais um like, 

mais uma mensagem, mais um match, mais uma conversa iniciada, mais um e-mail, 

mais um charm, mais um.... Mais informação para uma sensibilidade saturada de 

informação, menos comunicação diferenciada43.  

Diante do exposto, resta questionar: será que o tipo de experiência amorosa 

que está sendo construída no âmbito desta sociedade põe em risco a própria 

capacidade produtora de singularidade do amor?    

Como seria uma sociedade na qual a indiferença constituiria o fundamento das 

relações afetivo-sexuais?    

Em suma, seria possível viver uma experiência amorosa tendo como base a 

indiferença?  

 

                                                 

 

  43 É importante salientar também que a indiferença não está apenas na ausência total de 

resposta, quando o outro deixa de responder a tudo. Ela está especialmente nos fluxos de ausência-

presença administrados conforme o desejo individual daquele que demonstra menos interesse na 

relação e que, por isso, de acordo com a primeira verdade do blog, tem mais poder.  
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  APÊNDICE A – Roteiro para entrevista   

  

- Apresentação pessoal  

- Apresentação pessoal do entrevistado: quem é, o que faz, se tem alguma religião, 

como chegou ao blog e ao texto, se costuma comentar em blogs, se está em um 

relacionamento, se concorda/discorda dos pontos colocados no texto atualmente.  

- Qual das “verdades” do texto o entrevistado mais se identifica?  

- Que tipo de situação retratada no texto já aconteceu com o entrevistado?  

- Como foi? Como se sentiu? Como se sente sobre isso atualmente?  

- Como se sente quando envia uma mensagem via whatsapp ou messenger e não 

recebe resposta?   

- No começo de 2015, o Google divulgou que a pergunta mais buscada em 2014 foi “o 

que é o amor?”. De acordo com suas palavras, desejos, experiências, o que é amor 

pra você?  

- Algo mais que queira falar?  

- Encerramento.  
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APÊNDICE B – Questionário pesquisa online.  

  

1 - Sexo  

Feminino, Masculino, Outro  

  

2 - Idade entre 18 e 25 anos entre 26 e 29 anos entre 30 e 35 anos entre 36 e 40 anos entre 

40 e 50 anos  

 mais de 50 anos  

  

3 - Orientação Sexual:  

Heterossexual  

Homossexual  

Bissexual  

  

4 - Que tipo de relacionamento você está vivendo atualmente?  

relação aberta 

relação poliamorosa 

"relacionamento 

sério" ficando apenas 

com uma pessoa 

ficando com várias 

pessoas  

não estou me relacionando com ninguém atualmente  

  

5 - Você planeja ou pensa no futuro dessa relação?  

Sim, pretendo continuar ficando com essa(s) pessoa(s), mas não penso em namorar ou 

casar  

Sim, pretendo namorar essa(s) pessoa(s)  

Sim, nós namoramos e pretendemos casar  

Nós já somos casados  

Não penso sobre isso  

Eu não pretendo namorar ou casar  

Eu pretendo namorar/casar, mas não com a(s) pessoa(s) com quem estou  

  

6 - A outra pessoa sabe dos seus planos/pensamentos?  

Sim  

Não  

Não porque ainda é cedo  

Não porque é uma decisão pessoal  

  

7- Assinale a frequência com a qual você e seu/sua parceiro(a)/pretendente…  

  

...falam ao telefone de 1 a 

3 vezes por dia de 4 a 8 

vezes por dia mais de 8 
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vezes por dia algumas 

vezes por semana 

algumas vezes por mês 

nunca  

raramente  

  

...falam pelo 

Whatsapp/similar de 1 a 3 

vezes por dia de 4 a 8 vezes 

por dia mais de 8 vezes por 

dia algumas vezes por 

semana algumas vezes por 

mês nunca  

raramente  

  

...falam pelo Facebook 

de 1 a 3 vezes por dia 

de 4 a 8 vezes por dia 

mais de 8 vezes por dia 

algumas vezes por 

semana algumas vezes 

por mês nunca 

raramente  

  

...trocam SMS de 1 a 3 

vezes por dia de 4 a 8 

vezes por dia mais de 8 

vezes por dia algumas 

vezes por semana 

algumas vezes por mês 

nunca  

raramente  

  

...trocam emails de 1 a 3 

vezes por dia de 4 a 8 

vezes por dia mais de 8 

vezes por dia algumas 

vezes por semana 

algumas vezes por mês 

nunca raramente  

  

...trocam cartas uma vez 

por dia algumas vezes ao 

dia algumas vezes por 

semana algumas vezes 

por mês algumas vezes 

por ano nunca  

raramente  
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...se encontram 

pessoalmente uma vez por 

dia algumas vezes ao dia 

algumas vezes por semana 

algumas vezes ao mês 

algumas vezes ao ano ainda 

não nos encontramos 

raramente  

  

8 - Você usa ou já usou algum aplicativo para buscar um relacionamento afetivo/sexual?* 

Sim. Não  

  

9 - Se sim, quais?  

Podem ser selecionadas várias opções  

Tinder  

Poff  

Par Perfeito  

Facebook (grupos, páginas, eventos, inbox etc.)  

Happn  

Whatsapp/similares  

Grindr  

Kicoff  

NowMe  

Outro  

  

10 - Assinale as opções a seguir de acordo com sua opinião:  

  

- Responder mensagens assim que leio/sempre que posso é uma forma de 

demonstrar que me interesso e me importo com a pessoa que enviou Concordo, 

Discordo, Indiferente  

  

  

- Enviar e responder mensagens com frequência e agilidade é uma forma de 

demonstrar interesse pela pessoa que gosto/pretendo ficar  

Concordo, Discordo, Indiferente  

  

- Eu perco o interesse por alguém que não me envia mensagens com frequência ou 

não responde as que eu envio com agilidade  

Concordo, Discordo, Indiferente  

  

- Entendo que, se a pessoa não me envia mensagens e/ou não responde com 

agilidade, não há interesse da parte dela em relação a mim  

Concordo, Discordo, Indiferente  

  

- Prefiro não saber quando a outra pessoa lê a mensagem que enviei Concordo, 

Discordo, Indiferente  
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- Gosto de saber se a pessoa por quem me interesso está online no  

Whatsapp/Messenger ou quando esteve pela última vez  

Concordo, Discordo, Indiferente  

  

11 - Como você se sente quando envia uma mensagem para seu/sua parceiro(a) e ele/ela 

visualiza e não responde/demora a responder? Responda em apenas uma palavra:  

  

12 - Para que tipo de situação delicada você já usou ou costuma usar aplicativos e sites de 

redes sociais em seu relacionamento (sexual/afetivo) ou possível relacionamento? 

Podem ser selecionadas várias opções término de relacionamento  

início de relacionamento (convites, flerte etc.) 

discutir relação  

nunca usei em situações delicadas  

Outro  

  

13 - Pode nos contar (se possível em detalhes) como foi essa experiência?  

  

14 - Assinale apenas as opções com as quais você CONCORDA:  

Podem ser selecionadas várias opções  

  

- os sites e os aplicativos de redes sociais aumentam as possibilidades de novos 

relacionamentos afetivos/sexuais  

- as redes sociais facilitam o “gerenciamento” de múltiplas relações amorosas/sexuais 

ao mesmo tempo  

- as redes sociais facilitam a abordagem sexual/afetiva de modo discreto  

- as redes sociais facilitam a descoberta de traições ou mentiras de 

parceirxs/pretendentes  

- fazer declarações amorosas nas redes sociais é uma forma importante de 

demonstrar sentimentos hoje em dia  

- mudar o status de relacionamento das redes sociais é importante para a relação  

- é possível perceber se uma pessoa está interessada afetiva/sexualmente apenas 

pelo comportamento dela nas redes sociais  

- redes sociais facilitam a traição  

- atualmente é mais difícil iniciar e manter um relacionamento afetivo do que há alguns 

anos  

- atualmente, parece que as pessoas não querem mais compromissos a longo prazo  

  

15 - Você tem algum caso pessoal para contar sobre como o Facebook, o Whatsapp ou o 

Tinder fazem ou fizeram parte da sua experiência amorosa? Lembre-se que as 

informações são de uso acadêmico e permanecerão anônimas.  

  

  

16 - Em 2014, a pergunta mais buscada no Google foi “o que é o amor?”. Agora, 

gostaríamos de saber de você, com as suas palavras, seus desejos, suas experiências. 

O que é o amor para você?*  

  

17 - Quer receber o resultado da pesquisa quando ela estiver pronta sem comprometer 

seu anonimato? Deixe apenas seu e-mail aqui:   


