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Tinder: as possibilidades de encontro 
 

O tempo dispendido online cresce ano a ano graças aos avanços 

tecnológicos e criação de novos processos de mediação que possibilitam o 

acesso a internet a partir de praticamente qualquer parte do mundo. Ao mesmo 

tempo que tais avanços nos possibilitam poupar tempo e podem ser encarados 

de forma positiva, paradoxalmente também aceleram e modificam algumas 

dinâmicas das relações interpessoais que naturalmente passariam por 

processos de amadurecimento antes de serem consumados. Essa é uma das 

premissas da teoria social proposta pelo sociólogo alemão Hartmut Rosa 

(2013), que observa três frentes que estimulam a aceleração social: 1) a 

tecnológica, 2) a social e 3) a do ritmo de vida. É nesse contexto de 

transformação que surgiu o aplicativo Tinder, um facilitador de encontros.  

Seu principal objeto é facilitar o relacionamento e encontro dos usuários, 

ou seja, sair do virtual para o real: a partir da busca online por pessoas que 

estejam geolocalizadas em um perímetro pré-determinado, o usuário seleciona 

as pessoas com as quais se identifica e/ou se interessa. A mediação acontece, 

inicialmente, por uma seleção de imagens que instiga o julgamento a partir das 
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aparências físicas explícitas pelas poses e contextos que os usuários 

costumam registrar. 

A mediação se inicia online, ainda no ambiente virtual do chat, ou troca 

de mensagens, quando duas pessoas interessadas selecionam-se 

mutualmente, caracterizando o match - um estímulo para que encontrem-se 

presencialmente. 

Sabemos que: 

 
o corpo sempre foi portador de cultura: posições e atitudes, vestiário e 
formas de pintá-lo, identificavam a etnia ou o grupo a que pertencia, 
mesmo que viajássemoas a outras paragens. Mas as tecnologias da 
comunicação  aumentaram a portabilidade cultural. (CANCLINI, 2008, 
p.43). 

 

 

Esta portabilidade identificada por Canclini (2008) implica nas 

modificações na forma de consumir informações. Por isso, entender a lógica do 

Tinder, os processos de significação dos usuários e as lógicas de escolhas a 

partir de uma imagem é um dos objetivos deste estudo. Ao falar sobre 

identidade, Canclini (2005) ressalta as necessidade de pertencimento – 

reconhecimento e aceitação social - dos indivíduos com seus pares. 

Ao longo deste artigo buscaremos destrinchar os processos que ocorrem 

nesse reconhecimento do outro e da construção dos personagens que 

cristalizam-se nos avatares (sequência de imagens disposta segundo a 

preferência do usuário e obtida a partir de um banco de imagens utilizado em 

outra plataforma, o Facebook). Para tanto, serão explicitadas características do 

imaginário que os usuários esperam consumir e que também projetam em seus 

avatares através de entrevistas em profundidade realizadas na cidade de São 

Paulo, no bairro Vila Madalena, durante o período da Copa do Mundo. 

Primo (2013, p.21) traz a discussão sobre a cultura de convergência 

como uma forma de interação do usuário nas diferentes mídias, tornando-o não 

só consumidor como o produtor de informações nos diferentes ambientes, em 

especial nos que dizem respeito à indústria do entretenimento. Esse fenômeno 

se repete na mediação do aplicativo Tinder: o usuário consome o produto do 

aplicativo – as possibilidades de relacionamentos – e também produz conteúdo 

através do seu próprio perfil, ancorando-se em lógicas de poder já 
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estabelecidas pelo imaginário que os usuários possuem sobre marcas, lugares, 

ambientes, entre outras possibilidades identificadas nos perfis analisados. 
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