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Resumo

O presente trabalho busca analisar como o aplicativo para dispositivos móveis Tinder, uma
rede  social  para  a  mediação  de  novos  encontros,  incorpora  indiretamente  elementos
constitutivos da dinâmica dos jogos. Buscar-se-á definir o que é o processo de ludificação
ou gamificação e apresentar alguns aspectos cognitivos e formadores dos jogos que podem
ser incorporados em ambientes de não-jogos. Também será exposto o processo de imersão a
partir  da obra do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi,  relacionando o conceito às novas
tecnologias digitais.
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Introdução

Johan Huizinga, em seu livro Homo Ludens (2000), afirma que os jogos são um

acontecimento anterior à própria cultura humana. Animais já se relacionavam através de

jogos e brincadeiras. O caráter lúdico, portanto, está presente há muito no mundo e faz parte

intrinsecamente  da  maneira  como nos socializamos.  Dessa forma,  aprimorar  aspectos  e

elementos  dos  jogos para  outras  categorias  da  vida parece ser  um caminho até  mesmo

natural de vivenciar e experimentar as situações. 

Ludificação  ou  gamificação consiste  exatamente  nesse  processo:  aprimorar  o

universo lúdico e as técnicas e elementos dos jogos em ambientes de não-jogos (HUNTER;

WERBACH,  2012;  ZICHERMANN;  CUNNINGHAM,  2011).  Esse  processo  tem  sido

largamente utilizado por  empresas  de  marketing  para  campanhas  de publicidade ou até

mesmo por setores de recursos humanos de empresas, no treinamento de seus funcionários.

Mas seu uso tem se expandido para outros ambientes, como, por exemplo, as redes sociais.

1 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense - UFF, email:
fernanda.costantino@gmail.com.

3  Professor do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense - UFF, email:
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No presente trabalho, iremos abordar o exemplo da plataforma Tinder, um aplicativo

para dispositivos eletrônicos que funciona na mediação de novos encontros. O programa

trabalha em conjunto com o Facebook, rede social da qual são retiradas os dados pessoais

de  cada  usuário.  Com  as  informações  obtidas  e  os  dados  de  localização  do  GPS  do

aparelho,  usuários  entram  em  contato  uns  com  os  outros  e  iniciam  uma  espécie  de

competição, onde o objetivo é se sobressair  e conseguir um número cada vez maior de

matches (match é  o  termo  utilizado  pelo  aplicativo  para  indicar  quando  dois  usuários

combinaram e gostaram um do outro reciprocamente).

No primeiro tópico, explicaremos no que consiste o processo de ludificação. Além

disso, serão expostas algumas definições do que são os jogos e as categorias propostas por

Caillois (1990) para classificá-los – Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx. Já no segundo tópico, será

abordado o processo de imersão, a partir do que Mihaly Csikszentmihalyi (2008) chama de

flow experience (experiência baseada em um fluxo ou fluidez). A imersão é um componente

indispensável para os jogos, no sentido de mobilizar e envolver seus jogadores de forma

fluida e prazerosa. De acordo com Csikszentmihalyi, uma experiência se torna ideal quando

o nível de dificuldade se encontra alinhado com as habilidades do seu executor, causando o

que chama de flow. Por fim, iremos relacionar todos os conceitos expostos com a dinâmica

do Tinder e a forma como os seus usuários se apropriam da experiência.

Ludificação e a incorporação de elementos constitutivos dos jogos

O processo de ludificação ou gamificação consiste no “uso de elementos de jogos e

técnicas de game-design em contextos de não-jogos” (HUNTER; WERBACH, 2012, p. 26,

tradução nossa). Para Zichermann e Cunningham (2011), um sistema gamificado é aquele

que coloca o usuário como jogador e se utiliza de estímulos intrínsecos dos jogos, como

competição ou cooperação, e extrínsecos, como pontuação e níveis, para sua formação. Em

resumo, para os autores,  gamificação  é o “processo de utilização de pensamento lúdico

(game-thinking)  e  de mecânicas  dos  jogos para  engajar  usuários  e  resolver  problemas”

(ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011, p. xiv, tradução nossa).

É necessário, portanto, definirmos o que são os jogos e apresentarmos alguns de

seus elementos constitutivos e algumas das dinâmicas estabelecidas para a categoria. Johan

Huizinga, em seu livro Homo Ludens, apresenta algumas características dos jogos e uma

primeira definição do que poderíamos considerar como tal:
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Numa  tentativa  de  resumir  as  características  formais  do  jogo,  poderíamos

considerá-lo  uma  atividade  livre,  conscientemente  tomada como "não-séria"  e

exterior à vida habitual, mas, ao mesmo tempo, capaz de absorver o jogador de

maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse

material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites

espaciais  e  temporais  próprios,  segundo  uma  certa  ordem  e  certas  regras.

Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem-se de segredo e

a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces

ou outros meios semelhantes. (HUIZINGA, 2000, p. 13)

Assim, jogos são atividades exercidas pela livre escolha de cada participante, que se

entrega a um jogo em busca de prazer e na tentativa de se desligar da vida cotidiana, pois,

como aponta Huizinga, o jogo se separa claramente do resto do mundo. Roger Caillois, em

seu livro Os Jogos e os Homens, também se refere a um espaço próprio para o jogo, que é

“essencialmente uma ocupação separada, cuidadosamente isolada do resto da existência, e

realizada, em geral, dentro de limites precisos de tempo e lugar” (CAILLOIS, 1990, p. 26).

Dessa maneira, os jogos deixam de fora as leis da vida diária e se regulam por meio de

regras próprias, que devem ser seguidas precisa e arbitrariamente. Caillois atenta para o fato

de que, além de regras, há alguns jogos que se regem pela ficção, como brincadeiras de faz

de conta, que não se desenvolvem diretamente por leis fixas e rígidas, mas sim pela ilusão.

Em resumo,  os  jogos  são  atividades  regulamentadas  e/ou  fictícias,  e  a  quebra  de  um

elemento ou de outro estabelece um problema para o seu funcionamento.

Além dos aspectos e definições previamente expostos, cabe ressaltar também outra

característica  dos  jogos  levantada  por  Caillois.  Ademais  de  uma  atividade  livre  e

circunscrita  em limites  precisos  de  tempo  e  espaço,  os  jogos  são  também incertos,  no

sentido de ser impossível determinar o seu desenrolar, “já que é obrigatoriamente deixada à

iniciativa do jogador uma certa liberdade na necessidade de inventar” (CAILLOIS, 1990, p.

29). Dessa forma, os jogos são empolgantes e tendem a criar uma atmosfera de excitação

em seus participantes. 

Classificados de maneira geral, levantaremos também as quatro categorias de jogos

propostas por Caillois: Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx. De acordo com o autor, são categorias

que reúnem jogos de naturezas distintas, baseadas em um princípio original que permeia

cada jogo, se diferenciando de outras classificações, que se baseiam apenas em aspectos

mais técnicos, como as ferramentas ou o local no qual são praticados (CAILLOIS, 1990).

Além dessas quatro categorias específicas, o autor também define duas categorias gerais,
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Paidia e  Ludus,  sendo  a  primeira  baseada  no  princípio  da  diversão,  improviso  e

despreocupação, enquanto que a segunda se baseia nas regras e na disciplina.

Independente de  Paidia ou  Ludus,  as subcategorias englobam jogos que tanto se

fazem através do improviso ou da disciplina. Na categoria Agôn, por exemplo, o princípio

norteador  é  a  competição.  “Há  todo  um grupo  de  jogos  que  aparece  sob  a  forma  de

competição,  ou seja,  como um combate em que a  igualdade  de oportunidades  é  criada

artificialmente para que os adversários se defrontem em condições ideias” (CAILLOIS,

1990, p. 34). Nessa atmosfera, o vencedor aparece como incontestavelmente o melhor em

determinada categoria de proezas – por exemplo, a rapidez, a memória ou a resistência.

Assim, de acordo com o autor, em Agôn, há os jogos não regulamentados, como corridas e

lutas que buscam testar apenas a habilidade dos participantes sem muitas normas, e aqueles

baseados estritamente em regras, como boxe, futebol e damas. 

Em paralelo à categoria  Agôn, encontramos a categoria  Alea, nome em latim para

um jogo de dados. Essa categoria se baseia na arbitrariedade do acaso, “numa decisão que

não depende do jogador, e na qual ele não poderia ter a menor das participações, e em que,

consequentemente, se trata mais de vencer o destino do que um adversário” (CAILLOIS,

1990, p. 36-37). Portanto, diferente da primeira categoria exposta, em Alea, há a negação do

esforço e das habilidades do jogador. Apesar das diferenças, há alguns jogos nos quais as

duas categorias estão combinadas, como é o caso do jogo de cartas ou o dominó, pois além

de depender da habilidade de cada jogador, também dependem da “sorte” da composição

das  mãos e  das  cartas  ou peças  que  serão  retiradas  em seguida.  Além disso,  nas  duas

categorias, há uma lei em comum: “a criação artificial entre os jogadores das condições de

igualdade absoluta que a realidade recusa aos homens” (idem, p. 39).

Esse escape da realidade também é encontrado na terceira  categoria,  a  Mimicry.

Nela,  os jogos se baseiam no que podemos chamar de faz de conta,  ou seja,  quando o

jogador faz crer a si próprio e aos outros que é outro sujeito, podendo inclusive criar novos

mundos e situações e fazer uso da mímica e do disfarce. É uma categoria que possui todas

as características dos jogos – liberdade, convenção, suspensão do real e espaço e tempo

delimitados – exceto pelo fato de não possuir regras imperativas. O jogo, nessa categoria, é

governado mais pela imaginação e por uma atmosfera fictícia. Por fim, temos a categoria

Ilinx:

Um último tipo de jogos associa aqueles que assentam na busca pela vertigem e

que  consistem  numa  tentativa  de  destruir,  por  um  instante,  a  estabilidade  da
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percepção e infligir à consciência lúcida uma espécie de volutuoso pânico. Em

todos  os  casos,  trata-se  de  atingir  uma  espécie  de  espasmo,  de  transe  ou  de

estonteamento  que  desvanece  a  realidade  com  uma  imensa  brusquidão.

(CAILLOIS, 1990, p. 43)

Assim,  alguns  exemplos  de  jogos  da  categoria  Ilinx são  as  piruetas  infantis,  o

carrossel, a valsa, o alpinismo e uma variedade de jogos radicais. O princípio norteador para

esse tipo de atividade é a vertigem e a sensação de perda de controle e grande êxtase. Para

finalizar,  cabe  ressaltar  que  a  grande  parte  dos  jogos  são  uma  combinação  entre  as

diferentes categorias propostas por Caillois. Ao se basear em princípios norteadores das

atividades  lúdicas,  o  autor  vai  além da simples  mecânica  e  técnica  e  busca  no próprio

pensamento o que define e caracteriza um jogo.

Alguns aspectos da imersão a partir da obra de Mihaly Csikszentmihalyi

A palavra  imersão  remete  à  palavra  mergulho.  Estar  imerso,  de  acordo  com o

dicionário online Michaelis (2016), é “fazer ficar ou ficar concentrado em; abismar(-se),

absorver(-se), engolfar(-se)”. Assim, imergir em uma atividade é como dar um mergulho e

entrar  em  um  estado  pleno  de  concentração  e  atenção.  O  psicólogo  Mihaly

Csikszentmihalyi,  em seu livro  Flow (2008),  narra  como se constituem as  experiências

perfeitas que atingem esse estado de imersão. O flow (fluxo ou fluidez) seria o equilíbrio

ideal entre o desafio proposto pela tarefa e a capacidade de seu realizador em procedê-la. 

Ler,  resolver  problemas  de  matemática,  decifrar  notas  musicais  ou  jogar  um

determinado tipo de jogo são atividades que exigem certas habilidades. Mas não só essas,

até o ato de socializar é também uma atividade que exige qualidades e ferramentas próprias

e que possui seus próprios desafios. Se uma pessoa não possui as qualidades certas para

determinada ação,  não  achará  a  atividade  desafiadora  e  permanecerá  em um estado de

apatia. Por outro lado, se suas habilidades são ainda insuficientes para concluir o desafio,

poderá causar ansiedade. O contrário também gera um resultado frustrante: se o desafio

aparece como simples demais para a capacidade daquela pessoa, ele levará ao tédio. “O

prazer  aparece  no  limite  entre  tédio  e  ansiedade,  quando  o  desafio  está  perfeitamente

equilibrado com a capacidade da pessoa para agir” (CSIKSZENTMIHALYI, 2008, p. 52,

tradução nossa).

Assim, para o autor, tais experiências ideais são aquelas que mantém o flow (fluxo

ou fluidez), ou seja, aquela que mantém um movimento contínuo de prazer. Dessa forma,
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tais experiências geram uma sensação de êxtase, ou seja, um mergulho em uma realidade

alternativa, fora da rotina da vida cotidiana (CSIKSZENTMIHALYI, 2008). 

Na existência cotidiana normal, nós somos pegos de surpresa por pensamentos e

preocupações  intrusos  e  indesejáveis  na  consciência.  Porque  a  maioria  dos

trabalhos e da vida doméstica, em geral, não possuem as demandas urgentes de

experiências  de  fluxo,  e  a  concentração  é  raramente  tão  intensa  para  que  as

preocupações  e  ansiedades  possam  ser  descartadas  automaticamente.

Consequentemente, o estado normal da mente envolve episódios inesperados e

frequentes  de  entropia  que  interferem com  o  bom  funcionamento  da  energia

psíquica. Esta é uma razão pela qual o fluxo melhora a qualidade da experiência:

a clara estrutura das demandas da atividade exercida impõem a ordem e excluem

a interferência de desordem na consciência. (CSIKSZENTMIHALYI, 2008, p. 58,

tradução nossa)

Portanto, o completo envolvimento em determinada atividade é possível pelo fato de

a mesma possuir demandas e objetivos claros e retornos imediatos ou previstos. Além disso,

tais experiências geram uma fusão entre a ação desempenhada e a consciência de quem a

desempenha. Os sujeitos,  normalmente,  estão tão envolvidos com o que fazem que não

possuem mais consciência de si mesmos como separados das ações que realizam (BROWN

e CAIRNS, 2004).  Há,  também, uma suspensão do tempo quando experimenta-se uma

experiência  baseada  no  flow –  o  tempo  presente  é  verdadeiramente  vivenciado,  sem

preocupações futuras ou passadas.

Em resumo, uma experiência que leva ao êxtase e à aniquilação da vida cotidiana

deve ser uma tarefa que fique no limite entre o fácil e o difícil para quem a desempenha.

Fácil o bastante para que ela seja realizada em uma fluidez prazerosa, e difícil o suficiente

para que seja desempenhada com certo desafio, capaz de ser resolvido por quem o vivencia.

Podemos facilmente relacionar o conceito de  flow proposto por Csikszentmihalyi com os

jogos, que estão a todo momento desafiando seus usuários e gerando prazer e suspensão do

cotidiano. Os jogos de videogame, por exemplo, trabalham muitas vezes com níveis e fases,

que vão se tornando mais difíceis a medida que os jogadores vão obtendo as habilidades

necessárias para determinado jogo.

A ludificação do Tinder e o processo de imersão dentro da plataforma

Também  podemos  relacionar  o  conceito  de  flow  a  aplicativos  e  programas  de

dispositivos eletrônicos móveis, como o caso do Tinder. O aplicativo funciona como um
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mediador de encontros, cruzando dados pessoais, obtidos a partir da rede social Facebook,

com a localização do usuário, obtida através do GPS do aparelho. A partir disso, o programa

sugere uma série  de outros  usuários  que possuem interesses  em comum e  que estejam

localizados próximos um do outro. O participante, então, sinaliza se gostou ou não da opção

sugerida e vai passando de usuário a usuário, sem saber se o outro também gostou ou não

dele. Apenas quando ambos se gostam, o aplicativo avisa “It's a match!” e os dois usuários

podem iniciar uma conversa. 

Podemos relacionar primeiro a questão do desafio e das habilidades necessárias para

sua execução. O grande desafio do Tinder pode ser considerado conseguir um match (uma

combinação entre os usuários). Para isso, é necessário que seu perfil seja atraente e que

você consiga, em poucas palavras e poucas imagens, surpreender o outro. Portanto, uma das

habilidades necessárias para vencer o desafio pode ser considerada o poder de persuasão e

encantamento, no sentido de que se deseja impressionar e convencer o outro a gostar do seu

perfil – e sinalizar isso através da interface do programa (o aplicativo disponibiliza duas

formas para tal: clicar em um botão em forma de coração ou deslizar o dedo em cima da

foto do usuário para a direita). Outra habilidade que podemos considerar necessária para o

êxito da tarefa é o senso certo de escolha, na medida em que, ao gostar ou não do outro

usuário, o participante pode tentar precipitar se ele será aceito de volta ou não. 

No  Tinder,  as  demandas  e  os  objetivos  são,  portanto,  claramente  conhecidos  e

expostos. Há uma interface simples e intuitiva, que exige alguns poucos movimentos das

mãos e que conduz o participante a fornecer uma resposta imediata. Os resultados também

são conhecidos e  esperados,  na medida em que o próprio programa sinaliza quando se

obteve o êxito. Podemos, assim, considerar que um dos principais objetivos do aplicativo é

conseguir o match, ou seja, receber a aprovação de outra pessoa que também foi aprovada

pelo usuário.

Dessa forma, se considerarmos o uso do aplicativo Tinder como um processo de

imersão no qual o flow ou a fluidez de seu uso se dá facilmente, é possível afirmar que o

programa oferece uma suspensão da vida cotidiana e uma experiência de êxtase, vivida

plenamente  no  tempo  presente.  O  que  importa,  enquanto  se  faz  uso  da  plataforma,  é

simplesmente estar ali presente, não perder nenhum detalhe que aparece na tela e realizar

boas escolhas entre as que estão sendo ofertadas. A dinâmica do Tinder privilegia a rapidez

e a facilidade com a qual é possível avaliar os perfis e iniciar um novo contato. Segundo
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dados do próprio desenvolvedor4, cada usuário utiliza o programa em média 11 vezes ao

dia,  permanecendo  conectado  por  sete  minutos  em cada  vez.  No  Brasil,  o  número  de

matches por dia é de um milhão, enquanto que os perfis são avaliados 100 milhões de vezes

por dia. Esses dados mostram que a plataforma pode ser, de certa forma, viciante e provocar

uma sensação de divertimento em quem a utiliza.

Além disso, a discrepância entre o número de avaliações de perfis para o número de

combinações entre eles mostra o quanto o aplicativo apresenta, de certa forma, um desafio

para a concretização de seu objetivo.  Se compararmos o Tinder aos conceitos de jogos

anteriormente  expostos,  podemos  afirmar  que  o  programa  se  assemelha  ao  que  Roger

Caillois (1990) afirma sobre a imprevisibilidade dos resultados esperados. Inicia-se a busca

no programa, na qual cada usuário sinaliza gostar ou não do outro, mas não se sabe qual

será o resultado, visto que a plataforma só informa quando o outro participante também

gostou do perfil. Portanto, há um certo mistério que pode, muitas vezes, ser empolgante e

fazer com que o aplicativo se assemelhe à sensação de estar em um jogo, no qual suas

habilidades são testadas e confrontadas com as habilidades de outros usuários.

Assim,  podemos também fazer  uma referência  ao que Caillois  caracteriza  como

Agôn, ou seja, os jogos baseados no princípio da competição. Diversas matérias em sites

jornalísticos e vídeos em canais do YouTube5 elaboram uma espécie de manual de como o

aplicativo deve ser usado e como conseguir um melhor desempenho na plataforma. Há

dicas de como se apresentar, como se destacar pelas fotos, o que escrever no perfil e quando

usar ou não algumas ferramentas disponíveis no programa, como o próprio like ou o super

like, que dribla o mistério inicialmente proposto pelo aplicativo e avisa ao outro usuário já

de antemão que recebeu uma aprovação. 

Em princípio,  essas  espécies  de  manuais  colocam o Tinder  na  categoria  Ludus,

aquela na qual os jogos funcionam a partir de regras e princípios arbitrários. No caso do

aplicativo, há algumas regras explícitas pelo próprio desenvolvedor da plataforma: o match

só acontece quando ambos os usuários clicam na opção gostar um do outro, o super like só

pode ser usado uma vez ao dia e cada usuário só pode escolher seis fotos para seu perfil e se

4 Estado de S. Paulo: http://link.estadao.com.br/noticias/geral,e-o-fim-da-rejeicao-diz-criador-do-
tinder,10000032648. Acessado em 12/07/2016.
5 Folha de São Paulo: http://blogdetec.blogfolha.uol.com.br/2013/10/09/site-reune-dicas-para-usar-o-tinder-
aplicativo-de-encontros/; M de Mulher: http://m.mdemulher.abril.com.br/amor-e-sexo/cosmopolitan-brasil/os-
9-mandamentos-da-paquera-bem-sucedida-no-tinder; Tec Mundo: http://www.tecmundo.com.br/apps/103185-
erro-10-dicas-dar-tinder.htm; Youtube – Vídeo “O que não fazer no Tinder”: https://www.youtube.com/watch?
v=02tnTw64l_g; Youtube – Vídeo “O segredo para pegar mulher no Tinder”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtESdoY_t7c; Youtube – Vídeo “Como iniciar uma conversa no Tinder”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uirp3q8RkXk  . Acessado em 12/07/2016.
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descrever em até 500 caracteres. Além dessas regras já preestabelecidas, os usuários criam

suas próprias regras em uma espécie de manual de conduta no programa. As reportagens e

vídeos expostos anteriormente são um exemplo. No texto do site M de Mulher, as dicas

aparecem em forma de mandamentos, que contém regras como, por exemplo, não usar fotos

da infância ou muito indiscretas e não errar na gramática ao escrever o perfil ou conversar

com o pretendente. Já na matéria do site TecMundo há, inclusive, a indicação de não se usar

cores  neutras  no  perfil,  pois  chamam  pouca  atenção  dos  outros  usuários  e,  em

consequência, gera menos matches.

Nesse ponto, podemos finalmente fazer a relação do Tinder com a categoria Agôn. O

sucesso no Tinder é caracterizado pela obtenção de um match, uma combinação com outro

usuário que também gostou do seu perfil. Para obter um like, ou seja, uma pessoa gostar do

seu perfil, é necessário que o mesmo se destaque entre os vários perfis que são visualizados

por dia. Portanto, é preciso fazer uso de recursos e habilidades que façam com que um

usuário ultrapasse o outro e seja notado. O desempenho de cada participante é qualificado a

partir da sua capacidade de se autorrepresentar e tornar seu perfil interessante.

Apesar disso, o programa também combina alguns aspectos da categoria  Alea, se

pensarmos na questão do acaso interferindo em quais usuários aparecerão como possíveis

pretendentes  e  quais  não  entrarão  na  lista.  Assim,  além  da  competência  do  próprio

participante em se destacar, também levaríamos em conta a “sorte” pela qual o aplicativo

aleatoriamente faz as combinações. A partir do momento em que os usuários que entrarão

em contato uns com outros não são, em princípio, a partir da escolha de cada um, mas sim

do próprio programa, esse fator também interfere na dinâmica e no percurso que a atividade

tomará.  A própria  ordem na  qual  os  participantes  aparecem acontece  a  partir  de  certa

“sorte”, o que pode contribuir para a formação ou não de novos contatos – por exemplo,

caso um usuário resolva ficar apenas cinco minutos no programa, ele irá ver apenas um

número reduzido de usuários, logo outros ficarão de antemão fora da “disputa”. 

Além das categorias expostas anteriormente, o Tinder também se utiliza de alguns

elementos da ordem Mimicry, se pensarmos em como são construídos os perfis e o quanto

de ficção há nesse processo. Como há o objetivo de impressionar o outro e, muitas vezes, de

iniciar uma relação amorosa, alguns usuários se utilizam dos recursos da plataforma para

criar uma outra persona, baseada nesses objetivos e no desejo de qual representação deseja

realizar. Assim, podemos considerar um jogo de faz de conta, no qual alguns aspectos da
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individualidade  serão  ocultados  ou  até  mesmo  toda  uma  nova  personalidade  será

construída. 

Por fim, o vídeo no YouTube “O que não fazer no Tinder” é um exemplo de como a

competição dentro do aplicativo tem ganhado contornos mais bem definidos e como sua

ludificação tem sido explicitada e a sua dinâmica ressignificada. No vídeo, dois amigos

iniciam um jogo utilizando a plataforma, baseado no princípio da competição, como um

deles mesmo afirma. No jogo criado pelos dois, um match alcançado vale um ponto, uma

resposta obtida vale mais um ponto e ganha quem obtiver o número maior de pontos no fim

da partida. Assim, há a dinâmica da pontuação e da avaliação dos jogadores a partir da

medição de uma categoria de proezas (CAILLOIS, 1990). Além disso, o jogo se dá em um

ambiente de espaço bem definido e em um espaço de tempo recortado, podendo assim

representar  uma  fuga  da  vida  cotidiana  e  caracterizar  a  experiência  como  lúdica  e

unicamente prazerosa.

Considerações finais

O exemplo exposto anteriormente é uma das formas como o Tinder se transforma

explicitamente em um jogo. Os usuários se reúnem em grupo, por livre escolha, definem

regras claras e que devem ser cumpridas arbitrariamente para a execução da tarefa. Mas,

para  além dessa ressignificação da  plataforma,  o  uso “tradicional”  do  aplicativo,  como

discorrido,  também  engloba  alguns  elementos  constitutivos  dos  jogos  e  o  pensamento

lúdico em sua execução.

Além disso,  a própria  interface do programa funciona como um  deck  de cartas,

formadas a partir do perfil de cada usuário. O próprio aplicativo faz menção a tal dinâmica:

há  uma  definição  pela  qual  o  usuário  pode  decidir  estar  ou  não  em descoberta  e,  na

explicação de como funciona essa opção,  o Tinder avisa que o perfil  não aparecerá na

“pilha de cartões”. A partir do momento que cada usuário analisa e gosta ou não do outro

usuário,  o “baralho” vai diminuindo graficamente,  e pode ou não encher em seguida,  a

depender se há pessoas dentro dos critérios nas redondezas. Caso não haja mais opções

disponíveis, o programa pede para que o usuário espere um pouco e o “jogo” é pausado por

algum tempo.

Cabe ressaltar também que a ludificação do Tinder se dá, muitas vezes, de forma

subjetiva. Cada usuário irá definir e elaborar sua forma de “jogá-lo”, criando suas próprias
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regras  e  o  ambiente  no  qual  acontecerá  a  competição.  Além  disso,  em  outros  níveis,

poderíamos  encontrar  outras  categorias  daquelas  propostas  por  Caillois  (2008)  na

plataforma Tinder. Portanto, o modo como cada usuário se apropria do aplicativo interfere

em como se dará o processo de ludificação.
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