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Resumo 

 
A popularização dos smartphones com acesso à internet sem fio, bluetooth e GPS, 
fomentou o desenvolvimento de novas formas de conexão entre as pessoas. Estes novos 
formatos mediados por aplicativos de relacionamentos vem transformando a experiência 
cotidiana dos encontros, em especial, do público gay. O Grindr é uma rede social que se 
utiliza de recursos de geolocalização com grande popularidade no Brasil. A partir do 
entendimento do consumo como processo social amplo (BARBOSA, 2006) e de 
performance como conjunto de representações (GOFFMAN, 1999), este artigo tem 
como objetivo analisar o consumo como performance a partir das narrativas de usuários 
do Grindr. Para tanto, este estudo exploratório contou com oito entrevistas em 
profundidade que trazem à tona questões de identidade, exposição e performance. 
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Introdução 

A popularização dos smartphones com acesso a rede de conexão de internet sem 

fio, bluetooth e GPS, fomentou o desenvolvimento de novas formas de conexão. Estes 

novos formatos mediados por aplicativos de relacionamentos vem transformando a 

experiência cotidiana dos encontros, em especial, do público gay. Atualmente, existem 

diversos aplicativos destinados a este nicho com funcionalidades semelhantes, dentre os 

quais os populares Grindr4, Scruff5 e Hornet6.  

Presente em mais de 190 países, segundo Andrighetto (2016), o Grindr é um 

aplicativo de relacionamento voltado para o público gay e bissexual que, ao integrar 

geolocalização e rede social, alcançou grande popularidade no Brasil nos últimos 5 

anos.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Cultura Digital do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bacharel em Publicidade e Propaganda pela Unisinos, email: cristopher.klein@gmail.com.  
3 Doutora em Ciências da Comunicação (Unisinos), Mestre em Administração (UFRGS), professora do Mestrado 
Profissional em Indústria Criativa na Universidade Feevale, email: rosanadesouza@feevale.br  
4 Disponível em: <https://www.grindr.com>. 
5 Disponível em: <https://www.scruff.com/pt/>.  
6 Disponível em: <http://love.hornetapp.com>.   
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De acordo com dados de novembro de 2012, o Brasil ocupava a 9ª posição em 

relação aos países que utilizavam o aplicativo, com 157 mil usuários, sendo as cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro as que mais usam o aplicativo no país (154 mil). Esses 

dados colocam o Brasil como líder da América do Sul na utilização do aplicativo 

(COUTO et al, 2013) e revelam, também, uma plataforma interessante para as marcas 

que buscam direcionar ações de marketing, merchandising e publicidade para nichos 

específicos a partir da utilização de recursos de geolocalização.  

No meio acadêmico, o aplicativo vem sendo objeto de problematização, 

principalmente, no campo da Antropologia e da Comunicação. No último caso, as 

pesquisas se referem a aspectos diversos relacionados à experiência de uso do Grindr, 

tais como a espetacularização do eu como traço da cultura digital (COUTO, et al, 2013), 

o aplicativo como parte de modos contemporâneos de sociabilidade (MARTINS 

FILHO, 2014; VASCONCELOS et al, 2017), o valor lúdico das práticas de busca de 

imagens corporais (BIANCHI, 2014), tecnologias de geolocalização e novas culturas de 

territorialidade presentes nos usos do Grindr (MAIA e BIANCHI, 2014), os sentidos 

circulantes nos discursos de apresentação do aplicativo (GROHMANN, 2016), além do 

alerta para a misoginia e a homofobia também presentes em redes geossociais 

homoafetivas (REZENDE e COTTO, 2015), entre outros. 

Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é contribuir para esta discussão ao 

analisar o consumo como performance a partir das narrativas de usuários do Grindr. 

Adota-se consumo no sentido de Barbosa (2006) como processo social amplo e 

performance como representação (GOFFMAN, 1999). Para tanto, parte-se de uma 

pesquisa de natureza exploratória com entrevistas em profundidade com oito usuários 

do aplicativo, realizadas em maio de 2016. Busca-se, a partir destas narrativas, observar 

de que forma os usuários percebem os próprios modos de consumo e performatização 

nesta rede. Na primeira parte do artigo são abordadas as práticas de consumo e 

discutidos os conceitos de performance e identidade. Na sequência, discute-se a questão 

da ubiquidade e da mobilidade para aplicativos de relacionamentos a partir dos aportes 

de Santaella (2013) e Lemos (2013). A partir daí, o objeto empírico Grindr é 

apresentado, juntamente com os principais resultados do estudo e considerações finais 

com menção a futuras pesquisas. 

Identidade, performance e consumo 
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A perspectiva adotada neste trabalho concebe consumo de forma ampla, para 

além da aquisição de bens, enquanto parte de um processo de formação da identidade do 

sujeito. Assim, entende-se consumo no sentido proposto por Barbosa (2006, p. 26), 

como processo social ligado a “[...] múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a 

diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo social 

percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido e identidades...”.  

Em outras palavras, o eu contemporâneo ou pós-moderno, ao usufruir produtos 

ofertados dentro na sociedade de consumo, está fazendo uma possível recriação de si 

próprio: “o consumismo é fundamental para o processo pelo qual os indivíduos 

confirmam ou até criam a sua identidade” (BARBOSA e CAMPBELL, 2009, p. 51).  

Nesse sentido, como sugere Ehrenberg (2010 apud Montardo e Silva, 2014), a 

noção de identidade como traço herdado é insatisfatória para realizar atribuições de 

status ou visibilidade social. O mesmo autor estabelece uma relação entre a visibilidade 

social e a identidade pessoal, bem como entre a visibilidade social e autenticidade. 

Entende-se identidade, assim, como socialmente arquitetada e baseada nas intervenções 

de um contexto, estando submetida a diferentes interpretações dos sujeitos.  

Segundo Freitas (2014, apud SCHECHNER, 2006), a palavra “performance” 

possui vários significados. Na utilização comum, o termo pode equivaler a 

“desempenho” que faz referência a êxito ou eficiência na execução de uma ação/tarefa, 

seja ela qual for, de cunho técnico, artístico, profissional e podendo até ser sexual. 

Ainda de acordo com Freitas, a performance tem como sua principal marca o fato de 

engendrar um comportamento restaurado, isto é, serão sempre ações que não são novas. 

Isso significa que há um planejamento/preparação antes de que essa ação ocorra. 

Enquanto produtor de sentidos e identidades, o consumo pode ser relacionado à 

noção de performance e observado no contexto de uso das plataformas digitais. 

Performar diz respeito ao ato de chamar a atenção para si, à exposição e à exibição. 

Mais do que isso, para Schechner (2006, p. 2), a performance faz parte de um 

continuum de ações humanas visando à representação de papéis sociais, profissionais, 

de gênero, entre outros. Schechner (2006) salienta, ainda, que há uma cooperação entre 

a internet e a mídia para que se possa viver “sequências de performances conectadas”, 

isso porque elas são capazes de criar e imitar ocasiões sociais.  
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Já Goffman (1999) faz alusão à teatralidade, trazendo a noção de representação 

para o entendimento de performance. O sujeito pode tanto fazer uma representação de si 

mesmo, quanto de outros: 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 
observadores que levem a sério a impressão sustentada perante a eles. Pede-
lhes para acreditarem que o personagem que veem no momento possui os 
atributos que aparenta possuir, que o papel que representa terá consequências 
implicitamente pretendidas por ele e que, de um modo geral, as coisas são o 
que parecem ser (GOFFMAN, 1999, p. 25). 

A ideia de performance como representação traz consigo, assim, os anseios e 

expectativas de quem representa um papel, bem como questões relacionadas à própria 

relação entre a “plateia” e o “outro” (GOFFMAN, 1999). Seguindo-se nesta linha, 

percebe-se nessa interação entre “quem representa”, “o outro” e “a plateia” que quem 

representa está preocupado com as impressões que podem ser causadas em quem está 

observando sua atuação. Isso se deve às expectativas alimentadas por quem representa. 

Esta relação entre consumo e performance, em especial, no ambiente on-line, é bem 

articulada por Montardo (2013, p. 480) quando diz que “[...] as questões de consumo 

podem ser consideradas objetos dessa representação na vida social on ou off-line, sendo 

mais facilmente controladas em sites de redes sociais [...]”.  

Este maior controle das representações de sociabilidade em sites de redes sociais 

pode ter relação com as especificidades deste tipo de contexto, na medida em que é 

possível escolher a melhor forma de se comunicar, bem como as informações que serão 

visibilizadas e aquelas que não serão. É necessário entender, dessa forma, a presença 

dos sites de redes sociais em suas diversas configurações e propósitos enquanto 

inseridos no contexto de mobilidade e ubiquidade dos meios digitais. 

Aplicativos de relacionamento no contexto de mobilidade  

Na última década, acompanhamos a significativa reorganização na participação 

de mercado dos chamados “dispositivos inteligentes conectados”7, com intenso 

crescimento dos dispositivos móveis (tablets e smartphones) e diminuição da 

participação dos PCs (desktops ou portáteis), em nível global (SOUZA, 2014). O 

crescimento da demanda e alcance de uma maturidade para dispositivos móveis nos 

diferentes mercados, dentre eles, o Brasil, é essencial para a concretização de ofertas 

mais variadas de aplicativos que se apoiam na ideia de ubiquidade e conectividade. 

                                                
7 O International Data Corporation (IDC) refere-se aos computadores pessoais (PCs) desktop, computadores pessoais 
portáteis (ex.: notebooks), tablets e smartphones como “Smart Connected Devices”.  
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Enquanto a mobilidade é qualidade essencial destes dispositivos que oferecem 

um conjunto de funções e aplicações, disponíveis para serem utilizadas a qualquer 

momento e em qualquer lugar, a ubiquidade diz respeito à “[...] coordenação de 

dispositivos inteligentes, móveis e estacionários para promover aos usuários acesso 

imediato e universal à informação e novos serviços, de forma transparente, visando 

aumentar as capacidades humanas” (ARAÚJO, 2003 apud SANTAELLA, 2013, p. 45). 

Santaella (2013) fala sobre “espaços multidimensionais” que são considerados 

“espaços multifacetados” e contribuem na disseminação de conhecimento/informação. 

Sobre esse “espaço multidimensional”, a autora salienta que ele está aglutinado ao que 

ela chama de hipermobilidade . Ou, ainda, nas palavras de Lemos (2013, p. 128),  
Os novos meios de comunicação que coletam, manipulam, estocam, simulam 
e transmitem os fluxos de informação criam uma nova camada que vem a se 
sobrepor aos fluxos materiais que estamos acostumados a receber. O 
ciberespaço é um espaço sem dimensões, um universo de informações 
navegável de forma instantânea e reversível. Ele é, dessa forma, um espaço 
mágico, caracterizado pela ubiquidade, pelo tempo real e pelo espaço não 
físico. Esses elementos são característicos da magia como manipulação do 
mundo.  

A utilização desses aparelhos faz com que estejamos conectados a qualquer hora 

e qualquer lugar, podendo estar em contato com outra pessoa seja qual for a localização 

dela e afazeres (SANTAELLA, 2013). Portanto, a ideia de ubiquidade se aplica à 

utilização do aplicativo de relacionamentos Grindr, onde os sujeitos podem estar em 

contato direto a qualquer momento, nas condições acima citadas: “[...] corpo, mente e 

vida ubíquas [...]” (SANTAELLA, 2013, p. 16). 

Grindr: a vitrine homoafetiva on-line 

O aplicativo Grindr foi criado pelo israelense Joel Simkhai, em março de 2009, 

inicialmente para iPhone – único modelo na época equipado com a tecnologia de GPS – 

e é considerado o primeiro aplicativo a fazer sucesso entre o público gay, bissexual e 

simpatizante a procura de sexo prático e rápido (COUTO e al, 2013). Segundo o próprio 

Grindr, o aplicativo utiliza localização e tecnologia GPS e é voltado para “caras gays, bi 

ou curiosos para namoro ou amizade [...]”. 

De acordo Martins Filho (2014), o Grindr) é uma das principais formas de se 

relacionar dentro das grandes metrópoles com homossexuais masculinos utilizando 

aplicativos para smartphones. Trata-se da maior rede social destinada a essa parcela da 

população. A utilização do aplicativo é restrita a dispositivos móveis que utilizem um 

dos três sistemas operacionais, iOS (Apple), Android (Google) ou Blackberry. 
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Disponível na versão gratuita ou paga (Grindr Xtra), há diferenças nas funcionalidades: 

na versão gratuita, o usuário tem acesso a até 100 perfis de outros usuários, pode criar 

um perfil utilizando a tecnologia de geolocalização – presentes nos smartphones – e 

buscar perfis que estejam próximos a sua localização; já na versão paga o usuário tem 

acesso a até 300 perfis localizados a uma distância maior, além de não existir banners 

de propaganda. Mas para qualquer versão, um grande atrativo para os usuários é o fato 

do Grindr calcular a distância entre os usuários de forma a organizá-los por ordem de 

proximidade. Na interface inicial, é possível ver uma grade composta pelas fotos dos 

perfis alinhados de acordo com suas respectivas distâncias.  

Para Reis e Costa (2014) a ferramenta GPS é primordial nos smartphones para a 

utilização do aplicativo. Isso porque o Grindr funciona como um mosaico de perfis, 

onde estes estão em ordem linear levando em consideração a distância. O bate-papo é a 

principal arma para a “caça” dentro do aplicativo. A Figura 1 mostra o layout padrão do 

Grindr. Em linha reta horizontal, quanto mais próximo do usuário, mais próximo 

fisicamente. Já o layout padrão do perfil de um usuário apresenta elementos como: 

imagem de perfil, nome e idade; um detalhamento do perfil, onde o usuário pode 

acrescentar informações como descrição, idade, peso, altura, o que o usuário “procura” 

utilizando o aplicativo, status de relacionamento, etnia, tipo físico e a sua “tribo 

Grindr”. O usuário também pode conectar as suas redes sociais (Facebook, Twitter e 

Instagram) com o aplicativo. 

Figura 1 - Layout padrão do Grindr  

 
Fonte: coleta de dados. 
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A publicidade está presente dentro do Grindr em sua versão gratuita. Segundo 

informações do próprio aplicativo, os usuários gastam em média 40 minutos dentro do 

aplicativo todos os dias. Dentro da página do Grindr há uma seção específica, 

denominada Advertise, onde os interessados em anunciarem podem entrar em contato 

com a equipe de vendas do aplicativo e baixar o Grindr Ad Kit8, que é uma espécie de 

apresentação com uma nomenclatura específica focado em veiculação de mídia. 

(GRINDR, 2016). O aplicativo vende como diferencial para os possíveis anunciantes a 

tecnologia de “geo-targeting” que permite segmentar e direcionar o anúncio do cliente 

em qualquer lugar do mundo, a desejo do seu cliente.  

Há várias maneiras de fazer publicidade dentro do aplicativo, as duas principais 

são as short messages e os banners e o período de contratação para veiculação dos 

anúncios é de um mês. Outra forma de publicidade dentro do aplicativo são as direct 

messages. Esta forma de publicidade é mais agressiva, pois, ao contrário do banner de 

rodapé, o usuário não consegue utilizar o aplicativo enquanto não tocar na tela para que 

o anúncio seja fechado9.  

Procedimentos metodológicos 

Com o intuito de investigar como os usuários consomem o aplicativo de 

relacionamento Grindr, foram realizadas oito entrevistas em profundidade com usuários 

a partir da observação de perfis, idades e estilos de vida distintos. Dentro do aplicativo, 

este estilo é caracterizado no perfil, onde a escolha dos estilos constitui uma das formas 

como o próprio aplicativo segmenta os seus usuários para facilitar afinidades durante a 

sua utilização. O Quadro 1 ilustra o perfil dos entrevistados desta pesquisa. 

Quadro 1 – Perfil dos entrevistados 

Nome Idade Profissão Cidade Frequência 
de utilização 

Há quanto 
tempo é usuário 

H. C. 27 Relações Públicas Porto Alegre 3x por semana 5 anos 
E. K. 23 Estudante – Eng. Materiais São Paulo Diária 4 anos 

R. U. 20 Estudante – Rel. Internacionais Novo 
Hamburgo Diária 2 anos 

R. A. 21 Estudante – Direito São Leopoldo 4x por semana 1 ano 
E. P. 33 Professor Cachoeirinha Diária 3 anos 
C. CB 40 Professor Porto Alegre 2x por semana 3 anos 
L. P. 25 Vendedor Porto Alegre 1x por semana 2 anos 
D. U. 23 Estudante - Publicidade Porto Alegre 5x por semana 6 meses 

                                                
8 Apresentação Grindr Advertising. Disponível em: 
<https://s3.amazonaws.com/grindr_marketing/US+Media+Kit+05.2014.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
9 Recentemente, a cantora pop Ariana Grande, em sua estratégia de divulgação do seu mais recente álbum intitulado 
como “Dangerous Woman”, fez uma divulgação massiva – multicanal – na web. Foram utilizadas plataformas como 
Spotify, Snapchat, Facebook e o Grindr. O álbum foi lançado na madrugada do dia 20 de maio de 2016 e contou com 
divulgação dentro do aplicativo através de direct message, durante todo o dia. 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

A seleção dos entrevistados se deu por conveniência, pois os entrevistados 

tinham algum tipo de contato com o entrevistador. As entrevistas ocorreram no período 

entre 19/05/2016 e 31/05/2016, por meio pessoal ou on-line (Skype ou Facebook). A 

entrevista com maior duração foi a de E.K. (aproximadamente 55 minutos). A entrevista 

de menor duração foi a de L.P., que durou em torno de 25 minutos. No capítulo a seguir 

são relatados os principais resultados do estudo.  

A experiência de uso do aplicativo 

Buscou-se analisar (1) a experiência de uso do aplicativo – entendida como 

consumo; e (2) elementos de performance que podem ser observados nas narrativas.  

A maioria dos entrevistados conheceu o Grindr por meio de amigos e outras 

pessoas que já utilizavam o aplicativo. Neste uso inicial, enquanto alguns dos 

entrevistados se mostraram fascinados pela nova ferramenta, outros relataram o medo 

de utilizá-la, levando em consideração questões relativas à exposição, à moral e a 

pudores diversos. Os usuários com idades acima 25 anos demonstraram maior receio 

com relação à utilização do aplicativo.  

No primeiro contato que eu tive com o aplicativo, de início, foi bem 
empolgante, pois tratava-se de uma ferramenta bastante inovadora e que eu 
poderia encontrar alguém legal com o meu próprio celular que até pouco 
tempo atrás eu utilizava apenas para fazer ligações e trocar mensagens de 
texto. Enfim, criei o meu perfil e não coloquei uma foto de rosto minha, 
porque preferi reservar a minha identidade. Aí eu fui para a tela inicial do 
aplicativo e em seguida carregou a tela com todos os usuários que estavam 
utilizando o aplicativo. Quando carregou os perfis, eu fiquei em choque! 
Muita gente conhecida! O porteiro do meu prédio estava lá! Por isso, eu 
fiquei com medo de revelar a minha identidade. Outra coisa que me chamou 
atenção nos perfis foi a quantidade de gente escrevendo explicitamente os 
seus objetivos no lugar dos seus respectivos nomes... Expressões como: 
“Ativo”, “Real agora”, “Afim de sexo já”, eram muito comuns nos perfis. 
Isso me deixou um pouco chocado, pois era muito explícito. (H.C., 27 anos). 

Analisando o relato acima, percebe-se que há exposição do que alguns usuários 

desejam dentro do aplicativo. A respeito dessa exposição na web, Miskolci (2009, p. 

176) diz que estes indivíduos encontraram a possiblidade de conhecer parceiros “sem o 

ônus da exposição de seus interesses eróticos no espaço público”. Entretanto, nem todos 

estão dispostos à exposição virtual encontrando caminhos para contornar esta situação 

sem deixar de usufruir dos benefícios de uso do aplicativo. 

Sobre as motivações para começar a utilizar o aplicativo e para se manter como 

usuário, a maioria dos entrevistados respondeu que a facilidade para encontrar parceiros 

(para sexo ou não) é um dos principais fatores. É também uma característica do 
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aplicativo a utilização erotizada do mesmo, com descrições bastante explícitas de cunho 

sexual. De acordo com Simkhai (2012 apud Couto, 2013), o principal objetivo do 

Grindr é proporcionar a interação e a gestão da vida social na palma da mão; e facilitar 

o encontro no momento em que os homens estão em movimento, criando oportunidades 

para o cara a cara. Um dos entrevistados assim descreve o aplicativo: 

O Grindr tem uma finalidade bem clara: encontrar caras para ver o que rola. 
Acho que todos pensam em sexo naquele aplicativo. A única diferença é que 
uns pensam mais e outros pensam menos. Eu, por exemplo, não espero 
encontrar o meu príncipe encantado dentro de um aplicativo de 
relacionamentos o qual praticamente todos permutam “nudes”. Acho quase 
que impossível encontrar alguém “decente” lá. (D.U., 23 anos). 

Para Couto et al (2013), os usuários do aplicativo apelam para o exibicionismo 

para poderem ter um destaque em relação aos outros usuários. Isso remete a questões de 

performance a partir das quais os usuários do Grindr buscam enfatizar seus principais 

atributos, exibir-se, chamar a atenção de alguém: “[...] desta forma, o imperativo é 

espetacularizar o eu e a própria vida para angariar consumidores. Cada um se torna 

empresário, promove a encenação artificial de si, se faz jogo de estratégia nas 

aparências” (COUTO et al, 2013, p. 8).  

Por outro lado, entre os entrevistados deste estudo, metade alegou não ter 

interesse em marcar encontros estritamente sexuais. Um entrevistado afirmou que é 

difícil marcar encontros absolutamente sexuais, porque “[...] nós estamos em uma 

constante avaliação. Essa avaliação começa quando enviamos fotos para o cara que 

estamos conversando. E essa avaliação é meio que contínua, porque a qualquer 

momento podemos falar/fazer/insinuar alguma coisa e essa outra pessoa não gostar”.  

Parece que as pessoas não se envolvem ‘de corpo e alma’ com quem acham 
interessante, porque parece que estão sempre à espera de algo (neste caso, 
alguém) melhor. É bem frustrante, pois já conheci três caras muito bacanas 
dentro do aplicativo, porém as relações se perdem em meio às conversas de 
Whatsapp. E num breve espaço de tempo, aquela pessoa com quem tu 
conversava todos os dias (toda hora), torna-se apenas um número fantasma na 
agenda no nosso celular. (R. A., 21 anos). 

O Grindr tem como característica ser um espaço onde seus usuários podem 

usufruir da comunicação interpessoal e, de acordo com as afinidades, transformar essa 

comunicação virtual em real. Longe de ser uma modalidade nova de relacionamentos 

circunscrita aos aplicativos geossociais homoafetivos, percebe-se, entretanto, o quão 

efêmeras podem ser as relações mediadas por estas plataformas, com expectativas dos 
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usuários condizentes com a prática cotidiana de uso do Grindr e, provavelmente, com os 

propósitos do aplicativo. 

Elementos de performance  

As estratégias utilizadas para relacionamento com outros usuários dentro do 

aplicativo são diversas. Interessante observar que a performance com objetivo de atrair 

a atenção é tão naturalizada no consumo deste tipo de aplicativo que alguns dos 

entrevistados demoraram a identificar quais seriam as suas próprias estratégias de 

utilização do aplicativo. A maioria dos entrevistados declarou que ter uma foto no perfil 

é a principal estratégia para atrair parceiros. A imagem, portanto, constitui o primeiro 

aspecto a ser considerado para qualquer abordagem entre parceiros: 

Eu acho que uma foto de perfil bem bonita, faz toda a diferença. Com uma 
foto, você consegue ter impressões, imaginar coisas a respeito de uma pessoa. 
Com uma foto de perfil, num primeiro plano, você consegue, muitas vezes, 
distinguir beleza, gostos, classe social e outras coisas que facilitam a tu 
iniciar uma relação. Por exemplo, no meu perfil, eu coloco uma foto de rosto 
minha. Acho que é uma das fotos mais bonitas que eu tenho... E eu 
literalmente desperto muita atenção de outros caras por colocar uma foto bem 
escolhida. Uma vez fiz um teste: deixei o meu perfil sem foto de rosto e o 
resultado foi que ninguém me chamou, enquanto, com a minha foto de perfil, 
no mínimo cinco caras me chamam para começar um papo todos os dias. (E. 
K., 23 anos). 

A respeito, ainda, da utilização de foto no perfil, H.C. comenta que evita mostrar 

o seu rosto. Isso porque há “muita gente conhecida” no aplicativo, o que não é 

agradável para alguns dos entrevistados:  

A foto no perfil do Grindr dá um destaque maior ao teu perfil, isso porque já 
dá meio que um colorido no meio do aplicativo, pois quem não utiliza foto no 
perfil, fica com um ícone escuro – que não chama muita atenção. Eu não uso 
foto de rosto no aplicativo, eu costumo mandar quando já inicio o papo com a 
pessoa. [...] eu trabalho o dia todo em uma agência de publicidade e, muitos 
dos usuários do aplicativo que estão ao meu redor, no meu horário de 
trabalho, são colegas de trabalho. Por isso não acho muito bacana utilizar foto 
de rosto no meu perfil. Fico com vergonha. No meu perfil utilizo uma foto 
em que eu estou na frente do espelho sem camisa. A foto mostra basicamente 
o meu peito e um pedaço da minha barriga. (H. C., 27 anos). 

A cautela na exposição da identidade no aplicativo é ainda maior quando o 

usuário descreve suas intenções sexuais de forma explícita. Neste caso, uma estratégia 

possível é a utilização de imagens que insinuam ou mostram partes do corpo, bem como 

informações sobre características físicas: 

No meu perfil, eu sou extremamente explícito com relação ao que eu quero. 
No perfil do usuário do Grindr, tem um campo que a gente pode escrever 
algo sobre a gente e tudo mais e, também, há a opção de marcar o que tu 
procuras no aplicativo. No meu perfil, eu marco que quero sexo e na 
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descrição eu digo que quero sexo pegado com um passivo gostoso. Eu não 
gostaria de ser reconhecido por todos os usuários do Grindr como aquele que 
quer “sexo pegado com um...”, [risos]. Ficaria com vergonha. Por isso utilizo 
uma foto minha sem camisa e sem mostrar o rosto – mostro até o pescoço. 
(D. U., 23 anos). 

[...] eu prefiro colocar algumas informações básicas no perfil ao invés de 
colocar a minha foto de rosto, para ser reconhecido por todos ali dentro. [...] 
tenho medo que alguém do meu trabalho descubra que eu use o aplicativo e 
saiba que eu sou gay. Infelizmente não sou assumido no trabalho [...] Eu 
alimento o meu perfil com informações bem básicas. Sobre as minhas 
características físicas e o que eu procuro no aplicativo. [...] coloco a idade, 
peso, altura, que sou solteiro, branco e que procuro encontros e right now – 
que significa sexo agora (R. U., 20 anos). 

A fim de entender as representações dos usuários do aplicativo, foi feita uma 

análise de todo o mosaico de usuários que aparecia para um dos autores deste estudo 

(que criou um perfil no aplicativo). Por exemplo, na análise dos perfis feita no dia 18 de 

maio de 2016, foram observados o total de 100 perfis na região próxima a uma 

universidade. Destes 100 perfis, observou-se que os usuários do Grindr utilizam, 

principalmente, foto de rosto, foto de corpo, imagem aleatória e sem foto/imagem. 

Fazendo a contagem e analisando como os usuários performaram naquele momento da 

análise, concluiu-se que 35 perfis utilizavam foto de rosto, 52 perfis preferiam utilizar 

fotos de corpo (ou de partes de corpo), 7 utilizaram imagens aleatórias e 6 perfis 

estavam sem nenhum tipo de imagem ou foto. Percebe-se que, naquele momento, 

grande parte dos perfis analisados mostravam-se por meio de fotos de corpo ou de parte 

de corpo, o que indica que ainda há receio de exposição, ainda que no meio virtual, para 

este público em aplicativos de relacionamento.  

Outros aspectos observados pelos entrevistados antes de iniciar uma conversa, 

para além da imagem, são as características físicas descritas no aplicativo. Alguns 

entrevistados relataram que as descrições, algumas vezes, dizem muito sobre as pessoas: 

“Tem gente que usa aquele espaço para dizer sobre si mesmo, para delimitar gostos e 

até mesmo dizer o que curte na hora do sexo”, destacou R.U. Um dos entrevistados 

relatou que uma descrição bem-humorada pode melhorar bastante a percepção sobre o 

usuário:  

Ter bom humor é fundamental, né?! Às vezes até se a pessoa não é muito 
bonita, mas sabe usar muito bem o bom humor, ela acaba tendo um 
diferencial. O bom humor pode muitas vezes ser uma boa estratégia para 
chamar atenção dos caras do aplicativo (H. C., 27 anos). 

Se bom humor é considerado um elemento positivo na performance dos 

usuários, um comportamento pouco apreciado se refere, principalmente, à manifestação 
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de preconceitos, descrições sexuais muito explícitas e falta de educação. Todos os 

entrevistados, em seus relatos, abordaram a questão do preconceito:  

Acho muito chato os preconceitos que existem dentro do aplicativo. Existe 
muito! Pessoas que são escancaradamente preconceituosas em seus perfis e 
não tem vergonha disso! Por exemplo: já vi muitos perfis dizendo que “não 
curto afeminados”, “não curto negros” (sério, eu já li “eu não curto 
negros”)... Isso é bizarro! Nós (gays) já sofremos preconceito por grande 
parte da sociedade, então acho meio idiota da parte dessas pessoas serem 
preconceituosas com outros gays. A grande verdade é que os gays que 
“aparentam” agir como héteros se consideram ser “mais” – ter mais 
“qualidade”, “ser melhor” – que os outros gays (R. A., 21 anos). 

A Figura 2, a seguir, mostra o perfil do usuário autointitulado “Macho Padrão”, 

e exemplifica o tipo de perfil criticado por diversos usuários. A expressão “Não curto 

afeminado, nem que seja 1%” já soa como preconceituosa e reforça as declarações feitas 

pelos entrevistados. Esta situação foi também documentada na pesquisa de Rezende e 

Cotta (2015) sobre a forte presença de misoginia e homofobia em redes homoafetivas. 

Figura 2 – Perfil do usuário “Macho Padrão” do Grindr. 

 
Fonte: Coleta de dados.  

 
Goffman (1999) já havia falado sobre esta característica das representações as 

quais, a partir de um personagem construído, devem apresentar atributos que aparentam 

possuir.  
O Grindr tem o espírito do que os consumidores esperam hoje em dia. Eu 
trabalho com consumidor, estudo o que eles esperam e sei que eles preferem 
serviços, produtos e etc que sejam convenientes ao seu dia a dia. Pense: para 
encontrar alguém (seja lá para o que for – sexo, conversa, amizade), com o 
Grindr, basta tu abrir o aplicativo e escolher o cara que tu pretendes 
conversar/encontrar e isso de onde tu estiver (em casa, academia, na casa da 
mãe)... Eu acho fantástico! O aplicativo literalmente faz com que tu tenhas 
um “cardápio” ao teu dispor. Antigamente, há uns nove anos atrás, você só 
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poderia encontrar pessoas através de amigos, nas baladas, nos bares, enfim... 
ficávamos muito mais à mercê da sorte. Hoje não mais! (H. C., 27 anos). 

Nesta última etapa da entrevista, foram relevantes as declarações dadas pelos 

entrevistados relacionadas à importância da utilização do aplicativo. Nenhum dos 

entrevistados mostrou-se arrependido ou está em um processo de “desapego” do 

aplicativo. Ao contrário, todos os entrevistados mostraram satisfação em ser usuários do 

Grindr. Segundo alguns entrevistados, o Grindr é um facilitador para os consumidores 

de relações, mais do que de relacionamentos, em um mundo onde se busca 

conveniência. 

Considerações finais 

O grande crescimento no acesso a sites de redes sociais a partir de smartphones 

fez com que surgissem diversos aplicativos que se utilizam de recursos específicos deste 

tipo de plataforma como parte do diferencial do serviço. Assim, aplicativos com foco 

em relacionamento que utilizam geolocalização se tornaram populares e o Grindr é um 

dos mais conhecidos com foco no público gay. 

O objetivo deste estudo foi analisar os usos do aplicativo de relacionamentos 

Grindr a partir da performance de seus usuários. Para isso, realizaram-se entrevistas em 

profundidade com diferentes usuários do aplicativo, buscando-se localizar a experiência 

de consumo do aplicativo de relacionamentos a partir da noção ampla de consumo 

associado, especialmente, à performance e à identidade. 

O Grindr segue essa proposta de facilitar a vida afetiva das pessoas. Os 

entrevistados relataram que o critério de maior relevância para iniciar uma conversa é a 

foto do perfil, ou seja, ganha atenção aquele usuário que se mostra melhor – aquele que 

possui uma forma mais eficiente de performar dentro do aplicativo, preferencialmente, 

através de fotos. Os entrevistados relataram que costumam utilizar o perfil com foto (de 

rosto ou partes do corpo) e descrição de características físicas como elementos de 

performance para despertar a atenção dos usuários.  

Embora o meio virtual possa constituir uma alternativa para o público gay que 

busca relacionamentos sexuais ou não, fica claro que nem todos estão à vontade para a 

exposição de suas identidades e isso é especialmente verdadeiro se o usuário explicita 

suas intenções sexuais nas descrições do perfil. 

Embora este estudo de natureza exploratória não tenha a intenção de generalizar 

resultados para o consumo de outros tipos de aplicativos de relacionamento, acredita-se 
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que a perspectiva do usuário a partir da sua narrativa fornece elementos interessantes 

para o entendimento da performance nestes contextos. Dessa forma, sugere-se como 

alternativa uma nova aplicação desse estudo concretizando-se, entretanto, uma pesquisa 

quantitativa baseada nos resultados apresentados. 
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