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Resumo 

 

Este artigo visa analisar as relações afetivas na era da cibercultura, de modo a observar 

o polêmico aplicativo para smartphones Lulu. Como a sociedade da informação tem 

narrativizado as relações afetivas? Que desdobramentos a cibercultura tende a provocar 

nas relações? Ressalvando que os enlaces românticos estão conectados às práticas 

sociais, o presente trabalho investiga o esvaziamento das relações e a reconfiguração do 

amor na contemporaneidade, descrevendo e analisando o funcionamento do aplicativo. 
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A Reconfiguração do Amor na Era Cibernética 

 

O mundo contemporâneo entrelaça o homem a uma rede comunicacional em evolução, 

na qual ele tem que lidar com novas ferramentas midiáticas. Em voga, há o ciberespaço, 

que, vale ressaltar, já não pode ser visto de forma negativista, deve, pois, ser 

compreendido em seus múltiplos meandros. É preciso notar, logo, que novas formas de 

sociabilidade emergem com a cibercultura, aliás, o mundo virtual joga de forma 

colaborativa com o mundo real. Nessa perspectiva, a sociedade da informação dança 

com a inteligência coletiva, não podendo ser visualizada por um prisma técnico e 

reducionista, aliás, o virtual afeta o real. Nesse sentido, como estão configuradas as 

relações? 

Uma conjunção de fatores constrói o novo contexto sociocultural vigente que, por sua 

vez, não apenas configura, mas reconfigura as relações contemporâneas. Fenômeno 

global, a cibercultura associa-se às tecnologias digitais que, cada vez mais alinhavadas 

ao dia a dia moderno, têm promovido novas formas de encontro e conversação. Sobre a 

cibercultura, é possível historicizar: 
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Ela nasce nos anos 1950 com a informática e a cibernética, começa a 

se tornar popular na década de 1970 com o surgimento do 

microcomputador e se estabelece completamente nos anos 1980 e 

1990: em 1980 com a informática de massa e em 1990 com o boom da 

internet. (LEMOS, 2013, p.16) 

 

A internet é, não obstante, maestrina da comunicação moderna, gerando novas 

modelações e interpretações do mundo. Enraizada socialmente, compõe, pois, um jogo 

de linguagem que estabelece uma nova dinâmica cultural. Instaurando noções de 

espaço-tempo diferenciadas, difunde informação em tempo real e gera forte impacto na 

estrutura social, ao provocar uma conexão planetária.  

Vale destacar, contudo, que, apesar do conhecimento estar a um clique, são os usos e as 

conexões deferidas que agregarão valores e capital social. É preciso perceber, assim, 

que, apesar de ser notória a influência digital, revelando o quanto as atuais formas de se 

relacionar estão imbricadas às novas tecnologias, a ciberinteratividade não alça todos os 

sujeitos de forma produtiva. Conforme Lemos: 

Todo o impacto da cibercultura está na simbiose paradoxal entre 

tecnicidade e socialidade. Ela pode mesmo ser compreendida como a 

expressão tecnocultural dessa Civilização Virtual, pondo em marcha 

um processo de apropriação e de construção de tecnossocialidades, ou 

cibersocialidades. Podemos dizer com Mercier que os “usuários não se 

contentam em se submeter à técnica. E seu papel supera aquele de 

escolhas elementares do tipo adquirir/não adquirir, ou utilizar bem/não 

utilizar [...] os novos objetos técnicos. São eles que, pelas práticas que 

eles vão desenvolver e afinar, determinarão, no final das contas, a 

incidência efetiva das novas tecnologias sobre a transformação de suas 

vidas quotidianas. Existe aí um processo de reapropriação mais ou 

menos consciente das técnicas que o público nem concebeu, nem 

explicitamente desejou. (LEMOS, 2013, p.79-80) 

 

Reapropriação seria, pois, o termo chave. Nesse sentido, faz-se crucial lidar com o 

novo, revertendo quadros de exclusão digital, gerando noções de pertencimento e de 

autonomização, pois “mais do que deserto do real, a cibercultura está sincronizada com 

a dinâmica da sociedade contemporânea, podendo mesmo ser caracterizada com uma 

cibersocialidade.” (LEMOS, 2013, p.81) 

Vale destacar que nessa cibersocialidade reverbera uma gama de informações 

multidirecionais, que gera redes e formata tribos. Nesse contexto, há, pois, um 

multifacetar tribal, conceito pensado por Maffesoli
3
 e digerido por Lemos: 

Para Maffesoli, a lógica individualista se apoiou sobre uma identidade 

fechada, sobre o indivíduo, enquanto que a persona só existe em 

                                                 
3
 LEMOS (2013) cita em suas referências bibliográficas a obra:  MAFFESOLI,M. O tempo das tribos. O 

declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
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relação ao outro, agregando-se. É por isso que esta tem necessidade da 

tribo, para se construir com o outro, pelo outro e no outro. O indivíduo 

é assim “levado por uma pulsão agregadora, ele é também o 

protagonista de uma ambiência afetuosa que o faz aderir, participar 

magicamente a esses pequenos conjuntos viscosos que eu propus 

chamar de tribos”. Estaríamos vendo hoje, através de diversos 

tribalismos contemporâneos (religiosos, esportivos, hedonistas, 

musicais, tecnológicos, etc.) (...) E isso para melhor ou pior: 

solidariedades racistas, criminosas e intolerantes têm lugar também no 

tribalismo atual, sustenta Maffesoli. 

O tribalismo refere-se, consequentemente, à vontade de estar-

junto(être-ensemble), em que o que importa é o compartilhamento de 

emoções em comum. Isso vai formar o que o pensador francês 

identifica como cultura do sentimento, relações táteis e grupais de 

empatia. (LEMOS, 2013, p.87) 

 

 

Dentre esses encontros tribais, é possível citar um que tem provocado polêmica e gerado 

repercussão na mídia que, desde o seu surgimento, tem publicado matérias que abordam 

o tema. Trata-se de uma viscosa rede que compôs um tribalismo contemporâneo que 

não tem como intuito a agregação religiosa, esportiva, hedonista ou tecnológica, mas 

pretende o compartilhamento de emoções em comum, travando uma relação grupal 

através da cultura do sentimento. Com mais de um milhão de usuárias, o aplicativo 

(app) Lulu foi lançado no Brasil no dia vinte de novembro de 2013, apresentando-se 

como “uma rede exclusiva para garotas expressarem suas opiniões aberta e 

honestamente.” Segundo a apresentação do aplicativo, o mesmo foi criado com o intuito 

de se valorizar o girl talk, além de “dar poder para garotas inteligentes fazerem decisões 

mais inteligentes em assuntos que vão de relacionamentos à beleza e saúde.”. 

Criado por Alexandra Chong, a primeira versão do aplicativo gratuito para baixar pelo 

app store ou pelo google play, foi fundado em fevereiro de 2013 nos Estados Unidos. 

Surgida de uma conversa casual com amigas após o dia dos namorados, a proposta do 

app é formar um “clube da Luluzinha”, conforme dita a expressão, isto é, conjuntar 

mulheres para tratar de assuntos femininos e, mais especificamente, avaliar homens, 

possíveis parceiros amorosos.  

O aplicativo Lulu, retrata, por esse viés, o que poderia acontecer em um banheiro 

feminino, em uma conversa de amigas, propondo um encontro virtual coletivo, em que 

as usuárias do aplicativo podem analisar homens a partir de seu perfil no facebook. No 

Lulu é possível avaliar, favoritar, explorar e ainda conversar com Dear Dude, conforme 

explica:  
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Avaliações: Leia e crie avaliações anônimas sobre os garotos da sua 

vida: amigos, caras que você está a fim, ex-namorados, etc. 

 Favoritos: Você pode Favoritar seus garotos preferidos, e nós iremos 

notificá-la sempre que eles tiverem deliciosas atualizações no Lulu. 

 Explore: Confira os garotos da sua faculdade ou busque por caras 

com qualidades que você está procurando (garotos engraçados, doces, 

que tenham um beijo incrível…) 

Dear Dude: Receba conselhos para encontros na seção “Dear Dude”, 

de um cara super honesto e divertido que entende do assunto.
4
 

Assemelhando-se à linguagem de uma revista feminina, o aplicativo também apresenta 

como opções: Encontre Garotos, Meus Favoritos, Por Faculdade, Avaliados por Mim, 

Amigos, Aqui por Perto, Bombando no Lulu, Maiores Notas, Menores Notas, Os Mais 

Engraçados, Os Mais Gatos, Os Mais Fofos, Os Bons de Cama, Os que Beijam Bem, 

Os Gênios  e Os Mais Confiáveis. Linguisticamente, é possível notar, logo, o perfil que 

pretende ser atingido com o app, pois, ao adotar uma linguagem coloquial e o uso de 

gírias(“bombando”, “gatos”, “fofos”), bem como utilizar o tópico “Por Faculdade” 

como um dos mecanismos de busca para encontrar garotos, torna-se perceptível que, 

além de feminino, o público-alvo constitui-se como jovens universitárias 

heterossexuais. Pode-se destacar também que a classe social a ser atingida tende a ser a 

média e a alta, pois o uso do aplicativo exige um celular com android, o que, 

possivelmente, restringe as demais classes por questões econômicas, que dificultam a 

aquisição do aparelho telefônico mais avançado e caro. 

Outra restrição para utilizar o Lulu é possuir conta no facebook e ser do gênero 

feminino, pois os perfis e os cadastros são importados dessa rede social, autorizando-se 

somente a mulheres a participação. Além disso, só podem ser avaliados os garotos que 

são amigos da menina cadastrada que está utilizando o aplicativo.  

Vale descrever ainda que, ao clicar no perfil de um rapaz, é possível encontrar a média 

das notas de avaliação das usuárias do aplicativo e quantas visualizações ele teve. Além 

da foto, aparecem as seguintes informações: Nome, Nota média, Favoritaram, 

Visualizações. Além disso, aparecem quantas  avaliações foram feitas sobre ele, bem 

como o relacionamento das avaliadoras passadas com o rapaz(se já ficou, se está a fim, 

se é parente) e a nota dada. 

                                                 
4
 Retirado da seção “Sobre” do App para smartphone Lulu. 
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 À usuária atual, vale destacar, ficam disponíveis as opções Favoritar(que significaria 

destacar como favorito) e Avaliar, sendo ainda possível ler as Hashtags já selecionadas 

pelas usuárias antepassadas em relação ao rapaz(#BarbaPorFazer, #Cavalheiro 

#NemSabeQueEuExisto). Por último, há o tópico “O essencial”, em que se fica sabendo 

o status(se está namorando ou se está solteiro), a idade, a faculdade e o último lugar em 

que foi(essa informação deve ser coletada de acordo com o último lugar em que foi feito 

check-in na rede social facebook). 

Similar a um quiz de revista feminina, quem usa o Lulu, caso deseje avaliar um 

conhecido, pode responder a uma enquete dividida em quatro tópicos(aparência, humor, 

ambição e compromisso), que, ao final, gera uma nota avaliativa do menino analisado. 

Quando se clica na opção Avaliar, o aplicativo pergunta “Como você o conhece? Não 

esqueça que mantemos você 100% anônima”. Estratégico, Lulu desperta a curiosidade e 

persuade a sua utilização, ao garantir sigilo como uma boa amiga garantiria segredo. A 

definição do seu relacionamento com o envolvido é apenas uma de muitas perguntas 

que virão. Para prosseguir, é necessário marcar uma das categorias:ex-namorado,estou a 

fim, juntos, já fiquei, amigo ou parente.  

Após essa etapa, a usuária, então, responde uma espécie de questionário, sendo o 

primeiro quesito “Humor”, em que há a seguinte pergunta: “Se as piadas dele valessem 

dinheiro, ele... “. As opções responsivas são as seguintes: “Deveria para o banco; Moraria na 

rua; Ganharia um salário mínimo; Teria um navio com o próprio nome; Estaria na lista dos mais 

ricos da Revista Forbes”. Respondida essa questão, segue mais uma pergunta que visa notificar 

o quão humorístico é o candidato:“Tem uma piada que ele contou uma vez que: Ele 

aprendeu na internet; Putz, não, isso não aconteceu; Eu até dei risada; Eu engasguei com 

a comida; Eu perdi 5kg dando risada.” 

Coloquial, a enquete labora uma linguagem informal, costurando a impressão que o 

teste, na realidade, seria uma conversa entre amigas. Caso a jurada masculina prefira ou 

não saiba responder a questão vigente, tem a opção de pular à seguinte. 

Vale apontar também que no quesito “Educação” as perguntas são as que seguem: “Ele 

acha falta de educação: Fazer xixi nas plantas do prédio; Soltar pum no elevador; 

Arrotar na mesa de jantar; Deixar a tampa da privada em pé; Não ajudar na cozinha”. 

Perguntas superficiais, todavia, específicas que exigiriam convivência com o candidato, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – João Pessoa - PB – 15 a 17/05/2014 

 6 

o que possivelmente não deva ser respondido fluentemente, caso a menina tenha 

“ficado” com o rapaz apenas uma vez, isto é, tido um relacionamento breve.  

Quanto à “Ambição”, o aplicativo questiona:“Ele compra roupas: Nunca.Ele só pega 

coisas dos primos; Antes de eventos especiais; Sempre que precisa; Mensalmente; 

Nunca.Seu mordomo que compra pra ele.” Por esse viés, o status econômico dos 

participantes desse jogo relacional avaliativo pode ser flagrado no vocábulo 

“mordomo”. É provável que a expressão tenha sido traduzida literalmente da versão 

original do aplicativo, que estava em inglês, mas, de todo modo, soa estranho à 

realidade brasileira um mordomo comprar roupas para um homem. O Brasil é um país 

paradoxal, possuindo multifacetadas realidades, logo, apesar de rara, essa pode ser uma 

realidade também possível, mas, certamente, é mínima. 

“Compromisso” é, pois, o questionamento seguinte: “Quando se trata de compromisso, 

ele: Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar; Tem outras prioridades; Tem um bom 

histórico; Consegue dar uma aula; Pode até te assustar.” Sendo prosseguido pelo quesito 

“Aparência”, que indaga: “Quando ele chega em alguém, a pessoa normalmente: Berra 

e sai correndo; Precisa ir ao banheiro;Vira amiga dele; Arruma o cabelo e dá 

sorrisinhos; Paga um drink para ele.” Por último, Lulu solicita que você aponte os 

defeitos e as qualidades do rapaz, marcando as Hashtags que se afinam à personalidade 

do avaliado, através das enquetes “Melhor” e “Pior”. 

A penúltima enquete, “Melhor” explica e pede “Suas melhores qualidades...escolha 

várias!”, sugerindo: #Cheio de segredos, #DáFloresSemMotivo, #Ocara, 

#BarbaPorFazer, #JogaNaLinhaDeFrente, #JáAcordaGato, #DáPresentinhos, 

#Flexibilidade, #FazRirAtéChorar, #TeAmoMeComeAgora, #SabeDasCoisas, 

#GatoGrisalho, #ConquistouMinhaCalcinha, #CarroDoAno, #MãosMágicas, 

#VaiCarregarSuasMalas, 

#AjudaNaMudança,#ChristianGrey,#SemprePreparado,#LembraOAniversário,#PeleD

eBebê,#PazEAmor,#CozinheirodeMãoCheia,#LábiosdeMel,#ShapeNota10,#LindoTesã

oBonitoEGostosão,#OlhosClaros,#DesceComTudo,#BebeSemCair,#FicaNaDele,#Safa

doNaMedidaCerta,#HomemFardado,#FeioArrumadinho, #MãosFortes, 

#DormedeConchinha, #Ursinho, #OmbroAmigo, #Confiável, #MaisPopQueOPapa, 

#ArrumaACama, #PagaAConta, #TodoOuvidos, #EscreveCartasDeAmor, 
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#BateriaDuracell, #AcreditaNoAmor, #ConheceOMundo, #PaiDeCachorro, #Natureba, 

#RespondeSMSRápido, #BemCriado, #DeixaAsInimigasComInveja, 

#FinalmenteSolteiro, #NãoÉBabaca, #QuerFazerNeném, #PuxaAssuntoComMeuPai, 

#Covinhas, #AmorDasMães, #BomCaráter  e #SemComentários. 

Por sua vez, a última enquete,“Pior”, indaga “Seus Defeitos...quantos são?” e sugere à 

marcação, dentre outras Hashtags: #SangueAzul, #TattooTribal, #RebeldeSemCausa, 

#EsqueceACarteira, #Esquentadinho, #DoidoDe Varrer, #SemLimites, #EmConstrução, 

#PrefereoVideogame,#Lerdo,#GraduadoEmPornô,#50TonsdeBizarrice,#UsaMaisOEsp

elhoDoQueEu, #MoraNumChiqueiro, #DáSono, #NãoMeAma,#NemSabeQueEuExisto, 

#NuncaFicaPraDormir, #PiorMassagemDoMundo, #NãoCortaAsUnhas, #AmigoDoEx, 

#DeveriaVirComUmManual,#Pinóquio,#NãoÉLegalComMeusAmigos,#AmigasDemais

NoFacebook, #NãoFedeNemCheira, #ApaixonadoPelaEx. 

Em tempos de inteligência colaborativa, esse compartilhamento de informações - 

mesmo que opinativas e subjetivas - gera uma nota e é agradecido pelo aplicativo da 

seguinte forma: “Valeu pela dica! Sua contribuição para a sabedoria coletiva da Lulu foi 

demais!”.  

Vale ressaltar ainda que, dentre as médias geradas pelo aplicativo, a menor nota foi um 

4,0 e a maior um 9,9, sendo que o primeiro rapaz foi avaliado por uma moça que alega 

ter “ficado” com ele, isto é, tido um relacionamento efêmero, enquanto o que obteve a 

pontuação mais alta do app foi analisado por alguém que afirma estar “junto” a ele, ou 

seja, em um relacionamento duradouro. 
5
 As notas, aliás, têm gerado polêmicas e até 

processos jurídicos, que alegam lesão a direitos da personalidade, tais como privacidade 

e honra, por importar dados do facebook sem anuência, gerando, por vezes, 

constrangimentos e danos morais coletivos. A depravação da privacidade e da 

intimidade é, pois, um tema recorrente na sociedade contemporânea, sobre o que 

Giddens observa: 

Alguns têm declarado que a intimidade pode ser opressiva, e isso pode 

ocorrer se ela for encarada como uma exigência de relação emocional 

constante. No entanto, se considerada como uma negociação 

transacional de vínculos pessoais, estabelecida por iguais, ela surge 

sob uma luz completamente diferente. A intimidade implica uma total 

democratização do domínio interpessoal, de uma maneira plenamente 

                                                 
5
  Notas conferidas no dia dezoito de dezembro de 2013, data de finalização deste artigo. 
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compatível com a democracia na esfera pública. (GIDDENS, 1993, p. 

11). 

 

 

A exposição de dados pessoais, tende a revelar intimidades não consentidas, 

ocasionando uma espécie de Big Brother em um mundo regido por paradoxos. É, pois, 

nesse complexo macrossistema que estão situadas as relações e os afetos. Na sociedade 

da informação, a cibercultura provoca desdobramentos nas relações que se narrativizam, 

assim, por variados prismas. Dialogicamente conectado a esse cenário, os enlaces 

românticos são reconfigurados ante às novas práticas sociais.  

É preciso ressalvar que o ritual amoroso ocidental contemporâneo repagina-se em 

decorrência das revoluções imbricadas à sociedade, sejam digitais ou sexuais. O amor 

romântico tem cedido lugar às fetichizações, ao esvaziamento e à efemeridade. Nesse 

meandro, a figura feminina não tem sido preponderantemente submissa, nem assumido 

como ideal mor o casamento. GIDDENS (1993) refletiu sobre sexualidade, amor e 

erotismo na sociedade moderna, percebendo que, durante muito tempo, as mulheres 

tiveram aspirações afetadas pelo amor romântico que, por sua vez, pressupõe a criação 

de vínculos emocionais duráveis, levando ao casamento e à construção de um lar. 

Atualmente, contudo, está em voga mudanças que afetam a sexualidade e visam 

relacionamentos de igualdade sexual e emocional. Mas será que, de fato, a sexualidade é 

vista de forma igualitária?  

É preciso notar, logo, que, historicamente,  os valores sexuais masculinos e femininos 

foram divergentes. Em prol de uma boa imagem social, as mulheres, por décadas, 

reprimiram desejos e opiniões sobre o sexo oposto, condicionando-se aos padrões 

impostos, aliás: 

 

(...) as mulheres têm sido divididas entre as virtuosas e as perdidas, e 

as “mulheres perdidas” só existiram à margem da sociedade 

respeitável. Há muito tempo a  “virtude” tem sido definida em termos 

de recusa de uma mulher em sucumbir à tentação sexual, recusa esta 

amparada por várias proteções institucionais, como o namoro com 

acompanhante, casamentos forçados e assim por diante. 

Os homens, no entanto, têm sido tradicionalmente considerados-e não 

apenas por si próprios-como tendo a necessidade de variedade sexual 

para a sua saúde física. (...) Como diz Lawrence Stone em seu estudo 

sobre a história do divórcio na Inglaterra, até muito recentemente 

existiu um padrão duplo rígido com respeito à experiência sexual dos 

homens e das mulheres. Um único ato de adultério por parte de uma 
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esposa  era “uma violação imperdoável da lei da propriedade e da 

ideia da descendência hereditária” e a descoberta punha em ação 

medidas altemente punitivas. O adultério por parte dos maridos, ao 

contrário, era amplamente “encarado como uma fraqueza lamentável, 

mas compreensível.”. (GIDDENS, 1993, p. 16). 

 

Na contemporaneidade, esses padrões são repaginados e a sexualidade tende a ser 

redescoberta, afinal, conforme descreve Giddens, é algo que cada um de nós tem e 

cultiva, sendo um ponto de conexão primário entre o corpo, a auto-identidade e as 

normas sociais. Nessa perspectiva, o aplicativo Lulu aponta uma repaginada postura 

sexual feminina, afinal, as usuárias do mesmo observam e avaliam o homem, em vez de, 

como objetos sexuais, estarem a mercê do desejo masculino. Deste modo, torna-se 

evidente uma inversão de valores, o que causa reações controversas. Inclusive, em 

resposta ao Lulu, houve o boato de que seria criado o aplicativo Tubby e foi lançado o 

Clube do Bolinha, versão masculina do aplicativo criado por uma startup de Indaiatuba-

São ´Paulo, disponível para ser baixado por android. Nota-se, logo, que a busca e a 

seleção de parceiros amorosos perpassam os usos desses aplicativos que, mesmo soando 

impessoais, carregam ideais românticos, aliás,  segundo GIDDENS(1993, p.57), “no 

amor romântico, a absorção pelo outro, típica do amour passion está integrada na 

orientação característica da “busca”.A busca é uma odisséia em que a auto-identidade 

espera a sua validação a partir da descoberta do outro. “ A procura pelo outro, por 

alguém que lhe complete é, pois, uma constante na vida do sujeito. Mas, afinal, a que 

território o amor conduz? 

Em todo amor há pelo menos dois seres, cada qual a grande incógnita 

na equação do outro. É isso que faz o amor parecer um capricho do 

destino – aquele futuro estranho e misterioso, impossível de ser 

descrito antecipadamente, que deve ser realizado ou protelado, 

acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais 

sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao 

regozijo num amálgama irreversível. Abrir-se ao destino significa, em 

última instância, admitir a liberdade no ser: aquela liberdade que se 

incorpora no Outro, o companheiro no amor. “A satisfação no amor 

individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a 

disciplina verdadeiras”, afirma Erich Fromm –apenas para acrescentar 

adiante, com tristeza, que em “uma cultura na qual são raras essas 

qualidades,atingir a capacidade de amar será sempre, necessariamente, 

uma rara conquista” .E assim é numa cultura consumista como a 

nossa, que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer 

passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam 

esforços prolongados, receitas testadas, garantias de seguro total e 

devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a 

oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja 

verdadeira) de construir a “experiência amorosa” à semelhança de 
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outras mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas essas 

características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e 

resultados sem esforço. Sem humildade e coragem não há amor. Essas 

duas qualidades são exigidas, em escalas enormes e contínuas, quando 

se ingressa numa terra inexplorada e não-mapeada. E é a esse 

território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres 

humanos. (BAUMAN,2004, p.11-12) 

 

Sendo assim, por mais que o aplicativo Lulu objetive mapear possíveis afetos, as 

relações afetivas são de ordem pessoal, logo, subjetivas, deste modo, precisam ser 

vividas. No líquido cenário atual, as relações tendem à descartabilidade, contudo.  

Nessa comjuntura, a emancipação e a autonomia sexual feminina, laboram um conceito 

de amor que busca a satisfação, inclusive, sexual, o que é perceptível em umas algumas 

Hashtags do aplicativo que revelam, o que desejam as mulheres-ou a maioria delas. É 

possível citar, por exemplo, #ChristianGrey e #SemprePreparado que, apontadas como 

qualidades favoráveis ao candidato, transparecem indicativos do desejo erótico 

feminino. Christian Grey refere-se, pois, ao personagem da trilogia “Cinquenta Tons de 

Cinza”, “Cinquenta tons mais escuros”, “Cinquenta tons de liberdade”, livros escritos 

por E.L. James, que se tornaram best-sellers e causaram burburinho entre as mulheres, 

codificando um novo ideal de príncipe encantado. 

É válido ressaltar que, na confluência do amor contemporâneo, entram em choque as 

categorias para “sempre” e “único”, GIDDENS(2013, p.72)  reflete que “a sociedade 

separada e divorciada de hoje aparece aqui mais como um efeito da emergência do amor 

confluente do que como sua causa. Quanto mais o amor confluente consolida-se em 

uma possibilidade real, mais se afasta da busca da pessoa especial e o que mais conta é 

o relacionamento especial”. Para Bauman: 

O "relacionamento puro" tende a ser, nos dias de hoje, a forma 

predominante de convívio humano, na qual se entra "pelo que cada um 

pode ganhar" e se "continua apenas enquanto ambas as partes 

imaginem que estão proporcionando a cada uma satisfações 

suficientes para permanecerem na relação". (...) O compromisso com 

outra pessoa ou com outras pessoas, em particular o compromisso 

incondicional e certamente aquele do tipo "até que a morte nos 

separe", na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, parece cada 

vez mais uma armadilha que se deve evitar a todo custo. (BAUMAN, 

2004, p.52) 

 

Giddens relata o diálogo entre a emoção, o sentimento e o erótico nessa composição 

relacional moderna: 
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Com a emergência da modernidade, a emoção torna-se de muitas 

maneiras uma questão política de vida. No reino da sexualidade, a 

emoção como um meio de comunicação, e também de compromisso e 

de cooperação com os outros, é especialmente importante. O modelo 

do amor confluente sugere uma estrutura ética para a promoção de 

emoção não-destruriva na conduta do indivíduo e da vida comunitária. 

Proporciona a possibilidade de revitalização do erótico – não como 

uma habilidade especial das mulheres impuras, mas como uma 

qualidade genérica da sexualidade nas  relações sociais formadas pela 

mutualidade, ao invés do poder desigual. O erotismo e o cultivo do 

sentimento, expresso pela sensação corporal,  em um contexto 

comunicativo; uma arte de dar e receber prazer. (GIDDENS, 2013, 

p.220) 

Nesse contexto comunicativo, as relações virtuais são ambíguas e polivalentes, jogando 

com a aproximação e com o afastamento.  

Seria tolo e irresponsável culpar as engenhocas eletrônicas pelo lento, 

mas constante recuo da proximidade contínua, pessoal, direta, face a 

face, multifacetada e multiuso. E, no entanto, a proximidade virtual 

ostenta características que, no líquido mundo moderno, podem ser 

vistas, com boa razão, como vantajosas — mas que não podem ser 

facilmente obtidas sob as condições daquele outro tête-à-tête, não 

virtual. Não admira que a proximidade virtual tenha ganhado a 

preferência e seja praticada com maior zelo e espontaneidade do que 

qualquer outra forma de contigüidade. A solidão por trás da porta 

fechada de um quarto com um telefone celular à mão pode parecer 

uma condição menos arriscada e mais segura do que compartilhar o 

terreno doméstico comum. Quanto mais atenção humana e esforço de 

aprendizado forem absorvidos pela variedade virtual de proximidade, 

menos tempo se dedicará à aquisição e ao exercício das habilidades 

que o outro tipo de proximidade, não-virtual, exige. Essas habilidades 

caem em desuso — são esquecidas, nem chegam a ser aprendidas, são 

evitadas ou a elas se recorre, se isso chega a acontecer, com relutância. 

Seu desenvolvimento, se requerido, pode apresentar um desafio 

incômodo, talvez até insuperável. Isso aumenta os encantos da 

proximidade virtual. Uma vez aberta, a passagem da proximidade não-

virtual para a virtual adquire seu próprio ímpeto. Ela parece 

autoperpetuadora, e também é capaz de se autoacelerar. (BAUMAN, 

2004, p.39-40) 

 

Em voga, redes que se tecem, formatando relações alimentadas não apenas pelas 

interações face a face, mas também costuradas no célere mundo virtual. 

 

Os dois estímulos se fundem e se misturam no trabalho extremamente 

absorvente e exaustivo de"tecer redes" e "surfar nelas". O ideal de 

"conectividade" luta para apreender a difícil e irritante dialética desses 

dois elementos inconciliáveis. Ele promete uma navegação segura (ou 

pelo menos não-fatal) por entre os recifes da solidão e do 

compromisso, do flagelo da exclusão e dos férreos grilhões dos 

vínculos demasiadamente estreitos, de um desprendimento irreparável 

e de uma irrevogável vinculação.Nós entramos nos chats e temos 
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"camaradas" que conversam conosco. Os camaradas, como bem sabe 

todo viciado em chat, vêm e vão, entram e saem do circuito — mas 

sempre há na linha alguns deles se coçando para inundar o silêncio 

com "mensagens" No relacionamento "camarada/camarada", não são 

as mensagens em si, mas seu ir e vir, sua circulação, que constitui a 

mensagem — não importa o conteúdo. Nós pertencemos ao fluxo 

constante de palavras e sentenças inconclusas (abreviadas, truncadas 

para acelerar a circulação). Pertencemos à conversa, não àquilo sobre 

o que se conversa. (BAUMAN, 2004, p.25) 

 

Ante a esses novos meandros comunicativos, comungam-se os relacionamentos 

contemporâneos que, imersos a um mundo transmudado, têm de lidar com uma 

miscelânea de informações em que a atração e a repulsa jogam com os afetos. É 

provável, nesse sentido, que a consulta a especialistas ou a aplicativos como o Lulu 

proporcionem uma impressão de segurança, como se oferecessem um manual de 

instrução que evitam as recorrentes frustrações amorosas, fazendo com que no jogo 

amoroso haja jogadores, em vez de frágeis cobaias. 

 

“Relacionamento” é o assunto mais quente do momento, e 

aparentemente o único jogo que vale a pena, apesar de seus óbvios 

riscos. Alguns sociólogos, acostumados a compor teorias a partir de 

questionários, estatísticas e crenças baseadas no senso comum, 

apressam-se em concluir que seus contemporâneos estão totalmente 

abertos a amizades, laços, convívio, comunidade. De fato, contudo 

(como se seguíssemos a regra de Martin Heidegger de que as coisas só 

se revelam à consciência por meio da frustração que provocam — 

fracassando, desaparecendo, comportando-se de forma inadequada ou 

negando sua natureza de alguma outra forma), hoje em dia as atenções 

humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos obter 

das relações precisamente porque, de alguma forma, estas não têm 

sido consideradas plena e verdadeiramente satisfatórias. E, se 

satisfazem, o preço disso tem sido com freqüência considerado 

excessivo e inaceitável. Em seu famoso experimento, Miller e Dollard 

viram seus ratos de laboratório atingirem o auge da excitação e da 

agitação quando “a atração se igualou à repulsão” ou seja, quando a 

ameaça do choque elétrico e a promessa de comida saborosa 

finalmente atingiram o equilíbrio... Não admira que os 

“relacionamentos” estejam entre os principais motores do atual “boom 

do aconselhamento”. A complexidade é densa, persistente e difícil 

demais para ser desfeita ou destrinchada sem auxílio. A agitação dos 

ratos de Miller e Dollard resultava freqüentemente na paralisia da 

ação. A 

incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre esperanças e 

temores, redundava na incapacidade de agir. De modo diferente dos 

ratos, os seres humanos que se vêem em tais circunstâncias podem 

pedir ajuda a especialistas que oferecem seus préstimos em troca de 

honorários. O que esperam ouvir deles é algo como a solução do 

problema da quadratura do círculo: comer o bolo e ao mesmo tempo 

conservá-lo; desfrutar das doces delícias de um relacionamento 

evitando, simultaneamente, seus momentos mais amargos e penosos; 
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forçar uma relação a permitir sem desautorizar, possibilitar sem 

invalidar, satisfazer sem oprimir... Os especialistas estão prontos a 

condescender, confiantes em que a procura por suas recomendações 

será infinita, uma vez que nada que digam poderá tornar um círculo 

não-circular, e portanto passível de ser transformado num quadrado... 

Suas recomendações são copiosas, embora geralmente se resumam a 

pouco mais do que elevar a prática comum ao nível do conhecimento 

comum, e 

daí ao status de teoria autorizada e erudita. Gratos beneficiários dessas 

recomendações percorrem as colunas de “relacionamento” em 

publicações sofisticadas e nos suplementos semanais de jornais sérios 

ou nem tanto, para ouvir o que queriam de pessoas que “estão por 

dentro” (uma vez que são tímidos ou envergonhados demais para 

falarem por si mesmos), para espreitar os feitos e procedimentos de 

“outros como eles” e conseguir o máximo conforto possível por 

saberem que não estão sozinhos em seus 

solitários esforços para enfrentar a incerteza. E assim os leitores 

aprendem com a experiência de outros leitores, reciclada pelos 

especialistas, que é possível buscar “relacionamentos de bolso” do 

tipo de que se “pode dispor quando necessário” e depois tornar a 

guardar. Ou que os relacionamentos são como a vitamina C: em altas 

doses, provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no 

caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa 

consumi-las. (BAUMAN, 2004, p.7) 

 

O Lulu apresenta-se, assim, como uma amiga conselheira que fornecerá colaborativas e 

copiosas recomendações sobre garotos, que serão espreitados quanto à sua potencial 

performance amorosa. Dialogando com o pensamento da obra “A representação do eu 

na vida cotidiana”, de Erwing Goffman, é possível observar que os sujeitos analisados 

no aplicativo, na realidade, são personagens representados, ou seja, são revelados de 

acordo com representações particulares, sendo, deste modo, debelados por cargas 

subjetivas que não necessariamente condizem com a sua representação no palco, isto é, 

na vida. O “eu” ali representado está exposto a uma construção colaborativa de garotas.  

 

Ao analisar o “eu”, então, somos arrastados para longe de seu 

possuidor, da pessoa que lucrará ou perderá mais em tê-lo, pois ele e 

seu corpo simplesmente fornecem o cabide no qual algo de uma 

construção colaborativa será pendurado por algum tempo. E os meios 

para produzir e manter os “eus” não residem no cabide. Na verdade, 

frequentemente estes meios estão aferrolhados nos estabelecimentos 

sociais. Haverá uma região de fundo com suas ferramentas para dar 

forma ao corpo e uma região de fachada com seus apoios fixos. 

Haverá uma equipe de pessoas cuja atividade no palco junto com os 

suportes disponíveis construirá a cena do qual emergirá o “eu” do 

personagem representado, e outra equipe, a plateia, cuja atividade 

interpretativa será necessária para esse surgimento. O “eu” é um 

produto de todos esses arranjos e em todas as suas partes traz a marca 

dessa gênese.” (GOFFMAN, 1975, p. 231-232) 
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A nota do rapaz exposto pelo aplicativo Lulu, nessa perspectiva, é um arranjo 

configurado por uma gênese obscura, aliás, como precisar a integridade da análise? É 

preciso perceber, pois, que, ao garantir o anonimato da avaliação, o aplicativo 

possibilita que o diagnóstico do avaliado seja feito sem compromisso com a verdade. 

Como garantir a fealdade das críticas e elogios? É nítido que a privacidade da 

avaliadora oferece a liberdade avaliativa que algumas garotas não teriam, caso tivessem 

a identidade revelada, mas também está claro que, ficar anônima, dá amplas margens a 

mentiras, propulsionadas por vingança ou mesmo por brincadeira. Do outro lado da tela 

do smartphone está uma garota com um perfil fora do alcance de quem visualiza a nota 

final: pode ser uma menina que está apaixonada ou interessada pelo menino avaliado, 

uma que já ficou ou já namorou com o rapaz, uma que foi traída por ele ou alguém que, 

simplesmente, está fazendo o favor de inflar a nota a pedido do garoto em questão. 

 O aplicativo Lulu, portanto, não é uma análise fidedigna deste ou daquele sujeito, mas 

uma representação que joga com personagens e fachadas. Não se resume, todavia, a 

uma singela brincadeira, pois reflete novos padrões amorosos e sociais, reverberando 

desdobramentos da cibercultura. 
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