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Resumo: 

 

Na presente pesquisa analisaremos imagens de corpos oníricos e comunicantes, corpos 

produtores de sentido, carregados de subjetividade de estilos, de gostos e de desejos. 

Veremos questões ligas à sensualização das imagens nos perfis dos usuários de uma rede 

geosocial gay, Grindr. Destacamos a potencialidade lúdica dessa rede social que é 

apropriada por práticas de lazer em busca de diferentes formas de prazer. Evidenciamos, a 

partir da análise de tais práticas, a reconfiguração do urbano enquanto paisagem em 

transformação e a negociação do “virtual” e do “real” a partir das relações sociais que se 

configuram pela avidez orgástica. 
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Corpos comunicantes, corpos oníricos: imagens de prazer na cidade  

Percebemos a cidade enquanto palco para o social. São em seus espaços de convivência que 

se dão as práticas do vivido, as experiências são compartilhadas entre seus moradores e, é 

onde se configuram as relações sociais que propomos estudar. Veremos como as 

tecnologias de geolocalização reconfiguram a vida social, como estão sendo empregadas 

para viabilizar as distintas formas de relações sociais que se estabelecem no cotidiano pela 

mobilidade. Segundo Lemos (2011, p. 19), a mobilidade é “hoje, virtualizada, com as redes 

telemáticas e os dispositivos de conexão móvel e sem fio.” Propomos estudar a mobilidade 

pelos gostos compartilhados, pela busca de lazer no prazer do movimento de ir e vir, 

caminhos e desvios (re)desenhados pelas experiências sensíveis da vida cotidiano na 

cidade. 

Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas – dominação, 

produção e trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o 

prazer. Um mapa que não sirva para fuga, e sim para o reconhecimento da 

situação das mediações e dos sujeitos. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 299). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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 Destacamos o papel do corpo como elemento primeiro de nossa problemática. O 

corpo será a base para análise desse trabalho, seu deslocamento e sua função comunicativa 

junto às redes geosociais. Veremos como as relações objeto, técnica e atores sociais nos 

leva a repensar o paradigma do real. 

Nas redes geosociais, no caso específico dessa análise as direcionadas para o público 

gay, ao corpo é atribuída a responsabilidade de convocar o primeiro olhar. Contudo, antes 

mesmo de ser observado, enquanto imagem estática/fotográfica, ele passa por um processo 

de escolhas e testes. Dentre as possibilidades de sua captação enquanto imagem digital, 

apenas uma digitalização corporal terá, pelo menos momentaneamente, o legado da atração. 

Estamos falando de um corpo em performance comunicativa, tomado por linguagens 

simbólicas e pelos diferentes modos e estilos que incorpora. Percebemos o corpo em busca 

de sedução de outros olhos e de muitos olhares. Por meio de um jogo lúdico, a corporeidade 

sedutora tenta, a todo custo, apreender o outro, os olhos do outro, busca a atenção e quer ser 

identificada como objeto desejante.  

Explorador do onírico, o corpo comunicante, enquanto produtor sensível, passa a ser 

a imagem geradora de pululares imagéticos por parte de seu “dono” e sob os olhares 

alheios. O corpo pode ser entendido como objeto e, assim, pode ser explorado pelos desejos 

e pelas reações geradas em outros corpos. O corpo, enquanto elemento comunicador, fica 

submetido aos atores sociais e suas performances, suas emoções e seu reconhecimento 

social. Portanto, esse corpo performático carrega a imagem de um mundo simbólico e das 

relações sociais que é inserido. Para Le Breton (2012, p. 16), temos corpos 

individualizados, afastados dos vínculos com os outros e livres de seus vínculos 

identitários. Ainda segundo o autor: “O sonho é inventar a própria singularidade pessoal. O 

corpo não determina mais a identidade, ele está a seu serviço” (idem). Ressaltamos que 

mesmo os corpos sonhados passam pelo desejo de reconhecimento, pois é no ser visto, 

percebido e desejado que existirá a ligação, uma comunicação pelos atributos expostos. 

Atribuímos aos nossos corpos nossas vontades, reflexos prismáticos de nossos sonhos, de 

nossas múltiplas identificações. Nossos corpos acompanham os processos das 

ressignificações de nós mesmos, das mudanças de nossos desejos, das transformações dos 

modos de nos colocarmos diante do mundo. Como nos mostra Stuart Hall:  

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
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cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(2006, p.13). 

Se no projeto de Modernidade o indivíduo esteve submetido às normas sociais, 

identidades fixas, hoje, na contemporaneidade, essas normas são porosas e em suas brechas 

o homem se faz ator por meio de suas relações emocionais. Segundo Maffesoli (2012b, 

p.99), “O indivíduo normal, para a modernidade, tem uma identidade sexual, ideológica, 

profissional”. Segundo o autor (idem), os processos das identificações, ou seja, o 

rompimento com os pilares da identidade desse homem moderno – gênero, classe, etnia – 

teriam um caráter patológico, ou seja, transformador do social. 

Ainda recorrendo a Maffesoli, são as múltiplas possibilidades dos corpos se 

identificar com outros corpos, em meio aos fragmentos culturais da contemporaneidade, 

que faz o mundo se “reencantar”. Se o racionalismo tecnocrata moderno teria feito da “vida 

social completamente asseptizada”, o afetual, marca de nosso tempo, tende ao caráter lúdico 

das experiências, o prazer do gozar a vida, de compartilhar os momentos festivos, momento 

em que o onírico é permitido e valorizado. “E esse lúdico, estrutura antropológica, isto é, 

estrutura de raízes profundas e antigas, encontra a ajuda do desenvolvimento tecnológico” 

(Idem, p. 87). São as apropriações das técnicas e, por conseguinte, suas ressignificações 

pelos diferentes usos que possibilitam a virtualização ser invadida pelo corpo, pelo 

cotidiano e pelos espaços da cidade contemporânea.  

As tecnologias da informação culminam finalmente na invenção de uma 

humanidade modificada. A fronteira desaparece entre o sujeito e o objeto, o 

humano e a máquina, o vivente e o inerte, o natural e o artificial, o biológico 

e o protético. [...] As tecnologias da informação e da comunicação se 

misturam ao corpo, redefinem finalmente uma condição humana tornada 

caduca, que deve doravante telecarregar sua última versão para poder 

continuar sua jornada. Elas alimentam a liquefação do indivíduo pós-

moderno (Le BRETON, 2012, p. 26-27). 

Santaella (2009) analisa a relação corpo e objeto tecnológico pelo mesmo caminho, 

segundo a autora:  

... não há oposição epistemológica mais equivocada de que aquela que opõe 

o virtual ao real ou o virtual ao físico, como se as representações vituais não 

fossem também físicas e reais. A diferença não está não está em ser real ou 

não-real, mas nos tipos de realidade e de fisicalidade que são distintas nesses 

casos (2009, p.126). 

As relações sociais, estabelecidas a partir dos usos de gadgets, veem contribuindo 

para as mudanças das relações dos usuários com os próprios espaços da cidade. Estando 
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com um smartphone (mídia protética
3
 e “indescolável” do corpo contemporâneo) em mãos 

e usando os recursos de interação geosociais, a partir do domínio da técnica e dos códigos 

sociais, percebemos uma transformação das interações entre os atores sociais e seus corpos, 

e entre esses mesmos atores com as espacialidades da cidade, assim como, na 

reconfiguração da própria paisagem urbana, redesenhada pelas experiências sensíveis.  

As paisagens, segundo Carl O. Sauer (2013), são formações que englobam a 

estrutura física natural e as modificações orientadas pelas manifestações culturais. Elas têm 

organicidade, ou seja, podemos entender a paisagem como movimento, transformada pelos 

usos e ressignificada pelas apropriações que fazemos delas. Nossos deslocamentos, nossos 

percursos pela cidade, assim como, as relações sociais que estabelecemos por nossos 

caminhos alteram as paisagens urbanas.  

O deslocamento a que nos referimos são ações performáticas do ir e vir cotidiano. 

As performances são estetizações das experiências somadas às práticas locais – sistema 

ético de compartilhamento dos códigos dominantes nos grupos que a ação ocorre. 

Referimo-nos ao que Maffesoli chama de “ética da estética”, assim metaforizado por ele: 

... um vínculo, de uma ligação a partir de emoções, de paixões 

compartilhadas. Sendo a imagem o vetor de uma estética desse tipo. A causa 

e o efeito de um ethos comum, tendo, a imagem, uma função sacramental: a 

de tornar visível uma força invisível. Sua aura englobando os que comungam 

com ela, nela. Em um paradigma assim, não é mais a perfeição longínqua e a 

salvação a vir que importam, mas o ajuste que é, o fato de se harmonizar 

com a pluralidade dos aspectos da existência; em suma, de aceitar a 

completude do mundo e de si (2012b, p. 112). 

O autor está se referindo ao prazer de estar com o outro, um outro que lhe é 

identificável, que é parte de seu próprio eu. Não mais baseado em uma “artificialidade 

contratual”, mas por uma comunhão emocional, em que o “eu” se configura em “nós”. Essa 

                                                 
3
 As próteses tradicionais são objetos que por intervenção cirúrgica passam a fazer parte do corpo, ou pela 

perda de uma parte (amputação de um dos membros – pernas ou braços) ou como de caráter estético (a moda 

do aumento do volume dos peitos e/ou nádegas em homens e, principalmente, mulheres). Contudo, quando 

fazemos referência a essa mídia “deslocável”, estamos falando de um novo modo de perceber uma prótese. 

Nesse caso, nos referimos a elementos que fazem parte de nossas vidas, que estão juntos de nós, mas não 

estão dentro, o que não fazem deles menos importante para nossas vidas. Nossos smartphones são nossas 

lembranças, pois são nossas agendas de compromissos, são nossas memórias afetivas, afinal armazenam 

nossos momentos festivos pela digitalização das paisagens que desenham nossos mundos. São nossas mídias 

para comunicação de longa distância (envio de email, mensagens e compartilhamento de informações), são 

nossas mídias de curta distância pelo compartilhar da informação que chega e imediatamente é visualizado 

pelos mais próximos. Estamos vivendo o momento do fraternal, do compartilhamento comunicativo de nossos 

gostos, e essas mídias móveis se mostram muito eficazes na difusão do gosto pelo compartilhamento afetivo, a 

comunhão da identificação. 
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metáfora “... quer dizer uma conexão elaborada a partir da experiência compartilhada”
4
 

(MAFFESOLI, 2012a, p. 188) é experiência performática da vida em comunidade.  

Essas performances dos corpos comunicantes que se deslocam pela cidade, munidos 

de artefatos técnicos, buscam prazer e apropriam a virtualização da experiência e de suas 

novas formas de sociabilidade, ressignificando a própria percepção do real. Esse momento 

orgástico, de puro lazer é um gozo para a vida, momento máximo de liberdade e satisfação. 

Falamos de um fazer pelo prazer, instantes de satisfação, vivências das culturas que nos 

inserimos. “O lazer é uma criação humana em constante diálogo com as demais esferas da 

vida. Participa da complexa trama histórico-social que caracteriza a vida em sociedade, e é 

um dos fios tecidos na rede humana de significados, símbolos e significações.” (GOMES; 

PINTO, 2009, p 99). Ainda segundo as autoras: “O lazer não é um fenômeno isolado: ele se 

manifesta em diferentes contextos de acordo com os sentidos e significados dialeticamente 

produzidos/reproduzidos pelas pessoas nas suas relações com o mundo.” (idem, p. 100). 

Percebemos o lazer, enquanto momento de prazer e realização do desejado, manifestação 

do festivo e do poder lúdico e inebriado do êxtase da escolha. O uso dos aplicativos, das 

redes sociais são também momentos de lazer, principalmente pela constante busca de prazer 

orgástico. 

A partir de agora veremos a relação do corpo digitalizado com as tecnologias 

locativas, seu caráter lúdico e sua apropriação pelo lazer na busca de prazer.  

 

Do onanismo on-line para off-line: o lazer como investimento social 

 As redes sociais da internet funcionam como sistemas integradores do social. A 

comunicação interativa na qual depositamos cada vez mais nosso tempo, vista como 

virtualizada, invadiu as ruas das cidades através dos homens e suas mídias locativas. Para 

Santaella (2011, p. 134), essas mídias “referem-se a um conjunto de tecnologias que se 

constituem em um sistema aberto e dinâmico com todas as características dos sistemas 

complexos...”. As experiências do ciberespaço se materializam por diferentes formas de 

agir e consumir as espacialidades urbanas. O espaço virtual é, também, o espaço da rua. As 

socialidades que configuram os novos modos de produção de sentido para a vida 

contemporânea resultam em uma homogamia produtora de novas relações homem e mundo 

social. Não estamos falando de uma realidade virtual, não mais pensamos em um real 

                                                 
4
 Tradução do autor: “...c'est-à-dire un lien s'élaborent à partir d'un ressenti collectif .” (Homo Eroticus: Des 

communions émotionnelles, 2012, p. 188) 
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dentro do virtual, mas na concomitância desses sistemas, uma produção integradora – 

“virtual-real”. 

O homem de nosso tempo, conectado em diferentes redes, redefine o real pela sua 

própria experiência existencial. Nossos momentos de prazer, onde o lúdico do 

encantamento virtual passa a fazer parte do imaginário social, redefine a própria 

configuração da realidade, ou pelo menos, em constante negociação com as experiências do 

vivido, on-line e off-line
5
. Por isso, problematizamos a noção que constitui a realidade, pois 

essa é, em muitos momentos, substância que constitui o onírico. O poder do imaginário, 

comungado pelo “estar junto” nas redes sociais, representa a reemergência de novas 

relações entre as espacialidades e a vida contemporânea.  

A virtualização dos atores nas redes sociais de internet (re)cria experiências 

corporais em sistema “virtual-real”. É o corpo que possibilita a mobilidade da tecnologia, 

assim como a tecnologia propaga a imagem do corpo. Sem o corpo a tecnologia móvel se 

torna ineficaz. O corpo é o motor. A técnica é amplificadora da imagem corporal e de seus 

estilos, modos e desejos. 

O corpo que se desloca pela cidade, que caminha pelos seus espaços, que vivencia 

as ambiências em busca de prazer, redesenha a sua própria cidade. As caminhadas tem 

traçados variantes, está em um processo constante de transformação e em contínua 

metamorfose. Estamos falando de um caminhar sensível na cidade, passadas que deixam 

rastros e que redesenham os espaços, construindo novos usos, pelas distintas apropriações 

que são relacionadas às identificações, pelas afetividades e pelas relações sociais que vão 

sendo estabelecidas pelos caminhos. Caminhos e desvios que nos orientam como guias e 

que ganharam amplitude  com o advento da geolocalização portátil e móvel.  

Esse deslocamento pela cidade é base de troca, de compartilhamento de 

experiências. Nas redes geosociais, o corpo em momento de lazer hedônico, conectado por 

sinal de internet de sua operadora de telefonia móvel, ou por redes de wi-fi, públicas ou 

privadas, que estão disponibilizadas pela cidade, se conecta a outros corpos.  

Esse momento de conexão, estabelece uma ligação entre os homens e entre eles e os 

espaços da cidade. Um jogo lúdico de sedução se estabelece. O corpo é o primeiro elemento 

observado e, por conseguinte, mídia de primeira instância, cabe a ele o papel de chamar a 

atenção em meio a tantas possibilidades. É “... na tela, onde a partilha das imagens faz com 

                                                 
5
 Mesmo acreditando na dificuldade de se pensar a distância da conexão, não pretendemos criar 

generalizações, principalmente pelo conhecimento que a conexão, enquanto sistema integrador é variável 

dentro das cidades, entre as cidades do sistema mundo.  
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que se seja pensado pelo outro. Que só se exista pelo e sob o olhar dos outros.” 

(MAFFESOLI, 2012b, p. 91). A performance deve ser notada, sua imagem deve atrair o 

desejo e explorar o tesão de outros em meio a tantos outros.   

Vejamos o exemplo da rede geosocial de smartphone Grindr
6
: Com mais de 5 

milhões de usuários, presente em 192 países e com aproximadamente 10.000 downloads 

por dia para novos perfis. Em 2009, quando foi criado, era voltada para gays de forma 

geral, (claro que nunca fez restrição, para os não gays, afinal, curiosos também têm sua 

vez), mas foi em 2013 que os desenvolvedores do Grindr perceberam a necessidade de uma 

releitura de seu público, ele continua gay, mas perceberam na fragmentação cultural, nos 

diferentes modos de vida dessa grande comunidade, as diferentes tribos através dos 

diferentes interesses de estilos, preferências e desejos. 

O Grindr tem como missão deixar seus usuários a “zero pés
7
” de distância. Missão 

que vem se tornando mais fácil a cada dia, principalmente pelo crescente número de 

membros. O aplicativo se populariza junto com o barateamento dos smartphones e as 

facilidades de pagamento.  

A rede geosocial disponibiliza, por meio de uma interface gráfica bem simples, uma 

disposição dos usuários, dos mais próximos aos mais distantes. (da esquerda para direita e 

de cima para baixo).  

 

   Interface dos perfis dos usuários                           Interface do perfil do usuário 

                   disponíveis                                                          escolhido  

                                       

 

                                                 
6
 http://grindr.com/learn-more (Assesso em: 15/07/2014)  

7
 Sistema métrico usado em muitos países como oficial. 1pé equivale a 2,54 centímetros. 

http://grindr.com/learn-more
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Escolhendo um dos usuários e clicando sobre sua imagem, uma segunda interface 

aparecerá. Informações do perfil selecionado serão dispostas e uma nova interface gráfica, 

com a possibilidade de comunicação direta com o usuário selecionado. Distância que os 

separam, idade, interesse sexual, entre outras. Tais informações serão disponibilizadas por 

escolha do usuário. Caso haja interesse, basta iniciar uma conversa clicando no ícone 

(balão) azul do lado direito. 

Alguns dos recursos disponíveis na interface gráfica presentes nas conversas: 

 Envio de imagens; 

 Visualização das imagens enviadas pelo amigo; 

 Envio de vídeos; 

 Envio de localização; 

 Editor de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espaço destinado às conversas (imagens representadas acima) os usuários 

deixam a imaginação fluir. O lúdico jogo da sedução ganha recursos de naturezas distintas. 

As conversas se dão por distintas ordens, os interesses (re)modelam o comportamento. 

Nesse jogo de seduzir e ser seduzido, certos cuidados são tomados – a escolha do 

vocabulário, os modos de abordagem, quais imagens ou vídeos serão enviados durante a 

conversa, são ações que determinarão o desdobramento desses primeiros momentos.  

A sexualização está presente, podendo ser mais ou menos intensificada. Como 

mencionado anteriormente, dependerá do interesse, do desejo e das vontades dos usuários. 

Para os menos comedidos vale tudo, tudo pode ficar à mostra, cada parte do corpo, cada 

“centímetro” cavernoso. Todas as imagens são avatares do homem, imagens que buscam a 

atenção pela identificação do outro. 
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A irreverência nos hábitos de vestir, a serenidade nas posturas corporais, a 

fantasia nos modos de vida, os mimetismos de todas as ordens, epicurismo 

do ambiente, tudo isto é em uma repetição de outras épocas similares: o 

prazer de estar junto ou, para falar de um termo cada vez mais aceito, uma 

‘ética da estética’. Outra maneira de chamar atenção para vínculos sociais 

elaborados a partir de paixões e emoções comuns (MAFFESOLI, 2012a, p. 

218)
8
. 

As paixões mencionadas por Maffesoli ocupam um lugar marcado pela 

temporalidade. As máscaras sociais também fazem parte desse jogo sedutor. Cada conversa 

terá um final distinto. As chamadas para um bate-papo só obterão resultado se os dois 

usuários representarem interesses recíprocos. Por isso, a escolha da imagem certa tem sua 

importância. Passa a valer o senso de ocasião.  

Nas tecnologias de geolocalização o deslocamento faz todo sentido, por mais que 

isso possa aparentar um pleonasmo. Nessas redes geosociais os caminhos, quanto mais 

complexos, dinâmicos e plurais, ou seja, quanto mais o usuário se desloca pela cidade e por 

espaços distintos, ele será favorecido por uma variedade maior de tipos e estilos, e passará, 

empiricamente, a conhecer a cidade pelo uso sensível que faz dessa tecnologia. Portanto, 

munido da técnica e da experiência semântica do conhecimento do espaço urbano, os atores 

redesenham suas cartografias, suas relações emocionais com a cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Tradução do autor: “La désinvolture dans les habitudes vestimentaires, la sérenité dans les postures 

corporelles, la fantaisie dans les modes de vie, les mimétismes de tous ordres, l'épicurisme ambiant, tout cela 

est en train de (re)jouer ce que l'on a déjà observé en d'autres époques similaires: un plaisir d'être-ensemble 

ou, pour le dire en termes plus soutenus, une éthique de l'esthétique. Autre manière de rendre attentif à un lien 

social élaboré à partir des passions et émotions communes.” (Homo Eroticus: Des communions 

émotionnelles, 2012, p. 218) 
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A tecnologia não determina a relação do homem com seus pares, tão pouco com seu 

modo de agir sobre a cidade. O papel da técnica, no caso dos usos dessas redes sociais, é de 

mediar as relações entre corpos e dos corpos com o mundo, “reencantando o mundo”, ela 

contribui para levar as fantasias da vida cotidiana para espaços antes restritos, ela não é 

determinante, mas tem seu caráter auxiliador nos momentos festivos, nos momentos 

jubilares. 

 

Considerações 

O virtual se mostra eficiente ao onanismo. O toque tátil pode ser solitário, mas pode 

ser também em pares ou em grupos. Pode ser em suas casas, mas se potencializa nos 

lugares públicos. Sem apologias ao sexo criminalizado pelo pudor, a cidade vira uma 

imensa cama. Praças, parques, banheiros públicos, escadas de edifícios comerciais são 

lugares em potencial. Qual a novidade? A novidade não está no conteúdo, mas na forma, no 

modo como se chega a esses lugares. Se antes cabia ao acaso o encontro furtivo, agora com 

uma rede geosocial instalada em um smartphone, as possibilidades aumentam e 

principalmente, direcionam ao gosto do usuário, territorializando os espaços da cidade pela 

identificação do prazer do outro.  

Há um valor lúdico na ação de tocar a tela com a ponta dos dedos e ter uma série de 

expectativas se abrindo em forma de imagens corporais. São corpos que esperam para 

serem escolhidos pelos desejos de outrem. São corpos que estão reconfigurando a cidade, 

redesenhando as paisagens urbanas e suas relações com os espaços que ocupam. São corpos 

comunicantes de estilos de vida e gostos, corpos consumidores da materialidade das cuecas 

Calvin Klein, mas que buscam a imaterialidade do estilo para se comunicar. Corpos 

molhados, suados, peludos e depilados. Corpos plenos ou em fragmentos – pernas, braços, 

peitos, há bundas e paus (estes dois últimos cobertos nos perfis e descobertos nas 

conversas). Nu frontal o traseiro ficam proibidos pelas regras dos desenvolvedores, mas 

como já mencionado, existem “táticas” para essas “estratégias”. Corpos que demonstram 

seus desejos, suas vontades de prazer. Corpos em tesão, em ereção. O que há, são corpos, 

corpos a serem tocados, dos dois lados da tela. Há muitos corpos e diferentes corpos, basta 

escolher. 
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