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ourselves sail in life looking for new improvements, looking for the call, 

and, finally, the feeling of being at home.	



	

	

	

	

	

	

	

	

o júri   
 

presidente Prof. Doutor Doutor Luís Francisco Mendes Gabriel Pedro, Professor Auxiliar, 
Universidade de Aveiro 

	 	

	

vogais Doutora Joana Azevedo Fonseca, Professora Auxiliar, Iscte – Instituto 
Universitário de Lisboa 

 	

 Professor Doutor Vania Baldi, Professor Auxiliar, Universidade de Aveiro  

 	

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

	

	

	



	

 	

  
	

agradecimentos 
 

Ao professor Vania Baldi, pelo apoio manifestado e prontidão em apoiar 
a realização da presente investigação.  

Ao professor Carlos Santos, director do mestrado de comunicação 
multimédia, pelo suporte e incentivo desde o primeiro momento em que 
decidi reingressar no mestrado após mais dez anos.  

Ao Fernando Mesquita pela amizade e pela prontidão em participar 
nesta investigação enquanto especialista em saúde mental e 
sexualidade. 

À minha mãe, pelo carinho, pelo incentivo e paz que me concede ao ser 
desde sempre o meu porto seguro.  

Ao meu irmão, meu gémeo, pelo amor inigualável e “estar lá” quando 
mais ninguém está.  

Ao meu avô José Moreira e avó Júlia Josué, pelos ensinamentos e 
pelas histórias de vida que tanto me inspiram. 

À vida e aos desafios a ela associados que fizeram de mim quem sou 
na actualidade.		



	

	

 	

 
 

	

Palavras-chave 
 
 
 

Amor Liquido, Online Dating, Ghosting, Narcisismo 

resumo 
 

Nas últimas décadas a evolução tecnológica tem provocado uma constante e 
revolucionária mudança a nível da comunicação, propagação de informação e códigos 
que regem a construção de relacionamentos interpessoais. Uma mudança que suscita 
e suscitou a alteração de todo um paradigma social e que culminou na realidade a que 
Zygmunt Bauman, sociólogo Polaco, apelidou de Modernidade Liquida.  
Dentro da teoria da modernidade liquida e sua consequente agitação social, é inegável 
a transformação das estruturas familiares e a forma como os sujeitos se relacionam 
entre si. Relações essas mediadas por tecnologia e suas plataformas digitais onde a 
rapidez, fluidez e descartabilidade dos vínculos se assemelham à compra, venda ou 
troca de mercadorias.  
Ora, com a evolução tecnológica assente na premissa da modernidade liquida, 
ocorreu a emergência do fenómeno online dating que designa as práticas de procura e 
construção de relacionamentos amorosos através de uma aplicação digital instalada 
num smartphone. O smartphone é, em pleno século XXI, o melhor amigo do homem, 
onde a mobilidade, proximidade, imediatez, autenticidade e predominância visual 
liquidifica o amor e laços afectivos, assim como, permite a normalização de 
comportamentos tóxicos blindados, por sua vez, pela impunidade do ambiente digital. 
Considerando a importância de sensibilizar para um tema cada vez mais discutido - a 
toxicidade no online dating e a saúde mental - e porque o amor na modernidade 
continua a ser uma necessidade humana. Esta investigação teve como principal 
objectivo interpretar e correlacionar as obras de Bauman,  especial incidência em 
‘Amor Liquido’, com outros autores, a fim de permitir uma adequada discussão do 
tema junto da esfera social e académica, lançando possíveis soluções para a 
resolução da problemática com a colaboração do sexólogo doutor Fernando Mesquita.  
As evidencias desta investigação sugerem que a utilização do online dating digitais e o 
comportamento humano possuem um elo de mutualidade. No qual, o design das 
aplicações de namoro pode conduzir à adição e proliferação de procedimentos 
tóxicos. Enquanto, ao mesmo tempo, o comportamento individual fornece à industria 
do namoro online as informações necessárias sobre as necessidades humanas para 
tornar as aplicações digitais de namoro mais apelativas e viciantes, confinando para 
aqueles que têm estilos de vinculação insegura, a necessidade de amor numa busca 
incessante pela combinação perfeita.   
	
 

	

	

	



	

 	

 
 

	

keywords 
 
 

Liquid Love, Online Dating, Ghosting, Narcissism 
 

abstract 
 

In the last decades, technological evolution has provoked constant and revolutionary 
changes in communication, information propagation, and codes that govern the 
construction of interpersonal relationships.  
A change that raises and induces the alteration of an entire social paradigm culminated 
in what Zygmunt Bauman, a Polish sociologist, called liquid modernity.  
Within the theory of liquid modernity and its consequential turmoil, the transformation 
of family structures or the way individuals relate is undeniable. Relationships mediated 
by technology and its digital platforms. Where speed, fluidity, and disposability of links 
resemble the purchase, sale, or goods exchange.  
Therefore, with technological evolution based on liquid modernity premise, the online 
dating phenomenon emerged, designating practices of seeking and building romantic 
relationships through a digital smartphone application. The smartphone is the 21st-
century man's best friend. Where mobility, proximity, immediacy, authenticity, and 
visual predominancy liquefy love and affectional bonds. As well as allow the 
normalization of toxic behavior shielded in turn by the digital environment impunity.  
Considering the importance of raising awareness towards an increasingly discussed 
topic - toxicity in online dating and mental health - and because love in modernity is still 
a human need. This research aimed to interpret and correlate Bauman's work, 
focusing on Liquid Love, with other authors. To allow an adequate discussion of this 
theme in the social and academic sphere, launching possible solutions to resolve the 
"epidemic" problem with the sexologist Fernando Mesquita collaboration.  
The evidence from this research suggests that online dating and human behavior 
possess a mutuality link. In which the design of dating apps can lead to addiction and 
proliferation of toxic procedures. While, at the same time, individual behavior provides 
the online dating industry the necessary information about human needs to make the 
digital dating apps more appellative and addictive, confining for those who have 
insecure attachment styles, the need for love in an unstoppable search for the perfect 
match. 
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Introdução	

	

	 A	 forma	 como	 as	 pessoas	 se	 relacionam	 e	 iniciam	 os	 seus	 relacionamentos	

afectivos	tem	sofrido	profundas	transformações	reflexo	da	evidente	modernidade	social,	

onde	a	 tecnologia	desempenha	um	papel	 revolucionariamente	preponderante	e	onde	a	

rapidez	e	 imediatismo	de	acesso	a	um	vasto	 leque	de	opções	amorosas,	através	de	um	

smartphone,		esbateu	fronteiras	geográficas.	

	 As	relações	humanas	e	a	busca	pelo	amor	são	dois	dos	principais	pilares	de	estudo	

da	humanidade	desde	sempre.	E	sobre	este	-	o	amor	-	a	literatura,	o	cinema,	a	música,	a	

fotografia,	 e	 agora	 a	 tecnologia,	 tem	 colocado	 ao	 dispor	 da	 sua	 audiência	 uma	 vasta	

produção	 teórica	 e	 de	 ferramentas	 para	 que	 ninguém	 se	 sinta	 excluído	 neste	 mar	 de	

encontros	e	desencontros	na	busca	pela	“cara	metade”.		

	 Neste	 sentido,	 e	 para	 a	 realização	 da	 presente	 investigação,	 foram	 tidas	 em	

consideração	as	seguintes	dimensões:		

	 Em	 primeiro	 lugar,	 a	 minha	 motivação	 pessoal,	 pois	 a	 realização	 da	 presente	

investigação	simboliza	um	hiato	temporal	de	13	anos	desde	a	minha	entrada	no	Mestrado	

em	Comunicação	Multimédia	 da	Universidade	 de	 Aveiro	 no	 ano	 de	 2008.	 É	 também	o	

reflexo	 da	 minha	 evolução	 enquanto	 estudante	 e	 mulher,	 um	 amadurecimento	 que	

trouxe	 clareza	 mental	 e	 a	 escolha	 de	 um	 tema	 com	 significado	 social.	 As	 vivências	

pessoais	e	a	maturidade	são	caracteristicas	importantes	para	o	SELF	no	acto	de	fornecer	o	

input	 necessário	 ao	 processo	 de	 escrita.	 Não	 basta	 ler	 investigações	 anteriores,	 é	

necessário	senti-las	e	reflectir	sobre	as	mesmas	com	intencionalidade	procurando	novas	

respostas	e	outras	possibilidades.	

	 Em	segundo	lugar,	enquanto	docente	tenho	verificado	no	terreno	as	dificuldades	

actuais	 que	 tanto	 homens	 como	 mulheres,	 sobretudo	 de	 faixas	 etárias	 mais	 jovens,	

enfrentam	 na	 construção	 e	 manutenção	 dos	 seus	 relacionamentos	 afectivos.	 É-me	

impressionante	 verificar	o	quanto	as	pessoas	estão	desconectadas	do	ambiente	que	as	

cerca	e	o	quão	permanecem	focadas	no	visor	dos	seus	telemóveis.		

	 Cresci	e	vivi	numa	época	onde	não	existia	internet,	telemóveis	de	última	geração,	

mas	onde	era	possível	brincar,	andar	descalça,	subir	árvores	e	ser	feliz.	O	próprio	conceito	
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de	 felicidade	 e	 o	 que	 é	 a	 felicidade	 mudou.	 Preocupa-me	 a	 maneira	 como	 crianças	 e	

jovens	se	tornam	“escravos”	de	um	paradigma	social	onde	a	competitividade	e	a	urgência	

não	dá	espaço	à	brincadeira,	ao	crescimento	saudável,	mas	antes,	a	constantes	tumultos	

existenciais	e	onde	a	inexistência	de	referências	forma	vácuos	e	carências	colmatadas	na	

solidão	do	“ser	perfeito”.		

	 Por	 fim,	 tendo	 em	 conta	 o	 meu	 actual	 percurso	 académico	 que	 se	 encontra	

intrinsecamente	 ligado	 à	 saúde	mental	 e	 desenvolvimento	 social,	 este	 é	 o	 timing	 ideal	

para	finalizar	um	ciclo	de	vida,	ao	mesmo	tempo	que	coloco	um	ponto	final	definitivo	a	

um	 adiamento	 de	 carreira.	 Para	 mim,	 contribuir	 para	 o	 desenvolvimento	 social	 e	

emocional	 faz	 parte	 da	 carreira	 de	 docência	 que	 pretendo	 trilhar.	 Não	 seremos	 nós	

enquanto	docentes	as	“bengalas”	do	mundo	que	necessita	de	reabilitação	urgente?	

	 Desta	forma,	respeitando	as	minhas	características	de	personalidade	e	a	dimensão	

do	Mestrado	de	Comunicação	Multimédia,	a	investigação	levada	a	cabo,	e	que	se	centra	

no	entendimento	da	fragilidade	humana	e	laços	afectivos	na	era	digital,	teve	como	ponto	

de	partida	a	linha	de	pensamento	desenvolvida	pelo	sociólogo	Polaco	Zygmunt	Bauman,	

para	 que	 se	 identificasse	 e	 problematizasse	 alguns	 dos	 principais	 comportamentos	 que	

negativamente	 impactam	 a	 saúde	 mental	 das	 pessoas	 através	 do	 uso	 das	 tecnologias	

digitais.		

	 A	 fragmentação	 das	 relações	 sociais	 e	 a	 utilização	 de	 espaços	mediáticos	 é	 um	

fenómeno	assustador	na	perspectiva	de	Bauman,	já	que	a	banalização	dos	elementos	que	

norteiam	 a	 produção	 de	 conhecimento	 conduzem	à	 idealização	 de	 uma	 vida	 social	 em	

que	 é	 possível	 enriquecer	 de	 forma	 rápida,	 as	 possibilidades	 de	 sucesso	 são	 infinitas	 e	

laços	afectivos	e	pessoas		são	progressivamente	encaradas	como	mercadorias.			

	

	 Para	 que	 as	 possibilidades	 continuem	 infinitas,	 nenhuma	 deve	 ser	 capaz	 de	

	 petrificar-se	em	realidade	para	sempre.	Melhor	que	permaneçam	liquidas,	fluidas	

	 e	 	 tenham	“data	de	validade”,	caso	contrário	poderiam	excluir	as	oportunidades	

	 remanescentes	e	abortar	o	embrião	da	próxima	aventura	(Bauman,	2001,	p.62)			
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	 Comunicar	e	amar	na	era	das	plataformas	digitais	de	encontros,	redes	sociais,	ou	

simplesmente	 através	 de	 diferentes	 media,	 constitui	 um	 desafio	 à	 individualização	 e	

personalização	 da	 comunicação.	 Urgindo	 a	 necessidade	 de	 criação	 de	 um	 ambiente	

conversacional	respeitoso	e	de	significado	que	cative	esbatendo	do	horizonte	as	linhas	da	

efemeridade	 onde	 os	 seres	 humanos	 e	 seus	 comportamentos,	 embora	 fortemente	

influenciados	 e	 até	 determinados	 pelas	 experiências	 iniciais	 de	 vida,	 requerem	 um	

exercício	de	empatia	e	compreensão	com	o	devido	distanciamento	de	sensos	comuns	ou	

apego	a	rótulos	desfasados	de	realidade.		

	 Segundo	Bauman	(2003)	a	modernidade	liquida	trouxe	consigo	a	possibilidade	dos	

indivíduos	escolherem	como	querem	viver	e	relacionar,	ao	mesmo	tempo	que	fogem	do	

compromisso	e	do	investimento	afectivo	por	este	ser	considerado	como	uma	morte	em	

vida	para	uma	vida	cheia	de	possibilidades	e	novidades.	O	medo	da	solidão,	o	medo	do	

“confinamento”	em	relacionamentos	e	estilos	de	vida,	é	camuflado	pelo	uso	constante	de	

smartphones,	 uma	 ferramenta	de	escape	à	 realidade	que	permite	 construir	 a	 ilusão	de	

estar	próximo	estando	longe.		

	 Como	 refere	 Anthony	 Giddens	 (1992),	 o	 século	 XX	 foi	 acompanhado	 por	

profundas	 transformações	 sociais	 relativamente	à	 sexualidade	dos	 indivíduos	e	de	uma	

aparente	maior	liberdade	e	igualdade	para	ambos	os	sexos	perante	os	relacionamentos.	

Transformações	 que	 se	 reflectem	 actualmente	 no	 século	 XXI.	 O	 uso	 da	 internet	 e	

tecnologia	 digital	 ditou	 que	 “tudo	 o	 que	 é	 privado	 é	 agora	 feito	 em	 público	 e	

potencialmente	disponível	para	consumo	público”	(p.25).	Desta	forma,	é	não	só	inegável	

o	 poder	 das	 tecnologias	 para	 a	 criatividade,	 como	 também	 é	 inegável	 a	 exposição	

constante	 de	 pessoas	 a	 comportamentos	 abusivos,	 identificados	 na	 presente	

investigação,	e	sua	consequente	impunidade.	

	 Desta	 forma,	 as	 obras	 seleccionadas	 para	 a	 redacção	 do	 corpus	 da	 presente	

dissertação	vão	ao	encontro	do	trabalho	desenvolvido	por	Bauman,	não	com	o	sentido	de	

minimizar	 as	 potencialidades	 da	 era	 digital,	 mas	 para	 colocar	 em	 evidência	 de	 forma	

académica	 uma	 leitura	 atenta	 acerca	 do	mundo	 que	 nos	 cerca	 e	 suas	 transformações	
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sociais	adjacentes.	Tenta-se	abrir	o	caminho	para	que,	tal	como	reflecte	Bauman	(2005),	

todos	sejam	iguais	em	beneficio	da	comunidade	e	idênticos	a	si	mesmos	como	principio	

de	autenticidade.		

	 Com	 a	 utilização	 da	 metáfora	 -	 Amor	 Liquido	 -	 utilizada	 por	 Zygmunt	 Bauman	

pretendemos	 responder	 à	 questão	 de	 investigação	 –	 De	 que	 forma	 a	 utilização	 de	

aplicações	de	encontros	e	redes	sociais	fragilizaram	a	forma	de	nos	relacionarmos	com	o	

outro?	–	ao	mesmo	 tempo	que	 se	estabelece	um	convite	à	 reflexão	da	 sociedade	para	

fenómenos	 como	 o	 Ghosting,	 Breadcrumbing,	 Gaslighting	 e	 Narcisismo	 presentes	 nas	

plataformas	digitais	e	outras	esferas	sociais.		

	 Consideramos	não	 só	 que	o	 tema	é	 actual	 e	 pertinente	 para	 a	 academia,	 como	

também	pudemos	constatar	que	existe	pouca	informação	em	Portugal	sobre	narcisismo,	

gaslighting	e	breadcrumbing,	assim	como,	uma	aparente	dificuldade	em	identificar	com	

clareza	 comportamentos	 abusivos	 nas	 redes,	 talvez	 porque	 os	 mesmos	 se	 encontrem	

num	processo	de	normalização.		

	 Pretendemos	demonstrar	 ser	 fundamental	 que	os	 profissionais	 de	Comunicação	

Multimédia	 reforcem	a	necessidade	de	acautelar	 as	 implicações	do	uso	desmedido	das	

aplicações	 digitais,	 como	 também,	 de	 em	 conjunto	 com	 profissionais	 de	 saúde	mental	

elaborar	planos	que	promovam	a	educação	e	 adopção	de	práticas	mais	 conscientes	no	

universo	digital	e	correcta	regulação	de	estados	emocionais.		

	 Para	dar	 resposta	ao	principal	objectivo	proposto	na	 investigação,	optou-se	pela	

realização	de	uma	entrevista	individual,	semi-estruturada	a	Fernando	Mesquita,	psicólogo	

clínico	 e	 sexólogo	 de	 referência	 a	 nível	 nacional	 com	 três	 livros	 publicados	 e	 várias	

participações	televisivas.	Além	da	entrevista	recorremos	à	análise	de	perfis	na	aplicação	

OkCupid	para	entendermos	de	que	forma	os	indivíduos	se	apresentam	no	universo	digital	

em	busca	do	amor.	

	 Relativamente	 à	 estrutura	 da	 investigação,	 no	 Capitulo	 I	 começaremos	 por	

apresentar	a	obra	Amor	Liquido	de	Zygmunt	Bauman,	assim	como,	a	relacionaremos	com	

outros	 autores	 para	 compreender	 o	 amor	 enquanto	 dimensão	 intima	 que	 se	 molda	 e	

transforma	 de	 acordo	 com	 a	 vinculação	 de	 cada	 individuo	 e	 sua	 presença	 no	 universo	

digital.		
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	 O	Capitulo	II	consistirá	numa	reflexão	sobre	o	Amor	e	a	tecnologia	onde	tentamos	

compreender	 e	 explanar	 as	 expectativas,	 o	 desejo	 e	 o	 prazer	 no	 ambiente	 digital.	 No	

Capítulo	 III	 abordamos	 o	 universo	 do	 online	 dating	 e	 como	 este	 se	 enquadra	 na	

modernidade	da	vida	humana,	e	quais	as	motivações	e	espeficidades	que	conduzem	os	

indivíduos	a	aderir	em	massa	a	aplicações	móveis	de	dating.		

	 Em	 relação	 ao	 Capítulo	 IV,	 damos	 a	 conhecer	 alguns	 dos	 fenómenos	 mais	

preocupantes	que	se	desenrolam	na	esfera	digital	e	seu	impacto	para	a	saúde	mental.		

	 O	 Capítulo	 V	 é	 dedicado	 à	 metodologia	 de	 investigação	 onde	 procuramos	

responder	à	questão	de	partida	–	de	que	forma	a	utilização	de	aplicações	de	encontros	e	

redes	sociais	fragilizaram	a	forma	de	nos	relacionarmos	com	o	outro?	–	através	da	análise	

de	 perfis	 da	 aplicação	OkCupid	 e	 da	 realização	 de	 uma	 entrevista	 semi-estrutura	 a	 um	

especialista	da	área	de	saúde	mental	e	sexual.		

	 Por	fim,	através	do	Capítulo	VI	apresentaremos	as	nossas	conclusões,	limitações	e	

sugestões	para	futuras	investigações.		
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Capítulo	I	

	

1. Amor	liquido	e	o	século	XXI	

	

1.1	Amor	liquido	

	

	 Zygmunt	Bauman	nasceu	na	Polónia,	no	ano	de	1925,	e	dedicou	a	vida	ao	estudo	

daquela	que	considerava	ser	a	era	da	fragilidade	humana	e	laços	afectivos.	Deixando	um	

importantíssimo	 legado	 teórico	 e	 social	 que	 permite,	 com	 clareza,	 avaliar	 a	 sociedade	

contemporânea	 denominada	 de	 “sociedade	 liquida”,	 onde	 a	 rapidez,	 urgência	 e	

mobilidade	são	três	dos	principais	pilares	para	o	seu	 funcionamento.	Ao	mesmo	tempo	

que	analisa	em	detalhe	a	forma	como	os	relacionamentos	humanos	se	estabelecem	com	

recurso	à	tecnologia	e	onde	a	descartabilidade	e	o	hiperconsumo	são	“armas”	de	evitação	

a	uma	real	intimidade	e	condução	à	fragilidade	relacional.		

	 A	procura	pelo	amor	estável	faz	parte	da	natureza	humana,	uma	necessidade	que	

nos	acompanha	desde	tenra	idade	ao	necessitarmos	inclusivamente,	enquanto	bebés,	de	

segurança	para	sobreviver.	No	entanto,	actualmente,	a	exposição	constante	à	novidade	e	

o	 estimulo	 pelo	 desejo	 de	 ter	 sempre	 algo	mais,	 conduz	 a	 uma	 busca	 incessante	 que	

rouba	 lentamente	 a	 possibilidade	 de	 experienciar	 o	 amor	 intimo	 no	 seu	 verdadeiro	

potencial,	 inibindo	 o	 próprio	mundo	 interior	 de	 crescer	 com	 esse	mesmo	 amor.	 Como	

refere	Bauman	(2003),		

	

	 Embora	 se	 exija	 segurança,	 os	 indivíduos	 são	 inseguros	 no	 seu	 âmago	 já	 que	 o	

	 desejo	crónico	pela	novidade	não	permite	que	usufruam	das	potencialidades	de	

	 uma	relação		amorosa	de	longevidade.	Como	refere,	“o	desejo	é	a	necessidade	de	

	 consumo.	[...]	o	amor	tem	a	ver	com	o	adicionar	ao	mundo	–	cada	edição	sendo	o	

	 traço	 vivo	 do	 eu	 amoroso;	 no	 amor,	 o	 eu	 é,	 aos	 poucos,	 transplantado	 para	 o	

	 mundo”(p.9).	
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	 	Considerado	 um	 autor	 complexo	 pelos	 ideais	 que	 defendia,	 deixa	 importantes	

reflexões	que	merecem	a	nossa	compreensão	e	que	serviram	de	base	para	construção	do	

presente	trabalho	investigativo.		

Para	Bauman	(2003)	o	amor	romântico	e	monogâmico	não	é	fruto	de	relações	de	

poder,	consolidado	por	instituições	religiosas	e	outras	crenças,	onde	se	domestica	a	real	

natureza	 humana,	 o	 prazer,	 e	 se	 diminui	 o	 papel	 da	 mulher.	 A	 monogamia	 e	 o	 amor	

romântico	 são,	 na	 verdade,	 um	mecanismo	 pelo	 qual	 os	 indivíduos	 não	 se	 sujeitam	 a	

incertezas	 ou	 angústias	 desnecessárias,	 compreendendo-se	 intrinsecamente	 que	 o	 ser	

humano	procura	incessantemente,	ainda	que	nem	sempre	de	forma	eficaz,	a	vinculação,	

o	afecto,	o	amor.		

Na	 actualidade,	 os	 “relacionamentos	 vistos	 como	meras	 transacções	 comerciais	

não	 são	 a	 cura	para	 a	 insónia”	 (Bauman,	 2003,	 p.15),	mas	 antes	 a	porta	 aberta	para	o	

universo	de	insatisfações,	solidão	e	onde	a	ansiedade,	constantemente	presente,	adquire	

vários	 adjectivos.	Bauman	 recorre-se	da	definição	de	afectividade	 liquida	para	definir	 a	

modernidade	do	século	XXI	em	contraposição	com	o	século	XX,	ao	mesmo	tempo	que	a	

relaciona	com	uma	série	de	comportamentos	próprios	da	modernidade	onde	“	a	solidão	

escondida	por	detrás	da	porta	fechada	de	uma	sala	privada	com	um	telemóvel	ao	alcance	

pode	 parecer	 uma	 condição	 muito	 menos	 arriscada	 e	 mais	 segura	 do	 que	 partilhar	 o	

terreno	comum	da	casa”	(Bauman,	2003,	p.64).		

	 Com	 a	 corrente	 de	 pensamento	 de	 Bauman,	 é	 possível	 identificar	 disfunções	

sociais	 desenvolvidas	 nas	 relações	 humanas	 fruto	 de	 uma	 sociedade	 de	 consumo.	 A	

síndrome	consumista.	A	 liquidez	dos	 tempos	que	 transforma	amor,	pessoas	e	emoções	

em	meros	objectos	de	consumo.	A	danificação	da	‘alma’	e	dos	relacionamentos	afectivos	

para	que	se	enquadrem	nos	parâmetros	do	capitalismo	e	consumo	em	massa.		

	 A	arte	de	relacionar	para	o	sociólogo,	actualmente,	é	a	metáfora	de	uma	 ida	ao	

centro	 comercial	 onde	 “o	 comprador	 solitário,	 preocupado	 e	 egocêntrico,	 adoptou	 a	

busca	da	melhor	permuta	para	a	cura	da	solidão	e	não	reconhece	outro	tipo	de	terapia	

para	o	efeito”	(Bauman,	2003,	p.69).		
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	 Desta	forma,	a	fragilidade	dos	laços	humanos	da	pós-modernidade	defendida	por	

Bauman,	 converteu	 os	 vínculos	 em	 ‘danças’	 de	 ambivalência	 constantes,	 pois,	 em	 um	

mundo	de	insegurança	e	desestruturado,	as	conexões	deambulam	entre	a	proximidade	e	

a	distância	não	permitindo	a	verdadeira	criação	de	alianças.	Os	relacionamentos	são,	na	

sua	maioria,	guiados	pela	satisfação	do	momento	e	pelo	que	estes	podem	fornecer	aos	

envolvidos	 como	 se	 de	 um	 investimento	 ou	 transacção	monetária	 se	 tratasse,	 e	 onde	

caso	não	ocorra	satisfação	permite-se	a	interrompução	dos	mesmos.	Ou	seja,	o	contexto	

relacional	que	envolve	os	indivíduos	está	ligado	por	ténues	sentimentos,	ou	melhor,	pelas	

necessidades	que	fazem	parte	de	um	contexto	diário	e	que	se	fundamenta	na	causalidade	

da	 necessidade	 e	 numa	 fuga	 à	 solidão	 permanente.	 Decorrente	 disto,	 o	 autor	 destaca	

ainda	 que	 num	 mundo	 que	 se	 liga	 em	 rede,	 e	 onde	 a	 tecnologia	 ocupa	 um	 lugar	 de	

destaque	 na	 vida	 humana,	 na	 liquidez	 dos	 tempos	 modernos,	 e,	 caso	 os	 sujeitos	

envolvidos	 em	 um	 relacionamento	 não	 sintam	 satisfação,	 podem	 “excluir”	 o	 outro	 e	

acabar	com	o	relacionamento	a	qualquer	momento	sem	qualquer	tipo	de	justificação.		

	 	

	 Rescisão	 sob	 demanda	 –	 instantânea,	 sem	 confusão,	 sem	 contar	 perdas	 ou	

	 arrependimentos	 –	 é	 a	 principal	 vantagem	 do	 namoro	 pela	 internet.	 A	 redução	

	 dos	 riscos	 juntamente	 com	 a	 prevenção	 da	 	 inexistência	 de	 opções	 é	 o	 que	

	 resta	da	escolha	racional	num	mundo	de	oportunidades	fluidas,	valores	mutantes	

	 e	regras	eminentemente	instáveis;	e	o	namoro	pela	internet,	ao	contrário	da	difícil	

	 negociação	de	 compromissos	mútuos,	 atende	a	esses	novos	padrões	de	escolha	

	 racional	perfeitamente	(ou	quase	perfeitamente)	(Bauman,	2003,	p.	65).		

	

	 Desta	 forma	 as	 mudanças	 que	 acompanham	 a	 sociedade	 actual	 na	 forma	 de	

interpretar	 o	 mundo	 e,	 consequentemente,	 valorizar	 o	 consumo	 como	 exercício	 de	

valorização	e	validação	do	eu	junto	do	grupo	de	pares	e	ambiente,	desvincula-se	de	todos	

os	 tipos	 tradicionais	 de	 ordem	 social	 de	 uma	 maneira	 que	 não	 tem	 precedente.	 O	

contemporâneo	 é	marcado	 pelo	 fim	 dos	 padrões,	 da	 estabilidade,	 da	 segurança	 e	 das	

certezas,	dando	lugar	e	espaço	para	o	tempo	da	indefinição,	do	medo	e	da	insegurança.		
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	 Como	 refere	 Silva	 (2011)	 na	 sua	 análise	 à	 obra	 de	 Bauman,	 “a	 segurança	 era	 a	

maior	posse	da	sociedade	dos	produtores	e	o	prazer	de	desfrutar	era	postergado,	ou	seja,	

nada	 era	 imediato.”	 (p.32).	 Este	 comportamento	 próprio	 da	 sociedade	 de	 produtores,	

acreditava	nos	benefícios	da	durabilidade	assentes	nos	pilares	da	estrutura	e	segurança,	

mas	sobretudo,	na	durabilidade	a	longo	prazo.		

	 Silva	 (2011)	 refere	 ainda,	 recorrendo-se	 de	 Bauman,	 que	 o	 que	 distingue	 a	

sociedade	contemporânea	ou	dita	sociedade	de	consumo	da	sociedade	de	produtores	é	a	

reconstrução	 das	 relações	 humanas	 numa	 perspectiva	 de	 padrão	 e	 similaridade	 que	

trouxe	ao	mesmo	tempo	a	emancipação	dos	indivíduos	e	o	poder	de	escolha	que	caminha	

no	sentido	de	edificar	uma	sociedade	 livre	de	 responsabilidades,	para	a	qual,	a	escolha	

limitada	 é	 parte	 de	 um	 passado	 longínquo	 que	 todos	 querem	 esquecer.	 Assim,	 o	

individuo	consumista	assume	características	muito	próprias,	onde	o	prazer	de	consumir	o	

desloca	 para	 o	 imediato	 e	 onde	 os	 bens	 duráveis	 perdem	 o	 brilho	 num	 contexto	

civilizacional	 que	 prima	 pela	 rapidez.	 Pelo	 que,	 a	 linearidade	 e	 civilidade	 das	 relações	

chega	ao	fim	com	novas	configurações	sociais	de	pós-modernidade.	

	 Para	o	autor,	a	principal	característica	da	sociedade	pós-moderna	consiste	numa	

sucessiva	 experimentação	 de	 eventos	 de	 alta	 intensidade	 entrelaçados	 entre	 si,	 onde	

predomina	o	desapego	e	a	busca	constante	pela	felicidade	prometida	sem	restrições		

	

1.2.	O	amor	na	modernidade		

	

	 No	 decorrer	 da	 História	 do	 conhecimento,	 várias	 têm	 sido	 as	 construções	 e	

reflexões	 sobre	 o	 amor.	 Exemplo	 disso	 é	 a	 “Ética”	 de	 Espinosa,	 na	 qual,	 o	 filosofo	

holandês	 reconhece	 que	 o	 amor	 e	 ódio	 andam	 de	mãos	 dadas	 na	 existência	 humana,	

onde	as	emoções	são	guias	para	o	prazer	e	dor	do	próprio	indivíduo,	tal	como,	daqueles	

que	o	cercam.		

	 Se	 alguém	 fez	 alguém	 que	 ele	 imagina	 afectar	 os	 outros	 com	 prazer,	 ele	 será	

	 também	afectado	pelo	prazer	acompanhado	da	 ideia	de	ter	sido	ele	a	causa.	Se,	

	 por	 outro	 lado,	 imagina	 algo	 que	 afecta	 os	 outros	 com	 dor,	 ele	 também	 se	

	 considerará	 com	dor.	 [...]	 	 Desde	 o	momento	 que	 o	 amor	 é	 acompanhado	 pela	
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	 ideia	de	uma	causa	externa,	e	o	ódio	é	uma	dor	também	acompanhada	pela	ideia	

	 de	uma	causa	externa.	Essa	causa,	esse	prazer	e	essa	dor	são	espécies	de	amor	e	

	 ódio		(2002,	p.	294).		

	

	 Para	 Spinoza	 (2002)	 o	 amor	 está	 intrinsecamente	 correlacionado	 com	o	objecto	

alvo	de	tal	emoção,	sendo	que	as	emoções	a	ele	associadas	seriam	sempre	susceptíveis	

de	 oscilações	 de	 intensidade	 mediante	 as	 preferências	 do	 próprio	 objecto.	 Ora,	 desta	

forma,	 o	 desejo	 pelo	 objecto	 afigura-se	 como	 a	 necessidade	de	 atingir	 a	 plenitude	 e	 o	

amor	uma	consequência	dessa	nostalgia,	uma	necessidade,	pois	aquele	que	se	recorda	do	

deleite	com	que	possuiu,	em	situação	de	falta	se	sentirá	triste	e	sem	parte	de	si	mesmo.		

	 A	relação	que	temos	com	o	amor	romântico	remonta	a	finais	do	século	XVIII,	tal	

como	 refere	 Anthony	 Giddens	 (1992,	 p.39).	 Na	 realidade	 a	 própria	 indústria	

cinematográfica	 de	 Hollywood,	 a	 Disney	 através	 das	 suas	 histórias	 de	 príncipes	 e	

princesas	 e	 agora	mais	 recentemente,	 as	 novas	 tecnologias,	 almejam	 oferecer	 às	 suas	

plateias	 um	 ideal	 de	 amor	 com	 final	 feliz,	 onde	 a	 compatibilidade	 e	 a	 química	 devem	

assegurar	a	manutenção	desse	encontro	entre	dois	indivíduos	que	à	‘primeira	vista’	têm	

tudo	 para	 dar	 certo.	 Um	 recriar	 de	 cenários	 onde	 os	 indivíduos	 se	 vislumbram	 e	

dislumbram	com	o	amor	romântico	de	outros	tempos	num	bom	modo	shakespeariano.		

	 Segundo	Giddens	(1992),	o	amor	romântico	introduziu-se	na	narrativa	de	vida	dos	

indivíduos	como	uma	história	repleta	de	significados	que	merece	ser	contada	e	vivida	ao	

mais	 ínfimo	pormenor,	coincidindo	com	a	ascensão	das	dramaturgias	onde,	 finalmente,	

as	 palavras	 amor	 e	 liberdade	 aparecem	 associadas.	 Sobre	 o	 amor	 romântico,	 Giddens	

explica	que	se	espera	“uma	atracção	instantânea	–	‘amor	à	primeira	vista’”	(p.40),	onde	

os	 primeiros	 gestos,	 os	 primeiros	 olhares	 constituem	 a	 indicação	 de	 reciprocidade	 de	

interesses	que	com	o	passar	do	tempo	e	convivência,	originam	a	completitude.	

	 O	 sociólogo	 apesar	 de	 reconhecer	 que	 o	 consumo	 excessivo	 de	 literatura	

romântica	 era	 sinal	 de	 fraqueza	 e	 passividade	 emocional,	 é	 também	 inegável	 que	 os	

indivíduos	 através	 da	 fantasia	 proporcionada	 pelas	 suas	 leituras	 tinham	 acesso	 a	 uma	

realidade	que	lhes	era	negada	no	mundo	em	que	viviam.	Considera,	também,	que	o	amor	

romântico	 questiona	 a	 intimidade	 e	 não	 é	 compatível	 com	 “a	 luxúria	 e	 a	 sexualidade	
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terrena,	porque	o	ente	querido	é	idealizado,	presumindo	uma	comunicação	psíquica,	um	

encontro	de	almas	que	é	de	carácter	reparador”	(Giddens,	1992,	p.45).		

	 	Neste	 sentido	a	metáfora	do	 liquido	utilizada	por	Bauman	 (2003)	para	definir	 a	

modernidade	 faz	 todo	 o	 sentido	 tendo	 em	 conta	 que	 no	 amor	 romântico	 segundo	

Giddens	(1992)	há	espaço	à	reflexão,	a	uma	tomada	de	consciência	de	escolha	que	não	se	

baseia	meramente	nos	 ímpetos	consumistas	e	carnais	do	momento.	O	amor	no	sentido	

romântico	 é	 uma	 odisseia	 na	 qual	 a	 identidade	 do	 Self	 aguarda	 por	 validação	 com	 a	

descoberta	do	outro.	Na	liquidez	dos	tempos	defendida	por	Bauman	(2003),	os	indivíduos	

tomam	 decisões	 baseadas	 no	 momento	 e	 à	 mínima	 noção	 de	 perigo	 ou	 assumir	 de	

consequências	tendem	a	partir	em	busca	de	novas	experiências	que	se	desejam	leves	e	

revigorantes.	

É	 inegável	 as	 mudanças	 que	 têm	 acontecido	 no	 amor,	 no	 casamento	 e	 na	

sexualidade	 ao	 longo	 da	 modernidade,	 resultado	 de	 profundas	 transformações	 na	

intimidade	 e	 na	 vida	 pessoal	 dos	 indivíduos.	 Neste	 processo	 de	 reconstrução	 de	

identificação	do	Self	e	negociação	da	afectividade,	David	Schmitt	(2006)	questiona	porque	

razão	 algumas	 pessoas	 experienciam	 de	 forma	 tão	 profunda	 o	 amor	 e	 outras	 não.	 A	

resposta	 parece,	 segundo	 o	 psicólogo,	 estar	 na	 própria	 definição	 de	 amor	 e	 no	

entendimento	 das	 relações	 intimas	 como	um	processo	 de	 investimento	 emocional	 que	

poderá	ou	não	culminar	na	reprodução.	Esclarece	também	que	o	amor,	como	vinculação,	

implica	a	produção	de	hormonas	 imprescindíveis,	 caso	da	oxitocina,	à	 sobrevivência	do	

vínculo	 que	 se	 forma	 entre	 dois	 indivíduos,	 mas	 que	 a	 sobrevivência	 dos	 vínculos	

amorosos	 não	 dependem	 única	 e	 exclusivamente	 de	 uma	 formula	 bioquímica,	 mas	

também,	de	traços	de	personalidade,	cultura	e	sexo	biológico.		

Schmitt	 (2006)	 recorrendo	 às	 pesquisas	 de	 Gangestad	 &	 Simpson	 (2000),	

reconhece	 que	 “crianças	 provenientes	 de	 culturas	 com	 baixos	 níveis	 de	 stress,	 boa	

assistência	 médica,	 educação	 e	 outros	 recursos,	 tendem	 a	 desenvolver	 tendências	 de	

investimento	 emocional	 ou	 experiencia	 de	 níveis	 mais	 elevados	 de	 amar”	 (p.253),	

acrescentando	 que	 a	 qualidade	 de	 vinculação	 com	 os	 progenitores	 ou	 cuidadores	

primários	 influencia	 de	 forma	 positiva	 ou	 negativa	 a	 qualidade	 e	 intensidade	 do	

investimento	 emocional	 nos	 relacionamentos.	 Importa	 referir	 que	 através	 das	
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descobertas,	citadas	por	Schmitt	(2006),	de	Belsky	et	al.	(1991)	e	Dion	(1975),	indivíduos	

com	 vinculação	 segura	 tendem	 a	 desenvolver	 personalidades	 que	 investem	

emocionalmente	 nos	 relacionamentos	 e	 a	 preferir	 relacionamentos	 de	 longa	 duração,	

enquanto	 que	 em	 oposição,	 indivíduos	 com	 vinculação	 insegura	 reproduzem	

comportamentos	 de	 baixo	 investimento	 emocional	 e	 uma	 preferência	 por	

relacionamentos	de	curta	duração.		

Bauman	 (2003)	 explana	que	 a	 vinculação	 está	 comprometida	 com	as	 noções	 de	

redes	 e	 de	 navegar	 na	 rede.	 A	 intimidade	 mudou	 com	 a	 noção	 de	 ter	 um	 mundo	 e	

pessoas	no	interior	do	bolso	através	do	telemóvel,	tornando-se	uma	falácia	à	paz	interior	

e	 de	 combate	 à	 solidão	 com	 recurso	 à	 imaginação	 que	 chega	 através	 de	 uma	 terceira	

proximidade,	a	proximidade	virtual.		

É	no	âmbito	da	proximidade	virtual	 e	da	modernidade	 social	 que	 cada	 vez	mais	

olhamos	para	 a	qualidade	dos	nossos	 relacionamentos,	 ao	mesmo	 tempo	que	estamos	

pouco	preparados	para	lidar	com	as	adversidades	próprias	de	uma	dinâmica	a	dois.	Como	

explana	Layder	(2009),	os	indivíduos	têm	diferentes	perfis	de	personalidade	que	alteram	

as	construções	das	interpretações	e	significados	atribuídos	a	palavras	como	auto-estima,	

amor,	 respeito	 e	 merecimento	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 terá	 influencia	 em	 como	 a	

compatibilidade	 e	 satisfação	 relacional	 ou	 social	 evolui.	 Segundo	 o	 sociólogo	 as	

demandas	do	dia	a	dia	interferem	gradativamente	na	resiliência	psicológica	e	emocional	

dos	indivíduos,	pelo	que,	os	que	possuem	características	 inseguras	tenderão	a	tornar-se	

excessivamente	vulneráveis	e	sensíveis	adoptando	comportamentos	de	vitimização	para	

obter	 simpatia	e	compreensão	do	parceiro,	ou	em	casos	extremos	conduzir	a	 relação	à	

ruptura.		

Giddens	(1992)	evidencia	que	a	modernidade	trouxe	consigo	a	chamada	revolução	

sexual,	acompanhada	pela	emancipação	 feminina	e	defesa	da	equidade	relacional	onde	

homens	e	mulheres	têm	os	mesmos	direitos	e	deveres	que	se	espelham	nos	princípios	de	

aplicação	 de	 uma	 democracia	 feita	 para	 todos.	 Gibbens	 consegue	 identificar	 três	

categorias	 básicas	 de	 amor	 que	 irão	 proliferar	 no	 decurso	 do	 século	 XXI:	 O	 amor	

confluente,	a	sexualidade	plástica	e	o	relacionamento	puro.		
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Por	 amor	 confluente,	Giddens	 (1992)	 entende	que	 este	 é	mais	 real	 que	o	 amor	

romântico	 porque	 não	 espera	 a	 perfeição	 do	 outro.	 Os	 parceiros	 partem	 para	 a	

construção	do	relacionamento	com	uma	consciência	de	igualdade	nas	trocas	afectivas	e	

de	 investimento	 emocional,	 em	 que	 o	 prazer	 sexual	 é	 um	 principio	 directamente	

circunscrito	aos	 factores	que	poderão	conduzir	à	manutenção	ou	dissolução	da	relação.	

Desta	 forma	 é	 “o	 cultivo	 de	 habilidades	 sexuais,	 a	 capacidade	 de	 dar	 e	 experimentar	

satisfação,	por	parte	de	ambos	os	sexos,	que	organiza-se	reflexivamente	por	meio	de	uma	

infinidade	de	fontes	de	informação	sexual,	aconselhamento	e	treino”	(Giddens,	1992,	p.	

63).	No	amor	confluente	também	acontece	a	introdução	da	ars	erótica	na	conjugalidade	

que	 estava	 anteriormente	 limitada	 a	 grupos	 restritos	 como	 o	 caso	 de	 prostitutas	 ou	

minorias	 religiosas.	 Pretende-se,	 portanto,	 através	 da	 sexualidade,	 obter	 a	 satisfação	

individual	 que	 nem	 sempre	 acontece	 numa	 relação	 monogâmica	 ou	 necessariamente	

heterossexual.		

Além	do	amor	confluente,	Giddens	 identifica	a	 sexualidade	plástica	que	consiste	

numa	 sexualidade	 descentralizada	 da	 necessidade	 reprodutiva	 e	 fundamental	 para	 a	

emancipação	 e	 reivindicação	 do	 prazer	 sexual	 da	mulher,	 assim	 como,	 explorações	 de	

outras	 orientações	 ou	 preferências	 sexuais	 que	 não	 se	 limitem	 à	 heterosexualidade.	 A	

sexualidade	 plástica	 “pode	 tornar-se	 numa	 esfera	 que	 não	mais	 contem	os	 detritos	 de	

compulsões	 externas,	mas	em	vez	disso,	 toma	o	 seu	 lugar	 como	um	 todo	entre	outras	

formas	de	auto	exploração	e	construção	moral”	(Giddens,	1992,	p.144).		

Por	último,	Giddens	identifica	o	“relacionamento	puro”	como	parte	integrante	de	

uma	sociedade	que	vive	na	sexualidade	plástica.	No	amor	em	moldes	de	relacionamento	

puro	 espera-se	 uma	 constante	 renegociação	 da	 intimidade	 e	 sexualidade	 do	 casal.	 O	

casamento	 acontece	 com	 naturalidade	 e	 a	 sua	 durabilidade	 está	 sujeita	 a	 factores	

externos.	 “Num	mundo	de	sexualidade	plástica	e	 relacionamentos	puros,	a	monogamia	

refere-se,	 não	 ao	 relacionamento	 em	 si,	 mas	 à	 exclusividade	 sexual	 como	 critério	 de	

confiança;	 fidelidade	 não	 tem	 significado,	 excepto	 como	 aspecto	 da	 integridade	 que	 a	

confiança	no	outro	presume”	(Giddens,	1992,	146).		
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Reiteirando	 Giddens	 (1992),	 Bauman	 (2003)	 descreve	 que	 os	 relacionamentos	

puros	tendem	a	prevalecer	na	união	selada	entre	dois	indivíduos	enquanto	a	relação	for	

satisfatória	para	ambos,	referindo	também	que	para	os	jovens	esta	constitui	uma	forma	

casual	de	providenciar	o	preenchimento	das	suas	necessidades	emocionais	e	sexuais	sem	

que	 isso	 interfira	 na	 sua	 liberdade	 individual.	 Afinal,	 “investir	 sentimentos	 fortes	 num	

relacionamento	e	 fazer	um	 juramento	de	 fidelidade	 significa	 assumir	um	 risco	enorme:	

tornando-nos	 dependentes	 dos	 nossos	 parceiros”	 (Bauman,	 2003,	 p.90).	 Na	 verdade,	

recordando	 Schmitt	 (2006)	 o	 investimento	 no	 amor	 e	 numa	 relação	 verdadeiramente	

funcional	 depende	 directamente	 da	 nossa	 vinculação	 e	 consequentemente	 das	 nossas	

próprias	concepções	de	intimidade.		

	

1.3	A	Intimidade		

	

	 De	acordo	com	Narciso	e	Ribeiro	(2009),	a	intimidade	é	um	conceito	amplo	e	com	

dimensões	 que	 dependem	 exclusivamente	 da	 interpretação	 que	 um	 determinado	

individuo	 lhe	 atribui.	 Desta	 forma,	 e	 partindo	 dos	 pressupostos	 identificados	 pelos	

autores	 algumas	 dimensões	 como	 a	 permissividade	 para	 a	 partilha	 vulnerável,	

interdependência,	 sexualidade	 sem	tabus,	apoio	emocional	e	 confiança	caracterizam	os	

relacionamentos	 humanos	 saudáveis.	 Porém,	 segundo	 Bauman	 (2003)	 e	 Layder	 (2009),	

no	moderno	mundo	da	 liquidez	onde	é	 fácil	 substituir	bens	e	 relacionamentos	que	não	

oferecem	aparentemente	as	potencialidade	de	satisfação	desejadas,	a	intimidade	e	o	que	

esta	 significa	 também	 se	 transforma.	 Partilhar	 a	 vida	 com	 outra	 pessoa	 poderá	 ser	

sinónimo	 de	 partilhar	 despesas,	 uma	 casa	 e	 uma	 cama,	 mas	 não	 necessáriamente	

sinónimo	de	uma	verdadeira	união	que	 se	estabelece	com	a	construção	de	pontes	que	

permitem	 o	 acesso	 ao	 espaço	 emocional	 do/a	 parceiro/a.	 A	 emergência	 do	

relacionamento	puro.		

	 	Segundo	Layder	 (2009)	 referindo-se	à	 investigação	de	Giddens	 (1992),	descreve	

que	“o	relacionamento	puro	consiste	numa	relação	social	que	se	celebra	por	si	mesma	e	é	

continuada	na	medida	em	que	ambas	as	partes	consideram	que	proporciona	satisfação	

suficiente	 para	 cada	 individuo	 permanecer	 nela”	 (p.11).	 Assim	 sendo,	 as	 relações	
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consistem	em	contratos	entre	duas	pessoas	com	iguais	direitos	que	esperam	ver	as	suas	

necessidades	emocionais	e	sexuais	satisfeitas	pelo	relacionamento	que	os	une.	

	

	 Neste	 sentido,	 e	 num	 contexto	 de	 sociedade	moderna,	 Layder	 (2009)	 propõe	 6	

tipos	 de	 intimidade.	 Intimidade	 dinâmica,	 episódica,	 geminada,	 pretensiosa,	

manipuladora	 e	 opressiva.	 Sendo	 que,	 o	 sociólogo	 considera	 a	 Intimidade	 Dinâmica	 a	

indicada,	 pois	 nesta,	 cada	 um	 dos	 parceiros	 experiencia	 altos	 níveis	 de	 satisfação	 na	

conjugalidade.		

	

	 1.	Na	intimidade	dinâmica,	existe	o	encorajamento	mutuo	e	a	liberdade	para	que	

	 cada	um	procure	aquilo	que	o	faça	sentir	feliz	e	realizado	nunca	perdendo	de	vista	

	 os	 sentimentos	e	necessidades	adjacentes	da	 relação	 intima	a	dois.	Este	 tipo	de	

	 intimidade	alicerça-se	no	principio	da	sinceridade	e	confiança	onde	a	comunicação	

	 aberta	 é	 essencial	 para	 a	manutenção	 do	 vinculo	 afectivo,	 constituindo-se	 uma	

	 aliança	 protectora	 entre	 o	 casal	 e	 espírito	 educativo	 dentro	 do	 próprio	

	 relacionamento,	 prosperando-o.	 Ambos	 os	 parceiros	 estão	 abertos	 ao	 diálogo	 e	

	 procuram	 novas	 formas	 de	 renovação	 do	 relacionamento,	 assim	 como,	 novas	

	 estratégias	de	aproximação	ao	outro	para	reforçar	e	revitalizar	os	laços	existentes.		

	

	 2.	A	intimidade	episódica,	ao	contrário	do	que	acontece	na	intimidade	dinâmica,	

	 existe	uma	intermitência	das	interacções	afectivas,	por	um	ou	ambos	os	membros	

	 do	casal.	Existe	um	afastamento	psicológico	ou	emocional	 latente.	Neste	tipo	de	

	 intimidade	não	há	espaço	para	a	revelação	de	factos	 importantes	à	vida	de	cada	

	 um	 ou	 discussão	 de	 tópicos	 que	 afectem	 a	 relação	 e	 vinculo.	 A	 intimidade	

	 episódica	denota	um	certo	nível	de	 falta	de	autenticidade	e	ao	mesmo	tempo	a	

	 necessidade	 de	 permanência	 no	 relacionamento	 de	 forma	 mecânica	 e	

	 manipuladora	 mantendo-se	 o	 parceiro/a	 à	 distancia.	 Para	 Marshall	 (2006)	 é	

	 na	 intimidade	 episódica	 que	 surge	 o	 síndrome	 do	 “eu	 amo-te,	 mas	 não	 estou	

	 apaixonado	por	ti”	ou	“sinto	carinho,	mas	perdi	a		 sensação	 de	 me	 sentir	

	 enamorado	 por	 ti.”.	 A	 intimidade	 episódica	 segundo	 Layder	 (2009)	 e	 Marshall	
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	 (2006)	tende	a	ocorrer	na	segunda	fase	dos	relacionamentos	íntimos	denominada	

	 de	 “luta	 pelo	 poder”.	 A	 “luta	 pelo	 poder”	 acontece	 logo	 após	 o	

	 desvanecimento	 da	 fase	 inicial	 da	 paixão	 e	 surgimento	 das	 primeiras	

	 dificuldades	relacionais.		

	

	 4.	A	 intimidade	 geminada	 (Layder,	 2009),	 consiste	 em	manter	 uma	 convivência	

	 conveniente	entre	os	membros	do	casal,	onde	a	proximidade	emocional	e	física	é	

	 praticamente	 inexistente	 abrindo	 espaço	 à	 infidelidade.	 Os	 ressentimentos,	

	 comunicação	 ineficiente,	 falta	de	confiança,	 falta	de	atenção	às	necessidades	do	

	 outro	 e	 manipulação	 são	 apenas	 alguns	 dos	 exemplos	 que	 conduzem	 ao	

	 afastamento		 gradual	 do	 casal	 e	 à	 procura	 deste	 por	 outras	 alternativas	 para	 c

	 olmatar	as	suas	necessidades.	Geralmente,	a	intimidade	geminada	dá	lugar	ao	que	

	 o	 	 autor	 chama	de	pretensa	 intimidade.	 Por	 pretensa	 intimidade,	 entenda-se,	 o	

	 manter	um	relacionamento	por	questões	meramente	sociais,	financeiras	ou	medo	

	 da	solidão.		

	

	 5.	A	 Intimidade	manipulada	 (Layder,	 2009),	 	 a	 comunicação	 é	 direccionada	 no	

	 sentido	de	 satisfazer	os	 interesses	e	desejos	de	apenas	um	dos	participantes	da	

	 relação.	 É	 comum	 as	 fraquezas	 ou	 histórias	 reveladas	 pelo/a	 parceiro/a	 serem	

	 utilizadas	 como	 arma	 de	 arremesso	 e	 forma	 coerciva	 de	 obter	 dominância	 na	

	 relação	 que	 contribui	 para	 casos	 de	 violência	 doméstica,	 isolamento	 social	 e	

	 dependência	 afectiva.	 Em	 casos	 mais	 severos	 os	 comportamentos	 tóxicos	 e	

	 intransigentes	 dentro	 de	 um	 relacionamento	 culminam	 no	 que	 autor	 classifica	

	 como	Intimidade	Opressora.		

	

	 6.	 A	 Intimidade	 Opressora	 (Layder,	 2009),	 consiste	 numa	 dependência	 aditiva	

	 entre	os	membros	do	casal,	onde	cada	um,	à	sua	maneira,	tenta	dominar	o	outro	

	 criando	 uma	 atmosfera	 sufocante	 e	 volátil.	 Na	 intimidade	 opressora,	 o	 parceiro	

	 considerado	frágil	usa	técnicas	de	manipulação	emocional	para	manter	a	relação	e	
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	 domínio,	 enquanto	 que,	 o	 parceiro	 forte	 da	 relação	 optará	 por	 evitar	 ou	

	 simplesmente	deixar	a	relação.		

	 Contudo,	e	para	a	reflexão	sobre	a	intimidade	em	âmbito	online,	importa	referir	a	

existência	de	um	sétimo	tipo	de	intimidade	que	pertence	intrinsecamente	ao	novo	século	

e	 que	 sobre	 ela	 muito	 se	 tem	 estudado	 para	 perceber	 os	 seus	 efeitos	 nas	 relações	

humanas.	Para	Chambers	(2013)	o	sétimo	tipo	de	intimidade	é,	a	Intimidade	digital.		

	

	 7.	A	intimidade	digital	(Chambers,	2013),	surgiu	com	a	revolução	tecnológica	e	da	

	 internet,	mas	 também,	com	a	construção	de	plataformas	sociais	e	aplicações	de	

	 encontros	 (Facebook,	 Instagram,	 Youtube,	Okcupid,	 Tinder,	 etc).	 A	 comunicação	

	 mediada	tecnologicamente	permitiu	conhecer	e	alcançar	um	publico	mais	vasto	e	

	 criar	 laços	 com	 indivíduos	 de	 diferentes	 partes	 do	 mundo.	 Desta	 maneira	 a	

	 intimidade	 digital	 trouxe	 consigo	 a	 possibilidade	 de	 criar	 uma	 nova	 forma	 de	

	 socializar,	mas	também	de	criar	uma	lista	de	amigos	personalizada	e	que	edifique	

	 a	 imagem	 do	 individuo	 junto	 da	 comunidade	 online.	 Para	 Chambers	 (2013),	 a	

	 intimidade	digitalmente	mediada		

	

	 [...]	 Opera	 dentro	 estruturas	 de	 media	 relacionais	 em	 um	 ambiente	 media	

	 diversificado,	 um	 ambiente	 polimedia	 no	 qual	 vários	 meios	 são	 provavelmente	

	 utilizados	regularmente	para	manter	contacto	com		pessoas	 intimas	 e	

	 seleccionadas	de	acordo	com	as	circunstancias	e	o		 registo	 emocional	 necessário.	

	 Quanto	 mais	 intimo	 o	 relacionamento,	 mais	 plataformas	 de	 media	 estão	

	 envolvidas	no	apoio	à	interacção	(p.165).	

	 	

	 Em	contexto	digital	e	de	 intimidade	mediada,	as	conexões	estabelecidas	evocam	

as	mesmas	 características	 do	 relacionamento	 puro.	No	 relacionamento	 puro,	 a	 relação	

social	 é	 estabelecida	 por	 si	 mesma	 e	 continuada	 apenas	 enquanto	 ambas	 as	 partes	 a	

considerem	 satisfatória.	 Sendo	 que	 as	 principais	 características	 deste	 tipo	 de	

relacionamento	estão	presentes	 tanto	em	 relações	 intimas	 como	de	amizade	 (Bauman,	

2003,	Chambers,	2013).		
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	 Nos	 ambientes	 digitais	 acresce	 a	 vantagem	 dos	 indivíduos	 conseguirem	manter	

relacionamentos	 à	 distancia	 e	 encontrar	 novos	 e	 possíveis	 parceiros	 sexuais	

geograficamente	 distantes	 através	 de	 um	 clique.	 A	 comunicação	 ocorre	 através	 de	

mensagens	 instantâneas	 e	 meticulosamente	 construídas,	 também	 elas,	 uma	 nova	

expressão	da	intimidade	mediada	tecnológicamente,	com	a	aparente	vantagem	de	que	os	

próprios	 perfis	 pessoais	 em	 redes	 sociais	 são	 analisados	 para	 compreender	 a	 possível	

compatibilidade	existente	entre	utilizadores	intensificando	ou	não	a	intimidade	online	

	 	Na	realidade,	hoje	procura-se	na	internet	dados	sobre	as	pessoas	que	tenciona-se	

namorar,	expõem-se	os	relacionamentos	afectivos	e	terminam-se	os	mesmos	perante	um	

público,	 também	 ele,	 composto	 por	 amigos	 virtuais.	 A	 intimidade	 digital	 segue	 os	

mesmos	 princípios	 da	 frágil	 modernidade	 fluída,	 onde	 os	 vínculos	 são	 facilmente	

substituídos	e	os	processos	associados	ao	conhecimento	de	alguém	através	da	tecnologia	

são	 orquestralmente	 construídos	 antecipadamente.	 Ao	mesmo	 tempo	 que	 as	 imagens	

apresentadas	têm	o	intuito	de	seduzir	e	conquistar	arenas	de	negócios	onde	o	romance	

não	é	espontâneo	e	as	emoções	tidas	em	conta	(Bauman,	2003;	Layder,	2009).		

	

1.4	A	Importância	da	Vinculação	no	Amor		

	

	 Sabe-se	 que	 as	 emoções	 são	 essenciais	 na	 vida	 quotidiana,	 para	 comunicar	

sentimentos	positivos	ou	negativos,	e	para	o	correcto		desenvolvimento	social	e	afectivo.	

	 António	 Damásio	 (2010),	 no	 livro	 -	 O	 livro	 da	 consciência	 -	 ,	 postula	 que	 para	

compreender	a	emoção	e	o	sentimento,	é	necessário	entender	que	"o	comportamento	e	

a	mente,	consciente	ou	não,	e	o	próprio	cérebro	que	os	cria	recusam-se	a	revelar	os	seus	

segredos	quando	a	emoção	 (e	os	numerosos	 fenómenos	que	ela	oculta)	não	é	 tida	em	

conta	 e	 não	 recebe	 o	 merecimento	 devido”	 (Damásio,	 2010,	 p.141).	 Ou	 seja,	 para	 se	

descodificar	o	sentimento	é	necessário	entender	intrinsecamente	a	emoção,	validando-a.	

	 Para	 Damásio	 as	 emoções	 comandam	 a	 vida,	 contudo,	 é	 necessário	 saber	

distinguir	 emoção	 de	 sentimento.	 As	 emoções	 “são	 programas	 complexos,	 em	 grande	

medida	automatizados,	de	acções	modeladas	pela	evolução”,	a	par	que	os	sentimentos	

de	 emoção	 são	 “percepções	 compostas	 daquilo	 que	 acontece	 no	 corpo	 e	 na	 mente	
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quando	sentimos	emoções”	 (Damásio,	2010,	p.143).	Ou	seja,	as	emoções	são	a	reacção	

do	 cérebro	 a	 um	 determinado	 estimulo	 ambiental	 que	 se	 pode	 traduzir	 em	 alegria,	

surpresa,	 raiva	ou	pânico,	enquanto	que	os	sentimentos	de	emoção	são	o	 resultado	de	

experiências	 emocionais	 e	 que,	 por	 sua	 vez,	 se	 traduzem	 em	 sentimentos	 de	 amor,	

felicidade,	ódio	ou	inveja.	

	 Os	 sentimentos	 protegem-nos	 e	 asseguram	 a	 nossa	 sobrevivência	 no	 meio	

ambiente,	dando-nos	o	devido	 incentivo	para	agir	em	conformidade	com	as	situações	e	

desafios	apresentados	pela	vida.	Nos	processos	de	vinculação,	ou	seja,	na	capacidade	de	

relacionar	e	estabelecer	um	vinculo	com	outro	ser	humano,	as	emoções	e	os	sentimentos	

desempenham	o	seu	papel	central,	que	tal	como	explana	Bowlby	(2005),	são	fortemente	

influenciadas,	 construídas	 e	 moldadas	 pelas	 experiencias	 que	 temos	 com	 os	 nossos	

cuidadores	primários	e	que,	embora	passíveis	de	alteração,	tenderão	a	nos	acompanhar	

até	ao	fim	da	vida.		

	 A	 teoria	 da	 vinculação	 tem	 por	 objectivo	 compreender	 e	 explicar	 de	 forma	

universal	 porque	 os	 seres	 humanos	 necessitam	 formar	 laços	 afectivos	 com	 outros	

objectos	 significativos.	 Para	 Bowlby	 (2005),	 os	 laços	 afectivos	 “são	 o	 resultado	 do	

comportamento	 social	 de	 cada	 individuo	 de	 uma	 espécie,	 comportamento	 esse	 que	 se	

diferencia	 tendo	 em	 conta	 o	 individuo	 da	 espécie	 com	 quem	 se	 lida	 e	 que,	 é	 claro,	

envolve	 a	 capacidade	de	 reconhecimento”	 (p.85).	Daqui	 discorre	que	nos	processos	de	

vinculação	existe	a	necessidade	de	permanecer	próximo	e	de	manter	essa	proximidade,	

existindo	 três	 principais	 formas	 de	 vincular,	 em	 que	 duas	 delas	 podem	 demonstrar	

tendências	 evitativas	 ou	 ansiosas	 como	 resistência	 a	 qualquer	 tipo	 de	 tentativa	 de	

proximidade.		

	 Tendo	 em	 conta	 a	 obra	 de	 Damásio	 sobre	 o	 entendimento	 das	 emoções	 e	

sentimentos	de	emoção,	Bowlby	(2005)	explica	que	as	mais	intensas	emoções	surgem	ou	

emergem	 com	 criação,	 rompimento	 ou	 renovação	 de	 laços	 afectivos.	 Isto	 permite-nos	

perceber	 porque	 razão	 as	 interacções	 nas	 redes	 sociais	 e	 nas	 aplicações	 digitais	 de	

namoro	 influenciam	o	 comportamento	humano.	Na	 realidade,	 a	 forma	 como	estas	 são	

desenhadas	 têm	em	conta	primordialmente	 as	 emoções	humanas	 e	 os	 sentimentos	de	

emoção	que	podem	desencadear.	Os	serviços	de	online	dating	compreendem	que	o	amor	
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é	 um	 sentimento	 de	 emoção	 muito	 próprio	 do	 ser	 humano	 e	 uma	 valiosa	 fonte	 de	

rendimento,	 como	 tal,	 e	 segundo	 Lardellier	 (2015)	 “com	 a	 ajuda	 de	 especialistas	 em	

marketing,	 foram	 rápidos	 em	 aproveitar	 esta	 oportunidade,	 apelando	 aos	 sonhos	 e	

desejos	dos	indivíduos	e	normas	sociais	em	evolução”	(p.97).	Por	oportunidade	entenda-

se	 a	 necessidade	 de	 encontrar	 o	 amor	 e	 as	 dificuldades	 notórias	 em	 o	 encontrar	 na	

actualidade,	 fruto	 de	 uma	 abundância	 repentina	 e	 aparente	 disponibilidade	 de	 várias	

experiências	de	amor	onde	é	crescente	a	convicção	da	necessidade	de	mediação	assistida	

(Bauman,	2003;	Lardellier,	2015)	

	 Segundo	 Bowlby	 (2005),	 as	 experiências	 precoces	 têm	 forte	 impacto	 na	

personalidade,	 nas	 relações,	 pensamentos	 e	 comportamentos	 dos	 indivíduos,	 porque	 a	

motivação	humana	está	directamente	 relacionada	com	histórias	e	memórias	guardadas	

no	 cérebro	 inconsciente.	 Refira-se	 portanto	 que	 “na	 maioria	 das	 vezes,	 as	 infâncias	

terrivelmente	perturbadas	pela	morte,	divórcio	ou	separação	dos	pais	que	resultam	em	

ruptura	dos	 laços	 afectivos,	 a	 capacidade	de	 construir	 e	manter	 vínculos	 afectivos	 será	

sempre	desordenada	confinada	na	sua	própria	ausência”	(Bowlby,	2005,	p.89).			 	

	 Como	refere	Damásio	 (2010)	e	Tatkin	 (2012)	o	nosso	cérebro	é	especializado	na	

identificação	de	situações	de	perigo	eminente	para	a	nossa	sobrevivência	e	construção	de	

soluções	para	evitar	essas	mesmas	situações.	Infelizmente,	para	muitos	indivíduos	a	sua	

herança	biológica	e	primeiras	experiências	de	vida	não	 lhes	garante	automaticamente	a	

possibilidade	de	 construção	de	 relacionamentos	 sadios	na	 idade	adulta.	Durante	a	 fase	

automática	 da	 paixão	 o	 cérebro	 humano	 é	 inundado	 pela	 produção	 de	

neurotransmissores	como	a	dopamina,	serotonina,	norepinefrina	e	feniletilamina	(Fisher,	

2004;	 Mesquita,	 2016)	 dando-se	 um	 estado	 de	 demência	 temporária	 e	 o	 desligar	 do	

córtex	 pré-frontal	 (Zeiki,	 2007)	 responsável	 pelo	 pensamento	 analítico,	 organizado	 e	

consciente.	Explicando,	ao	mesmo	tempo,	o	porquê	do	online	dating	ser	viciante	para	os	

utilizadores,	pois	a	constante	exposição	à	novidade	propicia	a	produção	de	dopamina	e	

feniletilamina	que	conduz	ao	vicio	pelo	estado	de	paixão,	ao	saltar	de	relação	em	relação	

ou	comportamentos	de	infidelidade	em	relações	estáveis	(Mesquita,	2016,	p.139).			

	 A	forma	como	comunicamos,	vinculamos,	amamos	e	interagimos	tanto	no	espaço	

offline	como	online	depende	inteiramente	do	ambiente	familiar	onde	nascemos	e	como	
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este	impactou	o	nosso	desenvolvimento	cognitivo	e	emocional.	Uma	vinculação	segura	é	

caracterizada	pela	capacidade	de	 interagir	adequadamente	com	flexibilidade	e	empatia,	

mas	 também,	 com	 existência	 de	 espaço	 para	 a	 brincadeira	 e	 para	 a	 novidade.	 O	 lado	

direito	do	cérebro,	a	ínsula	ou	lobo	insular	de	indivíduos	com	vinculação	segura	tende	a	

apresentar	 um	 desenvolvimento	 correcto	 o	 que	 permite	 a	 leitura	 adequada	 de	

expressões	faciais,	tom	de	voz	e	emoções	(Coan,	2010;	Ma	et	al.,	2017).	Estes	indivíduos	

não	se	sentem	inseguros	na	presença	de	outros	e	conseguem	controlar	adequadamente	

julgamentos	morais	e	os	ímpetos	da	fase	da	paixão.		 	

	 Contrariamente,	uma	vinculação	e	relação	insegura	tende	a	ser	caracterizada	por	

ondas	ora	de	proximidade,	ora	de	afastamento	onde	existe	uma	permanente	dificuldade	

de	interpretar	comportamentos	não	verbais	e	as	emoções	alheias,	que	em	ultima	análise	

são	gatilhos	para	a	reprodução	de	comportamentos	disfuncionais	que	pedem	resolução	

(Coan,	 2010;	 Ma	 et	 al.,	 2017;	 Mesquita,	 2018;	 Zeiki,	 2007).	 Por	 fim,	 indivíduos	 com	

vinculação	 insegura	tendem	a	possuir	 traços	significativos	de	aversão	à	rejeição,	agindo	

negativamente	e	de	 forma	hostil	em	relação	aos	parceiros,	ou	pessoas	com	significado,	

terminando	 relações	 abruptamente	 motivados	 pela	 ansiedade	 e	 medo	 do	 abandono	

(Romero-Canyas	et	al.,	2010;	Watson	&	Nesdale,	2012).		

	 Collins	e	Gillath	(2012),	identificaram	que	os	 indivíduos	com	vinculação	insegura	

evitante	tendem	a	dissolver	as	suas	relações	de	forma	indirecta	e	a	não	sentir	o	impacto	

emocional	da	dissolução	relacional,	pois	para	eles	o	parceiro	é	visto	como	uma	ameaça	e	

as	 emoções	 são	 habilmente	 suprimidas.	 Em	 contraste,	 indivíduos	 com	 vinculação	

insegura	ansiosa	tendem	a	não	dissolver	os	relacionamentos	de	forma	abrupta	e	a	utilizar	

um	discurso	que	permita,	em	ultima	instância,	o	recomeçar	do	relacionamento.	Ambos	os	

estilos	 inseguros	 são	propensos	 a	 sentir	 de	 forma	 intensa	as	 alterações	bioquímicas	da	

paixão	 e	 tornarem-se	 aditivos	 a	 esta,	 mas	 também,	 a	 utilizar	 compulsivamente	 as	

aplicações	 móveis	 de	 encontros	 pela	 adrenalina	 e	 pela	 exposição	 continua	 a	 novas	

possibilidades	românticas	(Chin	et	al.	2018;	D’	Arienzo	et	al.,	2019;	Sussman,	2010).		

	 Contudo,	 e	 apesar	 da	 vinculação	 de	 cada	 pessoa	 desempenhar	 um	 papel	

determinante	na	 forma	como	os	relacionamentos	humanos	são	vividos,	Levine	&	Heller	

(2010)	esclarecem	que	 ter	 conhecimento	das	 características	da	 vinculação	 individuais	 é	
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sinónimo	 de	 poder,	 constituindo	 uma	 ferramenta	 fundamental	 para	 a	 utilização	 e	

construção	de	 comunicação	eficaz,	 escolha	de	parceiro,	 como	 também,	garantir	que	as	

necessidades	 de	 relação	 são	 atendidas.	 “A	 beleza	 de	 uma	 comunicação	 eficaz	 é	 de	

permitir	que	transformemos	uma	suposta	fraqueza	em	característica	de	força”	(Levine	&	

Heller,	2010,	p.223).		

	 Desta	 forma	 e	 parecendo	 que	 “a	 conquista	 seminal	 da	 proximidade	 virtual	 é	 a	

separação	 entre	 comunicação	 e	 relacionamento”	 (Bauman,	 2003,	 p.62),	 estaremos	 a	

perder	 efectivamente	 o	 poder	 de	 comunicar	 e	 assim	protelar	 a	 verdadeira	 felicidade	 e	

amor?	

	

Capitulo	II		

	

2.	Amor	e	Tecnologia	

2.1	Novas	tecnologias	e	as	expectativas	no	amor	

	

	 “Desejamos	ser	desejados,	donde	a	célebre	definição	do	desejo:	o	desejo	é	desejo	

do	desejo	do	outro”	(Chaui,	2011,	p.14).		

	

A	 Internet	 e	 sua	 introdução	nas	nossas	 vidas	 gerou	 importantes	 transformações	

na	 forma	como	conhecemos	e	entendemos	a	nossa	dimensão	de	espaço	e	 tempo.	Mas	

também,	 como	 vivemos	 a	 nossa	 sexualidade,	 relações	 amorosas	 e	 o	 próprio	 eu.	 O	

ciberespaço	 introduziu	 um	 novo	 espaço	 de	 sociabilidade	 onde	 é	 possível	 conhecer	 e	

interagir	com	pessoas	de	diferentes	pontos	do	mundo.		

Fruto	da	modernidade	dos	tempos	e	de	agendas	pessoais	com	inúmeros	afazeres	

por	concretizar,	a	possibilidade	de	conhecer	pessoas	organicamente	é	reduzido,	pelo	que,	

e	 segundo	 Chambers	 (2013),	 as	 plataformas	 digitais	 de	 namoro	 constituem	 uma	

ferramenta	prática	que	permite	seleccionar	pessoas	tendo	em	conta	o	seu	aspecto	visual	

e	 interesses.	 Como	 referenciado	 no	 presente	 trabalho	 e	 também	 pela	 socióloga,	 a	

sexualidade	plástica	do	século	XXI	tem	gerado	liberdade	de	agir	sexualmente,	assim	como	

o	atribuir	de	novas	definições	ao	significado	da	palavra	intimidade.		A	plasticidade	sexual	
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é,	por	isso,	“uma	definição	distintamente	moderna	da	sexualidade	fixa	regida	por	normas	

sociais	 que	 regem	 o	 normal/compromisso	 e	 perverso/promíscuo”	 (Chambers,	 2013,	

p.122).	No	seu	sentido	 lato,	a	sexualidade	plástica	oferece	a	possibilidade	de	explorar	o	

prazer	e	as	mais	variadas	possibilidades	de	união	conjugal.	

Segundo	Bauman	e	Lyon	(2013)	a	sexualidade	plástica,	e	por	acréscimo	as	novas	

tecnologias,	está	assente	no	principio	da	oferta	onde	os	produtos	são	colocados	à	venda	

no	 mercado	 regendo-se	 sempre	 pelo	 principio	 da	 atractividade	 e	 nem	 sempre	 pela	

qualidade	dos	mesmos.	Desta	forma	através	das	tecnologias	o	amor	é	“escolhido”	tendo	

em	conta	as	qualidades	visuais	do	produto	disponível	no	mercado.	

Na	 realidade,	 e	 numa	 óptica	 de	 procura/	 oferta	 da	 sociedade	 consumista,	 para	

Chambers	(2013),	as	expectativas	em	relação	ao	amor	-	actualmente	-	são	extremamente	

elevadas	 e	 a	 avultada	 possibilidade	 de	 escolha	 gera	 ansiedade	 e	 desânimo	 quando	 os	

indivíduos	 são	 expostos	 a	 episódios	 constantes	 de	 rejeição.	 Por	 outro	 lado	 as	 novas	

tecnologias	trouxeram	uma	exacerbação	de	emoções	como	é	caso	do	ciúme,	que	por	sua	

vez,	 se	 reflecte	 através	 de	 comportamentos	 de	 stalking	 ou	 perseguição	 online.	 Como	

refere	 Chambers	 (2013)	 “desde	 o	 momento	 que	 os	 media	 digitais	 possibilitam	 a	

monitorização	 de	 utilizadores	 por	 outros	 utilizadores,	 o	 monitoramento	 é	 facilmente	

utilizado	 para	 controlo	 ou	 abuso	 emocional	 (p.	 130).	 Esta	 monitorização	 é	 muitas	 das	

vezes	 também	utilizada	para	 gerir	 a	 ansiedade	própria	do	 inicio	de	um	 relacionamento	

intimo,	 promovendo	 em	 conjunto	 com	 outras	 características	 das	 aplicações	 digitais,	 a	

possibilidade	de	iniciar	conversas	de	carácter	intimo	e	vulnerável	que	de	outra	forma	não	

ocorreriam.		

A	internet	tornou-se	um	espaço	fértil	à	criação	de	novas	relações	e	proliferação	de	

todo	 o	 tipo	 de	 ferramentas	 que	 fazem	 da	 indústria	 de	 dating	 uma	 das	 mais	 bem	

sucedidas	industrias	da	nossa	época.		De	acordo	com	Rita	et	al.	(2020),	o	tempo	e	atenção	

é	 algo	 raro	 na	 vida	 dos	 utilizadores	 das	 redes,	 pelo	 que,	 o	 download	 de	 aplicações	 de	

encontros	é	fruto	não	só	de	publicidade,	como	também,	da	pressão	do		grupo	de	pares	

que	 aconselha	 a	 utilização	 destas	 aplicações	 como	 um	 shortcut	 de	 contorno	 às	

impossibilidades	diárias	de	conhecer	pessoas.	Propiciando	também,	a	busca	de	prazer	e	

de	fortes	emoções	que	ao	mesmo	tempo	condicionam	um	real	sentimento	de	felicidade,	
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pois	este	surge	como	uma	espécie	de	extensão	do	consumismo	e	de	uma	satisfação	que	

rapidamente	se	torna	insatisfação	(Bauman,	2003).		

De	 acordo	 com	 Hobbs	 et	 al,	 (2017),	 utilizando	 o	 trabalho	 desenvolvido	 por	

Bauman,	 as	 aplicações	 digitais	 de	 namoro	 e	 as	 redes	 sociais	 transformaram	 o	 namoro	

num	jogo	de	comodidade	onde	as	pessoas	utilizam	os	seus	telefones	como	mediadores	

sociais	ou	pontes	de	ligação	a	outros	utilizadores	escolhidos	através	de	algoritmos	e	pré-

definições	 no	 momento	 do	 registo	 na	 aplicação.	 As	 expectativas	 são	 elevadas	 para	

encontrar	 o	 amor,	 mas	 a	 competitividade	 e	 a	 sexualidade	 sem	 constrangimentos	 tem	

trazido	severas	consequências	não	só	para	o	sexo	feminino,	como	também,	para	o	sexo	

masculino.		

Segundo	 Bauman	 (2003),	 actualmente	 os	 telemóveis	 estabelecem	 a	 ligação	 do	

individuo	 a	 vários	 espaços	 que	 primam	 pela	 sua	 ausência	 física,	 “o	 advento	 da	

proximidade	 virtual	 torna	 as	 conexões	 humanas	 simultaneamente	 mais	 frequentes	 e	

superficiais,	 assim	 como,	 mais	 intensas	 e	 mais	 breves”	 (Bauman,	 2003,	 p.62),	 numa	

condensação	de	afectos	e	de	 relacionamentos	onde	o	contacto	 requer	cada	vez	menos	

esforço,	ao	mesmo	tempo	que	se	alimenta	uma	geração	de	corações	solitários	que	não	

sabem	socializar	entre	si	sem	mediadores	tecnológicos.		

A	utilização	de	novas	tecnologias	e	as	expectativas	em	relação	ao	amor	devem	ter	

em	 consideração	 se	os	 indivíduos	 vivem	vidas	 com	propósito	 e	 realmente	 satisfatórias.	

Ou	 seja,	 a	 necessidade	 de	 pertença	 a	 um	 grupo	 ou	 pressão	 social	 não	 pode	 constituir	

razão	 principal	 para	 a	 procura	 desenfreada	 do	 amor.	 Para	 Cook	 (2020),	 o	 mundo	

tecnológico	 está	 a	 causar	 de	 forma	 silenciosa	 uma	 crescente	 ansiedade	 e	 depressão	

cultural	 fruto	 da	 maneira	 como	 vivemos	 a	 modernidade,	 onde	 embora	 se	 almeje	 a	

felicidade,	 esta	 está	 desconectada	 daquilo	 que	 é	 realmente	 essencial,	 a	 construção	 de	

conexões	genuinamente	significativas	com	alinhamento	simultâneo	dos	valores	 internos	

do	individuo	e	não	os	externamente	impostos	(p.212).		

Finalmente,	de	acordo	com	Reichert	 (2015),	é	necessário	 ter	 consciência	de	que	

no	advento	da	internet	2.0,	o	flirt	e	o	namoro	são	trocas	relacionais	que	estão	associadas	

ao	uso	comercial	do	liquido,	do	instantâneo.	A	utilização	de	cookies	tem	o	propósito	de	

guardar	as	preferências	dos	utilizadores,	que	em	conjunto	com	uma	tecnologia	de	registo	
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de	actividade	constrói	um	produto	final	que	esteja	de	acordo	com	os	hábitos	e	estilo	de	

vida	de	quem	utiliza	as	aplicações	de	namoro.	Destarte	que	a	avaliação	é	a	característica	

predominante	 quando	 falamos	 de	 amor	 e	 novas	 tecnologias,	 	 já	 que	 a	 internet	 deu	

origem	a	um	ambiente	onde	a	cultura	e	a	comunicação	está	em	constante	avaliação.	Ao	

sermos	parte	desta	cultura	mutante,	tornamo-nos	em	simultâneo	em	peças	de	um	jogo	

comercial	que	 tem	por	principal	objectivo	a	venda	de	um	possível	 relacionamento	com	

alguém	 com	 todas	 as	 características	 desejadas	 por	 pré-definição	 que	 Lardellier	 (2015)	

denomina	 de	 liberalismo	 romântico.	 Ou	 seja,	 a	 compra	 relacional	 que	 acontece	

respeitando	os	princípios	de	hemofilia	ou	endogamia.	

	

2.2	Ecologia	das	relações	e	os	laços	

	

	 As	 tecnologias	 digitais	 e	 a	 utilização	 da	 internet	 têm	 levantado	 importantes	

questões	 sobre	 como	 o	 seu	 uso	 continuo	 impele	 ao	 afastamento	 do	 individuo	 do	

momento	presente,	e	se	propicia	a	sua	ausência	física	dos	espaços	onde	se	encontra.	

	 Para	Misra	 &	 Stokols	 (2012),	 a	 experiência	 e	 a	 qualidade	 de	 vida	 no	 ambiente	

virtual	 pode	 ser	 avaliada	 tendo	 por	 base	 quatro	 dimensões	 que	 reflectem	o	 tempo	 de	

conexão	 dispendido	 no	 mundo	 virtual	 ou	 físico.	 A	 primeira	 dimensão	 compreende	 a	

intensidade	de	utilização	e	se	o	utilizador	se	percepciona	dependente	da	tecnologia	que	

utiliza	 e	 em	 que	 proporção	 se	 encontra	 absorvido	 e	 imerso	 por	 ambientes	 virtuais.	 A	

segunda	dimensão	é	o	grau	de	compromisso	a	nível	do	comportamento	nas	redes	e	nos	

espaços	físicos,	ou	seja,	se	tem	activa	participação	nas	comunidades	virtuais	mas	renega	a	

sua	participação	no	espaço	físico,	ou	se	de	alguma	maneira,	equilibra	a	sua	participação	

nos	dois	ambientes	de	forma	ecologicamente	saudável.	A	terceira	dimensão	é,	qual	o	tipo	

de	 uso	 dado	 à	 internet.	 Misra	 &	 Stolks	 (2012),	 referem	 que	 para	 “indivíduos	 cyber-

orientados	 a	 utilização	 da	 internet	 requer	 mais	 investimento	 cognitivo	 e	 emocional”	

(p.319),	utilizando	as	plataformas	e	redes	digitais	para	partilha	de	emoções	e	experiencias	

pessoais.		

	 Finalmente,	a	quarta	dimensão	compreende	a	natureza	das	suas	redes	sociais	ou,	

por	 outras	 palavras,	 quais	 os	 moldes	 de	 utilização	 das	 redes	 sociais	 e	 que	 tipo	 de	
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conexões	são	estabelecidas.	Recorrendo	novamente	a	Misra	&	Stolks	(2012),	“indivíduos	

cyber-orientados	têm	mais	amigos	virtuais	nas	suas	plataformas.	Ou	seja,	é	provável	que	

não	conheçam	pessoalmente	grande	parte	das	suas	amizades	virtuais”	(p.320),	e	também	

é	 bastante	 provável	 que	 essas	 amizades	 sejam	 estabelecidas	 com	 pessoas	 de	 outras	

nacionalidades	 ou	 que	 vivam	 em	 áreas	 remotas	 daquela	 a	 que	 o	 individuo	

geograficamente	pertence.		

	 Desta	 forma	 e	 num	 ambiente	 em	 que	 o	 real	 e	 o	 virtual	 se	 fundem	 e	 se	

“confundem”,	a	internet	e	as	aplicações	digitais	vieram	alterar	todo	o	sistema	mediático,	

mas	também,	a	relação	com	o	próprio	meio.	De	acordo	com	Telleria	(2015)	utilizando	o	

trabalho	sobre	a	modernidade	liquida	de	Bauman	(2003),	refere	que	o	homem	é	o	portal	

da	comunicação	e	para	a	comunicação,	um	agente	activo	na	produção	de	comunicação	

através	de	dispositivos	ou	 tecnologia	móvel	 que	 se	enquadra	na	 fluidez	das	dimensões	

culturais	e	noções	de	espaço	e	tempo,	pertencente	a	uma	rede	e	não	a	uma	comunidade.	

A	 comunidade	 afigura-se	 como	 uma	 condição	 segura	 e	 viável	 em	 tempos	 de	 crise,	 ao	

contrário	 da	 rede	 que	 embora	 não	 possua	 regras	 rígidas	 de	 comportamento	 funciona	

como	 ambiente	 de	 partilha	 de	 momentos	 felizes	 que	 não	 exijam	 demasiado	

envolvimento	emocional	(Bauman	&	Lyon,	2013).		

	 Como	 refere	 Aguado	 &	 Martinez	 (2006),	 passámos	 de	 um	 sistema	 centrado	

mediático	 para	 autocentrado	 onde	 o	 individuo	 funciona	 como	 um	 microrganismo	 em	

constante	transformação	e	com	capacidade	de	comunicar	a	sua	mensagem	para	milhares	

de	 pessoas	 através	 das	 suas	 publicações	 e	mensagens	 veiculadas.	 A	 internet	 constitui,	

portanto,	 uma	 novidade	 de	 acesso	 amplo	 à	 produção	 e	 divulgação	 de	 todo	 o	 tipo	 de	

conteúdos	e,	hoje,	os	telemóveis	são	a	ferramenta	que	proporciona	o	mais	rápido	acesso	

a	estes	em	qualquer	parte	do	mundo.		

	 Para	Fidalgo	&	Canavilhas	(2010),	“com	o	telemóvel,	a	 internet	torna-se	móvel	e	

com	 ele	 realiza-se	 o	 desiterato	 de	 um	 acesso	 à	 rede	 a	 qualquer	 hora	 e	 em	 qualquer	

lugar.”	 (p.103),	 que,	 por	 sua	 vez,	 esta	 novidade	 e	 inovação	 nas	 telecomunicações,	

acarretou	 a	 democratização	 do	 acesso	 à	 comunicação	 digital	 mesmo	 junto	 das	

populações	pertencentes	a	estratos	sociais	mais	vulneráveis.	Assim,	nesta	conjuntura	de	

constante	mutação	 comunicacional	e	electrónica	 com	 transferência	do	estrelato	para	o	
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individuo	que	usufrui	dum	poder	inesgotável	de	acesso	e	partilha	de	conteúdos,	o	próprio	

público	 detém	 um	 papel	 fundamental	 nesta	 troca	 e	 criação	 de	 informação	 mas,	

fundamentalmente,	 na	 escolha	 do	 que	 interessa,	 o	 método	 de	 gatewatching	 (Bruns,	

2003).		

	 O	estar	permanentemente	conectado	visível	e	disponível	por	dispositivos	móveis	

remete-nos	 para	 a	 mudança,	 desenvolvimento	 e	 dissolvência	 das	 fronteiras	 espaço-

tempo.	 A	 própria	 esfera	 do	 que	 é	 considerado	 público	 e	 privado	 é	 questionado,	

providenciando	autonomia	a	todos	os	envolvidos.	Como	revela	Easley	&	Kleinberg	(2010)	

as	 redes	 funcionam	como	pontes	entre	o	 local	e	o	global	onde	os	 laços	 fracos	ou	weak	

ties	são	fundamentais	para	a	disseminação	de	informações	ou	experiências,	que	de	outra	

forma	 não	 seriam	 propagadas	 na	 rede,	 pois	 as	 pessoas	 que	 os	 constituem	 são	

provenientes	de	 experiências	 e	 formações	diversas.	 Em	 contrapartida,	 embora	os	 laços	

fortes	sejam	o	centro	da	nossa	identidade,	da	nossa	pertença	a	uma	determinada	esfera	

social	definindo,	também,	as	configurações	de	nós	e	rede	de	conexões	de	indivíduos	no	

ciberespaço,	 dependem	 da	 vitalidade	 das	 conexões	 estabelecidas	 com	 os	 laços	 fracos	

para	 prosperar	 e	 não	 permanecerem	 isolados	 ou	 estagnados.	 Sem	 laços	 fracos	 não	

existiriam	 integrações	 sociais,	 pese	 embora,	 que	 as	 informações	 daqui	 provenientes	 só	

serão	aceites	pela	comunidade	designada	por	 laços	fortes	ao	(se)	existir	um	sentimento	

de	identificação	imediata	(Granovetter,	1983).	

	 Atendendo	às	características	das	estruturas	das	redes	e	dos	laços	que	se	formam	

em	seu	torno,	é	compreensível	a	emergência	de	ligações,	de	cariz	 intimo	ou	social,	com	

indivíduos	de	outras	partes	do	globo	e	que,	por	essa	razão,	constituem	a	interacção	entre	

“laços	fortes”	e	“laços	fracos”		pois	a	tecnologia	tem	a	capacidade	de	providenciar,	ainda	

que	de	 forma	mediada,	 intimidade	e	proximidade.	 Fomentando	ao	mesmo	 tempo	uma	

consequente	 fragilidade	 e	 liquidez	 que	 poderá	 ser	 ultrapassada	 com	 tomada	 de	

consciência	das	diferenças	existentes,	próprias	da	individualidade	humana.		
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2.3	O	desejo	e	o	prazer	no	ambiente	tecnológico	

	

	 As	 novas	 tecnologias	 e	 a	 indústria	 do	 online	 dating	 trouxeram	 profundas	

transformações	 aos	 relacionamentos	 interpessoais,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

potencializaram	as	condições	de	sociabilidade	entre	indivíduos,	sobretudo,	daqueles	que	

se	 encontravam	 socialmente	 isolados.	 No	 que	 concerne	 aos	 relacionamentos	 de	 cariz	

meramente	 sexual	 ou	 de	 longa	 duração,	 os	 media	 não	 só	 criaram	 uma	 mudança	

paradigmática	que	atinge	as	relações	e	sexualidades,	como	também,	deram	continuidade	

a	uma	nova	etapa	no	processo	de	sociabilização	já	iniciado	no	final	século	XVIII.		 	

	 Como	 refere	Chaui	 (2011)	 na	 sua	 análise	 a	 Espinosa	 “o	homem	é	uma	parte	da	

natureza	e	exprime	de	maneira	certa	e	determinada	a	essência	e	potencia	dos	atributos	

substanciais”	(p.117).	Desta	forma	o	homem	só	poderá	ser	homem	quando	tem	espaço	e	

tempo	 para	 dar	 a	 conhecer	 o	 seu	 verdadeiro	 eu	 e	 assim	 poder	 conectar-se	

verdadeiramente	 com	 outros	 corpos.	 Não	 existindo	 uma	 hierarquia,	 mas	 antes,	 uma	

relação	 concreta	 e	 intima	 entre	mente	 e	 corpo.	 Logo,	 e	 falando	 de	 paixão	 e	 desejo,	 a	

paixão	é,	em	si,	determinada	por	factores	externos	que	activam	gatilhos	internos.		

	 Para	Espinosa	não	existe	livre	arbítrio	ou	vontade	livre,	não	segundo	as	condições	

impostas	pelo	Cristianismo	em	que	é	utilizada	a	manifestação	do	pecado	ou	culpa	para	

restringir	a	liberdade	do	individuo,	porque	enquanto	“a	cultura	da	culpa	tiver	produzido	a	

interiorização	 da	 culpa	 e	 da	 obediência,	 o	 desejado,	 que	 antes	 fora	 posto	 como	 causa	

externa	 do	 desejo,	 será	 imaginado	 como	 perversão	 interior.”	 (Chaui,	 2011,	 p.119),	

retirando	 todo	 o	 potencial	 da	 paixão	 que	 quando	 meramente	 imaginada	 é	 desejo	 de	

paixão,	mas	quando	a	causa	é	real	torna-se	acção.	

	 Transportando	esta	 concepção	de	Espinoza	para	o	desejo	e	prazer	no	 ambiente	

tecnológico,	 vive-se	 um	misto	 de	 desejo	 de	 paixão	 e	 desejo	 de	 acção,	 mesmo	 que	 as	

interacções	 aconteçam	 de	 forma	 mediada	 por	 tecnologia	 onde	 existe	 margem	 de	

manobra	suficiente	à	 imaginação,	os	 intervenientes	 são	homens	e	mulheres	de	carne	e	

osso.	 Segundo	 palavras	 de	 Bauman	 e	 Lyon	 (2013)	 “um	 espaço	 em	 que	 qualquer	 coisa	

pode	 acontecer,	 mas	 em	 que	 nada	 pode	 ser	 feito	 de	 concreto	 com	 certeza	 e	 auto-

confiança”	(p.45).		
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	 De	acordo	com	Ben-Ze’ev	 (2004)	emoção	e	 imaginação	são	duas	dimensões	que	

caracterizam	as	 relações	que	ocorrem	no	ciberespaço,	e	que	pela	 intensidade	vivida	no	

decurso	das	interacções	os	indivíduos	podem	apresentar	alguma	dificuldade	em	distinguir	

o	que	é	 imaginação	e	o	que	é	real.	Como	Damásio	 (2010)	explica	“a	consciência	não	se	

resume	 a	 imagens	mentais”	 (p.27),	mas	 sim,	 e	 também,	 à	 forma	 como	 se	 interpreta	 e	

organiza	 experiencias	 vividas	 que	 permanecem	 no	 inconsciente	 e	 que	 por	 serem	

organismos	vivos	e	activos	interferem	na	consciência	de	viver.		A	imaginação	é,	portanto,	

uma	subjectividade	entre	o	processo	de	tratamento	de	imagens	e	o	significado	que	se	dá	

ao	objecto	através	da	sensação	de	pertença	e	realidade.	

	 É	 neste	 ambiente	 de	 imaginação	 e	 de	 inúmeras	 possibilidades	 que	 o	 desejo	 e	

prazer	no	ambiente	tecnológico	se	manifesta,	por	exemplo,	através	do	sexting.	Para	Rey,	

Ojeda	&	Casas	(2021),	o	sexting	constitui	actualmente	uma	das	muitas	formas	de	explorar	

a	 sexualidade,	 não	 se	 restringindo	 somente	 às	 faixas	 etárias	 mais	 jovens,	 e	 onde	 as	

principais	motivações	para	esta	pratica	 se	 relacionam	com	a	necessidade	de	atenção,	a	

brincadeira,	 uma	 forma	 de	 apimentar	 o	 relacionamento,	 ou	 como	 estratégia	 de	 flirt.	

Alertando,	no	entanto,	que	o	sexting	acarreta	riscos,	sobretudo,	se	o	conteúdo	partilhado	

for	 divulgado	 sem	 consentimento	 ou	 se	 daqui	 advierem	 comportamentos	 de	 bullying,	

como	a	coerção	sexual.		

	 Como	elucida	Ben-Ze’ev	(2004)	o	prazer	e	desejo	vivido	no	ambiente	tecnológico	é	

não	 só	 gratificante,	 como	 também,	 fisicamente	 e	 mentalmente	 estimulante	 em	

comparação	com	a	simples	leitura	de	romances,	ver	televisão	ou	consumir	pornografia.	A	

interactividade	 e	 a	 possibilidade	dessa	 interactividade	 acontecer	 com	pessoas	 reais	 em	

tempo	real	é	o	que	torna	estes	ambientes	altamente	estimulantes,	porque	“o	cybersexo	

requer	 a	 articulação	 do	 desejo	 sexual	 a	 um	 nível	 improvável	 de	 acontecer	

presencialmente”	 (p.5).	 Na	 ausência	 do	 toque	 e	 da	 possibilidade	 do	 sexo	 acontecer,	

fisicamente	falando,	as	palavras	e	o	não	estar	junto	amplificam	a	emoção	e	sentimentos	

de	emoção	provenientes	do	estimulo	que	esbate	as	fronteiras	do	virtual	com	o	real.	Na	

realidade,	 quando	 comparada	 com	 a	 masturbação	 em	 regime	 offline,	 em	 ambiente	

tecnológico	a	masturbação	acontece	de	 forma	assistida	pela	presença	de	outra	pessoa,	
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que	 não	 estando	 fisicamente	 presente,	 se	 faz	 sentir	 presente	 pela	 interacção	 que	

estabelece	e	estimulo	que	alimenta	na	mente	do	outro.		

	 Para	 Baldi	 &	 Rodrigues	 (2016),	 as	 relações	 actuais	 acontecem	 em	 diferentes	

plataformas	 digitais	 que	 tem	 a	 potencialidade	 de	 facilitar	 “relações	 interpessoais,	 por	

vezes	proporcionadas	e	desempenhadas	de	forma	muito	criativa”	(p.56).	É	neste	âmbito	

da	 criatividade	 quase	 sem	 limites	 que	 a	 experiência	 da	 sexualidade	 mediada	

tecnologicamente	 se	 torna	 apetecível	 e	 aliciante	 para	 quem	 usufrui	 dela.	 Considerado	

como	 um	 fenómeno	 de	 emergência,	 o	 desejo	 e	 prazer	 no	 ambiente	 tecnológico	 não	

cumpre	 os	 requisitos	 da	 modernidade	 sólida	 (Bauman,	 2003)	 onde	 existem	 regras,	

obrigações,	 padrões	 a	 cumprir	 e	 onde	 a	 sexualidade	 não	 pode	 ser	 exposta.	 Em	 boa	

verdade,	 a	 sexualidade	 e	 prazer	 mediado	 pela	 tecnologia	 são	 fruto	 da	 modernidade	

liquida	em	que	os	indivíduos	actuam	segundo	modelos	publicitários	e	onde	o	consumo	é	

um	misto	de	liberdade	com	traços	de	espectáculo	em	que	se	deseja	exibir	a	sexualidade.	

Onde	o	desejo	não	pode	mais	ser	contido	de	forma	frígida	pelo	medo	do	julgamento,	ao	

mesmo	tempo	que	se	virtualiza	o	contacto	humano.	

	

Capítulo	III		

	

3.	Online	Dating		

3.1	Online	Dating,	sua	definição	e	motivações	

	

	 As	mudanças	na	sociedade	fruto	da	revolução	tecnológica	implicaram	variações	na	

forma	 de	 relacionar	 socialmente	 e	 também	 intimamente,	 sobretudo,	 na	 procura	 e	

selecciona	 um	 parceiro.	 Independentemente	 da	 idade,	 é	 cada	 vez	maior	 o	 número	 de	

pessoas	que	se	regista	em	sites	de	relacionamento	ou	possuem	uma	aplicação	móvel	de	

namoro	no	seu	telemóvel.		

	 Como	 refere	 Baldi	 &	 Rodrigues	 (2016),	 a	 tecnologia	 tem	 a	 capacidade	 de	

proporcionar	 às	 pessoas	 atalhos	 que	 lhe	 permitam	 encontrar	 parceiros	 que	

correspondam	às	suas	expectativas,	onde	a	oferta	parece	não	ter	fim	e	os	perfis,	mais	que	

muitos,	 enquadram-se	 numa	 “nova	 maneira	 de	 encarar	 a	 finitude	 humana”	 (Baldi	 &	
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Rodrigues,	2016,	p.57).	Por	 sua	vez,	Bauman	 (2011)	 sobre	 finitude	humana	explica	que	

numa	sociedade	de	caçadores	o	fim	é	uma	utopia.	O	fim	da	procura,	o	fim	da	excitação	da	

procura	pelo	novo	seria	encarado	como	o	fim	da	alegria,	uma	porta	aberta	para	a	rejeição	

porque	 “já	 que	 outros	 caçadores	 não	 vão	 parar	 de	 caçar,	 a	 auto-exclusão	 da	 caça	

contínua	tornar-se-á	equivalente	à	desgraça	e	vergonha	da	rejeição:	e	em	ultima	análise	à	

ignominia	 da	 exposição	 à	 inadequação”	 (p.29),	 pois	 na	 esfera	 da	 modernidade,	 é	

necessária	 a	 procura	 constante	 pela	 adequação,	 pelo	 acompanhamento	 da	 ultima	

novidade,	“daquilo”	que	está	na	moda.		

	 Lardellier	(2015)	aponta	que	o	online	dating	é	uma	ferramenta	de	liberalização	do	

relacionamento	 afectivo	 onde	 se	 aplicam	 os	 princípios	 de	 marketing	 e	 economia	 de	

mercado	 através	 de	 processos	 generalizados	 de	 objectificação	 e	 comodificação	 dos	

indivíduos,	tanto	do	sexo	masculino	como	do	sexo	feminino.	Por	comodificação	entenda-

se	segundo	Beek	&	Cunha	(2016)	como	a	transformação	de	instituições	e	outros	domínios	

que	não	têm	o	propósito	de	produzir	produtos	de	utilidade	económica	em	actividades	de	

consumo	e	de	venda	ao	público.	Para	Bauman	 (2003)	a	comodificação	é	própria	de	um	

estado	 de	 “communitas”	 onde	 a	 inexistência	 de	 estrutura	 permite	 que	 todos	 os	

indivíduos	 partilhem	 do	 mesmo	 sentimento	 de	 experiencia	 através	 de	 um	 ritual	 de	

passagem.	Desta	forma	qualquer	coisa	que	resista	ou	se	oponha	à	economia	de	mercado	

será	 “despojada	de	 valor	 em	uma	 sociedade	 treinada	para	medir	 valores	monetários	 e	

identificar		objectos	a	serem	vendidos	e	comprados	por	etiquetas	de	preços”	(p.75).		

	 No	online	dating	e	seguindo	as	orientações	da	economia	de	mercado,	no	meio	de	

centenas	 de	 milhares	 de	 perfis	 online	 os	 indivíduos	 devem	 saber	 “vender”	 quem	 são	

através	 da	 construção	 bem	 elaborada	 da	 sua	 apresentação,	 onde	 fotografias	 e	

mensagens	 devem	 espelhar	 com	 clareza	 não	 só	 a	 atractividade,	 como	 as	 pretensões	

amorosas.	 Lardellier	 (2015),	 expõe	 que	 as	 relações	 românticas	 ou	 a	 procura	 destas	 no	

ambiente	 digital	 devem	 respeitar	 os	 princípios	 de	 “produtividade,	 eficiência	 e	 relação	

custo-benefício”	(p.98).	Uma	representação	da	revolução	liberal,	portanto,	no	mundo	dos	

relacionamentos	onde	 todos	 são	 livres	de	 ser	e	de	apresentar	uma	persona	que,	 ainda	

que	envolta	de	enorme	aparato,	tenha	a	capacidade	de	definir	o	Self.		
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	 O	liberalismo	nos	relacionamentos	e	as	potencialidades	da	era	digital	trouxeram	a	

expansão	e	acesso	a	um	“mercado”	de	solteiros	a	nível	 internacional	que	mesmo	assim	

não	 garante	 o	 sucesso	 dos	 relacionamentos	 íntimos,	 e	 onde	 atitudes	 rudes	 e	 de	

permissividade	podem	ser	utilizadas	como	forma	de	fuga	à	confrontação	do	término	de	

uma	relação	e	suas	responsabilidades	 inerentes.	Lardellier	(2015),	aponta	que	os	 jovens	

solteiros	que	utilizam	as	aplicações	de	dating	expõem-se	regularmente	a	altos	níveis	de	

ansiedade	pela	possibilidade	de	rejeição	e	porque,	embora	a	era	em	que	vivemos	valorize	

quem	 sabe	 comunicar	 e	 apresentar-se	 adequadamente,	 conhecer	 verdadeiramente	

alguém	 é	 extremamente	 difícil.	 Como	 explica	 o	 investigador	 “o	 numero	 de	 solteiros	

dobrou	em	trinta	anos	e	a	rede	formada	por	esses	solteiros	é	uma	espécie	de	eldorado	

que	interconecta	permanentemente	milhões	de	solitários”	(Lardellier,	2005,	p.	13).		

	 No	entanto,	e	perante	a	não	garantia	total	de	encontrar	o	amor,	o	relacionamento	

perfeito,	 quais	 são	as	motivações	que	 conduzem	um	 individuo	a	 aderir	 aos	 serviços	de	

namoro	 móveis	 e	 da	 internet?	 Como	 alude	 Sepúlveda	 &	 Vieira	 (2020),	 as	 motivações	

principais	 que	 conduzem	 à	 utilização	 do	 online	 dating	 e	 aplicações	 moveis	 são:	 a	

socialização,	 desenvolvimento	 de	 relacionamentos,	 entretenimento,	 e	 sexo	 casual.	

Relativamente	 à	 socialização,	 como	 já	 referenciado,	 as	 novas	 tecnologias	 servem	 para	

escamotear	 a	 solidão	 sentida	pelos	 jovens	que	de	outra	 forma	não	 conseguem	ou	 têm	

dificuldade	 em	 sociabilizar.	 Relativamente	 ao	 entretenimento,	 as	 aplicações	 de	 dating	

utilizam	 os	 mesmos	 princípios	 de	 um	 jogo	 de	 casino,	 que	 conforme	 Zytko,	 Jones	 &	

Grandhli	(2018)	revelam,	a	interactividade	nos	ambientes	tecnológicos	das	aplicações	de	

dating	pode	ser	tão	viciante	quanto	jogar	na	máquina	de	um	casino,	pois	a	cada	match,	e	

se	esse	match	acontecer	com	alguém	percepcionado	como	atraente,	o	utilizador	sente-se	

estimulado	para	continuar	a	sua	pesquisa	em	busca	de	novas	gratificações.		

	 Em	 concordância,	 Baldi	&	 Rodrigues	 (2016)	 utilizando	 o	 principio	 da	 osmose	 de	

Biddle	(2013)	referem	que	a	interface	das	tecnologias	de	dating	em	consonância	com	as	

dependências	do	modelo	capitalista,	possuem	“um	design	de	interface	que	implica	gestos	

rápidos	e	repetitivos,	análises	instantâneas	e	a	ética	decisional	de	um	jogador	de	casino”	

(p.59).	 Assim,	 e	 recordando	 Bauman	 (2003),	 porque	 para	 o	 sociólogo	 as	 aplicações	 de	

dating	assemelham-se	a	centro	comerciais,	e	tendo	tem	conta	que	as	suas	interfaces	são	
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construídas	com	os	mesmos	princípios	de	 jogos	de	casino,	os	utilizadores	entram	numa	

dinâmica	de	questionarem	constantemente	se	a	opção	seguinte	será	melhor	que	a	actual,	

que	por	sua	vez	conduz	a	adaptações	comportamentais,	como	por	exemplo:	avaliação	de	

perfis	 com	 base	 em	 características	 superficiais,	 desvio	 da	 idealização	 inicial	 do	 tipo	 de	

pessoa	que	procuram,	ou	rejeição	de	todas	as	opções	(Zytko,	Jones	&	Grandhi,	2018).		

	 Ainda	sobre	as	motivações	para	utilização	do	online	dating,	as	aplicações	ao	serem	

instaladas	 no	 smartphone	 permitem	 que	 os	 indivíduos	 usufruam	 da	 privacidade	 do	

dispositivo	 para	 interagir	 mesmo	 em	 espaços	 públicos.	 Desta	 forma	 associado	 ao	

dispositivo	 móvel	 emergem	 uma	 série	 de	 possibilidades	 que	 motivam	 à	 utilização	 das	

aplicações	 de	 namoro,	 como:	 a	 mobilidade,	 a	 imediatez	 referida	 por	 Bauman	 (2003)	

através	da	possibilidade	de	se	carregar	no	bolso	a	lista	de	contactos	pessoais	e	contactos	

de	aplicações	digitais	num	dispositivo	móvel,	a	autenticidade	através	da	possibilidade	de	

realizar	chamadas	de	vídeo	em	tempo	real	de	qualquer	parte	do	mundo	e,	finalmente,	a	

dominância	 visual	 com	 interfaces	 atractivas	 para	 utilização,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	

intuitivas	para	o	funcionamento	do	cérebro.	(Sepúlveda	&	Vieira,	2020).		

	 	As	 aplicações	 digitais	 de	 dating	 e	 a	 motivação	 de	 utilização	 destas	 através	 do	

smartphone	pode	ser	analisada	segundo	a	teoria	dos	usos	e	gratificações	desenvolvidas	

na	 década	 de	 1970	 por	 Katz,	 Blumer	 e	 Gurevitch	 para	 avaliar	 o	 impacto	 que	 a	

comunicação	através	dos	diferentes	media	tem	junto	da	sociedade	e	como	os	indivíduos	

utilizam	 os	 diversos	 meios	 de	 comunicação.	 Esta	 teoria,	 mais	 tarde,	 é	 utilizada	 para	

avaliar	 o	 comportamento	 e	motivação	 do	 uso	 das	 tecnologias	 digitais	 tal	 como	 refere	

Sepúlveda	e	Vieira	(2020).	Um	desses	estudos	foi	levado	a	cabo	por	Sumter,	Vandenbosch	

&	Ligtenberg	(2016)	onde	foram	identificadas	três	dimensões	fundamentais	para	uso	da	

aplicação	de	dating	Tinder:	a	dimensão	física,	a	dimensão	social	e	psicossocial.	

	

1. Na	 dimensão	 física	 para	 utilização	 do	 Tinder	 e	 outras	 aplicações	 do	 género	

como	o	OkCupid,	a	motivação	principal	diz	respeito	à	procura	de	amor	e	sexo	

casual.	 Contudo,	 e	 como	 referem	 os	 pesquisadores,	 as	 motivações	 para	

encontrar		o	amor	ou	para	o	 sexo	 casual	 variam	conforme	a	 idade.	Tal	 facto	

pode	ser		 explicado	por	“mudanças	no	desenvolvimento	dos	estilos	de	amor	
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que	reflectem		 o	 que	 as	 pessoas	 consideram	 importante	 nos	 seus	

relacionamentos”	 (Sumter,	 Vandenbosch	 &	 Lightenberg,	 2016,	 p.15).		

	

2. 	Na	 dimensão	 social,	 é	 considerado	 o	 possivel	 alargamento	 da	 rede	 de	

contactos	 e	 possibilidade	 de	 estabelecer	 vínculos	 de	 amizade	 ou	 amorosos	

duradouros.		(Sepúlveda	&	Vieira,	2020,	p.306).		

3. Na	 dimensão	 psicossocial	 encontramos	 a	 facilidade	 de	 comunicação,	

validação	 exterior,	 excitação	 pela	 novidade	 e	 ser	 a	 tendência	 do	momento.		

	

	 Sobre	 as	 motivações	 para	 o	 online	 dating,	 referindo-se	 à	 facilidade	 de	

comunicação,	 Sumter,	 Vandenbosch	 &	 Lightenberg	 (2016)	 identificaram	 que	 o	 sexo	

masculino	considera	o	Tinder	uma	forma	eficaz	de	comunicar	com	o	sexo	feminino	sem	

demasiada	exposição,	em	contraste		com	o	sexo	feminino	que	considera	a	aplicação	um	

obstáculo	à	efectiva	comunicação	e	estabelecimento	de	laços	afectivos,	o	que	poderá	ser	

explicado	pela	existência	da	dimensão	excitação	pela	novidade	que	“está	 relacionada	a	

riscos	e	consequências	offline,	ou	seja,	encontros	de	uma	noite	com	matches	do	Tinder”	

(p.16).	 Por	 ultimo,	 na	 esfera	 das	 emoções	 e	 motivações,	 o	 recurso	 às	 tecnologias	 de	

online	 dating	 dependem	 da	 história	 pessoal	 de	 cada	 individuo	 e	 seu	 desenvolvimento	

psíquico-emocional	 como	 indicadores	 de	 gestão	 de	 intimidade	 (Sepúlveda	 &	 Vieira,	

2020).		

	

3.2	A	comunicação	mediada	por	tecnologia	

	 	

	 De	 acordo	 com	 Chambers	 (2013),	 até	 muito	 recentemente	 a	 comunicação	

mediada	 por	 tecnologia	 era	 considerada	 em	 termos	 de	 qualidade	 inferior	 à	 interacção	

presencial,	 acreditando-se	 que	 a	 falta	 de	 contacto	 visual	 e	 inexistência	 de	 normas	

previamente	 acordadas	 de	 como	 comunicar	 poderiam	 conduzir	 a	 desentendimentos	 e	

tensões.	 Contudo,	 Chambers	 (2013)	 recorrendo	 a	 Caroline	 Haythornthwaite	 (2005)	

reflecte	que	além	da	 tecnologia	estar	cada	vez	mais	complexa	e	serem	utilizadas	várias	

plataformas	 para	 estabelecer	 comunicação,	 a	 multiplicidade	 dos	 media,	 estas	
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combinações	 podem	 ajudar	 a	 sustentar	 os	 relacionamentos	 íntimos	 e	 torná-los	 mais	

próximos	 em	 caso	 de	 separação	 física,	 referindo	 também	 que	 diferentes	 níveis	 de	

intimidade	 requerem	 diferentes	 tipos	 de	 tecnologia	 digital	 para	 manter	 o	 vinculo	 e	

estabelecer	ligações	com	indivíduos	que	de	outra	forma	seria	impossível.		

	 Se	 pensarmos	 que	 a	 Internet	 foi	 inicialmente	 pensada,	 Arpanet,	 para	

desempenhar	funções	politicas	ao	serviço	da	guerra	Fria,	e	funciona		actualmente	como	

canal	 de	 transmissão	 de	 informação	 e	 comunicação	 interpessoal,	 podemos	 intuir	 que	

vivemos	uma	espécie	de	guerra	fria	dos	relacionamentos	humanos	onde	as	estratégias	de	

persuasão	no	ciberespaço	são	mais	que	muitas	para	simular	o	contacto	intimo	e	pessoal.	

	 Chambers	 (2013)	alega	que	as	 redes	sociais,	 serviços	de	mensagem	 instantânea,	

aplicações	 de	 encontros	 e	 as	 próprias	 mensagens	 escritas	 mudaram	 a	 forma	 como	

namoramos	 e	 como	 entendemos	 a	 intimidade.	 O	 namoro	 digital	 é	 como	 uma	 solução	

rápida	para	os	desafios	impostos	aos	relacionamentos	actuais,	onde	não	parecem	existir	

restrições	e	onde	as	expectativas	são	mais	altas	que	nunca.	Na	realidade,	conhecemos	e	

eventualmente	namoramos	 indivíduos	que	nos	 são	 completamente	desconhecidos,	 por	

não	pertencerem	ao	nosso	grupo	social	de	amizades,	à	nossa	cidade,	ao	nosso	país.	Mas	

que,	 pelos	 quais,	 nos	 podemos	 apaixonar	 e	 ligar	 intimamente	 pelas	 similaridades	 que	

vamos	encontrando	nas	interacções	que	estabelecemos	com	eles	em	diferentes	canais	de	

comunicação	digital.		

	

	 Aqueles	 que	 desenvolvem	 interesse	 romântico	 por	 alguém	 acham	 menos	

	 intimidante	 ‘namoriscar’	 numa	 rede	 social	 como	 o	 Facebook	 do	 que	 numa	

	 dinâmica	 presencial.	 Muitos	 são	 os	 adolescentes	 que	 iniciam	 namoros	 após	

	 troca	de	diversas	mensagens	online.	Afinal,		desta	 forma,	 as	 vulnerabilidades	

	 associadas	 ao	 namoro	 podem	 ser	 geridas	 de	 forma	 eficaz	 no	 universo	 virtual	

	 através	de	uma	“casualidade	controlada”	(Chambers,	2013,	p.	123).		

	

	 Segundo	 Ben-Ze’en	 (2004)	 a	 comunicação	 online	 suplementa	 a	 necessidade	 de	

conversas	ociosas	que	a	 rapidez	dos	 tempos	 restringe	aos	 indivíduos.	 Segundo	o	autor,	

pela	 facilidade	 com	 que	 nos	 conectamos	 a	 pessoas	 que	 não	 têm	 qualquer	 tipo	 de	
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interferência	nas	nossas	atmosferas	pessoais,	a	disponibilidade	para	conversar	é	maior	e	

desta	 forma	 podemos	 passar	 horas	 a	 trocar	 mensagens	 escritas	 com	 alguém	 fazendo	

parecer	que	o	tempo	é	curto	e	o	tema	de	conversa	inesgotável.	Além	disso,	ao	contrário	

do	que	acontece	em	ambientes	offline	onde	existe	maior	resistência	a	divulgar	aspectos	

íntimos	da	 vida	 pessoal,	 no	 ambiente	 online	 essa	 resistência	 é	 reduzida	 pela	mediação	

comunicacional	oferecida	pelas	tecnologias.		

	

	 Na	 comunicação	 online,	 informação	 intima	 é	 partilhada	 rapidamente	 porque	 a	

	 auto-revelação	 profunda	 é	 mais	 comum.	 A	 partilha	 de	 informações	 intimas	 de	

	 forma	profunda	facilita	a	formação	de	uma		amizade	online	e	mais	tarde	de	amor	

	 online	(Ben-Ze’en,	2004,	146).		

	

		 Actualmente	 uma	 parte	 substancial	 da	 vida	 humana	 e	 emoções	 associadas,	 é	

suportada	por	plataformas	digitais.	Através	da	tecnologia	partilham-se	alegrias,	tristezas,	

rupturas	 e	 anseios	 para	 uma	 plateia	 que	 aplaude	 e	 padece	 dos	 mesmos	 sintomas	

humanamente	 viscerais.	 Além	 disso	 a	 tecnologia	 cria	 a	 cada	 transformação	 e	 inovação	

novos	caminhos	neurais	no	cérebro	humano	para	que	este	possa	usar	adequadamente	os	

produtos	 apresentados,	 um	 autêntico	 mercado	 “que	 funciona	 como	 mediador	 na	

concretização	ou	dissolução	de	relações	interpessoais	tanto	no	trabalho,	como	em	casa,	

tanto	no	espaço	público,	como	em	espaço	privados	mais	íntimos”	(Bauman,	2005,	p.93).		

	 Como	 expõe	 Chambers	 (2013),	 a	 ascensão	 dos	 medias	 digitais	 trouxeram	 a	

esperança	 de	 reconfigurar	 e	 devolver	 a	 vitalidade	 ao	 senso	 de	 comunidade	 onde	 a	

proximidade	física	não	é	relevante	ou	barreira,	colmatando	solidões.	Incorporando-se	no	

dia	a	dia	dos	mais	jovens,	mas	também,	nas	dinâmicas	familiares	consistindo	numa	peça	

central	e	fundamental	na	ritualização	dos	hábitos	relacionais	da	modernidade.		

	 Referindo	Baptista	 (2015)	as	comunicações	mediadas	 tecnologicamente	pela	sua	

imediatez	 e	 rapidez	 são	 consideradas	 de	 carácter	 urgente,	 requerendo	 uma	 resposta	

igualmente	 imediata	 e	 rápida.	 Caso	 contrário,	 a	 sua	 demora,	 pode	 dar	 azo	 a	 falsas	

interpretações	 afectando	 as	 emoções	 e	 posteriormente	 os	 relacionamentos	 íntimos	 e	

sociais.	 Neste	 sentido	 Bauman	 explica	 que	 as	 interacções	 apesar	 de	 frenéticas,	 podem	
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não	 	 ser	 frívolas	 uma	 vez	 que	 os	 utilizadores	 sabem	 que	 o	 seu	 principal	 objectivo	 é	

manter	a	fluidez	de	conversa.	Contudo	alerta,	tal	como	Baptista	(2015),	que	o	silêncio	é	

igual	a	exclusão.	Uma	mixofobia	própria	de	uma	geração,	nascida	e	criada	num	mundo	

em	constante	evolução,	desregulado	e	 individualista,	onde	a	comunicação	não	pode	ser	

reduzida	 apenas	 à	 transferência	 de	 informações	mas,	 que	 pelo	 contrario,	 tem	 vindo	 a	

substituir	o	contacto	físico	e	de	espaço	(Bauman,	2003,	p.	115).	

	

	

3.3.	O	Falso	paradoxo	da	escolha	e	a	volatilidade	relacional	no	online	dating.		

	

	 A	civilização	ocidental	criou	e	difundiu	a	ideia	de	que	amar	é	obra	do	destino,	não	

requerendo	educação,	pois	com	a	pessoa	certa,	com	a	alma	gémea	a	relação	fluirá	sem	

contratempos.		

	 Tomando	 como	 exemplo	 a	 industria	 cinematográfica,	 sobretudo	 os	 grandes	

clássicos	 da	 era	 de	 ouro	 de	Hollywood,	 podemos	 perceber	 que	 o	 amor	 é	 retratado	 de	

uma	 forma	 desfasada	 da	 realidade.	 Para	 Galician	 (2004),	 os	 romances	 literários	 e	 do	

grande	 cinema	 são	 potenciais	 ferramentas	 para	 distorção	 de	 realidade	 e	 expectativas	

relativamente	 aos	 relacionamentos	 amorosos,	 onde	 as	 personagens	 intervenientes	

possuem	 corpos	 idílicos	 e	 espírito	 de	 herói.	 Uma	 perfeição	 que	 gera	 frustração	 e	 não	

corresponde	aos	arquétipos	da	existência	comum,	salvo	algumas	excepções.		

	 No	 contexto	 de	 cibercultura,	 e	 entenda-se	 por	 cibercultura	 um	 estado	 de	

convergência	entre	a	cultura	e	tecnologia,	o	amor,	o	procurar	o	outro	para	amar	também	

se	 transmutou.	 De	 acordo	 com	 Finkel	 et	 al.	 (2012),	 a	 compatibilidade	 entre	 pessoas	 é	

quantificada	 e	 seleccionada	 através	 de	 algoritmos	 matemáticos	 com	 base	 nas	

informações	 que	 os	 utilizadores	 disponibilizam	 no	 acto	 de	 registo	 das	 aplicações	 de	

namoro	 digital,	 muito	 embora	 salientem,	 que	 os	 resultados	 obtidos	 não	 sejam	

indicadores	 de	 uma	 real	 compatibilidade	 ou	 sustentabilidade	 real	 do	 relacionamento	 a	

longo	prazo.	Além	disso,	os	indivíduos	após	o	registo	na	aplicação	escolhida	são	expostos	

a	uma	vasta	quantidade	de	possíveis	parceiros	e	parceiras,	que	como	explana	Laudellier	

(2015),	 deverão	 saber	 vender-se	 enquanto	 produto	 e	 como	 gerir	 as	 solicitações	 que	
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recebem	tendo	por	base	a	 lógica	do	consumo	emocional	e	sexual	em	massa.	Claro	que,	

estas	 características	 do	 online	 dating,	 sobretudo	 para	 os	 mais	 vulneráveis	

emocionalmente,	poderão	trazer	efeitos	nefastos	ao	bem	estar	emocional	pela	exposição	

a	 um	 meio	 pautado	 pela	 competitividade	 feroz,	 predadores	 emocionais,	 e	 ao	 dano	

narcisista	 (Durvasula,	 2015;	 Laudellier,	 2015).	 Por	 dano	narcisista	 entenda-se	o	 acto	de	

terminar	 uma	 relação	 sem	 qualquer	 tipo	 de	 explicação	 ou	 empatia,	 após	 um	 período	

considerado	de	investimento	emocional	e	tantas	vezes	monetário,	iniciando	de	imediato	

nova	relação	porque	a	internet	assim	o	permite.		

	 Como	 explica	 Durvasula	 (2015),	 o	 individuo	 narcisico,	 patológico	 ou	 de	 traços	

vincados,	apenas	permanece	em	uma	relação	intima	enquanto	esta	for	fonte	de	validação	

e	 de	 alguma	 forma	 o	 ajudar	 a	 projectar-se	 no	 mundo	 exterior.	 Para	 a	 psicóloga	

actualmente	“as	pessoas	vivem	para	serem	vistas,	muitas	das	vezes	inventando	uma	vida	

para	que	esta	se	torne	viral”	(Durvasula,2015,	p.32)	que	em	conjunto	com	aplicações	de	

encontros	 e	 a	 cultura	 da	 ilusão	 do	 mundo	 actual	 desconecta	 os	 relacionamentos	 do	

essencial,	a	empatia	e	respeito.		

	 Em	consonância	com	Durvasula	(2015),	Laudellier	(2015)	alega	que	o	online	dating	

ao	seguir	os	princípios	da	economia	emocional	de	escala	serve-se	da	metáfora	comercial	

de	empoderamento	para	proporcionar	um	virtual	sentido	de	poder	à	mulher	na	hora	de	

escolher	online	com	quem	deseja	interagir.	Além	disso,	as	aplicações	digitais	de	namoro	

têm	 levantado	 outra	 problemática,	 o	 crescente	 número	 de	 relações	 de	 longa	 distância	

entre	indivíduos	de	diferentes	nacionalidades,	mas	sobretudo,	entre	mulheres	de	países	

considerados	 desfavorecidos	 economicamente	 com	 homens	 de	 países	 do	 primeiro	

mundo,	mulheres	essas	que	 vêem	nestes	 relacionamentos	uma	possibilidade	de	 fuga	à	

pobreza	e	 cumprimento	dos	 requisitos	de	homem	 ideal	que	não	encontram	no	pais	de	

origem.	Um	principio	de	assimetria	económica,	pois	o	homem	neste	 caso	é	 visto	 como	

oriundo	de	valores	privilegiados,	sejam	estes	valores	económicos	ou	sociais	 	 (Laudellier,	

2015).		

	 Segundo	a	Australian	Competition	&	Consumer	Commission	(ACCC,	2021),	no	ano	

de	 2020	 foram	 reportados	 cerca	 de	 4000	 casos	 de	 fraude	 amorosa	 online	 em	 que	 os	

valores	totais	das	perdas	reportadas	rondam	os	37	milhões	de	dólares	Australianos,	mais	
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de	 23	 milhões	 de	 euros.	 De	 acordo	 com	 a	 instituição,	 metade	 do	 valor	 das	 perdas	

pertence	 a	 indivíduos	 com	 idade	 compreendida	 nos	 35	 anos	 de	 idade	 e	 que	 utilizam	

aplicações	digitais	de	encontros.	Para	conseguirem	o	dinheiro	das	vítimas,	os	criminosos	

recorrem	 ao	 love	 bombing,	 sugerindo	 de	 imediato	 ou	 passado	 algum	 tempo	 que	 a	

interacção	transite	da	aplicação	de	encontros	para	outras	plataformas	de	modo	a	que	a	

sedução	e	controlo	emocional	sobre	a	vitima	seja	mais	eficaz	(ACCC,	2021).		

	 Laudellier	 (2015)	 explica	 que	 esta	 procura	 por	 parceiros	 internacionais,	 ou	

relacionamentos	para	lá	das	fronteiras	do	país	de	origem,	no	caso	dos	homens,	discorre	

do	 facto	 de	 que	 “embora	 seduzidos	 por	 mulheres	 dinâmicas,	 alguns	 podem	 preferir	

mulheres	 que	 não	 sejam	exigentes	 recorrendo	 ao	mercado	 internacional	 para	 comprar	

submissão,	 juventude,	beleza,	 ignorando	as	mulheres	independentes	e	com	habilitações	

académicas	do	seu	pais”	(p.101).		

	 Compreende-se	 que	 cada	 vez	 mais	 as	 tecnologias	 são	 utilizadas	 não	 só	 para	 a	

busca	de	parceiros	 íntimos,	como	também,	para	a	mediação	comunicacional	da	corte	e	

do	 namoro.	 No	 entanto,	 é	 inegável	 a	 volatilidade	 relacional	 que	 pode	 resultar	

inclusivamente	em	casos	de	 fraude	 romântica	 conforme	 referenciado.	 Laudellier	 (2015)	

explicita	que	as	novas	 tecnologias	são	para	as	 faixas	etárias	mais	 jovens,	que	se	situam	

entre	os	25	e	49	anos,	uma	das	principais	fontes	de	obtenção	de	prazer	mesmo	quando	

comparativamente	 ao	 sexo	 real.	 Por	 outro	 lado	 e	 valendo-se	 do	 trabalho	 do	 psicólogo	

Michael	 Civin	 (2003),	 acrescenta	 que	 as	 relações	 online	 e	 a	 exposição	 destas	 nas	

diferentes	plataformas	digitais	podem	 transmitir	 o	 sentimento	de	pertença	 “ao	mesmo	

tempo	que	se	evita	 todas	as	 formas	de	compromisso	 intersubjectivo”	 (Laudellier,	2015,	

p.102).	Deste	modo,	e	segundo	os	princípios	da	homeostasia,	os	dispositivos	digitais	nas	

relações	actuais	funcionam	como	habilitadores	de	sobrevivência	de	um	sistema	relacional	

que	 se	 espera	 duradouro,	 mas	 que	 ao	 estar	 inserido	 numa	 sociedade	 regida	 pelos	

princípios	 da	 economia	 de	 mercado	 e	 da	 necessidade	 intrínseca	 de	 julgar	 e	 definir,	

apresenta	 uma	 volatilidade	 constante	 camuflada	 pela	 usabilidade,	 desejabilidade	 e	

conectividade	 em	 rede,	 na	 qual,	 os	 utilizadores	 não	 sentem	 frustração	mesmo	quando	

um	 relacionamento	 fracassa	 na	 era	 da	 globalização	 e	 vigência	 do	 multiculturalismo		

(Bauman,	2011).			
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3.4.	Atracção	visual,	fantasia	e	amor	ao	primeiro	chat			

	

	 A	busca	pelo	amor	ou	relação	ideal	não	é	uma	realidade	de	agora,	e	faz	parte	de	

muitos	sistemas	culturais	ou	imaginário	colectivo.	Porém,	as	novas	tecnologias	trouxeram	

consigo	uma	nova	 forma	de	 comunicar,	 conhecer,	namorar	e	experienciar	 a	 intimidade	

sexual.	As	aplicações	de	encontros	providenciaram	uma	série	de	características	que	até	

então	 não	 existiam,	 por	 exemplo,	 o	 acesso	 a	 um	 vasto	 e	 variado	 leque	 de	 opções	 de	

possíveis	parceiros	românticos	e	a	selecção	desses	mesmos	parceiros	tendo	em	conta	as	

características	pré-definidas	no	momento	da	inscrição	das	plataformas	de	dating,	com	a	

vantagem	 dessas	 mesmas	 opções	 não	 se	 restringirem	 exclusivamente	 à	 localização	

geográfica	 dos	 utilizadores	 (Barraket	 &	 Henry-Waring,	 2008).	

	 Nas	aplicações	de	encontros	como	o	OkCupid,	Tinder,	PlentyofFish,	ou	Bumble,	as	

fotografias	 de	 apresentação	 exercem	 especial	 importância	 na	 altura	 de	 escolher	

potenciais	 pessoas	 para	 interagir.	 Se	 ambas	 as	 partes	 gostarem	 da	 fotografia	

apresentada,	 no	 caso	 do	 Tinder,	 a	 janela	 de	 conversação	 só	 será	 permitida	 entre	

utilizadores	se	ambos	demonstrarem	interesse	(Sepúlveda	e	Vieira,	2020).			

	 De	 acordo	 Ben-Ze’ev	 (2004)	 para	 as	 interacções	 no	 ciberespaço	 ou	 dating	 apps	

serem	 bem	 sucedidas	 a	 interactividade	 é	 um	 factor	 determinante	 na	 consolidação	 dos	

relacionamentos	 que	 se	 estabelecem,	 em	 conjunto	 com	 a	 imagem	 dos	 utilizadores	

inicialmente	 apresentada.	 Ou	 seja,	 se	 a	 interacção	 entre	 utilizadores	 corresponder	 ou	

estiver	num	nível	superior	da	atractividade	proporcionada	pelas	fotografias	 inicialmente	

disponíveis,	maior	será	a	carga	emocional	e	psicológica	atribuída,	possibilitando	a	criação	

de	vínculo.	Além	disso,	e	ainda	sobre	a	interactividade	nestes	ambientes,	se	as	respostas	

forem	 imediatas	 a	 uma	mensagem	 recebida,	 a	 comunicação	 torna-se	 psicologicamente	

mais	 excitante	 e	 real,	 sobretudo,	 se	 esta	 resposta	 ocorrer	 através	 de	 imagens	 ou,	

especialmente,	vídeos	onde	é	possível	observar	o	comportamento	e	expressões	faciais	do	

outro	tal	como	na	comunicação	em	ambiente	offline.	

	 Apesar	do	aparente	sucesso	do	online	dating,	os	 serviços	 têm	sido	severamente	

criticados	por	se	focarem	em	demasia	na	aparência	física	dos	utilizadores,	 já	que	esta	é	

determinante	para	o	inicio	ou	não	das	interacções	(Arias	e	Punyanunt-Carter,	2018;		Kang	
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e	Hoffman,	2011).	Por	este	motivo,	de	uma	forma	geral,	as	relações	em	ambiente	virtual	

tendem	 a	 ser	 pautadas	 por	 altos	 níveis	 de	 intensidade	 emocional	 e	 de	 fantasia	 nos	

estágios	 iniciais.	 Primeiramente	 pela	 falta	 de	 informação	 disponível	 sobre	 o	 individuo	

com	quem	se	interage,	e	de	seguida	pelo	estilo	de	vinculação	que	cada	utilizador	possui.	

	 Utilizadores	 com	 vinculação	 insegura,	 seja	 esta	 evitante	 ou	 ansiosa,	 tendem	 a	

idealizar	 e	 enaltecer	 numa	 fase	 inicial	 os	 possíveis	 parceiros	 ou	 relações	 intimas	 que	

estabelecem	 por	 medo	 de	 rejeição	 e	 intimidade,	 tendendo	 também	 a	 descartar	

facilmente	 ao	 mínimo	 sinal	 de	 problema,	 insatisfação	 ou	 frustração	 relacional,	

regressando	 uma	 vez	 ao	 ambiente	 online	 em	 busca	 de	 um	 novo	 amor.	 Esta	 dinâmica	

conduz	 a	 uma	 gamificação	 do	 processo	 de	 escolher	 um	parceiro	 (Navarro	 et	 al.	 2020),	

volatilidade	ou	superficialidade	relacional	(Bauman,	2003),	explicando	ao	mesmo	tempo	a	

propensão	destes	estilos	em	aderir	ao	online	dating	(Alexopoulos	&	Timmermans,	2020;	

Ben-Ze’ev,	2004;	Goodcase	et	al.,	2018).		

	 Como	descreve	Goodcase	et	al.	(2018),	no	artigo	-	O	papel	da	vinculação	ansiosa	e	

evitante	 nas	modalidades	 de	 comunicação	 e	 qualidade	 relacional	 nos	 relacionamentos	

românticos	iniciados	online	-	,		

	

	 [...]	 Vinculação	 ansiosa	 e	 evitante	 é	 negativamente	 associada	 a	 conexão	

	 emocional,	 satisfação	 geral,	 suporte	 e	 capacidade	 de	 resolução	 de	 conflitos.	

	 Indivíduos	 com	alto	grau	de	vinculação	evitante	 são	propensos	a	evitar	 conflito,	

	 proximidade	emocional	com	o	parceiro	e	desatentos	para	com	o	parceiro		durante	

	 conversas	 e	 conflitos.	 Pessoas	 com	 alto	 grau	 de	 vinculação	 ansiosa	 tendem	 a	

	 reportar	 fortes	 laços	 emocionais	 com	 o	 parceiro,	 mas	 são	 mais	 propensos	 ao	

	 medo	 da	 rejeição	 aderindo	 a	 comportamentos	 movidos	 pelo	 ciúme,	 conflito	 e	

	 perpetuação	de	abusos.	(p.170).	

	

	 Katy	 Cook	 (2020)	 salienta	 que	 no	 nosso	 psíquico	 pessoal,	 o	 que	 acreditamos	 e	

sentimos,	 é	 largamente	 influenciado	 pelo	 ambiente	 que	 nos	 cerca.	 Enquanto	 humanos	

possuímos	 dentro	 de	 nós	 uma	 multiplicidade	 de	 dimensões	 e	 ambientes	 oriundos	 de	

rituais	familiares,	de	trabalho	ou	do	tipo	de	actividade	que	praticamos	nos	nossos	tempos	
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livres	 que	 posteriormente	 reflectem-se	 na	 forma	 como	 navegamos	 e	 interagimos	 nas	

diversas	 plataformas	 sociais	 online,	 num	 movimento	 que	 incita	 à	 rapidez	 e	

desconstrução.	O	ideal	de	felicidade	“[...]	depende	do	aspecto	físico,	popularidade	e	bens	

materiais	como	filosofia	central	de	uma	vida	divulgada	a	uma	audiência	digital	disponível	

24	horas	por	dia	nos	telefones	que	transportamos	no	interior	do	bolso.	[...]”	(Cook,	2020.	

p.205).	

	 As	representações	distorcidas	e	fantasiosas	do	Self	conduzem	a	comportamentos	

de	grandiosidade	e	à	construção	de	uma	personagem	digital	por	quem	é	fácil	apaixonar	

ao	primeiro	 chat.	 (Ben-Ze’ev,	 2004;	 Cook,	 2020).	Neste	 contexto,	os	 indivíduos	 tendem	

apenas	 a	 retratar	 “as	 partes	 de	 prata	 da	 sua	 identidade”	 focando	 o	materialismo	 e	 ao	

mesmo	tempo	permitindo	que	a	sua	personalidade	seja	definida	meramente	por	factores	

externos	 que	 conduzem	 a	 uma	 espécie	 de	 marketing	 e	 venda	 ao	 público	 onde	 todos	

buscam	afirmação	e	aprovação	social.	(Cook,	2020,	p.206).		

	 A	 forma	 como	 comunicamos	 com	 o	 outro	 através	 da	 tecnologia	 -	 (emails,	

messenger,	whatsapp)	-	tem-se	traduzido	numa	diminuição	da	qualidade	de	interacções,	

porque	 embora	 a	 tecnologia	 tenha	 a	 capacidade	 de	 alargar	 o	 campo	 de	 actuação	 da	

afectividade	humana,	 incita	a	uma	maior	superficialidade	que	 impacta	na	saúde	mental	

dos	 indivíduos.	 Assim,	 com	 a	 criação	 de	 dating	 apps	 e	 sites	 de	 relacionamentos,	 o	

universo	relacional	e	de	namoro	expandiu	significativamente,	mas	os	indivíduos	tendem	a	

focar	 a	 sua	 atenção	 em	 qualidades	 consideradas	 triviais	 e	 pouco	 substantivas	 onde	 a	

dopamina,	ou	o	modo	como	esta	é	produzida,	exerce	um	papel	fundamental	na	atração	e	

adesão	dos	indivíduos	a	estas	plataformas.	(Cook,	2020,	p.221).		

	 A	 escassez	 de	 informação	 não-verbal	 presente	 na	 comunicação	 online,	 ao	

contrário	 do	 que	 acontece	 na	 comunicação	 presencial,	 conduziu	 a	 que	 a	 comunicação	

online	 fosse	 considerada	 pouco	 envolvente,	 pouco	 rica,	 com	 recurso	 frequente	 a		

“emojis”	e	“smiles”	na	comunicação	textual	para	dar	significado	emocional	à	construção	

frásica	(Ben-Ze’ev,	2004,	p.30).		

	 Contudo,	para	Ben-Ze’ev,	(2004),	apesar	da	ausência	de	informação	não-verbal	ser	

um	 dos	 principais	 inconvenientes	 nas	 interacções	 virtuais,	 se	 a	 comunicação	 textual	

acontecer	 com	 um	 individuo	 considerado	 sincero,	 poderá	 providenciar	 informação	
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riquíssima	que	no	ambiente	presencial	seria,	eventualmente,	difícil	de	alcançar	devido	à	

exposição	e	vulnerabilidade	directa	dos	agentes	da	interacção	em	curso.		

	 Na	comunicação	online,	ao	contrário	do	que	acontece	na	comunicação	presencial	

onde	o	tom	de	voz	e	expressões	faciais	são	factores	cruciais	na	comunicação	interpessoal	

e	entendimento	das	emoções	(Nordstrom,	2019),	é	necessário	ler	a	linha	e	entrelinha	da	

conversação	 para	 entender	 o	 que	 se	 passa	 na	mente	 e	 intenção	 do	 outro.	 A	 titulo	 de	

exemplo,	a	resposta	a	uma	mensagem	imediatamente	revela	 interesse,	enquanto	que	a	

demora	 na	 resposta	 demonstra	 falta	 de	 interesse	 em	 prosseguir	 com	 a	 conexão,	 ou	

conduz	a	uma	falsa	interpretação	das	intenções	alheias.	O	tipo	de	palavras	escolhidas,	o	

tamanho	 da	 mensagem	 enviada	 e	 recebida,	 são	 indicadores	 essenciais	 para	 avaliar	 a	

qualidade	das	relações	(Ben-Ze’ev,	2004,	p.31).	

	 A	introdução	do	áudio	e	vídeo	na	comunicação	online	e	destas	nos	smartphones	

(portabilidade	 da	 vida	 e	 das	 relações)	 tornou	 as	 relações	 intimas	 iniciadas	 nesta	

modalidade	ainda	mais	atractivas	(Juhasz	e	Bradford,	2016).	Potencialidades	que	aliadas	a	

um	 anonimato	 inicial	 possibilitam	 a	 auto-revelação	 de	 forma	 mais	 rápida	 e	 profunda,	

levando	utilizadores	a	 investir	 tempo	e	dinheiro	nas	aplicações	de	encontros	e	 sites	de	

relacionamento	(Ben-Ze’ev,	2004;	Chisom,	2021).		

	 Ben-Ze’ev	(2004)	no	livro	-	Amor	online,	emoções	na	internet	-	introduz	o	conceito	

de	“amor	ao	primeiro	chat“	que	a	muito	se	assemelha	ao	fenómeno	de	“amor	à	primeira	

vista”	e	que	desvenda	o	poder	das	conversações	online	e	impacto	das	mesmas	no	cérebro	

humano.	 Sobre	 o	 “amor	 ao	 primeiro	 chat”,	 os	 cibernautas	 ao	 não	 terem	 informação	

suficiente	sobre	o	“objecto”	alvo	do	seu	desejo,	preenchem	a	lacuna	de	informação	com	

a	 imaginação	 e	 idealização.	A	 comunicação	de	 chat	 irá	 reforçar	 ou	 não,	 através	 de	 um	

descobrir	da	personalidade	do	outro,	a	atração	visual	sentida	inicialmente.	Por	exemplo,	

a	 inteligência,	 sentido	 de	 humor	 ou	 ausência	 deste,	 bondade	 e	 outras	 características	

essenciais	ao	bom	relacionamento	humano	possuem,	no	amor	ao	primeiro	chat,	um	peso	

muito	 significativo	quando	aliado	 às	 habilidades	de	 escrita	 dos	utilizadores.	 (Ben-Ze’ev,	

2004,	p.177).	

	 Deste	modo	 temos	evidencias	de	que	a	atração	online	acontece	essencialmente	

através	 da	 visualização	 de	 fotográficas	 e	 análise	 do	 perfil	 biográfico,	 pois	 “[...]	 as	
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capacidades	 visuais	 são	 um	 skill	 importante	 e	 essencial	 ao	 processo	 de	 apaixonar	

online.[...]”	 (Ben-Ze’ev,	 2004,	 p.166).	 	 Segundo	 o	 autor,	 embora	 numa	 fase	 inicial	 a	

avaliação	 visual	 seja	 importante	 para	 a	 aproximação	 entre	 os	 casais,	 pode	 resultar	 em	

distorções	 que	 a	 longo	 prazo	 trarão	 consequências	 para	 os	 relacionamentos	 ou	

sustentabilidade	dos	mesmos.		

	 Nos	 relacionamentos	 virtuais	 onde	 a	 distância	 pode	 ser	 significativa,	 a	 auto-

revelação	 de	 aspectos	 importantes	 da	 vida	 dos	 indivíduos	 acontece	 desde	 cedo,	 sendo	

aparentemente	 forjada	 a	 intimidade	 necessária	 que	 conduzirá	 à	 paixão,	 ao	 amor	 (Ben-

Ze’ev,	 2004,	 p.29).	 A	 auto-revelação,	 factor	 essencial	 na	 comunicação	 online,	 acontece	

gradualmente	através	de	texto	e	em	estágios	mais	avançados	com	chamadas	vídeo	ou	de	

voz.	Neste	sentido	Bauman	&	Lyon	(2013)	referem	que	contrariamente	ao	que	acontecia	

no	 passado,	 a	 exposição	 da	 vida	 intima	 é	 uma	 prática	 comum	 na	 actualidade.	 Dando	

como	 exemplo	 a	 Coreia	 do	 Sul	 onde	 a	 vida	 social	 é	 mediada	 maioritamente	 por	

tecnologia	e	a	vida	social	conduzida	por	um	iphone.		

	 Neste	 universo	 online	 e	 aplicações	 de	 namoro	 digitais,	 onde	 as	 limitações	

parecem	 ser	 reduzidas,	 onde	 tudo	 é	 possível	 e	 o	 amor	 ideal	 acontece	 com	 pessoas	

perfeitas.	 As	 relações	 continuam	 pautadas	 pela	 sua	 natureza	 não	 física	 inicial,	 que	

embora	 intensa,	 apresentam	 carateristicas	 voláteis	 e	 permeáveis	 a	 fenómenos	 como	 o	

Fear	of	Missing	Out	(FOMO)	que	corresponde	ao	medo	de	perder	possíveis	experiências	

ou	 pessoas	 ainda	 mais	 interessantes	 (Elhai,	 Yang	 e	 Montag,	 2020).	 À	 comparação,	 ao	

consumo	 rápido	 que	 propaga	 o	 tédio	 fácil	 e,	 por	 último,	 a	 adição	 ao	 estimulo	

proporcionado	por	consecutivas	novas	conquistas,	relationshopping	e	mercantilização	do	

romance	(Heino,	Ellison	e	Gibbs,	2010;	Maclaran	et	al.,	2005).		

	 Juhasz	 e	 Bradford	 (2016),	 alertam	 que	 as	 mensagens	 de	 texto	 e	 mensagens	

instantâneas	 criam	 caixas	 de	 idealização	 das	 relações,	 em	 que	 numa	 fase	 inicial	 do	

relacionamento	 não	 se	 expressa	 a	 insatisfação	 relativamente	 à	 forma	 como	 o	 parceiro	

utiliza	 e	 o	 tempo	 que	 despende	 no	 smartphone	 como	 estratégia	 de	 evitar	 o	 conflito	 e	

assim	 manter	 uma	 conexão	 superficialmente	 perfeita.	 Na	 realidade,	 e	 para	 concluir,	

segundo	Mesquita	(2018)	
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	 [...]	 A	 iliteracia	 emocional	 é	 cada	 vez	 mais	 comum	 [...]	 Assiste-se	 a	 um	

	 progressivo	incremento	de	ligações	desconectadas,	frequentam-se	lugares	porque	

	 sim,	 compra-se	 algo	 para	 ser	 igual	 ao	 outro	 ou	 melhor,	 reúnem-se	 pessoas	 de	

	 forma	ritualizada	sem	haver	propósito	afectivo	ou	autêntico	interesse	na		relação.	

	 Ocupa-se	 o	 tempo	 e	 o	 espaço,	 quanto	 mais	 tempo	 se	 ocupar	 menos	

	 possibilidade	há	no	contacto	com	o	sentir,	e	assim	se	vai	zombiando	por	aí,	sem	

	 significado	válido.	As		pessoas	 estão	 cada	 vez	 mais	 ligadas	 virtualmente,	 em	

	 ligações	 desligadas,	 sem	 que	 seja	 possível	 a	 partilha	 de	 significados	

	 emocionais	(p.63).			

	

	

Capítulo	IV		

	

4.	Da	idealização	ao	Desespero	

	

	 4.1	A	toxicidade	no	ambiente	Digital	

	

	 As	ligações	desligadas	(Mesquita,	2018),	o	enamoramento	pela	aparência	digital,	a	

fantasia,	o	amor	ao	primeiro	chat	(Ben-Ze’ev,	2004)	e	a	presença	de	inúmeros	estímulos	e	

possíveis	 novas	 opções	 românticas	 online,	 conduzem	 à	 insatisfação	 constante	 no	

relacionamento	 existente	 e	 dificuldade	 de	 criar	 ou	manter	 o	 vinculo	 amoroso	 (Pronk	 e	

Denissen,	2020).		

	 Cook	(2020)	aponta	que	a	revolução	digital	e	a	sua	presença	em	todos	os	aspectos	

da	nossa	vida	 traz	mais	malefícios	que	benefícios	para	a	 saúde	mental	 e	 relacional	dos	

indivíduos.	Para	a	autora	a	depressão	e	ansiedade	são	causas	da	comparação	constante	à	

vida	do	outro,	à	adição	e	necessidade	de	partilhar	todo	e	qualquer	tipo	de	informação	nas	

plataformas	 sociais,	 referindo	 que	 plataformas	 como	 Facebook,	 Instagram,	 Snapchat,	

Twitter	e	até	mesmo	aplicações	de	encontros	que	prometem	oportunidades	de	criação	

de	 ligações	 significativas	 entre	 utilizadores,	 promovem	 exactamente	 o	 inverso	 quando	

incitam	ao	estar	constantemente	online	e	a	par	da	ultima	novidade.		
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	 O	estar	online	a	 todo	o	momento	reduz	a	disponibilidade	e	qualidade	de	 tempo	

que	 despendemos	 com	 as	 pessoas	 próximas	 de	 nós	 na	 realidade	 offline	 (Cook,	 2020,	

p.203).	As	novas	tecnologias	trouxeram	consigo	para	o	mundo	dos	relacionamentos	um	

abandono	 quase	 total	 da	 etiqueta	 social	 e	 respeito	 pelo	 outro.	 Como	 refere	 Bauman	

(2003)	no	universo	online	namora-se	sem	o	medo	das	repercussões	do	mundo	real,	sendo	

permitido	escolher	um	determinado	artigo	para	testar	(sem	obrigação	de	compra),	com	a	

garantia	de	possibilidade	de	regresso	à	loja	para	novo	teste	em	caso	de	insatisfação	com	

o	artigo	anterior.		

	

	 [...]	 Término	 por	 rescisão	 –	 instantâneo,	 sem	 complicações,	 sem	 perdas	 ou	

	 arrependimentos	 –	 é	 a	maior	 vantagem	 do	 online	 dating.	 A	 redução	 dos	 riscos	

	 juntamente	 com	a	prevenção	da	escassez	de	escolhas	é	o	que	 resta	de	 racional	

	 num	mundo	de	oportunidades	fluidas,	valores	mutantes	e	regras	eminentemente	

	 instáveis	(Bauman,	2003,	p.65)	

	

	 Conduzindo	à	emergência,	 segundo	Bauman	 (2011),	de	homens	e	mulheres	que	

não	 constroem	 laços	 sociais	 e	que	 se	dividem	em	duas	 categorias,	homo	economicus	 e	

homo	consumens.	O	primeiro	consiste	no	individuo	solitário	que	busca	o	melhor	negócio	

possível	 não	 se	 deixando	 afectar	 por	 emoções	 que	 afectem	 a	 sua	 racionalidade,	

procurando	ao	mesmo	tempo	estar	cercado	de	outros	indivíduos	com	a	mesma	linha	de	

pensamento.	O	segundo,	um	solitário	comprador	que	busca	nas	suas	possessões	a	cura	

para	a	sua	solidão	não	reconhecendo	qualquer	outro	método	para	combater	o	vazio	que	

sente.	Sendo	o	centro	comercial,	povoado	por	tantas	outras	personagens	semelhantes	a	

si,	a	sua	comunidade	(Bauman,	2003,	p.	69).		

	 Assiste-se	à	desintegração	das	habilidades	sociais	de	convivência	com	o	outro	e	ao	

fascínio	pela	acção	heterónima	que	incita	à	renúncia	de	responsabilidade	e	libertação	dos	

resultados	adversos	que	qualquer	escolha	acarreta.	O	consumismo	inspira	a	que	homens	

e	mulheres	 sejam	 tratados	 como	meros	 objectos	 de	 consumo	 pelo	 prazer	 ou	 valor	 de	

mercado	que	têm	a	oferecer,	em	que,	como	refere	Bauman	“[...]	os	outros	são	avaliados	
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como	companheiros	nas	alegrias	do	consumo	onde	a	sua	presença	e	activa	participação	

pode	intensificar	a	sensação	de	prazer	[...]”	(Bauman,	2003,	p.75).		

	 Em	contexto	de	real	desintegração	social	e	inabilidade	de	amar	o	próximo	pela	sua	

singularidade,	ou	comunicar	necessidades	adequadamente.	No	ambiente	virtual	a	mesma	

desintegração	 é	 reproduzida	 por	 se	 afastar	 do	 perigo	 das	 consequências	 e	

responsabilidades	 que	 a	 conduta	moral	 e	 social	 implica.	 As	 relações	 são	 iniciadas	 com	

intensidade,	 mas	 também,	 facilmente	 substituídas	 por	 novos	 estímulos,	 e	 os	 términos	

abruptos	 sem	 justificativa,	 onde	 comportamentos	 como	 Ghosting,	 Breadcrumbing	 e	

Gaslighting	são	apenas	alguns	dos	fenómenos	que	fazem	parte	das	dating	apps,	sites	de	

namoro	 online	 ou	 redes	 sociais,	 demonstrando	 a	 deterioração	 do	 acto	 de	 relacionar	 e	

participar	de	actividades	sociais.		

	

4.2	Os	sete	pecados	capitais	online	

	

	 O	 advento	 da	 tecnologia	 digital,	 onde	 enquadramos	 as	 aplicações	 móveis	 de	

dating	e	redes	sociais,	segundo	a	óptica	de	Zygmunt	Bauman	pretende	responder	à	regra	

da	 utilidade	 onde	 as	 invenções	 tecnológicas	 promovem	 não	 só	 a	 estratificação	 social,	

como	prometem	o	acesso	a	coisas	belas	e	cultura	de	forma	instantânea.	Cultura	essa,	que	

por	 sua	 vez,	 “torna-se	 sinonimo	 de	 uma	 fortaleza	 sob	 cerco,	 onde	 espera-se	 que	 os	

habitantes	 manifestem	 lealdade	 diária	 e	 desistam	 radicalmente	 de	 qualquer	 contacto	

com	o	mundo	exterior”	(Bauman,	2011,	p.68).		

	 Desta	forma,	e	para	que	os	serviços	online	consigam	colmatar	a	incerteza	própria	

de	 uma	 sociedade	 consumista	 e	 individualista	 onde	 o	 individuo	 deambula	 entre	 a	

necessidade	de	 consumo	desenfreado,	 pertença	e	 liberdade,	Nodder	 (2013)	 refere	que	

aplicações	 móveis	 de	 namoro,	 redes	 sociais	 e	 outras	 plataformas	 digitais	 respeitam	 a	

regra	dos	setes	pecados	capitais:	a	gula,	ganância,	luxúria,	ira,	inveja,	preguiça	e	vaidade.		

	 Por	conseguinte,	e	segundo	o	mesmo	autor,	estas	mesmas	plataformas	 induzem	

no	cérebro	do	consumidor	dissonância	cognitiva	online	onde	a	necessidade	de	obter	um	

produto	 ou	 usar	 determinado	 serviço,	 ainda	 que	 a	 sua	 compra	 ou	 utilização	 apresente	

custos	elevados,	gera	sentimentos	de	ambivalência	que	serão	facilmente	dissipados	com	
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promessas	 e	 benefícios	 difíceis	 de	 quantificar,	 mas	 “atestados”	 por	 figuras	 públicas,	

promoções	e	outras	mensagens	emblemáticas	que	apelam	aos	sentimentos	de	emoção/	

necessidades	 intrínsecas	 do	 utilizador.	 A	 titulo	 de	 exemplo,	 o	 slogan	 promocional	 da	

aplicações	de	encontros	OkCupid:	

	

	 “OkCupid	 é	 a	 única	 aplicação	 de	 encontros	 que	 te	 combina	 com	 o	 que	 é	

	 importante	 para	 ti.	 Mereces	 encontrar	 quem	 procuras.	 Conhece-os	 hoje!”	

	 (OkCupid,	2021)	

	

	 Para	 Bauman	 (2011)	 as	 intenções	 consumistas	 são	 altamente	 caprichosas	 e	

transitivas,	 onde	 a	 pretensão	 principal	 é	 seduzir	 o	 consumidor	 descobrindo	 os	 seus	

desejos	 profundos,	 as	 suas	 faltas,	 levando-o	 a	 escolhas	 e	 decisões	 erradas	 guiadas	 por	

critérios	meramente	estéticos	e	sem	verificação	de	qualidade	onde	os	prazos	de	validade	

são	 curtos.	 De	 acordo	 com	 os	 pressupostos	 definidos	 por	 Bauman	 acerca	 da	 sedução	

consumista,	passamos	à	descrição	dos	setes	pecados	capitais	em	contexto	online	segundo	

Chris	Nodder	(2013):		

		 	

	 1.	Orgulho	

	

	 De	 acordo	 com	 Nodder	 (2013),	 o	 orgulho	 causa	 dissonância	 cognitiva	 nos	

	 indivíduos,	 primeiramente	 porque	 o	 ser	 humano	 sabe	 conscientemente	 que	

	 poderá	 não	 necessitar	 de	 determinado	 produto	 ou	 serviço,	 mas	

	 inconscientemente,	 tendo	 em	 conta	 a	 sua	 necessidade	 de	 pertença	 a	 um	

	 determinado	 grupo	 social	 ou	 obtenção	 de	 terminado	 objectivo,	 poderá	 adquirir	

	 esse	mesmo	produto	ou	serviço	por	uma	questão	de	status.	Além	disso,	o	orgulho	

	 leva	a	que	as	pessoas	considerem	a	opinião	de	terceiros,	movimentando	as	suas	

	 decisões	em	função	de	influências	externas.	Desta	forma	o	desejo	inconsciente	do	

	 individuo,	a	oferta	do	produto/serviço	em	si	e	as	opiniões	externas	geram		

	 dissonância	cognitiva	a	que	os	sites	e	o	seu	design	terão	de	responder	em	troca	

	 com	duas	regras	principais:	fiabilidade	e	segurança.		
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	 Podemos	verificar	que	o	comportamento	humano	mesmo	no	ambiente		 digital	 e	

	 online	 é	 fortemente	 influenciado	 e	 determinado	 por	 condições	 externas,	 sendo	

	 necessário	que	a	industria	do	online	dating	empregue	a	lei	do	reforço	emocional	e	

	 cognitivo	 com	 mensagens	 de	 aprovação,	 reconhecimento	 ou	 aprovação	 social	

	 com	 testemunhos	 ora	 de	 figuras	 conhecidas,	 ora	 de	 outros	 utilizadores	 para	

	 satisfazer	e	 justificar	o	desejo	e	necessidade	de	utilizar	as	aplicações	de	namoro	

	 digitais.	Manipular	o	orgulho	é	então	uma	estratégia	necessária	à	persuasão	em	

	 que	a	utilização	de	imagens	credíveis	e	símbolos	de	certificação	adjacente	ao	site	

	 é	fundamental.		

	 Torna-se,	 contudo,	 necessário	 esclarecer	 que	 o	 orgulho	 humano	 divide-se	 em	

	 duas	categorias	principais:	orgulho	saudável	e	orgulho	tóxico.	O	orgulho	saudável	

	 é	aquele	pelo	qual	o	individuo	valoriza	as	suas	habilidades	sociais	e	cognitivas	sem	

	 busca	por	validação	externa	ou	reconhecimento,	enquanto	que,	o	orgulho	tóxico	

	 está	 intimamente	 ligado	 à	 arrogância,	 senso	de	 superioridade	ou	dificuldade	de	

	 abandonar	 crenças	 ou	 caminhos	 que	 a	 longo	 prazo	 trarão	 mais	 malefícios	 que	

	 benefícios.		

	

	 2.	Preguiça	

	

	 O	 segundo	 pecado	 capital	 online,	 segundo	 a	 perspectiva	 de	Nodder	 (2013),	 é	 a	

	 preguiça.	Neste	 contexto	a	preguiça	deve	 ser	entendida	 como	a	necessidade	de	

	 aderir	à	 lei	do	menor	esforço,	ao	 sentimento	de	evitação	por	aquilo	que	 requer	

	 trabalho	a	manter	e	ao	sentimento	“eu	não	quero	saber”.	As	plataformas	digitais	

	 para	 combater	 a	 preguiça	 criam	 ambientes	 virtuais	 onde	 os	 utilizadores	 não	

	 sentem	 resistência	 à	 sua	 utilização,	 mas	 também,	 onde	 o	 olhar	 é	 cativado	

	 através	 de	 cores	 e	 frases	 de	 marketing	 com	 apelo	 às	 emoções	 básicas	

	 humanas.	No	entanto,	o	autor	denota	que	as	aplicações	de	encontros	favorecem	a	

	 procrastinação	 dos	 seus	 utilizadores	 pela	 variedade	 de	 escolha	 que	 apresentam	

	 desencadeando	 elevadas	 expectativas	 e	 consequentemente	 desapontamentos	

	 sucessivos	 pela	 incongruência	 entre	 o	 prometido	 e	 o	 que	 realmente	 acontece.	
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	 Sugere,	 a	 importância	 de	 que	 a	 possibilidade	 de	 escolha	 seja	 não	 só	 reduzida,	

	 como	 também,	a	possibilidade	de	apresentação	de	uma	escolha	que	 represente	

	 os	interesses	subconscientes	do	individuo	ao	mesmo	tempo	que	acrescenta	valor.			

	

	 3.	Gula	

	 	

	 Para	Nodder	(2013),	a	gula	online	ocorre	quando	os	indivíduos	consomem	mais	do	

	 que	 devem	 ou	 precisam.	 No	 entanto,	 actualmente,	 existe	 um	 incitamento	

	 explicito	 e	 implico	 à	 procura	 e	 obtenção	 da	 super	 abundância	 para	 provar	 à	

	 sociedade	 não	 só	 o	 status	 financeiro,	 como	 também,	 a	 prosperidade	 do	 self	

	 enquanto	omnipotente	da	sua	própria	existencia.	Neste	sentido	e	para	alimentar	a	

	 gula	 dos	 utilizadores	 é	 utilizado	 o	 principio	 da	 recompensa	 e	 do	merecimento.	

	 Uma	 recompensa	 que	 não	 se	 encontra	 disponível	 a	 todos,	 e	 onde	 o	 perigo	 de	

	 perda	ou	aversão	a	esta	 conduz	à	adesão	em	massa	 sem	um	 raciocínio	 lógico	e	

	 ponderado.	 É	 pedido	 que	 se	 aja	 rapidamente	 sem	 acesso	 a	 detalhes,	 num	

	 ambiente	 de	 escassez	 e	 constrição	 temporal	 que	 motiva	 o	 individuo	 a	

	 desempenhar	 tarefas	pouco	 complexas	e	que	 requerem	pouca	atenção.	A	 titulo	

	 de	 exemplo,	 a	 técnica	 de	 “swipe”	 para	 validar	 ou	 rejeitar	 possíveis	 parceiros	

	 românticos	ou	sexuais	numa	avaliação	meramente	visual.		

	

	 4.	Ira		

	

	 A	ira	é	das	emoções	humanas	que	profundamente	influenciam	o	comportamento	

	 e	 julgamento	 face	a	determinadas	 situações,	 objectos	ou	pessoas.	Quando	a	 ira	

	 emerge	 sem	 causa	 aparente	 conduz	 a	 estados	 de	 ansiedade	 constantes	 sendo	

	 necessário	 usar	 o	 humor	 para	 a	 dissipar.	 Para	 Nodder	 (2013)	 as	 plataformas	

	 digitais,	 de	 dating	 ou	 redes	 sociais,	 possibilitaram	 o	 incentivo	 à	 execução	 de	

	 comportamentos	 habitualmente	 reprimidos	 pela	 conduta	 social	 do	 universo	

	 offline	com	recurso	ao	anonimato	ou	pseudo-anonimato.	O	anonimato	permite	a	

	 protecção	 face	 a	 situações	 de	 perigo	 adjacentes	 a	 exposições	 de	 cariz	 abusivo,	
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	 onde	o	espaço	online	é	visto	como	um	jogo.	No	contexto	de	ira	online,	as	figuras	

	 de	autoridade	surgem	meramente	para	transmitir	o	sentido	de	responsabilidade	

	 através	 de	 justificação	 moral,	 distorção	 de	 consequências	 e	 apresentação	 de	

	 possíveis	soluções	que	validam	a	 ira	em	si	como	forma	de	alcançar	determinado	

	 fim.	

	

	 5.	Inveja	

	

	 A	 inveja	é	uma	emoção	humana	associada	à	necessidade	de	validação	externa	e	

	 comparação.	 Isto	 é,	 a	 vontade	de	 ser	 como	alguém	ou	de	obter	 algo	que	outra	

	 pessoa,	que	se	admira	ainda	que	de	 forma	 inconsciente,	possui.	A	 inveja	no	seu	

	 âmago	é	motivada	por	 um	 sentido	profundo	de	 edificação	de	 identidade,	 gosto	

	 pela	 estética	 e	 escassez	 de	 determinada	 característica	 ou	 coisa.	 As	 aplicações	

	 digitais	 de	 dating	 e	 redes	 sociais	 exploram	 a	 inveja	 humana	 de	modo	 a	 que	 os	

	 indivíduos	persigam	a	ideia	de	obtenção	de	status,	de	visibilidade	e	diferenciação	

	 para	se	sentirem	importantes	na	comunidade	(Nodder,	2013).	No	caso	do	online	

	 dating,	este	universo	possibilita	o	acesso	a	possíveis	parceiros	de	diferentes	partes	

	 do	mundo	o	que	constitui	um	aspecto	importante	para	a	diferenciação	dentro	da	

	 comunidade,	caso	seja	estabelecido	e	mantido	um	relacionamento	amoroso	com	

	 um	individuo	de	outra	nacionalidade.		

	

	 6.	Luxúria	

	

	 A	luxúria	é	considerada	uma	emoção	poderosa,	pois	é	associada	ao	sentimento	de	

	 posse,	 poder	 e	 desejo	 sexual	 por	 determinada	 pessoa	 ou	 item.	 O	 desejo	

	 interrompe	 a	 racionalidade	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 impele	 a	 comportamentos	

	 extemporâneos	 e	 decisões	 pouco	 congruentes.	 Segundo	Nodder	 (2013),	 através	

	 da	 luxúria	 tem-se	 acesso	 a	 vários	 aspectos	 da	 vida	 de	 um	 individuo	 e	 suas	

	 motivações	mais	profundas,	assim	a	luxúria	consagra-se	como	o	ponto	de	partida	

	 para	 emergência	 da	 ganância	 e	 inveja.	 A	 luxúria	 surge	 no	 ambiente	 online	 com	
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	 recurso	 ao	 elogio	 constante	 e	 sintético,	 que	 apesar	 da	 sua	 “falsidade”	 e	

	 superficialidade	é	facilmente	validado	pelo	inconsciente.	Com	a	luxúria	pretende-

	 se	 que	 os	 produtos	 e	 serviços	 desenvolvidos	 online	 correspondam	 aos	 ideais	

	 estéticos	e	sociais	do	indivíduos	de	forma	a	promover	a	sua	adesão	e	fidelização.	

	 Utilizam-se	 questões	 que	 apelam	 à	 emoção	 e	 imagens	 que	 incitam	 à	

	 exclusividade.		

	

	 7.	Ambição	

	 	

	 Por	último,	e	como	sétimo	pecado	capital	online	surge	a	ambição.	Nodder	(2013),	

	 descreve	 a	 ambição	 quando	 os	 indivíduos	 utilizam	 outros	 para	 atingir	 os	 seus	

	 próprios	 objectivos	 com	 proliferação	 de	 sentimentos	 de	 egoísmo	 e	 rancor.	

	 Remetendo-nos	ao	contexto	online,	aplicações	digitais	de	namoro	e	redes	sociais	

	 incitam	 à	 ambição	 utilizando	 as	 regras	 e	 lógicas	 dos	 jogos	 de	 casino,	 onde	 os	

	 utilizadores		 são	 impelidos	 a	 continuar	 em	 jogo	 através	 de	 um	 esquema	 de	

	 reforço	 assente	 em	 possíveis	 compatibilidades	 com	 outros	 utilizadores.	 Neste	

	 ambiente	a	possibilidade	de	conexão	é	elevada	e	reforçada	através	do	“match”,	o	

	 que	para	 indivíduos	 inseguros	constitui	um	mecanismo	de	obtenção	de	pretensa	

	 superioridade	dada	à	vasta	possibilidade	de	escolha	onde	a	recompensa	se	afigura	

	 fruto	de	competências	e	não	de	sorte.		

	 Para	que	a	ambição	funcione	online	é	preciso	criar	de	acordo	com	Nodder	(2013),	

	 um	jardim	murado	que	ofereça	o	oásis	necessário	à	permanência	dos	 indivíduos	

	 nas	 aplicações	 de	 encontros.	 Este	 jardim	 deve	 oferecer	 as	 características	

	 necessárias	que	providenciem	o	sentido	de	segurança,	diferenciação,	e	oferta	de	

	 pacotes	especiais	para	acesso	a	 funcionalidades	diversas	que	permitam	tornar	a	

	 busca	pela	“alma	gémea”	estimulante	e	incessante.	
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4.3	Fantasmas	Digitais	(Ghosting)	e	Breadcrumbing	

	

	 O	 sexólogo	 Fernando	 Mesquita	 no	 livro	 Deuses	 Caídos,	 liberte-se	 das	 relações	

amorosas	tóxicas	define	Fantasmas	Digitais	(Ghosting)	como		

	

	 “[...]	 pessoas	 que	 recorrem	 à	 tecnologia	 para	 aparecer	 e	 desaparecer	 na	 vida	

	 de	outras	pessoas.	 [...]	 Fazem	 rasgados	elogios	 e	demonstrações	de	 afecto	que,	

	 na	 maioria	 dos	 casos,	 se	 limitam	 ao	 mundo	 virtual.	 Este	 comportamento	 pode	

	 permanecer	 indefinidamente	 e	 é	 um	 “isco”	 fatal	 para	 dependentes	

	 emocionais	ou	desesperados	por	relações	amorosas.	(Mesquita,	2019,	p.	131).	

	 	

	 Mesquita	(2019)	refere	que	este	tipo	de	personalidade	amorosa	procura	evitar	o	

desconforto	 de	 lidar	 com	 as	 emoções	 alheias	 ou	 falar	 sobre	 situações	 desagradáveis,	

constituindo	 um	 comportamento	 infantil,	 no	 qual,	 as	 vitimas	 são	 descartadas	 quando	

nada	mais	têm	a	oferecer,	sendo-lhes	vedado	o	direito	a	qualquer	tipo	de	explicação	pelo	

término	 da	 relação.	 O	 Ghosting	 é,	 por	 isso,	 uma	 estratégia	 indirecta	 de	 terminar	 um	

vinculo	 relacional	 numa	 cultura	 de	 namoro	 virtual	 onde	 o	 anonimato	 inicial	 e	 a	

possibilidade	de	namorar	com	várias	pessoas	em	simultâneo	é	o	pão	nosso	de	cada	dia.	

Podendo	 acarretar	 sérias	 consequências	 para	 o	 bem	 estar	 emocional	 dos	 indivíduos	

receptáculo	 deste	 comportamento,	 sobretudo,	 se	 possuírem	 vinculação	 ansiosa	 ou	

dependência	amorosa.	

	 	No	 estudo,	Gone	 with	 the	 wind:	 Exploring	 mobile	 daters	 ghosting	 experiences,	

Timmermans	et	al.,	(2020)	concluíram	que	o	que	torna	o	Ghosting	doloroso	para	a	grande	

maioria	dos	utilizadores	das	aplicações	de	namoro	é	a	não	comunicação	direta	da	razão	

do	 fim	do	 relacionamento.	No	entanto,	 a	 experiência	 do	ghosting	 conduziu,	 em	alguns	

casos,	 a	 uma	 readequação	 comportamental	 e	 de	 expectativas	 que	 para	 muitos	

utilizadores	foi	sinónimo	de	eliminação	da	aplicação	de	namoro	do	telemóvel.		

	 A	par	com	o	Ghosting	existe	outra	forma	comummente	utilizada	de	dissolução	de	

relação	 a	 que	 se	 dá	 o	 nome	 de	 Breadcrumbing	 que	 segundo	 Navarro	 et	 al.,(2020),	

consiste	 no	 acto	 de	 enviar	 mensagem	 para	 atrair	 um	 possível	 parceiro	 sexual	 sem	
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despender	 muita	 energia,	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 manter	 o	 interesse	 por	 parte	 da	 outra	

pessoa	 enquanto	 se	 exploram	 outras	 opções	 afectivas.	 O	 Breadcrumbing,	 em	 alguns	

casos,	pode	também	funcionar	como	estratégia	de	dissolução	de	relacionamento	quando	

o	 individuo	 que	 iniciou	 a	 separação	 não	 está	 emocionalmente	 preparado	 ou	 mostra	

hesitação	 em	 deixar	 ir	 o	 ex-parceiro.	 Além	 disso,	 o	 breadcrumbing	 poderá	 servir	 para	

postergar	 um	 encontro	 ou	 manter	 o	 outro	 como	 admirador	 na	 rede	 social	 dando-lhe	

pequenas	migalhas	de	atenção,	recebendo	em	troca	validação.		

	 Os	resultados	do	estudo	de	Navarro	et	al.,	(2020)	demonstraram	que	a	exposição	

e	utilização	regular	de	aplicações	de	encontros	aumenta	o	risco	de	exposição	ao	ghosting	

e	breadcrumbing,	mas	também	a	uma	maior	inclinação	para	estabelecer	relacionamentos	

de	 curta	 duração	 ou	 comportamentos	 de	 vigilância	 online	 (obtenção	 de	 informação	

através	 das	 redes	 sociais)	 que	 permitem	 a	 avaliação	 da	 compatibilidade	 existente.	 Por	

fim,	 segundo	 os	mesmos	 autores	 tanto	 o	Ghosting	 como	 o	Breadcrumbing	quebram	 a	

confiança,	geram	toxicidade	e	uma	opinião	negativa	acerca	dos	indivíduos	que	usam	estas	

estratégias	para	 evitar	 conflitos	ou	 situações	 emocionalmente	penosas.	 (Navarro	et	 al.,	

2020,	p.56).		

	 Interessa	referir	que	indivíduos	com	traços	de	alta	sensibilidade	à	rejeição	tendem	

a	adoptar	comportamentos	reactivos	e	evitativos	na	 iminência	de	uma	possível	rejeição	

ou	 de	 conflito	 no	 relacionamento.	 A	 alta	 sensibilidade	 à	 rejeição	 contribui	 para	 a	

construção	 de	 problemas	 que	 a	 longo	 prazo	 geram	 instabilidade	 e	 sabotam	 os	

relacionamentos	 online	 ou	 offline.	 Como	 Ghosting	 e	 breadcrumbing	 são	 associados	 a	

estratégias	 indirectas	de	termino	relacional,	 indivíduos	com	alta	sensibilidade	à	rejeição	

ou	com	vinculação	evitante	tendem	a	utilizar	estes	mecanismos	para	manter	a	distância	

dos	outros,	e	assim,	protegerem-se	antecipadamente	de	possíveis	dissoluções	relacionais.	

(Chin,	Edelstein	e	Vernon,	2019).		
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4.4	Gaslighting	

	

	 Por	 fim,	 no	 extenso	 dicionário	 das	 novas	 dinâmicas	 comportamentais	 que	

conduzem	à	gamificação	dos	relacionamentos	online	e	aparente	variedade	de	escolha	de	

possíveis	parceiros	sexuais,	associado	ao	Ghosting	e	Breadcrumbing	(Cook,	2019),	surge	o	

termo	Gaslighting	(Durvasula,	2015;	Sweet,	2019).	

	 Gaslighting	 é	 uma	 técnica	 utilizada	 para	 manipular	 o	 outro	 emocionalmente	 e	

fazê-lo	 contestar	 a	 sua	 realidade.	 Em	 dating	 app’s	 é	 comum	 a	 comunicação	 entre	

utilizadores	 ser	 interrompida	 abruptamente	 sem	 razão	 aparente	 ou	 qualquer	 tipo	 de	

justificação	o	que	corresponde	a	um	fenómeno	de	ostracização,	independentemente	das	

razões	que	o	motivam	(Navarro	et	al.,	2020).	No	Gaslighting,	assim	como	no	Ghosting,	os	

indivíduos	 desaparecerem,	 voltam	 a	 aparecer	 e	 estabelecer	 contacto	 como	 se	 nada	

tivesse	acontecido	(Mesquita,	2019).		

	 Como	 ilustra	 Stern	 (2007),	 o	 Gaslighter	 pode	 desaparecer	 e	 não	 comunicar	

durante	duas	 semanas,	 e	 reaparecer	 depois	 desse	 tempo	 com	um	boquet	 de	 flores	 ou	

uma	viagem	para	dois	deixando	o	parceiro	altamente	confuso	e	irritado.	Por	outro	lado,	

tendem	 a	 agir	 como	 se	 o	 comportamento	 fosse	 perfeitamente	 aceitável,	 usando	 o	

charme,	sobretudo	na	fase	 inicial	do	relacionamento	e	 interacção	online,	para	seduzir	e	

ganhar	a	confiança	alheia.		

	 Spear	 (2018)	 denota	 que	Gaslighting	 é	 um	 comportamento	 nocivo	 que	 põe	 em	

causa	a	auto-estima	e	imagem	das	vitimas.		

	

	 [...]	A	característica	mais	distintiva	do	Gaslighting	é	que	não	basta	que	 a	 vitima	

	 conteste	 a	 sua	 realidade,	 mas	 que	 concorde	 e	 aceite	 o	 comportamento	 do	

	 Gaslighter.	O	Gaslighting	cria	um	ambiente		onde	 todos	 acreditam	 que	 a	 vitima	

	 está	errada,	e	uma	situação	em	que		nada	 mais	 resta	 à	 vitima	 que	 aceitar	 ou	

	 social,	faz	sentido	definir	Gaslighting	como	um	tipo	abuso	(p.	230).		
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	 O	 mesmo	 autor	 refere	 ainda	 que	 o	 Gaslighting	 não	 se	 limita	 apenas	 a	

relacionamentos	íntimos,	mas	também,	a	outros	contextos	relacionais	como	é	o	caso	de	

relações	laborais,	institucionais,	familiares	ou	de	amizade.	Para	além	disso	o	Gaslighting	é	

pautado	 por	 uma	 forte	 componente	 de	 investimento	 emocional,	 confabulação	 (Spear,	

2018)		e	dissonância	cognitiva	(Harmon-Jones	e	Mills,	2019).	Por	confabulação	entenda-se	

a	produção	de	memórias	fantasiosas	ou	distorcidas	para	preencher	vazios	de	informação.		

	

	 [...]	 Confabulação	 é	 uma	 explicação	 não	 totalmente	 consistente	 ou	 evidente	

	 com	a	realidade,	mas	adoptada	como	profundo	desejo	de		manter	 a	 relação	 com	

	 o	 Gaslighter.	 Se	 as	 ideais	 condições	 estiverem	 reunidas,	 e	 o	 Gaslighter	 for	

	 bem	sucedido,	este	torna-se	parte		 integrante	 da	 confabulação	 onde	 aparece	

	 como	 um	 elemento	 de	 confiança,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 a	 vitima	 diminui	 a	

	 sua	própria	idoneidade	e	faculdades	cognitivas	(Spear,	2018,	p.236).		

	

	 O	que	por	sua	vez	normaliza	e	viabiliza	o	abuso	e	dano	emocional	causado	pelo	

Gaslighter.	A	confabulação	tem	a	sua	raiz	na	dissonância	cognitiva	experimentada	com	o	

Gaslighting,	mas	 também,	 com	o	Ghosting	e	Breadcrumbing.	 Por	dissonância	 cognitiva,	

entende-se,	 segundo	 Festinger	 (1957)	 como	 um	 estado	 psicológico	 desconfortável	 em	

que	um	individuo	é	motivado	a	alterar	um	ou	vários	aspectos	da	realidade	para	ajustar	a	

ambiguidade	 identificada	 entre	 comportamentos	 ou	 atitudes	 de	 outrem.	 Por	 sua	 vez,	

conforme	indica	Schumacher	e	Slep	(2004)	a	dissonância	cognitiva	perpétua	e	normaliza	

comportamentos	 moralmente	 inaceitáveis,	 assim	 como,	 a	 negação,	 minimização	 e	

racionalização	dos	mesmos.			

	 Tendo	 em	 conta	 que,	 por	 exemplo,	 Ghosting	 consiste,	 como	 já	 referido,	 em	

alguém	 desaparecer	 sem	 razão	 aparente	 e	 terminar	 dessa	 forma	 indirectamente	 um	

relacionamento	 e	 que	 as	 aplicações	 de	 namoro	 online	 providenciam	 uma	 atmosfera	

segura	 para	 isso	 acontecer	 (Timmermans	 &	 De	 Caluwé,	 2017),	 entende-se	 que	 a	

dissonância	cognitiva	e	confabulação	constituem	mecanismos	comumente	utilizados	para	
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lidar	 e	 justificar	 atitudes	 comportamentais.	 Timmermans	 et	 al	 (2020)	 concluíram,	 por	

exemplo,	que	os	 indivíduos	tendem	a	racionalizar	o	porquê	de	utilizar	ou	serem	vitimas	

de	 Ghosting,	 culpando-se	 ou,	 em	 alguns	 casos,	 culpando	 a	 própria	 aplicação	 pelo	

sucedido.	 	 Por	 outro	 lado,	 é	 de	 alguma	 forma	 posto	 em	 evidência	 o	 porquê	 de	 alguns	

utilizadores	 de	 aplicações	 de	 namoro	 móveis	 considerarem	 os	 seus	 relacionamentos	

menos	sérios	comparativamente	à	forma	convencional	de	relacionar	no	mundo	offline,	e	

assim,	existir	maior	propensão	a	empregar	técnicas	de	descarte	como	se	de	uma	rescisão	

de	contrato	se	tratasse	(Manning,	Denker,	&	Johnson,	2019).		

	

4.5	O	Narcisismo	

	

	 O	 século	 XXI	 tem	 sido	 acompanhado	 por	 profundas	 transformações	 culturais	 e	

sociais	alicerçadas	numa	maior	consciência	do	Eu,	mas	 também,	numa	maior	exposição	

desse	mesmo	Eu	a	 toda	uma	plateia	que	nos	 remonta,	de	 certa	maneira,	para	as	artes	

performativas	em	que	o	ecrã	do	computador	ou	do	telemóvel	se	transforma	no	palco	da	

vida.	Um	palco	onde	homens	e	mulheres	pretendem	ser	vistos	e	validados	adquirindo	o	

estatuto	de	deuses	e	deusas.		

	 Como	 refere	 Leal	 (1935)	 todo	o	homem	 tem	em	 si	mesmo	uma	essência	 divina	

que	 por	 se	 assemelhar	 à	 natureza,	 também	 ela	 divina,	 usufrui	 de	 características	

onipotentemente	criadoras.	Por	sua	vez,	é	a	 tomada	de	consciência	da	possibilidade	da	

criação	 que	 conduz	 à	 compreensão	 da	 existência	 do	 eu	 em	 que	 a	 sua	 existência,	 a	

existência	do	eu,	depende	inteiramente	da	capacidade	de	se	sentir	ele	próprio.	Isto	é,	o	

homem	deve	buscar	 em	 si	 a	 sua	própria	 compreensão,	 fazendo	uso	da	 sua	 capacidade	

criadora	para	se	libertar	das	actividades	mundanas	do	mundo	que	o	afastam	da	pureza	de	

ser	 divino.	 Aqueles	 que	 se	 afastam	 do	 ser	 potencialmente	 divino	 e	 criador	 tornam-se	

impotentes	e	consumidos	são	pelas	mundanidades	indistintas	do	mundo.	Desta	forma,	

	 	

	 A	 humanidade	 terá	 primeiro	 que	 impor	 a	 si	 mesma	 uma	 profunda	 auto-

	 educação	 concentrativa,	 terá	 que	 primeiro	 desenvolver	 muito	 o	 poder	 da	

	 concentração	 que	 lhe	 dará	 uma	 forte	 consciência	 do	 eu,	 que	 a	 fará	 mergulhar	
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	 puramente	em	si	própria	até	atingir	a	sua	essência		divina	e	 adquirir	 dela	o	poder	

	 e	 a	 vontade	 criadora;	 e	 como	 se	 tem	 mantido	 demasiadamente	 afastada	 do	

	 abismo	dos	seres,	como	tem		vivido	 demasiadamente	 uma	 vida	 exterior,	

	 superficial,	 empírica,	 uma	 vida	 só	 de	 terra	 alheiada	 de	 deus,	 alheiada	 da	

	 profunda	essência	das	posse	do	seu	próprio	 intimo,	a	única	de	poder	e	vontade		

	 criadora,	a	única	fonte	de	pura	omnipotência	(Leal,	1935,	p.12).		

	

	 Neste	contexto,	Raul	Leal	ao	referenciar	a	superficialidade	social,	a	necessidade	de	

se	viver	no	exterior	e	para	o	exterior	estabelece	uma	alegoria	ao	conceito	de	narcisismo.	

O	 narcisismo	 entende-se	 segundo	 Levy,	 Ellison	 &	 Reynoso	 (2011),	 	 como	 uma	

característica	predominante	de	personalidade	ou	transtorno	patológico	de	personalidade,	

podendo	 ambas	 coabitar	 ou	 não	 no	 mesmo	 individuo,	 em	 que	 o	 sentimento	 de	

superioridade,	 ausência	 de	 empatia	 e	 arrogância	 transforma	 relações	 intimas,	 sociais	 e	

profissionais	 em	 autênticas	 dinâmicas	 de	 usabilidade,	 onde	 os	 outros	 são	 vistos	 como	

meros	 objectos	 e	 fontes	 de	 validação,	 regulação	 de	 auto-estima	 e	 obtenção	 de		

determinado	 fim.	 Desta	 forma,	 de	 acordo	 com	 Reynold	 &	 Lejuez	 (2011,	 p.15)	 os	

indivíduos	narcisistas	apresentam	as	seguintes	características:		

1. Exacerbamento	 das	 suas	 competências	 e	 talentos	 através	 do	 senso	 de	

grandiosidade	ou	sentimento	de	ser	único	e	especial	em	relação	aos	demais;	

2. Exibicionismo	com	a	constante	necessidade	de	atenção	e	admiração;	

3. Baixa	 auto-estima	 embora	 sejam	 exímios	 profissionais	 em	 camuflar	 as	 suas	

fragilidades;	

4. Os	relacionamentos	afectivos	são	caracterizados	pela	extrema	 idealização	do	

outro	 que	 rapidamente	 é	 descartado	 ao	 mínimo	 sinal	 de	 “imperfeição”.	 Os	

relacionamentos	tendem	a	ser	de	curta	duração	e	com	mais	parceiros	sexuais;	

5. Propensão	 a	 ataques	 de	 raia,	 ciúme,	 manipulação	 emocional,	 paranóia,	

vaidade,	 hipersensibilidade,	 falta	 de	 visão	 e	 sensibilidade	 para	 com	 a	 dor	

alheia;	

6. Emocionalmente	frios	e	propensos	a	não	assumir	responsabilidade	pelos	actos	

cometidos,	tendem	a	aproveitar-se	de	quem	os	rodeia	e	a	revelar	informações	
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intimas	 de	 outras	 pessoas	 sem	 consentimento,	mesmo	que	 isso	 traga	 sérias	

consequências	a	quem	lhe	confiou	essas	informações.		

	

	 Ramani	Durvasula,	psicóloga	norte	americana	especializada	na	área	do	narcisismo,	

evidencia	a	importância	de	se	estabelecer	uma	distinção	clara	entre	narcisismo	saudável	

e	 narcisismo	 patológico	 para	 que	 a	 palavra	 narcisismo	 ou	 individuo	 narcísico	 não	 seja	

utilizada	inapropriadamente,	conduzindo	à	banalização	do	termo.		

	 Para	 Durvasula	 (2015),	 o	 narcisismo	 saudável	 é	 identificável	 em	 indivíduos	 com	

elevado	senso	de	responsabilidade	e	capacidade	de	resolução	de	problemas	mesmo	em	

períodos	de	elevado	stress.	Isto	é,	pessoas	com	um	senso	de	identidade	e	personalidade	

bem	formada,	não	necessitando	desrespeitar	outras	pessoas	pois	sabem	quem	são.	“Uma	

pessoa	 verdadeiramente	 confiante	 em	 si	 não	 é	 vazia	 e	 está	 no	 comando	 das	 suas	

emoções,	e	isso	manifesta-se	através	da	empatia	e	genuinidade”	(Durvasula,	2015,	p.27).		

	 Durvasula	 (2015)	 também	 avança	 que	 todos	 os	 seres	 humanos	 pontualmente	

podem	ter	atitudes	narcísicas	patológicas,	mas	um	 individuo	verdadeiramente	narcisico	

não	 considera	 o	 impacto	 das	 suas	 acções	 nos	 outros,	 já	 que	 estes	 últimos	 são	

considerados	inferiores	ou	uma	mera	audiência	para	o	espectáculo.		

	

4.5.1	Narcisismo	e	as	Plataformas	digitais	

	

	 A	 sociedade	 actual	 como	 enuncia	 Bauman	 (2011),	 consolida-se	 na	 “cultura	 da	

oferta	e	não	da	proibição,	das	proposições	e	não	das	normas”	(p.13),	onde	a	sedução	e	

atracção	 são	 valores	 fundamentais	 para	 movimentar	 a	 economia.	 A	 novidade	 é	

considerada	 uma	 estratégia	 de	 evitação	 e	 fuga	 à	 dor	 da	 frustração	 e	 decepção,	 sendo	

essencial	 adoptar	 uma	 estratégia	 que	 case	 perfeitamente	 a	 arte	 da	 sedução	 com	 o	

ímpeto	 consumista	 do	 consumidor.	 O	 ideal	 é	 que	 um	 determinado	 objecto	 seja	

considerado	alvo	de	admiração	pelo	grupo	de	pares	de	quem	o	adquire	e,	desta	forma,	o	

individuo	que	o	possui	 desfrute	de	um	 senso	de	 superioridade	em	 relação	aos	demais.	

Trata-se	de	uma	cultura	que	não	satisfaz	necessidades,	mas	que,	em	vez	disso,	cria	outras	

novas	 necessidade	 de	 forma	 a	 que	 a	 satisfação	 plena	 seja	 utópica	 e	 a	 busca	 pela	
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gratificação	 uma	 constante	 pela	 sua	 efemeridade.	 No	 contexto	 de	 efemeridade	 os	

indivíduos	 não	 nutrem	 o	 desejo	 pela	 segurança	 de	 comunidade,	 pelo	 contrário,	

consideram	o	preço	a	pagar	pela	obrigatoriedade	da	 longevidade	demasiado	elevado	e	

com	demasiadas	 consequências	 como,	 por	 exemplo,	 a	 restrição	de	 liberdade.	 Sobre	 os	

laços	humanos	na	era	do	consumismo,	Bauman	(2011)	refere	o	seguinte	

	

	 Os	 laços	escolhidos	não	durarão	 se	a	 vontade	de	os	manter	 vivos	não	protestar	

	 contra	 a	 ameaça	 da	 sedução	 por	 algo	mais	 sólido	 do	 que	 a	mera	 satisfação,	 e	

	 por	natureza	própria,	transitória	(p.81).		

	 	

	 De	 acordo	 com	 Durvasula	 (2015)	 e	 Twenge	 (2011),	 a	 cultura	 actual	 exerce	 um	

papel	determinante	como	elemento	de	proliferação	e	exacerbamento	do	narcisismo	nas	

populações	 oriundas	 de	 países	 mais	 individualistas,	 onde	 a	 América	 e	 outros	 países	

ocidentais	são	exemplos	dessa	realidade.	Tendo	em	conta	as	características	de	sedução,	

constante	novidade	e	busca	pela	gratificação	enunciadas	por	Bauman	(2011),	Durvasula	

(2015)	esclarece	que	a	cultura	da	ilusão	contribui	para	o	narcisismo	e	o	narcisismo	para	a	

sua	 manutenção,	 na	 qual	 “a	 democratização	 dos	 media	 significa	 que	 qualquer	 pessoa	

com	um	telefone		pode-se	tornar	uma	celebridade”	(p.33).	

	 No	advento	das	revoluções	 tecnológicas,	plataformas	digitais	de	dating	ou	redes	

sociais,	 como	o	Facebook	e	 Instagram,	 constituem-se	 lugares	de	 interacção	 social	onde	

facilmente	indivíduos	com	traços	narcisicos	satisfazem	a	sua	necessidade	por	admiração	

através	de	 likes,	publicação	de	selfies,	muitas	delas	extremamente	editadas	com	filtros.	

Ao	 mesmo	 tempo	 que	 coleccionam-se	 	 amizades	 ou	 mantêm-se	 relações	 apenas	 de	

carácter	online	para	validação	do	Self	(Lejderman	&	Dal	Zot,	2020).		

	 Relativamente	à	publicação	de	 selfies,	Wickel	 (2015)	 refere	que	a	publicação	de	

selfies	nas	diversas	redes	sociais	encoraja	à	construção	de	comportamentos	narcísicos	e	

egoicos,	assim	como,	alimenta	o	desejo	de	obter	cada	vez	mais	atenção	e	gratificação	por	

parte	da	audiência.	Por	exemplo,	relativamente	ao	Instagram,	considerada	a	plataforma	

símbolo	 do	 amor	 pela	 auto-apresentação	 estratégica	 e	 partilha	 de	 fotos	 altamente	

editadas	com	recurso	a	diversos	filtros	que	as	tornam	mais	apelativas	ao	olhar	do	público,	
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Jin,	Ryu	&	Muqaddam	(2019)	verificaram	que	o	tipo	de	 imagem	publicada	no	 instagram	

pode	ser	indicador	claro	de	narcisismo,	como	também,	de	associação	ao	desejo	de	curto	

prazo	e	vontade	de	contacto	sexual	com	personagens	narcisicas.	Desta	forma,	indivíduos	

com	traços	marcadamente	narcísicos	e	que	numa	primeira	abordagem	seriam	excluídos,	

pois	 é	 do	 senso	 comum	que	 o	 narcisismo	 é	 um	 traço	 de	 personalidade	 tóxico	 para	 os	

relacionamentos,	são	considerados	altamente	atraentes	por	exibirem	nos	seus	perfis	uma	

aparente	elevada	auto-estima	e	um	estilo	de	vida	que	remete	para	a	qualidade	e	vaidade.		

	 Contudo,	 Jin,	 Ryu	 &	 Muqaddam	 (2019)	 também	 compreenderam	 que	 o	 sexo	

masculino	quando	apresenta	traços	de	narcisismo	normalizados,	e	é	movido	pela	vontade	

de	 estabelecer	 um	 relacionamento	 estável	 de	 longa	 duração	 tende	 a	 excluir	 perfis	 de	

mulheres	no	Instagram	e	online	dating	que	evidenciam	a	publicação	excessiva	de	selfies	

ou	 fotografias	 de	 grupo.	 Enquanto	 que	 o	 sexo	 feminino,	 também	 com	 traços	 de	

narcisismo	 normalizados	 e	 que	 procuram	 um	 relacionamento	 de	 longa	 duração,	 têm	

especial	 preferência	 por	 perfis	 do	 sexo	masculino	 em	que	 as	 fotografias	 em	 grupo	 são	

visíveis	 por	 indicar	 fiabilidade.	 Em	 ambos	 os	 sexos,	 nestes	 casos	 em	 especifico,	 foi	

encontrada	uma	 clara	preferência	por	 fotografias	neutras	nos	perfis,	 pois	 estas	 enviam	

sinais	implícitos	do	tipo	de	personalidade	adjacente	a	quem	as	publica.		

	 Como	explica	Lásen	(2015)	as	selfies	são	parte	dos	processos	contemporâneos	em	

como	construímos	e	modulamos	a	 forma	como	nos	percebemos	e	 relacionamos	com	o	

próprio	corpo.	Além	disso,	a	construção	da	selfie	requer	disciplina	e	repetição	para	que	se	

consiga	captar	o	ângulo,	luz,	gesto	e	olhar	perfeito	de	forma	atrair	o	máximo	de	atenção	

possível	 e	 validação.	 Constituem,	 também,	 quando	 envolvidas	 numa	 conversa,	 “uma	

auto-apresentação	ou	narração	de	uma	história	previamente	preparada	e	construída,	ou	

uso	 para	 o	 flirt,	 sedução	 e	 trocas	 eróticas”	 (Lásen,	 2015,	 p.72),	 ao	 mesmo	 que	 se	

encontram	circunscritas	à	diluição	das	barreiras	que	separam	a	esfera	privada	da	pública.		

	 As	 selfies	 são	 estratégias	 inovadoras	 de	 construir	 a	 intimidade	 com	 perigos	

inerentes,	sobretudo,	quando	as	 imagens	partilhadas	envolvem	a	exposição	explicita	de	

órgãos	sexuais	e,	por	algum	motivo,	estas	são	partilhadas	por	vingança	no	espaço	virtual.	

Para	além	disso,	enfatizam	o	efeito	de	consumo	e	a	produção	para	um	determinado	fim,	
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seja	 para	 a	 sedução,	 vaidade	 ou	marketing	 pessoal	 (Lásen,	 2015).	 Acerca	 da	 vaidade	 e	

narcisismo	Durvasula	(2015)	refere	o	seguinte	

	

	 Vaidade	 e	 “fazer	 tudo	 para	 o	 espectáculo”	 estão	 obviamente	 relacionados.	

	 Vaidade	 tende	 a	 ser	 sobre	 a	 preparação	 pessoal	 para	 o	 espectáculo,	 mas	 tudo	

	 resume-se	a	valorizar	o	externo	mais	que	o	interno.	Por	acréscimo,	a	vaidade	atrai	

	 narcisistas;	são	cronicamente	atraídos	por	aquilo	que	é	belo,	pessoas	e	objectos.	

	 Porque	 não	 são	 criaturas	 de	 compromisso,	 narcisistas	 são	 propensos	 a	 cometer	

	 erros	financeiros	e	pessoais	em	nome	da	vaidade	(p.81).	

	

	 Desta	forma	selfies	e	exposição	em	redes	sociais	ou	aplicações	digitais	de	namoro	

são	 estratégias	 apresentadas	 por	 narcisistas	 como	 fuga	 à	 solidão.	 A	 solidão	 para	

indivíduos	narcisicos	constitui	estar	em	contacto	com	uma	realidade	para	a	qual	eles	não	

possuem	ferramentas,	o	viver	consigo	mesmos.	As	redes	sociais,	por	outro	lado,	também	

constituem	uma	ferramenta	 importante	para	perceber	se	a	relação	que	se	estabelece	é	

com	um	individuo	narcísico,	pois	como	descreve	Durvasula	(2015)	o	estabelecimento	de	

limites	apropriados	para	protecção	do	relacionamento	de	eventos	exteriores	é	algo	para	

o	 qual	 o	 narcisista	 não	 possui	 capacidade,	 tornando-se	 extremamente	 desafiante	 uma	

relação	a	dois	progredir	tendo	em	conta	que	através	da	tecnologia	estamos	conectados	

24	horas	por	dia.		

	

	 A	 tecnologia	 moderna	 transformou	 a	 violação	 de	 limites	 no	 dia-a-dia	 num	

	 verdadeiro	campo	de	minas.	Sejam	mensagens	de	texto	ou	e-mails	de	ex-parceiros	

	 ou	 colegas	 de	 trabalho	 excessivamente	 amorosos,	 ou	 publicações	 nas	 redes	

	 sociais	e	comentários		inapropriados,	estes	 tipos	de	sinais	 indicam	dificuldade	em	

	 estabelecer	 limites.	 O	 desafio	 ocorre	 porque	 os	 narcisistas	 diminuem	 o	 facto	

	 de	não	estabelecerem	limites	apropriados	com	outras	pessoas,	e	gozam	quando	o	

	 parceiro	 partilha	 as	 suas	 fazem	 questão	 de	 apelidar	 “são	 apenas	 amigos”	

	 (Durvasula,	2015,	p.92).		
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	 Em	 corroboração	 à	 explicação	 de	 Durvasula	 (2015),	 sobre	 a	 inexistência	 de	

barreiras	 à	 intervenção	 de	 terceiros	 nos	 relacionamentos	 íntimos	 ou	 comportamentos	

desapropriados	nas	 redes	sociais	e	aplicações	de	online	dating.	Timmermans,	Caluwé	&	

Alexopoulos	 (2018)	 conduziram	 o	 primeiro	 estudo	 que	 pretendia	 correlacionar	 a	

personalidade	narcísica	e	dark	triad	(narcisismo,	maquiavelismo	e	psicopatia)	e	o	uso	das	

aplicações	digitais	de	encontros	estando	os	 indivíduos	em	um	relacionamento	conjugal.	

	 Concluíram	 que,	 plataformas	 como	 o	 Tinder	 e	 outras	 redes	 sociais	 são	 espaços	

que	 ambas	 as	 personalidades	 identificadas	 utilizam	 não	 só	 para	 ter	 acesso	 a	 um	 vasto	

número	 de	 parceiros	 sexuais,	 mas	 também,	 como	 ferramenta	 de	 auto-promoção,	

aumentar	o	 senso	de	 importância	 social	 e	 alimentar	 a	 compulsão	por	 variedade	 sexual	

independentemente	do	estado	civil.	Acrescentando	e	salientando	que	a	adição	ao	uso	de	

redes	sociais	e	aplicações	de	online	dating	é	predominantemente	relevante	na	dark	triad,	

tornando	 essencial	 a	 negociação	 das	 condições	 em	 que	 se	 estabelecem	 os	

relacionamentos	e	o	que	significa	a	intimidade	e	traição	para	cada	um.	Ao	mesmo	tempo	

que	as	 acessibilidades	e	o	design	das	 aplicações	de	namoro	móveis	podem	encorajar	 à	

infidelidade	 pela	 intensificação	 do	 imediatismo	 e	 acesso	 à	 instantaneidade	 livre	 de	

compromissos	e	consequências.		

	 Na	 era	 da	modernidade	 e	 tendo	 em	 conta	 que	 a	 vida	 se	 organiza	 em	 torno	 do	

consumo,	 sendo	 o	 desejo	 e	 sedução	 os	 motivos	 principais	 pelos	 quais	 os	 narcisistas	

sentem	 a	 necessidade	 da	 busca	 constante	 pela	 adequação	 e	 pela	 novidade.	 Esta	

adequação	de	acordo	com	Bauman	(2001)	consiste	na	necessidade	de	ter	e	possuir	“um	

corpo	flexível	e	absorvente,	pronto	para	viver	sensações	ainda	não	testadas	e	impossíveis	

de	descrever	com	antecipação”	(p.76).	O	acto	de	comprar	desenfreadamente	pessoas	e	

objectos	na	era	da	tecnologia	e	da	virtualidade	assistida	através	de	dating	apps,	não	mais	

é	que	uma	necessidade	de	exorcizar	os	fantasmas	que	assombram	a	identidade	narcísica	

e	 onde	 há	 a	 urgência	 de	 ser	 a	 estrela	 para	 uma	 plateia	 fragmentada,	 vazia	 de	

conhecimento,	entregue	aos	bens	e	inautenticidade	(Bauman,	2001,	Durvasula,	2015).	
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CAPITULO	V	

	

5.	Metodologia	

	

	 Tendo	 em	 conta	 o	 conteúdo	 do	 enquadramento	 teórico	 e	 pertinência	 do	 tema	

abordado	 por	 esta	 dissertação,	 surge	 a	 construção	 daquela	 que	 seria	 a	 pergunta	 de	

partida	para	o	desenrolar	de	todo	o	processo	investigativo:	De	que	forma	a	utilização	de	

aplicações	de	encontros	e	redes	sociais	fragilizaram	a	forma	de	nos	relacionarmos	com	o	

outro?	

	 Esta	 	pesquisa	tinha	como	cerne	da	questão	buscar	o	entendimento	de	como	as	

tecnologias	que	temos	ao	dispor	exacerbam	atitudes	comportamentais	já	existentes	nos	

indivíduos	que	podem	prejudicar	a	socialização,	impactar	a	saúde	mental	e	comprometer	

o	estabelecimento	de	vínculos	afectivos	duradouros	e	saudáveis.	Para	tal	verificou-se	ser	

necessário	o	estabelecimento	de	objectivos	secundários	que	funcionassem	como	guia	na	

busca	dessa	compreensão	e	identificação	para	posterior	contextualização:	

	

• Verificar	 a	 importância	 de	 termos	 um	 claro	 entendimento	 sobre	 o	 que	 é	 o	 amor	 e	

inteligência	 emocional	 para	 o	 uso	 adequado	 do	 online	 dating	 e	 outras	 plataformas	

digitais.	

• Averiguar	 a	 importância	 e	 impacto	 do	 contexto	 social	 actual,	 a	 liquidez	 dos	 tempos	 e	

fluidez	dos	vínculos,		no	individuo.		

• Investigar	de	que	forma	a	vinculação	e	os	processos	bioquímicos	no	cérebro	na	 fase	da	

paixão	influenciam	o	nosso	comportamento	dentro	e	fora	dos	ambientes	virtuais.	

• Identificar	o	resultado	da	má	utilização	das	plataformas	digitais	e	seu	 impacto	na	saúde	

mental	dos	utilizadores.		

• Compreender	 a	 forma	 como	 os	 indivíduos	 se	 apresentam	 nas	 aplicações	 de	 namoro	

moveis.		
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5.1	Procedimento	Metodológico	

	

	 Para	 a	 realização	 do	 presente	 trabalho	 de	 dissertação	 como	 procedimento	

metodológico	 recorremos	 à	 pesquisa	 bibliográfica	 para	 obtenção	 de	 dados	 já	

comprovados	 sobre	o	 tema	escolhido.	E	 como	método	qualitativo,	à	 realização	de	uma	

entrevista	 semi-estruturada	 com	um	especialista	de	 renome	nacional	 da	 área	da	 saúde	

mental	e	sexualidade,	assim	como,	uma	breve	análise	de	200	perfis	da	plataforma	digital	

de	 encontros	 OkCupid	 para	 percebermos	 como	 os	 indivíduos	 se	 apresentam	 na	

plataforma	utilizando	texto	e	 fotografia.	Para	esta	análise	de	perfis	 tivemos	em	conta	a	

selecção	de	100	perfis	Portugueses	e	100	de	nacionalidade	estrangeira	maioritariamente	

Norte	 Americana,	 que	 por	 sua	 vez	 se	 encontravam	 divididos	 entre	 sexo	 masculino	 e	

feminino,	50	perfis	para	cada	género.	

	 Para	Quivy	e	Campenhoudt	(2008),	o	processo	de	investigação	em	ciências	sociais	

requer	minuciosidade.	Contudo,	não	se	pode	exigir	ao	investigador	que	domine	todas	as	

técnicas	disponíveis,	mas	que,	inteligentemente,	tenha	a	capacidade	de	fazer	o	ponto	de	

situação	sobre	um	determinado	acontecimento	ou	fenómeno,	reflectir	sobre	o	mesmo,	e	

obter	as	respostas	que	procura	às	suas	inquietações	dando-as	a	conhecer	à	comunidade.	

Considerando-se	 primordial	 existir	 a	 ruptura	 com	 concepções	 pré-existentes	 sobre	 o	

tema	escolhido	pondo	fim	a	possíveis	ilusões	e	preconceitos,	o	que	de	futuro	possibilitará	

a	 construção	 de	 um	 esquema	 conceptual	 organizado	 com	 capacidade	 de	 exprimir	

coerentemente	a	lógica	do	fenómeno	a	ser	investigado.		

	 Relativamente	 à	 escolha	pela	 observação	directa	 de	perfis	 online	na	plataforma	

OkCupid,	como	refere	Quivy	&	Campenhoudt	(2008),	a	observação	directa	de	fenómenos	

e	dinâmicas	sociais	permite	obter	 informações	preciosas	acerca	do	comportamento	dos	

actores,	pois	estes	“manifestam	sistemas	de	relações	sociais,	bem	como	os	fundamentos	

culturais	e	ideológicos	que	lhes	subjazem”	(p.196).	Além	disso,	proporciona	a	recolha	de	

material	espontâneo	e	autenticidade	da	 informação	recolhida,	o	que	no	caso	de	análise	

de	perfis	online	é	exequível	tendo	em	conta	que	a	informação	disponível	não	é	alterada	

com	intuito	de	manipular	os	resultados	do	investigador.	Contudo,	como	explica	Quivy	&	

Campenhoudt	(2008),	a	observação	directa	por	si	mesma	não	é	suficiente	se	pensarmos	
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que	 a	 memória	 selectiva	 do	 investigador	 pode	 eliminar	 informação	 pertinente	 à	

interpretação	 da	 realidade	 e	 fenómeno	 alvo	 de	 estudo.	 Assim,	 além	 da	 observação	

directa	realizou-se	uma	entrevista	exploratória,	que	no	nosso	caso	o	modelo	seguido	foi	

de	entrevista	não	directiva	ou	semi-estruturada	para	que	o	nosso	entrevistado	pudesse	

partilhar	 o	 conhecimento	 sobre	 e	 percepção	 da	 problemática	 objecto	 de	 estudo	 desta	

investigação.		

	 Para	 Amado	 &	 Ferreira	 (2013)	 e	 Quivy	 &	 Campenhoudt	 (2008),	 a	 entrevista	

permite	avaliar	processos	fundamentais	de	comunicação	e	interacção	humana,	pelo	que,	

a	 entrevista	 semi	 directiva	 ou	 semi-estruturada	 afigura-se	 como	 a	 mais	 utilizada	 em	

investigação	 social	 por	 permitir	 a	 partilha	 de	 experiência	 por	 parte	 do	 entrevistado	 e	

assim	dar	o	seu	contributo	para	as	respostas	levantadas	pelo	investigador.	Uma	conversa	

intencional	 com	 pontos	 chave	 que	 convidam	 à	 reflexão,	 onde	 se	 torna	 necessário	 o	

entrevistador	mostrar	a	sua	destreza	comunicativa	e	de	condução	do	dialogo	para	que	a	

entrevista	não	se	torne	monótona	e	o	entrevistado	sinta	“que	lhe	é	simplesmente	pedido	

que	 responda	a	uma	série	de	perguntas	precisas	e	dispensar-se-á	de	 comunicar	o	mais	

fundo	do	seu	pensamento	e	da	sua	experiência”	(Quivy	&	Campenhoudt,	2008,	p.74).	O	

entrevistador,	 por	 sua	 vez,	 não	 deve	 temer	 os	 silêncios	 do	 entrevistado,	 sendo	 de	

extrema	 importância	 que	 existam	 momentos	 de	 pausa	 para	 que	 este	 possa	 reflectir	

adequadamente	 sobre	 o	 que	 lhe	 é	 perguntado,	 enquanto	 dispõe	 de	 tempo	 suficiente	

para	reunir	a	informação	que	achar	pertinente	partilhar	com	sentimento	de	liberdade.			
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5.2	Observação	Directa		

5.2.1	A	Auto	apresentação	na	plataforma	de	online	dating	OkCupid.	

	

	 Como	 refere	 Sepúlveda	 (2020),	 a	 utilização	 de	 aplicações	 de	 online	 dating	 na	

atmosfera	 social	 actual	é	uma	constante	pela	 facilidade	de	acesso	a	possíveis	parceiros	

sexuais	 e	 pela	 oferta	 de	 uma	 série	 de	 características,	 não	 antes	 alcançadas,	 como	 a	

mobilidade,	 dilatação	 da	 temporalidade	 e	 esbatimento	 da	 barreiras	 geográficas.	 No	

entanto,	 a	 imediatez	 é	 talvez	 a	 característica	 mais	 importante	 neste	 universo	

revolucionário	das	aplicações	móveis	de	dating.		

	 Verificamos	 no	 decurso	 da	 nossa	 investigação	 que	 a	 aplicação	 móvel	 Tinder	 é	

utilizada	substancialmente	como	objecto	de	estudo.	Desta	forma,	achamos	ser	necessário	

e	 preferível	 escolher	 uma	outra	 plataforma	móvel	 de	 dating	 que	 tivesse	 características	

semelhantes,	 tendo	a	nossa	escolha	 recaído	sobre	a	plataforma	OKCupid.	O	nosso	 foco	

não	incidiu	no	funcionamento	da	tecnologia	per	si,	mas	antes,	na	compreensão	de	forma	

qualitativa	 de	 como	 os	 indivíduos	 construem	 a	 sua	 apresentação	 online	 recorrendo	 a	

texto	e	fotografia.		

	 Como	 refere	 Zygmunt	 Bauman	 na	 obra	 Amor	 Liquido,	 o	 online	 dating	 é	 na	

actualidade	 uma	 ferramenta	 que	 permite	 o	 namoro	 e	 estabelecimento	 de	

relacionamentos	 sem	 necessariamente	 encarar	 as	 consequências	 inerentes	 ao	 mundo	

real.	Pelo	que,	através	desta	tecnologia	o	individuo	sabe	de	antemão	que	pode	regressar	

ao	 “mercado”	 caso	 o	 relacionamento	 anterior	 e	 que	 terminou	 não	 preencha	 as	

características	necessárias	para	a	satisfação	do	self	(Bauman,	2003,	p.65).		

	 Para	Sepúlveda	(2020),	as	aplicações	de	online	dating	funcionam	da	mesma	forma	

como	 as	 redes	 sociais	 Facebook	 e	 Instagram,	 pois	 o	 intuito	 principal	 de	 todas	 estas	 é	

colocar	os	utilizadores	a	comunicar	entre	si	após	o	registo	no	site	e	construção	do	perfil.	

Contudo,	 no	 caso	 concreto	 do	 online	 dating	 são	 sugeridos	 ao	 utilizador	 uma	 série	 de	

possíveis	 combinações	 românticas	 que	 este	 pode	 aceitar	 ou	 rejeitar	mediante	 os	 seus	

intentos	e	impacto	visual	que	as	fotografias	ou	descrições	dos	perfis	possam	apresentar.	

	 Assim,	nestas	plataformas	pressupõe-se	uma	facilidade	de	construção	de	juízos	de	

valor	 com	 base	 na	 simples	 análise	 da	 construção	 do	 perfil	 do	 Self,	 o	 que	 constitui	 um	
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desafio	 à	 autoapresentação,	 mas	 também,	 possibilidade	 de	 construção	 de	 uma	

interacção	que	poderá	caminhar	para	um	relacionamento	offline.		

	 Relativamente	à	apresentação	do	self	através	das	descrições	de	texto,	Tong	et	al.	

(2020)	 referem	 que	 as	 informações	 linguísticas	 constituem	 uma	 importante	 fonte	 de	

informação,	 pois	 a	 descrição	 do	 Eu	 e	 extensão	 da	mesma,	 o	 vocabulário	 utilizado	 e	 a	

própria	 gramática,	 permite	 a	 quem	 lê	 inferir	 o	 tipo	 de	 personalidade	 adjacente	 ao	

individuo	que	construiu	o	perfil.	Desta	forma,	a	informação	textual	é	utilizada	não	só	para	

apresentação	 estratégica	 do	 Self,	 como	 para	 a	 obtenção	 de	 uma	 primeira	 impressão	

sobre	uma	determinada	pessoa	que	normalmente	tende	a	reflectir	o	lado	mais	atraente.	

Sendo	necessário	 ressalvar	que	a	percepção	sobre	um	determinado	perfil,	 sua	 leitura	e	

interpretação	está	intimamente	ligada	e,	por	isso,	é	facilmente	influenciável	por	factores	

como:	a	vinculação,	o	género	sexual,	as	semelhanças	que	possam	existir	entre	o	leitor	e	o	

proprietário	do	perfil,	mas	também,	outras	crenças	fruto	da	cultura	e	tradições	do	meio	

envolvente.		

	 De	 acordo	 com	 Degen	 &	 Kleeberg-Niepage	 (2021),	 as	 imagens,	 as	 fotografias	

assumem	 um	 enorme	 significado	 nas	 plataformas	 digitais	 não	 só	 pela	 possibilidade	 de	

apresentação	 de	 um	 individuo,	mas	 porque	 oferecem	 em	 si	 a	 oportunidade	 de	 contar	

uma	história.	Nas	aplicações	móveis	de	dating,	a	 fotografia,	na	ausência	dos	elementos	

fundamentais	do	mundo	real	para	a	sedução	e	conquista,	funciona	como	ferramenta	de	

selecção	 e	 de	 representação	 do	 self	 para	 estabelecer	 uma	 possível	 conexão	 amorosa.	

Desta	forma	a	competição	e	a	competitividade	será	inevitável	e	os	utilizadores	através	de	

fotografias	terão	de	se	representar	em	múltiplas	facetas	da	sua	vida	offline	para	cativar	e	

agradar	 objectivamente	 o	 seu	 público.	 Na	 lógica	 de	 funcionamento	 das	 aplicações	 de	

online	dating,	parece	existir	uma	redução	da	singularidade	individual	para	dar	lugar	a	uma	

singularidade	 colectiva	 onde	 os	 indivíduos	 se	 comportam	 da	 mesma	 forma	 para	

corresponder	às	exigências	da	modernidade	liquida.		

	 Uma	conformidade	que	para	Bauman	(2003)	e	Dengen	&	Kleeber-Niepage	(2021)	

é	 recompensada	 através	 de	 likes	 e	 possíveis	 correspondências	 amorosas	 fruto	 da	

restrição	 temporal	 oferecida	 e	 que	 impossibilita	 uma	 avaliação	 adequada	 do	 individuo	

que	se	apresenta.	Sendo-nos,	por	isso,	sensato	intuir	que	a	rejeição	acontece	não	porque	
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o	 individuo	 ,	 seja	 este	 homem	 ou	mulher,	 não	 é	 bom	 o	 suficiente	 para	 o	 outro.	 Mas	

porque	 o	 processo	 acelerado	 em	 que	 as	 selecções	 acontecem	 inviabiliza	 uma	 real	

avaliação	de	potencialidade	e	compatibilidades.		

	 Como	 descreve	 Sepúlveda	 (2020)	 recorrendo	 a	 Boyd	 (2010),	 na	 comunicação	

mediada	os	perfis	tanto	em	online	dating,	como	nas	redes	sociais,	são	elementos	centrais	

de	 representação	 do	 utilizador.	 Estes	 perfis	 estarão	 expostos,	 por	 sua	 vez,	 a	 uma	

audiência	de	desconhecidos	que	avaliará,	aceitará	ou	rejeitará	a	informação	apresentada	

e	 o	 self,	 mediante	 os	 seus	 próprios	 ideais	 e	 gostos	 pessoais.	 Por	 conseguinte,	 a	

comunicação	 poderá	 nem	ocorrer	 porque	 quem	 leu	 e	 observou	 o	 perfil	 não	 conseguiu	

encontrar	um	ponto	de	encontro	entre	emissor	e	receptor.		

	

5.2.2	O	perfil	dos	utilizadores	do	OkCupid	

	

	 Como	refere	Chambers	(2013)	na	comunicação	mediada	a	fotografia	e	a	descrição	

textual	representam	a	peça	chave	para	gerar	atracção	em	possíveis	parceiros,	ao	mesmo	

tempo	que	funcionam	como	mediadores	de	expectativas	e	primeiras	impressões.		

	 Num	universo	total	de	200	perfis,	100	do	sexo	masculino	e	100	do	sexo	feminino,	

100	 de	 nacionalidade	 estrangeira	 (maioritariamente	 norte-americana)	 e	 100	 de	

nacionalidade	Portuguesa,	podemos	verificar	que	existem	discrepâncias	significativas	na	

forma	como	os	indivíduos	se	apresentam	em	contexto	online.	Tal	como	enfatiza	Tong	et	

al	 (2020),	 sobre	a	 importância	de	uma	correcta	apresentação	escrita	do	 self	nas	dating	

apps	como	forma	de	cativar	e	proporcionar	ao	leitor	a	correcta	interpretação	de	traços	de	

personalidade	 e	 estilo	 de	 vida	 do	 individuo	 que	 se	 apresenta,	 verificamos	 que	 os	

utilizadores	Norte	Americanos	do	OkCupid,	sexo	masculino	e	feminino,	dão	grande	ênfase	

à	sua	apresentação	textual,	preenchendo	todos	os	parâmetros	do	perfil	de	forma	longa,	

bem	 pensada,	 com	 recurso	 à	 utilização	 de	 vocabulário	 cuidado	 que	 se	 conjuga	 na	

perfeição	com	as	fotografias	escolhidas	para	representação	do	eu.		

	 Contudo,	a	primeira	questão	que	gostaríamos	de	levantar	é,	tendo	em	conta	que	

os	utilizadores	nas	aplicações	de	dating	devem	seleccionar	possíveis	parceiros	de	forma	

rápida,	 até	 que	 ponto	 a	 descrição	 contida	 em	 cada	 parâmetro	 do	 perfil	 do	 individuo	 é	



	 70	

efectivamente	lida?	E	será	que	descrições	longas	são	sinónimo	de	compatibilidade	ou	de	

existência	 de	 indivíduos	 preparados	 e	 conscientes	 para	 construir	 um	 relacionamento	

intimo	com	o	outro?		

	 Na	 figura	 1	 apresentamos	 um	 exemplo	 de	 auto-apresentação	 onde,	 como	 em	

vários	outros	perfis	norte	americanos,	se	dá	ênfase	à	teoria	dos	16	tipos	de	personalidade	

desenvolvida	por	Myers	Briggs	que	teve	a	sua	origem	na	teoria	de	personalidade	de	Carl	

Jung.	 Contudo,	 e	 conforme	 refere	 Couto	 et	 al.	 (2016),	 o	 teste	 de	 Personalidade	Myers	

Briggs	 (MBTI)	 tem	 sido	 posto	 em	 causa	 quanto	 à	 sua	 validade	 e	 fidedignidade	 de	

resultados.	 Num	 contexto	 online	 e	 sobretudo	 de	 procura	 pelo	 amor,	 intuímos	 que	 os	

utilizadores	de	alguma	forma	procuram	demonstrar	inteligência	emocional	e	que	têm	ao	

longo	 do	 tempo	 investido	 em	 auto-conhecimento.	 Parece-nos	 ser	 interessante,	 no	

entanto,	também	elucidar	que	estas	apresentações	podem	funcionar	logo	à	priori	como	

uma	 forma	 de	 descarte	 para	 com	 aqueles	 que	 não	 apresentam	 o	 mesmo	 nível	 de	

conhecimento,	 tal	como	elucidamos	na	 figura	2.	E	que	podem	constituir	 indicadores	de	

traços	 evidentes	 de	 narcisismo	 como	 explana	 Durvasula	 (2015)	 ou	 conduzir	 a	

comportamentos	de	Ghosting		e	Breadcrumbing	(De	Wiele	&	Campbell,	2019).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FIg.1	Apresentação	na	plataforma	OkCupid	
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Fig.	2	Exemplo	poderá	sinalizar	ao	leitor	traços	de	narcisismo	do	individuo	que	se	apresenta.	

	

	 Relativamente	 aos	 perfis	 Portugueses,	 de	 homens	 e	 mulheres,	 verificamos	 em	

muitos	deles	o	recurso	ao	rótulo	sapiossexual	que	tal	como	Ginac	et	al.	(2017)		referem,	

considera-se	 sapiossexual	 o	 individuo	 que	 sente	 atracção	 sexual	 por	 outros	 indivíduos	

que	 apresentam	 altos	 níveis	 de	 inteligência.	 O	 que	 demonstra	 um	 certo	 nível	 de	

revolução	sexual,	ou	seja,	uma	expansão	da	percepção	sexual	do	individudo,	sobretudo,	

se	tivermos	em	conta	o	carácter	conservador	que	ainda	vigora	em	Portugal.	Mas	também,	

poderá	demonstrar	um	interesse	por	indivíduos	com	quem	seja	permitido	conectar	muito	

além	da	aparência	física.		

		 Por	 outro	 lado,	 identificamos	 que	 as	 descrições	 dos	 perfis	 de	 utilizadores	

Portugueses	 são	curtas	ou	 inexistentes,	e	quando	presentes,	o	 inglês	é	assumido	como	

língua	 preferencial	 para	 apresentação	 do	 perfil.	 O	 que	 segundo	 Laudellier	 (2015)	

acontece	porque		as	aplicações	móveis	de	online	dating	expuseram	os	seus	utilizadores	a	

um	vasto	número	de	possíveis	parcerias	 românticas	 internacionais.	Desta	 forma,	e	para	

que	 a	 audiência	 consiga	 interpretar	 correctamente	 as	 descrições	 que	 reflectem	 o	

individuo,	 pressupõe-se	 a	 sua	 essência	 e	 Eu	 verdadeiro,	 necessáriamente	 a	 sua	

construção	do	perfil	ocorrerá	através	de	uma	língua	considerada	universal	,	neste	caso	a	

língua	inglesa.	Na	figura	3	além	de	ser	visível	a	utilização	do	Inglês	como	língua	oficial	do	

perfil.	 No	 iniciar	 da	 sua	 descrição,	 o	 individuo	 adopta	 uma	 forma	 perceptivelmente	

agressiva	 de	 se	 dirigir	 ao	 leitor	 o	 que	 poderá	 ocasionar	 a	 sua	 exclusão	 como	 possível	

parceiro	 de	 forma	 automática.	 Remetendo-nos	 também	 ao	 pecado	 capital	 online	 de	

Nodder	(2013),	Ira	e	orgulho.		
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Fig.3	Utilização	do	Inglês,	referência	à	sapiosexualidade	e	recurso	a	um	tipo	de	discurso	que	

poderá	ser	considerado	agressivo.		

	

	 Sobre	 os	 perfis	 do	 sexo	 feminino	 analisados,	 encontrámos	 nas	 suas	 descrições,	

como	 exemplificado	 na	 figura	 4,	 5	 e	 6,	 alertas	 para	 que	 homens	 considerados	

emocionalmente	indisponíveis	não	estabeleçam	contacto,	o	que	nos	leva	a	entender	que	

as	utilizadoras	de	alguma	forma	poderão	ter	sofrido	algum	tipo	de	abuso	nas	plataformas,	

ou	investiram	em	uma	relação	que	começou	online	e	que	fora	desse	contexto	revelou-se	

insustentável	por	o	parceiro	apresentar	sinais	de	 indisponibilidade	emocional.	Porém,	e	

em	última	análise,	não	descartamos	a	hipótese	de	até	que	ponto	as	utilizadoras	estarão	

efectivamente	disponíveis	para	construir	uma	relação	com	um	parceiro	emocionalmente	

disponível	 e	 de	 que	 forma	 estas	 descrições	 ou	mensagens	 não	 atraem	precisamente	 o	

tipo	de	parceiro	que	não	pretendem.		

	 	Como	 refere	 Durvasula	 (2015),	 o	 nosso	 sistema	 educacional	 não	 ensina	 os	

indivíduos	 para	 a	 importância	 de	 agir	 e	 estar	 na	 vida	 com	 ética	 e	 valor	 moral.	 Num	

contexto	 de	 interacções	 unilaterais	 que	 acontecem	 através	 dos	 dispositivos	 móveis,	 a	

utilização	de	um	emoji	para	comunicar	uma	emoção,	ou	simplesmente	manter	toda	uma	

interacção	 entre	 dois	 adultos	 a	 nível	 textual,	 conduz	 a	 falsas	 interpretações	 de	

disponibilidade	emocional.	Assim	como,	à	consecutiva	atracção	por	parceiros	sexuais	que	

revelam	 a	 longo	 prazo	 não	 partilhar	 do	mesmo	 sentimento	 de	mutualidade,	 bondade,	

colaboração	e	 respeito,	ou	outros	valores	e	características	próprias	de	 relacionamentos	

saudáveis.		 	

	



	 73	

	

	

	

	

Fig.4	–	solicitação	de	contacto	apenas	de	parceiros	maduros	emocionalmente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	5	–	O	desejo	de	estabelecer	conexões	com	pessoas	emocionalmente	estáveis.	

	 	

	

	

Fig.	6	–	Referência	ao	homem	alpha	como	traço	

de	personalidade	tóxico.	Ao	mesmo	tempo	que	

é	apresentada	a	“exigência”	de	resolução	de	

questões	emocionais	pendentes	antes	do	inicio	

de	um	novo	relacionamento.	
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	 Relativamente	 à	 figura.	 6	 e	 seu	 conteúdo,	 gostaríamos	 de	 levantar	 a	 seguinte	

questão:	Até	que	ponto	este	tipo	de	comunicação	não	é,	no	seu	âmago,	uma	estratégia	

de	 defesa	 para	 com	 o	 outro?	 Na	 existência	 de	 problemas	 emocionais	 advindos	 de	

experiências	 passadas,	 não	 terá	 o	 individuo	 o	 livre	 arbítrio	 de	 abandonar	 o	

relacionamento	 na	 manifestação	 de	 red	 flags,	 ou	 de	 em	 conjunto,	 ajudar	 o	 outro	 a	

ultrapassar	 tais	 situações	 caso	 exista	 genuíno	 interesse?	 Isto	 porque,	 parece-nos	

pertinente	enunciar,	como	refere	Isabel	Mesquita	(2018)	indivíduos	com	vulnerabilidade	

narcísica	ou	estilos	de	apego	-	relação	amorosa	 insegura	tendem	a	adoptar	“estratégias	

defensivas	 que	 têm	 como	 finalidade	 compensar	 essa	 vulnerabilidade,	 não	 com	

estratégias	 de	 regulação	 interna,	 mas	 através	 de	 aproximações	 ao	 outro	 de	 modo	

indiferenciado	 ou	 através	 de	 distanciamentos”(p.158),	 permitindo-nos	 intuir	 e	

compreender	o	porquê	das	descrições	encontradas	nos	perfis	analisados.	Além	disso,	se	

existem	 repetições	 de	 padrões	 relacionais	 significa	 que	 o	 Self	 não	 desenvolveu	 a	

necessária	 competência	 reflexiva	 para	 identificar	 e	 corrigir	 os	 comportamentos	

sabotadores.		

	 Para	Mesquita	(2018),	quando	se	repetem	padrões	relacionais	o	individuo	está	em	

busca	 de	 um	 determinado	 elemento	 que	 faltou	 no	 seu	 desenvolvimento	 e	 que	 lhe	

permitirá	 libertar	 o	 Self	 do	 encriptamento	 paralisante	 de	 dinâmicas	 relacionais	

semelhantes	 ainda	 que	 com	 parceiros	 distintos	 em	 corpo,	mas	 similares	 em	 traços	 de	

personalidade.	 Procura-se	 “a	 segurança	 do	 Self,	 e	 a	 sua	 completação,	 seja	 através	 da	

fusão	 com	 um	 outro	 idealizado	 seja	 pela	 fuga	 a	 essa	 necessidade	 chegando	 ao	

isolamento,	consoante	a	falha	no	Self	seja	de	ordem	da	falta	de	uma	estrutura	reguladora	

da	 auto-estima	 ou	 estrutura	 organizadora	 do	 pensamento”	 (p.159),	 são	 relações	

amorosas	 ou	 possíveis	 relações	 amorosas	 alicerçadas	 na	 idealização	 ou	 desvalorização.	

Relações	que	pela	necessidade	de	afecto	e	admiração	conduzem	a	que	“alguns	homens	e	

mulheres	 se	 deixem	 envolver	 numa	 ilusão	 	 de	 que	 constituem	 objecto	 de	 desejo,	 não	

passando,	 nas	 suas	 relações	de	meros	objectos	de	 exibição	narcísica”	 (Mesquita,	 2018,	

p.170).		

	 No	 universo	 digital	 e	 no	mundo	 online,	 as	 aplicações	 de	 encontros	 oferecem	 a	

possibilidade	do	utilizador	retirar-se	ou	escudar-se	de	relações	verdadeiras,	onde	o	êxtase	
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sexual	 de	 cada	 nova	 experiência	 ou	 de	 cada	 novo	 contacto	 oferece	 a	 possibilidade	 do	

desapego	emocional,	do	não	pertencer	a	nada	para	que	o	Self	não	sofra	mais	decepções	

ou	 fique	 ainda	 mais	 fragilizado.	 Consideramos	 que	 o	 objectivo	 principal	 de	 longas	

descrições	 nos	 perfis	 digitais	 é	 o	 da	 sedução	 e	 da	 conquista	 que	 pelas	 enormes	

expectativas	 depositadas	 conduz	 à	 desilusão	 e	 ao	 abandono	 do	 objecto	 conquistado.	

Desta	maneira	e	como	bem	elucida	Mesquita	(2018),	“o	Self	está,	deste	modo,	escondido	

por	detrás	de	um	poderoso	 sistema	defensivo	que	posibilita	a	 ilusão	do	alcance	de	um	

lugar	 seguro,	 dado	 que	 a	 fantasia	 é	 a	 de	 que	 o	 envolvimento	 conduz	 a	 uma	 dor	 ou	

ansiedade”	(p.173).			

	 No	que	concerne	à	componente	visual,	as	fotografias	tal	como	explica	Sepúlveda	

(2020)	e	Degen	&	Kleeberg-Niepage	(2021),	exercem	especial	 importância	na	atracção	e	

na	auto-apresentação	dos	indivíduos	nas	plataformas	digitais	de	online	dating.	Nos	perfis	

analisados	podemos	verificar	a	existência	de	várias	categorias	ou	tipos	de	fotografia,	os	

quais	se	reflectem	através	da	exposição	do	corpo,	a	eventos	sociais	ou	outdoor,	imagens	

centradas	 no	 Eu	 (com	 ou	 sem	 aplicação	 de	 filtros).	 Mas	 também	 a	 preocupação	 em	

enaltecer	 determinadas	 partes	 do	 Self	 que	 podem	 coincidir	 com	 existência	 ou	

inexistência	 de	 fotografas	 que	 revelem	 o	 corpo	 na	 sua	 totalidade.	 A	 exposição	 de	

objectos,	pessoas	e	imagens	de	grande	plano	referentes	a	viagens	são	predominantes	nos	

perfis	 de	 indivíduos	 norte-americanos,	 uma	 cultura	 de	 exaltação	 da	 posse	 e	 dos	 bens	

materiais	como	refere	Durvasula	(2015).		

	 Decorrente	disso,	acerca	da	preocupação	com	a	aparência	física,	Hetsroni	et	al.	(	

2019)	referem	que	os	ambientes	online	oferecem	inúmeras	vantagens	para	os	indivíduos	

inseguros	e	ansiosos	com	a	 sua	aparência.	O	corpo	e	aparência	é	possível	 retratar	 com	

um	maior	controlo	e,	por	vezes,	de	forma	irreal	com	recurso	 inclusive	a	foto	antigas	ou	

“omissão	de	determinadas	partes	do	corpo	com	utilização	de	ângulos	específicos	para	o	

efeito”	 (Hetsroni	 et	 al.,	 2019,	 p.50).	 Verificamos	 que	 nos	 perfis	 de	 utilizadores	

Portugueses,	 homens	 e	mulheres,	 não	 existe	 diversidade	de	 fotografias	 nos	 seus	 perfis	

que	 permitam	 uma	 analise	 contextual	 do	 individuo.	 Isto	 é,	 os	 indivíduos	 Portugueses	

tendem	 a	 não	 publicar	 muitas	 fotografias,	 restringindo-se	 a	 publicação	 a	 selfies	 e	

ocasionalmente	fotografias	com	amigos	cuja	identidade	está	disfarçada	com	aplicação	de	
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emojis	 nos	 rostos.	 Já	 os	 utilizadores	 de	 outras	 nacionalidades,	 Norte	 Americana	 em	

particular,	 dão	 ênfase	 a	 fotografias	 de	 saídas	 nocturnas,	 em	 grupo	 de	 amigos	 e,	

especialmente,	 junto	 dos	 bens	 materiais	 que	 -	 aparentemente	 -	 possuem.	 Referimos	

aparentemente,	porque	de	acordo	 com	um	artigo	de	18	de	Março	de	2021,	do	 site	de	

encontros	 eharmony.com,	 cerca	 de	 53%	 dos	 utilizadores	 admitem	 mentir	 acerca	 da	

idade,	altura	e	peso,	mas	também,	profissão	e	salário,	com	a	finalidade	de	se	tornarem	

mais	atraentes.		

	 Como	explicam	De	Wiele	&	Campbell	 (2019),	ao	contrário	do	que	acontecia	nos	

tradicionais	sites	de	namoro,	as	aplicações	móveis	de	encontros	dão	especial	ênfase	ao	

aspecto	 visual	 com	 a	 possibilidade	 de	 upload	 de	 diversas	 fotografias	 que	 espelhem	 o	

melhor	 da	 vida	 e	 o	melhor	 do	 individuo.	 A	 fotografia	 é	 portanto	 o	meio	 pelo	 qual	 em	

conjunto	 com	 descrições	 obtidas	 nos	 perfis	 dos	 utilizadores	 do	 OKcupid	 se	 efectuam	

julgamentos	de	carácter	e	atractividade	física.		

	 Neste	 espectro	 fotográfico,	 chamemos-lhe	 assim,	 reforçamos	 a	 utilização	

abundante	 de	 fotografias	 de	 rosto	 nos	 perfis	 analisados	 e	 que	 constituírem	uma	 fonte	

rica	de	informação	social.	Como	refere	Rosa	et	al.	(2019),	

	

	 As	 pessoas	 desenham	 múltiplas	 inferências	 sociais	 a	 partir	 de	 pistas	 faciais	

	 mínimas	 sobre	 determinada	 pessoa.	 Uma	 característica	 distinta	 do	 julgamento	

	 social	 com	 base	 na	 aparência	 facial	 é	 que	 esses	 julgamentos	 ocorrem	 muito	

	 rapidamente	 e,	 às	 vezes,	 estendem-se	 a	 estágios	 pré-conscientes	 da	 percepção	

	 (p.3).		

	

	 Através	 dos	 dados	 obtidos	 em	 entrevista	 com	 o	 sexólogo	 Fernando	 Mesquita	

(Anexo	 II),	 conseguimos	 relacionar	 e	 entender	 o	 porquê	 de	mulheres	 que	 desejam	 ser	

mães	e	que	utilizam	aplicações	de	encontros	para	encontrar	um	parceiro	sexual	“caírem”,	

algumas	 delas,	 em	 relacionamentos	 que	 se	 revelam	 tóxicos	 e	 nada	 de	 acordo	 com	 as	

caracteristicas	que	precisam	de	um	parceiro	para	constituir	família,	e	uma	vida	a	dois.	A	

selecção	baseada	em	fotografias	não	permite	um	total	acesso	às	características	morais	e	

intelectuais	 do	 individuo,	 nem	 tão	 pouco	 a	 sua	 real	 capacidade	 de	 estabelecer	 um	
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relacionamento	 amoroso.	 Pois,	 como	 abordado	 no	 enquadramento	 teórico	 as	 funções	

biológicas	e	de	vinculação	interferem	na	estabilidade	e	sustentabilidade	dos	vínculos.		

	 Outro	 facto	 curioso	 que	 pudemos	 constatar	 é	 que	 independentemente	 da	

atractividade	 das	 fotografias	 apresentadas	 e	 das	 próprias	 descrições,	 muitos	 dos	

indivíduos	 detentores	 destes	 perfis	 têm	 presença	 no	 OkCupid	 há	mais	 de	 um	 ano,	 tal	

como	 acontece	 com	 os	 utilizadores	 do	 Tinder,	 objecto	 de	 estudo	 de	 Rita	 Sepúlveda	

(2020).	Ousamos	inferir	que	uma	das	possíveis	explicações	para	esta	situação	se	relacione	

com	o	não	se	deixar	“apanhar”	em	vínculos	que	se	tornem	profundos	e	densos,	porque	

afinal,	 deixar-se	 contagiar	 pelo	 sentimento	 e	 necessidade	 de	 relacionar	 com	 outro	 ser	

humano	constitui	para	a	modernidade	liquida	um	risco	a	ser	evitado	a	todo	o	custo.		

	 O	pertencer	a	outro,	ainda	que	de	forma	metafórica,	é	um	perigo	à	manutenção	

da	individualidade	e	independência	(Bauman,	2003,	p.58).	Ademais,	através	das	palavras	

de	 Bauman	 (2003)	 “o	 advento	 da	 proximidade	 virtual	 torna	 as	 conexões	 humanas	

simultaneamente	mais	 frequentes	e	 superficiais,	mais	 intensas	e	mais	breves”	 (p.62),	o	

que	 poderá	 constituir	 também	 outra	 razão	 para	 os	 utilizadores	 permanecerem	 nas	

aplicações	 durante	 tanto	 tempo	 ou	 de	 regressarem	 a	 estas	 assim	 que	 uma	 relação	

termina.	 Como	 refere	 Bauman	 (2003)	 se	 a	 proximidade	 física	 de	 uma	 relação	 não	

proporcionar	 o	 mesmo	 estimulo	 de	 uma	 conexão	 virtual,	 “a	 proximidade	 virtual	 irá	

desempenhar	o	papel	da	realidade	real”	(p.63),	onde	os	 indivíduos	continuarão	a	poder	

usufruir	 do	 status	 que	 apenas	 o	 mundo	 real	 consegue	 conferir	 quando	 o	 tema	 é	

intimidade	ou	relacionamento	intimo	entre	dois	adultos.	

	 Para	 concluir,	 gostaríamos	 de	 referir	 o	 seguinte,	 desde	 Março	 de	 2020	 que	 o	

mundo	 sofreu	 profundas	 alterações	 resultado	 da	 Covid-19.	 As	 diversas	 nações	 foram	

forçadas	 a	 fechar	 fronteiras	 para	 conter	 contágios	 e	 reduzir	 taxas	 de	 mortalidade,	 os	

indivíduos	de	uma	maneira	geral	viveram	em	confinamento	durante	um	longo	período	de	

tempo,	 o	 toque	 fisico	 e	 contacto	 social	 foi	 inviabilizado.	 Nesta	 conjuntura	 as	 diversas	

aplicações	 de	 dating	 encontraram	 uma	 janela	 de	 oportunidade	 para	 reforçar	 a	 sua	

presença	na	vida	das	pessoas,	com	a	introdução	da	possibilidade	de	conversação	através	

de	videochat,	mas	também,	a	possibilidade	do	utilizador	divulgar	se	possuía	vacinação	ou	

não.	Pudemos	observar	a	possibilidade	de	conversação	por	vídeo	na	aplicação	Okcupid,	
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assim	 como,	 a	 grande	 maioria	 dos	 perfis	 analisados	 existia	 a	 sinalização	 de	 que	 o	

individuo	se	encontrava	vacinado.	Estavam	portanto	oferecidas	as	condições	necessárias	

para	que	os	indivíduos	mantivessem	o	exigido	distanciamento	social,	mas	mantivessem	as	

suas	rotinas	de	dating	e	sociabilização	através	destas	plataformas.		

	 Durante	 este	 período	 verificou-se	 uma	 maior	 adesão	 a	 plataformas	 de	 dating,		

porque	como	explica	Sepúlveda,	Crespo	&	Vieira	(2021),	a	pandemia	influenciou	não	só	o	

modo	 de	 construir	 o	 perfil,	 como	 a	 própria	 informação	 partilhada	 assumiu	 uma	 outra	

dimensão	e	profundidade.	Parece-nos	que	a	pandemia	forçou	os	sujeitos	a	olhar	para	o	

seu	 mundo	 interior	 e	 questionar	 a	 forma	 como	 viviam	 até	 então.	 Aquilo	 que	

questionamos	é	até	que	ponto	esta	instrospecção	realmente	ocorreu	e	de	que	modo	os	

indivíduos	 se	 relacionam	 entre	 si	 actualmente,	 em	 pós-pandemia.	 Outra	 questão	 que	

gostaríamos	 de	 deixar	 é,	 qual	 o	 tipo	 legado	 que	 pretendemos	 para	 as	 gerações	 mais	

novas?	Um	legado	de	vivência	em	estado	online?	Ou	um	legado	em	que	é	fundamental	

alimentar	os	 laços	emocionais	desde	tenra	 idade	e	que	o	universo	online	é	apenas	uma	

ferramenta	de	manuntenção	de	contacto	e	laços?	

	

5.2.3	Portugal	e	utilização	do	online	dating	-	considerações		

	 	

	 Como	 refere	 Carrito	 et	 al.	 (2020),	 a	 simetria	 da	 face	 de	 um	 individuo	 assume	

extrema	 importância	 na	 selecção	 de	 um(a)	 parceiro(a)	 sexual	 para	 construção	 de	 um	

relacionamento	 intimo.	 Além	 disso,	 para	 a	 espécie	 humana	 é	 essencial	 a	 leitura	 das	

expressões	da	face	em	contexto	presencial,	permitindo	avaliar	a	identidade	do	outro,	os	

seus	 estados	 mentais	 e	 emocionais,	 mas	 também,	 aferir	 a	 sua	 qualidade	 genética.	

Verificaram	 que	 os	 indivíduos	 quando	 procuram	 relacionamentos	 íntimos	 de	 longa	

duração	 tendem	 a	 seleccionar	 apenas	 parceiros	 sexuais	 cujas	 características	 faciais	

transmitem	 confiança	 e	 segurança	 emocional,	 ou	 seja,	 reúnem	 as	 características	

essenciais	para	construção	de	um	relacionamento	ou	a	sobrevivência	e	cuidados	da	prole	

estão	assegurados.		

	 Porque	 razão	 esta	 informação	 é	 importante	 e	 pertinente	 quando	 abordamos	

Portugal	e	a	utilização	do	online?	Em	primeiro	lugar,	Portugal	continua	a	ser	dos	poucos	
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países	 onde	 o	 online	 dating	 não	 assumiu	 o	 domínio	 total	 enquanto	 ferramenta	 que	

possibilita	a	união	de	indivíduos	e	possível	construção	de	relacionamentos	amorosos.	De	

acordo	 com	 uma	 noticia	 publicada	 a	 13	 de	 Julho	 de	 2021	 pelo	 Deadlinenews.co.uk,	

Portugal,	 Tunísia	e	Alemanha	 (Figura	7)	 são	 três	dos	exemplos	de	Países	onde	o	online	

dating	não	domina,	quando	comparados	com	alguns	países	da	América	do	Sul,	a	Austrália	

e	até	mesmo	a	Suécia.	A	taxa	de	utilização	do	online	dating	de	acordo	com	esta	fonte,	em	

Portugal,	situa-se	em	torno	dos	20%	a	40%.		

	

Fig.	7	Quais	os	países	que	mais	utilizam	aplicações	de	dating?	(Deadline.,	2021)	

	

	 Porque	 razão	 apesar	 de	 acompanhar	 a	 tendência	 mundial	 na	 utilização	 de	

aplicações	 digitais	 de	 dating,	 os	 utilizadores	 Portugueses	 	 parecem	 renitentes	 à	 sua	

adesão	em	massa	como	acontece	em	outros	países?	Segundo	o	site	noticias	ao	minuto	de	

Janeiro	de	2020,	ou	seja,	dois	meses	antes	do	mundo	iniciar	o	confinamento	social	devido	

à	 Covid-19,	 a	 maioria	 da	 População	 portuguesa	 que	 utiliza	 o	 universo	 online	 dating	

continua	 a	 revelar	 um	 certo	 conservadorismo,	 preferindo	 a	 procura	 de	 parceiros	 com	
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quem	possa	ser	possível	o	estabelecimento	de	 longa	duração.	Alem	disso,	mais	de	50%	

dos	utilizadores	apresentam	uma	idade	inferior	a	34	anos,	e	que	tendo	em	conta	a	taxa	

de	envelhecimento	em	Portugal	poderá	explicar	o	facto	da	adesão	e	utilização	não	atingir	

uma	amplitude	idêntica	a	Espanha.		

	 Verificamos	 na	 nossa	 análise	 à	 aplicação	 Okcupid	 que	 a	 grande	 maioria	 dos	

utilizadores	 Portugueses	 pretendem	 encontrar	 uma	 relação	 monogâmica	 e	 de	 longa	

duração.	 Alguns	 alegavam	 que	 não	 permaneceriam	muito	 tempo	 na	 aplicação	 caso	 os	

seus	 intentos	 não	 fossem	 cumpridos,	 em	 primeiro	 lugar	 pela	 rejeição	 a	 que	 eram	

sucessivamente	expostos,	mas	também,	por	se	encontrarem	numa	fase	da	vida	em	que	

pretendiam	“assentar”.	De	referir	que	em	alguns	perfis,	sobretudo	de	homens,	existia	a	

informação	 de	 que	 caso	 as	 mulheres	 não	 tivessem	 real	 interesse	 em	 estabelecer	

conversação,	 não	 existia	 necessidade	 de	 fornecer	 o	 link	 do	 perfil	 destas	 na	 plataforma	

Instagram,	nem	de	aceitar	o	“match”.		

	 Outro	fenómeno	que	tem	crescido	 junto	das	camadas	mais	 jovens	da	população	

Portuguesa	é	a	utilização	do	sexting	seja	através	de	aplicações	de	online	dating	e	serviços	

de	mensagens	instantâneas.	Para	Barroso	et	al.	 (2021),	a	prática	online	do	sexting	pode	

conduzir	 a	 situações	 de	 agressão	 e	 vitimação,	 que	 parecem	 estar	 correlacionadas	 com	

experiências	precoces	de	negligencia	parental,	algum	tipo	de	abuso	durante	a	infância	e	

insensibilidade	 para	 o	 sofrimento	 que	 este	 acto	 pode	 causar	 quando	 não	 solicitado	 ou	

consensual.	 Sendo,	 por	 isso,	 evidenciado	 a	 importância	 de	 uma	 adequada	 vinculação	

deste	tenra	idade	e	cuidado	com	as	necessidades	não	só	físicas,	mas	também,	emocionais	

de	crianças	e	adolescentes.		

	 A	 investigação	 concluiu	 que	 os	 indivíduos	 do	 sexo	 masculino	 têm	 maior	

propensação	 a	 praticar	 o	 sexting	 abusivo,	 mas	 também	 evidenciou	 que	 crianças	

provenientes	 de	 famílias	 monoparentais	 apresentam	 maior	 risco	 de	 serem	 vitimas	 de	

sexting	 abusivo,	 sobretudo,	 se	 tivermos	 em	 conta	 que	 este	 comportamento	 pode	

constituir	 uma	 forma	 de	 validação	 e	mitigar	 necessidades	 emocionais	 não	 preenchidas	

devidamente	 pelas	 figuras	 parentais.	 Ainda	 assim,	 vale	 a	 ressalva	 de	 que	 o	 sexting	

quando	 praticado	 de	 forma	 abusiva	 constituiu	 um	 importante	 elemento	 para	

identificação	de	outros	traços	de	personalidade	e	necessidade	de	isolamento	social.		
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	 Intuímos	que	necessitamos	de	mais	investigação	a	nível	nacional	que	nos	permita	

compreender	efectivamente	como	os	cidadãos	nacionais	utilizam	as	diversas	plataformas	

de	online	de	dating,	mas	também	de	que	forma	a	sexualidade	em	Portugal	se	tem	vindo	a	

transformar,	porque	não	podemos	esquecer	a	herança	religiosa	que	carregamos	e	o	facto	

de	para	muitos	a	sexualidade	ser	considerada	tabu.		

	 Será	 que	 enquanto	 nação	 compreendemos	 o	 significado	 do	 amor	 e	 sua	

importância	para	o	nosso	bem-estar?	De	que	modo	as	nossas	crianças	e	os	nossos	jovens	

são	influenciados	por	tendências	da	moda	afastando-se	de	si	mesmos	e	dos	outros?	Por	

outras	palavras,	 não	poderia	o	 caso	Português	 constituir	 um	exemplo	de	utilização	das	

aplicações	de	dating	com	promoção	de	encontros	verdadeiros	e	humanos?	Até	que	ponto	

as	aplicações	de	online	dating	poderão	ser	utilizadas	como	ferramentas	de	repovoamento	

nacional?	 Ou	 seja,	 até	 ponto	 uma	 aplicação	 de	 dating	 não	 poderá	 promover	 a	

aproximação	de	indivíduos	da	zona	litoral	e	de	maior	foco	populacional	com	indivíduos	de	

áreas	 regionais	 e	 remotas	 do	 País?	 Verificamos	 que	 os	 utilizadores	 Portugueses	 no	

Okcupid	 pretendem	 apenas	 conhecer	 potenciais	match’s	 nas	 áreas	 circundantes	 à	 sua	

área	 de	 residência,	 isto	 se	 os	 parceiros(as)	 forem	 de	 nacionalidade	 Portuguesa.	 Mas	

encontram-se	receptivos	a	viajar	para	outro	país	para	conhecer	um	potencial	parceiro(a).	

Porque	razão	tal	situação	ocorre?	Que	ilações	necessitamos	obter?		

	

	 Aprender	a	viver	sem	medo,	e	confiar	que	as	decisões	que	tomamos	funcionarão,	

	 permite-nos	 caminhar	 com	 graciosidade.	 Isto	 permitirá	 que	 estejamos	

	 completamente	 presentes	 e	 trazer	 todo	 o	 nosso	 eu	 para	 as	 nossas	 relações	

	 (Oelwang,	2022).				
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5.3	Análise	de	Entrevista	

	

5.3.1	O	entrevistado,	Doutor	Fernando	Mesquita	

	 	

	 Para	Bauman	(2003)	a	nossa	era	está	repleta	de	desafios	ao	relacionamento	com	o	

outro	e	a	tecnologia,	apesar	das	suas	potencialidades,	constitui	o	principal	desafio	não	só	

à	arte	de	amar,	como	de	manter	relacionamentos	estáveis	fruto	da	insegurança	de	uma	

sociedade	 consumista	 que	 valoriza	 o	 rápido	 e	 a	 devolução	 de	 produtos	 que	 não	

satisfazem	os	requisitos,	tantas	vezes	irrealistas,	dos	seus	consumidores.		

	 Desta	forma,	pareceu-nos	pertinente	entrevistar	um	especialista	em	saúde	mental	

e	 sexualidade,	que	não	só	partilhasse	connosco	a	 sua	experiência	clínica,	mas	 também,	

uma	visão	mais	realista	e	concisa	de	como	os	indivíduos	se	relacionam	no	mundo	online	e	

de	que	forma	a	qualidade	das	interacções,	ou	ausência	desta,	afecta	a	saúde	mental	dos	

mesmos.	Como	sugere	Quivy	&	Campenhoudt	(2008),	em	investigação	social	é	essencial	

dar	voz	e	convidar	 indivíduos	especializados	que	através	da	sua	experiência	contribuam	

para	 que	 o	 investigador	 obtenha	 dados	 pertinentes	 que	 lhe	 permitam	 interpretar	

correctamente	a	realidade	e	fenómeno	alvo	de	estudo.	

	 No	dia	25	do	mês	de	Julho	de	2021,	o	Doutor	Fernando	Mesquita	foi	contactado	

informalmente	para	verificar	a	sua	disponibilidade	em	colaborar	como	entrevistado	nesta	

investigação.	 Tendo	ocorrido	 a	 confirmação	de	 interesse	 a	 16	de	Agosto	de	2021,	 com	

marcação	de	entrevista	para	17	de	Setembro	de	2021	às	21	horas	no	seu	consultório	de	

Campo	Grande,	 Lisboa.	 A	 entrevista	 foi	 gravada	 com	 recurso	 a	 áudio,	 com	 autorização	

prévia	do	entrevistado.	

	 Fernando	 Mesquita	 é	 psicólogo	 clínico	 e	 terapeuta	 sexual	 há	 20	 anos,	 com	

mestrado	 em	 sexologia	 da	 Universidade	 Lusófona.	 Pós-graduação	 em	 sexologia	 pela	

American	Board	of	Sexology.	Formação	de	3	anos	como	terapeuta	sexual	pela	Sociedade	

Portuguesa	 de	 Sexologia	 Clínica	 e	 formação	 de	 5	 anos	 como	 terapeuta	 cognitivo	

comportamental	 pela	 Associação	 Portuguesa	 de	 Terapias	 Comportamental	 Cognitiva	 e	

Integrativa.	É	autor	de	três	livros,	entre	os	quais	‘Aprender	a	A.M.AR’	e	‘Deuses	Caídos’,	

sendo	uma	figura	assídua	na	televisão	nacional.		
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5.3.2	O	amor	e	sua	relevância	para	a	vida	humana	

	

		 Segundo	 Bauman	 (2003)	 o	 individuo	 vivencia	 a	 sua	 existência	 com	 dois	 medos	

intrínsecos,	o	medo	de	não	viver	o	amor	e	o	medo	da	morte.	O	amor	e	a	 forma	como	

amamos	mudou	ao	ponto	da	célebre	expressão	-	‘até	que	a	morte	nos	separe’	-	estar	não	

só	obsoleta,	como	também,	originou	um	decréscimo	das	reais	expectativas	que	homens	e	

mulheres	têm	em	relação	à	dinâmica	conjugal	numa	perspectiva	de	verdadeira	liberdade	

do	ser.	Para	o	Sociólogo	amar	significa	abrir	os	braços	ao	 incerto,	a	um	destino	sobre	o	

qual	não	se	conhece	a	rota,	onde	tudo	é,	na	realidade,	pautado	pelo	desconhecimento.		

	 Em	 tempos	 de	 consumismo	 desenfreado,	 o	 desejo	 afigura-se	 como	 uma	

destruição,	 onde	 depois	 de	 uma	 atracção	 inicial	 extasiante	 e	 esgotada	 a	 fonte	 de	 tal	

alarido,	repelem-se	os	resíduos	restantes	partindo-se	em	busca	de	novas	conquistas	onde	

dificilmente	poderá	prosperar	o	amor.		

	

	 [...]	Os	compradores	de	hoje	em	dia	não	compram	para	satisfazer	o	desejo,	eles	

	 compram	 por	 desejo.	 Leva	 tempo	 (um	 tempo	 insuportavelmente	 longo	 para	

	 os	 padrões	 de	 uma	 cultura	 que	 abomina	 a	 procrastinação	 e	 promove	 a	

	 “satisfação	 instantânea”)	 para	 semear,	 cultivar	 e	 alimentar	 o	 desejo.	 O	 desejo	

	 precisa	de	tempo	para	germinar,	crescer	e	amadurecer.	(Bauman,	2003,	p.11)	

	

	 Assim,	 o	 amor	 se	 for	 considerado	 defeituoso	 ou	 não	 totalmente	 satisfatório	

poderá,	 a	 qualquer	 momento,	 ser	 trocado	 por	 outro	 amor	 mesmo	 que	 não	 existam	

garantias	 de	 satisfação	 ou	 possibilidade	 de	 reembolso.	 Os	 relacionamentos	 segundo	

Bauman	 (2003)	 transformaram-se	 numa	 espécie	 de	 investimento,	 que	 mercantilizou	 o	

acto	 de	 amar	 e	 a	 intimidade,	 em	 que	 se	 espera	 acima	 de	 tudo	 como	 retorno	 desse	

investimento	 a	 segurança	 de	 ter	 alguém.	 Procuram-se	 relacionamentos	 íntimos	 com	 o	

intuito	 de	 camuflar	 a	 solidão	 interna,	 utilizando	 mediadores	 online	 ou	 programas	

televisivos	de	especialidade,	esquecendo-se	que	um	relacionamento	intimo	traz	consigo	o	

lado	bom	e	o	lado	amargo.	Como	qualquer	investimento,	também	nos	relacionamentos,	

os	 investidores	 não	 devem	 intervir	 de	 forma	 desconstrutiva	 ou	 insegura	 pois,	 caso	
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contrário,	 o	 investimento	 estará	 fadado	 ao	 fracasso,	 emergindo	 comportamentos	 de	

controlo	 ou	 submissão	 que	 causarão	 	 danos	 irreversíveis	 na	 relação	 a	 dois,	 tanto	 em	

contexto	offline	ou	online.	Como	referem	Cheyne	&	Guggisberg	(2018)	o	Cyberstalking	é	

um	 exemplo	 dos	 comportamentos	 recorrentes	 em	 relações	 amorosas	 pautadas	 pela	

insegurança	de	um	ou	ambos	os	parceiros.		

	 Neste	sentido,	e	 tendo	em	conta	que	o	amor	nos	nossos	dias	é	considerado	um	

sentimento	tão	complexo	e	inatingível,	Mesquita	(Entrevista,	Anexo	II)	explica	que		

	

	 [...]	Amar	é	acrónico	de	quatro	palavras.	O	A	de	agir,	porque	aquilo	que		 acredito		

	 é	que	numa	 relação	devemos	“regar”	a	 relação	constantemente.	Ou	 seja,	não	é	

	 pelo	 fato	 de	 estarmos	 numa	 relação,	 em	 alguns	 casos	 de	 papel	 assinado,	 que	

	 devemos	descuidar	a		relação.	O	M	de	Motivar,	ou	seja,	muitas	das	vezes	quando	

	 estamos	num	relação	e	as	coisas	não	estão	muito	bem	temos	a	tendência	para	ver	

	 apenas	aquilo	que	é	mau.	O	que	é	mau	depois	passa	a	ser	péssimo	e	o	que	é	bom	

	 não	 é	 valorizado	 sendo	 necessário	 mudar	 a	 perspectiva.	 [...]	 O	 A	 de	 Aceitar.	

	 Aceitar	na	minha	perspectiva	é	de	que	devemos	de	aceitar	o	outro	tal	como	ele	é.	

	 Muitas	 das	 vezes	 começamos	 uma	 relação	 amorosa	 e	 começamos	 a	 identificar	

	 algumas	pistas	de	que	“eu	não	gusto	muito	disto	nele	ou	nela	mas	com	o	tempo	

	 irá	mudar”.	Criamos	uma	imagem	de	que	o		outro	 vai	 mudar	 para	 aquilo	 que	 eu	

	 idealizei	dele,	mas	no	fundo,	não	estamos	a	amar	a		pessoa	 na	 sua	 totalidade,	

	 estamos	 a	 amar	 uma	 imagem	 que	 temos	 que	 não	 é	 a	 real.	 [...]	 E,	 por	 fim,	 a	

	 última	letra	é	o	R	que	é	o	Respeito.	No	fundo,	encontro	casais	que	passaram	por	

	 uma	situação	de	traição	ouço	dizer	que	perderam	a	confiança	um	no	outro.	Mas,	

	 eu	 acho	 que	 mais	 que	 perder	 a	 confiança,	 se	 “cavarmos”	 um	 “bocadinho”	 e	

	 encontrar	 o	 que	 está	 verdadeiramente	 lá	 por	 baixo,	 é	mais	 a	 noção	de	 falta	 de	

	 respeito.		

	

	 Verificamos	que	o	amor	entre	dois	adultos	é	não	só	condicional,	como	também,	

independentemente	 da	 forma	 como	 a	 dinâmica	 relacional	 se	 inicia,	 seja	 em	 contexto	

offline	 ou	 por	 intermediação	 de	 redes	 sociais	 ou	 aplicações	 de	 encontros,	 em	 algum	
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momento	 os	 participantes	 terão	 de	 investir	 de	 forma	 eficaz	 na	 relação	 para	 que	 esta	

evidentemente	 funcione.	 Este	 investir	 requer	 tempo,	 aceitação	 e	 um	 aprendizado	

profundo	 das	 necessidades	 do	 outro	 que	 se	 torna	 primordial	 após	 a	 fase	 da	 paixão,	

contrariando	 percisamente	 aquilo	 que	 a	 modernidade	 liquida	 exige,	 a	 rapidez	 e	 o	

imediatismo.	Como	esclarece	Mesquita	(Entrevista,	Anexo	II),	

	

	 É	 importante	 que	 as	 pessoas	 percebam	 que	 a	 fase	 de	 paixão	 de	 acordo	 com	

	 alguns		estudos	 tem	 um	 período	 de	 duração	máxima	 de	 um	 ano	 e	meio	 a	 dois	

	 anos.	 Ou	 seja,	 a	 fase	 da	 paixão	 é	 uma	 fase	 muito	 esgotante	 porque	

	 passamos	imenso	tempo	a	pensar	no	outro.	[...]	No	entanto,	não	podemos	viver		e	

	 não	conseguimos	viver	eternamente	com	a	 intensidade	normal	da	paixão.	 [...]	 É	

	 importante	 entender	 que	 as	 relações	 têm	 momentos.	 Se	 calhar	 umas	 vezes	

	 damos	mais,	depois	outras	vezes	é	o	outro	que	dá	mais.	E	 é	 aqui	 que	 está	 a	

	 beleza	da	relação,	as	coisas	não	têm	de	estar	sempre	estanques.	

	

	 Neste	 sentido	 e	 de	 acordo	 com	 Bauman	 (2003)	 as	 relações	 tendem	 a	 falhar	

substancialmente	 pela	 falta	 de	 tempo	 em	 conhecer	 o	 outro.	 Pela	 dificuldade	 em	

comunicar	de	forma	eficaz	o	que	se	pretende,		o	que	se	necessita.	Pelo	intrínseco	anseio	

de	ajustar	o	parceiro	à	 imagem	da	perfeição	que	não	existe.	A	busca	por	um	ser	que	se	

adivinha	 siamês.	 O	 amor,	 no	 entanto,	 na	 cultura	 liquida	 deve	 ser	 assumido	 de	 forma	

sóbria	 e	 consciente	 para	 que,	 assim	 como	 no	mercado	 imobiliário,	 o	 individuo	 não	 se	

sinta	inseguro	quanto	às	flutuações	próprias	de	uma	relação	a	dois	e	emoções	inerentes.	

Amar,	é	portanto,	uma	necessidade	biológica	do	ser	humano.	Amar	é	para	Bauman	uma	

necessidade	 essencial	 ao	 bem	 estar	 que	 não	 deve	 ser	 descurada	 e	 que	 consiste	 em	

construir	afinidade	com	o	outro.	

	

	 A	 afinidade	 nasce	 por	 escolha	 e	 o	 cordão	 umbilical	 nunca	 é	 cortado.	 A	 menos	

	 que	a		 escolha	 seja	 reafirmada	 diariamente	 e	 que	 novas	 acções	 sejam	 tomadas	

	 para	confirmá-la,	a	afinidade	irá	murchar,	enfraquecer	e	se	deteriorar	até	que	se	
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	 desfaça	 ou	 se	 separe.	 A	 intenção	 de	 manter	 a	 afinidade	 viva	 pressagia	 uma	

	 luta	diária	que	não	promete	descanso	à	vigilância	(Bauman,	2003,	p.29).	

	

5.3.3	A	vinculação	em	tempos	de	intimidade	digital	e	liquidez	relacional.		

	

	 A	 teoria	 da	 vinculação	 afirma-se	 como	 uma	 das	 plausíveis	 explicações	 para	 a	

necessidade	humana	de	desenvolver	ligações	afectivas	ao	longo	da	vida	(Blowby,	2005).	

Contudo,	a	vinculação	de	cada	 individuo	não	se	restringe	ao	espectro	da	sua	 infância,	é	

algo	que	o	acompanha	ao	longo	da	vida	e	que	pode	sofrer	alterações	de	acordo	com	as	

interacções	e	experiências	que	ocorrem	no	decorrer	da	sua	existência	(Shiller,	2017).		

	 Para	 Shiller	 (2017),	 uma	 relação	 entre	 dois	 indivíduos	 adultos	 corresponde	 à	

necessidade	de	procura	de	proximidade,	uma	dinâmica	de	troca	onde,	em	ambiente	de	

tensão	 ou	 perigo,	 a	 figura	 de	 vinculação	 funcionará	 como	 reguladora	 de	 estados	

emocionais.	 Os	 laços	 afectivos	 e	 de	 proximidade	 são	 não	 só	 essenciais	 à	 nossa	

sobrevivência	 como	espécie,	 como	 também,	é	 através	deles	que	as	principais	 emoções	

humanas	tendem	a	emergir.	Como	refere	Bowlby	(2005)	

	

	 Muitas	 das	 mais	 intensas	 emoções	 humanas	 tendem	 a	 emergir	 durante	 a	

	 formação,	manutenção,	disrupção	e	renovação	de	laços	afectivos	–	que	por	essa	

	 mesma	razão	são	também	por	vezes	chamados	de	laços	emocionais.	A	formação	

	 de	 vinculo	 é	 descrita	 como	 o	 ato	 de	 apaixonar,	 manter	 o	 vinculo	 como	 amar	

	 alguém	e	perder	um	parceiro	como	estado	de	luto.	A	ameaça	de	perda	desperta	

	 ansiedade	 e	 a	 perda	 real	 causa	 tristeza,	 pelo	 que,	 ambas	 as	 situações	 podem		

	 despertar	 sentimentos	 de	 raiva.	 Finalmente,	 a	 manutenção	 incontestada	 de	

	 um	 vínculo	 é	 experimentada	 como	 uma	 fonte	 de	 segurança	 e	 sua	 renovação	

	 como	fonte	de	alegria	(p.155).		

	

	 Shaver	&	Mikulincer	(2006)	realçam	que	a	formação	de	uma	relação	segura	ocorre	

quando	 o	 parceiro	 afectivo	 tem	 capacidade	 de	 resposta	 às	 demandas	 de	 proximidade	

próprias	de	uma	relação	afectiva	entre	dois	seres	humanos,	ao	mesmo	tempo	que	ensina	
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o	parceiro,	através	do	exemplo,	a	enfrentar	adequadamente	os	desafios	da	vida	e	estados	

emocionais	advindos	de	cada	circunstância.	Esta	capacidade	de	espelhamento	fortalecerá	

a	 ligação,	 mas	 também,	 contribuirá	 para	 que	 ambos	 os	 parceiros	 se	 sintam	 ligados	 e	

felizes.	 Ainda	 de	 acordo	 com	 estes	 autores	 e	 partindo	 do	 trabalho	 desenvolvido	 por	

Bowlby	 e	 outros	 pesquisadores.	 A	 vinculação	 de	 um	 individuo	 divide-se	 em	 três	

categorias	(p.	39):	

	

1. Vinculação	 segura	 que	 consiste	 na	 facilidade	 de	 interacção	 e	 criação	 de	

intimidade	 com	 outros	 indivíduos.	 Não	 existindo	 o	 medo	 da	 partilha	 ou	 de	

afecto.	A	sexualidade	é	descrita	por	estes	como	parte	integrante	e	natural	de	

uma	relação	a	dois.	

2. Vinculação	 insegura	 evitante,	 revela	 dificuldade	 de	 proximidade	 e	

envolvimento	emocional	na	relação	com	surgimento	de	estados	de	ansiedade,	

nervosismo	 e	 medo	 de	 perda	 de	 autonomia.	 Possuindo	 uma	 série	 de	

estratégias	 desactivadoras	 inconscientes	 que	 a	 longo	 prazo	 sabotarão	 a	

relação,	 pois	 consistem	 em	 inibidores	 de	 proximidade,	 intimidade	 e	

desenvolvimento	de	uma	pseudo-independência.		

3. Vinculação	 insegura	 ansiosa,	 o	 individuo	 tem	 um	 profundo	 medo	 de	 ser	

abandonado	ou	de	que	não	gostem	dele	por	quem	ele	é.	Adoptando	uma	série	

de	 comportamentos	 e	 atitudes	 que	 o	 façam	 sentir-se	 integrado	mesmo	que	

isso	 desrespeite	 a	 sua	 essência.	 Vergonha,	 raiva	 e	 ciúmes	 são	 emoções	

presentes	em	indivíduos	com	esta	vinculação.	

	

	 Tendo	em	conta	que	a	vinculação	do	individuo	o	acompanha	ao	longo	de	toda	a	

vida,	 na	 era	 digital	 esta	 também	 irá	 influenciar	 os	 comportamentos	 e	 interacções	 que	

ocorrem	 no	 âmbito	 virtual.	 Para	 Chambers	 (2013)	 a	 revolução	 tecnológica	 não	 só	

modificou	a	forma	como	nos	relacionamos	como	inaugurou	a	era	da	sexualidade	plástica,	

onde	a	intimidade	é	comummente	negociada	e	a	variedade	de	escolha	origina	ansiedade	

que	 por	 sua	 vez	 conduz	 a	 laços	 afetivos	 enfraquecidos	 e	 líquidos,	 possivelmente,	

substituídos	ao	mínimo	problema.		



	 88	

	 Mesquita	(Entrevista,	Anexo	II)	sobre	a	fragilidade	relacional	na	era	digital	refere	o	

seguinte		

	 As	 redes	 sociais	 são	 onde	 muitas	 das	 vezes	 existem	 pessoas	 com	 baixa	 auto-

	 estima	e	alimentam	a	sua	auto-estima	com	aquilo	que	os	outros	lhe	dizem.	Estão	

	 constantemente	 à	 procura	 de	 serem	 bajulados,	 desejados.	 De	 alguma	 forma	

	 receber	palavras	bonitas	do	outro	 lado	e	 isto	vai	alimentando	cada	vez	mais,	ou	

	 seja,	é		como	se	fosse	uma	questão	de	morfina	em	que	inicialmente	se	precisa	de	

	 menos	doses,	mas	que	depois	se	precisa	cada	vez	mais.	 [...]	E	depois	aquilo	que	

	 muitas	vezes	me	dizem	é	que	as	redes	sociais	parecem	quase	que	como	um	centro	

	 comercial.	 Um	 centro	 comercial	 onde	 o	 número	 de	 oportunidades	 é	 imenso	 e	

	 que	 se	eu	não	gostar	de	alguém,	posso	 ir	 rapidamente	buscar	outra	pessoa.	Ou	

	 seja,	 faz	 com	 que	 exista	 a	 sensação	 de	 que	 há	 infinitas	 possibilidades,	 que	

	 posso	 estar	 com	 infinitas	 pessoas,	 e	 isto,	 muitas	 das	 vezes,	 impede-me	 de	

	 entregar	realmente	a	alguém.	De	que	sempre	que	surge	uma	primeira	dificuldade	

	 é	 sentido	 de	 que	 não	 é	 necessário	 lutar	 pela	 relação,	 pois	 se	 usar	 uma	

	 aplicação	de	dating	facilmente	consigo	encontrar	alguém.		

	

	 Na	 comunicação	digital	 e	 no	online	dating	 a	 vinculação	e	proximidade	acontece	

tendo	 em	 conta	 os	 parâmetros	 de	 selecção	 que	 estas	 ferramentas	 oferecem.	 Para	

Chambers	 (2013),	 as	 redes	 sociais	 constituem	 o	 mote	 para	 que	 depois	 um	 primeiro	

contacto	 numa	 aplicação	 de	 encontros,	 e	 caso	 aconteça	 o	 ‘match’,	 se	 possa	 recolher	

informação	 e	 ponderar	 se	 realmente	 a	 compatibilidade	 poderá	 evoluir	 ao	 ponto	 de	 se	

estabelecer	uma	relação	romântica.	O	flirt	acontece	de	forma	mediada	e	a	demonstração	

de	 interesse	 é	 gerida	 com	 cautela,	 já	 que	 perante	 uma	 possível	 rejeição	 facilmente	 se	

recorre	à	dispensa	do	outro	eliminando-o	da	rede	social	ou	cessando	comunicação.		

	 Como	 descreve	 Mosley	 et	 al.	 (2020),	 o	 online	 dating	 e	 as	 redes	 sociais	 para	

utilizadores	com	vinculação	insegura,	seja	esta	ansiosa	ou	evitante,	constituem	um	oásis	

que	 lhes	permite	 iniciar	os	relacionamentos	mantendo	distância	e	assumir	uma	posição	

de	controlo	perante	situações	de	rejeição	ou	separação	eminente.	Acrescentando	que	os	
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utilizadores	 com	 vinculação	 evitante	 tendem	 a	 sentir	 mais	 satisfação	 nos	 seus	

relacionamentos	quando	a	comunicação	textual	é	frequente	com	os	seus	parceiros.	

	

	 	Indivíduos	evitantes	podem	utilizar	 tecnologia	para	garantir	que	as	expectativas	

	 dos	 parceiros	 em	 relação	 a	 eles	 permanecem	 baixas,	 utilizando	 o	 engano	 para	

	 cumprir	 as	 necessidades	 da	 relação	 e	 vinculação	 limitando	 a	 vulnerabilidade,	

	 permitindo	apenas	o		mínimo	de	investimento	possível	na	relação”	(Mosley	et	al.	

	 2020,	p.12).		

	

	 Por	 outro	 lado,	 e	 em	oposição,	 reforçando	 a	 questão	da	 auto-estima	explanada	

por	Mesquita	“utilizadores	de	vinculação	ansiosa	tendem	a	utilizar	as	plataformas	online	

para	receberem	aprovação	e	feedback	positivo.”	(Mosley	et	al.	2020,	p.12).	O	que	explica	

a	razão	de	tolerarem	e	perpetuarem	enganos	em	redes	sociais	e	plataformas	digitais	de	

encontros.	Afinal,	estes	indivíduos	pelo	medo	da	rejeição	e	do	abandono	tendem	a	exibir	

uma	apresentação	do	‘self’	cuidada	e	controlada		para	se	tornarem	mais	desejáveis.		

	 Como	 nos	 recorda	 Bauman	 (2003),	 os	 laços	 humanos	 para	 se	 solidificarem	

necessitam	de	foco,	de	real	investimento,	tempo	de	qualidade	e	o	ultrapassar	de	desafios	

próprios	da	vida	e	dos	relacionamentos	em	conjunto.	Mas	para	indivíduos	com	vinculação	

insegura	 são	 estes	 mesmos	 desafios	 que	 impedem	 o	 prosperar	 das	 suas	 relações	 e	 o	

sabotar	 das	 mesmas	 pela	 ausência	 de	 ferramentas	 emocionais	 que	 visam	 solucionar	

problemas	de	ordem	relacional,	assim	como	permitir	uma	entrega	total.		

	 Tendo	em	conta	que	o	amor	e	a	vinculação	é	uma	necessidade	biológica	do	 ser	

humano,	 a	 sua	 ausência	 ou	 comprometimento	 precoce	 da	 vinculação	 pode	 conduzir	 a	

que	as	pessoas	se	tornem	coleccionadoras	de	relações	amorosas.	Como	explica	Mesquita	

(Anexo	II)	

	 Temos	 aquelas	 pessoas	 que	 são	 coleccionadoras	 de	 relações	 amorosas.	 Têm	

	 alguém.	Têm	uma	relação	mesmo	que	seja	através	da	 internet	apenas,	mas	têm	

	 uma	relação	com	alguém.	Mas	essa	relação	quando	não	lhes	chega,	irá	precisar	de	

	 outra	e	de	outra.	E	vão	mantendo	várias	relações	no	mesmo	plano.	Porém	sempre	

	 que	alguma	destas	pessoas	nestas	relações	se	está	a	afastar,	investem	mais	nessa	
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	 pessoa.	 E	 têm	 relações	em	prateleiras.	 E	não	 conseguem	 ter,	na	 realidade,	uma	

	 relação	com	ninguém	porque	não	se	entregam	totalmente	a	ninguém.	

	

	 De	 forma	 categórica	 Bowlby	 (2005)	 refere	 que	 a	 separação	 prematura	 de	 uma	

criança	da	mãe	ou	outros	 cuidadores	principais	desencadeará	problemas	 relacionais	na	

idade	 adulta.	 A	 relação	 com	 a	 família	 nos	 primeiros	 anos	 de	 vida	 é	 essencial	 à	

sobrevivência	 e	 a	 um	 desenvolvimento	 cognitivo	 e	 emocional	 saudável,	 pelo	 que	 a	

desvinculação	abrupta	 trará	consequências	a	nível	do	 inconsciente	que	se	manifestarão	

em	 comportamentos	 de	 evitação	 ou	 ansiedade	 perante	 a	 possibilidade	 de	

estabelecimento	de	laços	afectivos.		O	individuo	tenderá,	não	só,	a	procurar	nas	relações	

afectivas	a	relação	que	não	teve	com	os	seus	progenitores	como,	também,	a	reproduzir	

os	modelos	de	relacionamento	e	repetição	de	padrões	que	não	são	saudáveis	para	si	nem	

para	o	parceiro.	Para	concluir	é	perceptível	e	aceitável	dizer	que	a	vinculação	influencia	e	

determina	a	forma	como	nos	relacionamos	e	interagimos	em	ambiente	offline	e	online.			

	 Mesquita	 (Entrevista,	 Anexo	 II)	 alerta-nos	 para	 a	 importância	 de	 alicerces	

consistentes	 no	 sucesso	 do	 ‘dating’	 e	 da	 influência	 da	 parentalidade	 na	 construção	 do	

vinculo	na	fase	adulta	

	

	 Se	não	tivermos	os	alicerces	suficientes	desde	inicio	facilmente		 resvalamos	 nas	

	 questões	do	dating.	Se	nós,	se	a	nossa	educação	for	bem		 estruturada,	 se	 nos	

	 ensinarem	quais	são		 os	 valores,	 se	 nos	 sentirmos	 amados	 pelos	 nossos	

	 cuidadores,	vamos	aprender	a	amar.		Se	de	alguma	forma	tivermos	uns	cuidadores	

	 que	por	muito	que	gostem	de	nós		 têm	 pouco	 tempo	 por	 uma	 questão	

	 profissional	nos	dão	um	telemóvel	logo	aos		2	ou	3		anos	de	idade,	ou	a	ver	vídeos	

	 no	youtube.	A	relação...	aprendemos	pouco	sobre	o	que	é	o	amor.	[...]		A		parte

	 vinculativa,	a	parte	como	somos	cuidados	pelos	nossos	cuidadores	primários	que	

	 geralmente	 são	 os	 pais	 [...]	 	 se	 houverem	 falhas	 com	 o	 nosso	 cuidador	

	 primário,	muito	provavelmente	vão	deixar	cicatrizes	na	forma	como	iremos	estar	

	 com	os	outros.	Não	é	por	acaso	que	muitas	pessoas	tem	padrões		 repetitivos	 de	

	 relações	com	pessoas	com	as	mesmas	características.	[...]	



	 91	

	

	 Sobre	as	crianças	e	exposição	prematura	à	tecnologia,	Small	et	al	 (2020),	 	refere	

que	a	exposição	a	telemóveis	e	outras	tecnologias	digitais	constitui	um	severo	risco	para	

o	 seu	 adequado	 desenvolvimento	 cognitivo	 e	 emocional.	 Quando	 a	 utilização	 destes	

instrumentos	 não	 possuem	 teor	 educativo,	 a	 sua	 exposição	 desde	 tenra	 idade	 pode	

originar	adição	à	tecnologia,	distúrbios	de	sono	que	com	o	avançar	da	 idade	aumenta	a	

probabilidade	 de	 surgimento	 de	 doenças	 degenerativas	 cognitivas	 como	 Alzheimer.		

Diminuição	 dos	 níveis	 de	 atenção,	 isolamento	 social	 e,	 por	 fim,	 comprometimento	 da	

inteligência	social	e	afectiva.	O	que	mais	uma	vez	reforça	a	liquidez	dos	tempos,	onde	a	

máquina	 substitui,	 ainda	 que	 aparentemente,	 o	 calor	 do	 afecto	 e	 da	 proximidade	

humana.		

	

5.3.4	Adição,	paixão	e	o	uso	da	internet	

	

	 De	 acordo	 com	 Chan	 (2017)	 as	 aplicações	 móveis	 de	 encontros	 oferecem	 5	

princípios	 fundamentais	 de	 envolvimento:	 mobilidade,	 proximidade,	 imediatismo,	

autenticidade	 e	 dominância	 visual.	 Estes	 princípios,	 sobretudo,	 a	 proximidade	 e	

imediatismo	que	podem	conduzir	ao	uso	descontrolado	de	aplicações	de	encontros	e	sua	

adição,	 pois	 parte-se	 do	 pressuposto	 de	 que	 as	 aplicações	 por	 si	 só	 garantirão	 o	

estabelecimento	 de	 relacionamentos	 afectivos.	 Na	 realidade,	 as	 aplicações	 móveis	 de	

encontros,	redes	sociais	e	a	própria	internet	favorecem	o	ambiente	de	consumo	rápido	e	

a	 substituição	 quase	 que	 instantânea	 de	 relações,	 dando	 ênfase	 às	 imagens	 visuais	

apresentadas	 e	 que,	 tantas	 vezes,	 nem	 correspondem	 à	 realidade.	 Como	 refere	

Zichermann	&	 Cunningham	 (2011)	 a	 exposição	 constante	 a	 fotografias,	 na	 ausência	 de	

outros	aspectos	importantes	à	interacção	humana,	têm	a	capacidade	de	atrair	indivíduos	

e	 de	 os	 incentivar	 a	 perseguir	 os	 seus	 objectivos	 (conseguir	 um	 parceiro	 sexual)	 ao	

mesmo	 tempo	 que	 se	 torna	 viciante	 impedindo,	 em	 certos	 casos,	 uma	 adequada	

regulação	emocional	e	foco	numa	só	possibilidade.		

	 As	 aplicações	móveis	 de	 encontros	 oferecem	 aquilo	 que	 a	modernidade	 liquida	

defende,	uma	cultura	de	ofertas	sem	proibições	ou	proposições	com	total	inexistência	de	
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normas.	Um	aliciamento	que	busca	a	novidade	constante	onde	se	aplicam	os	princípios	

da	sedução	que	rompem	com	a	regulação	normativa	e	que	impele	à	constante	mudança	

sem	direção	(Bauman,	2011,	p.13).		

	

	 A	nossa	sociedade	é	uma	sociedade	de	consumismo,	na	qual	a	cultura,	em	comum	

	 com	o	resto	mundo	é	experimentada	por	consumidores.	Manifestando-se	em	um	

	 repositório	 de	 mercadorias	 destinadas	 ao	 consumo	 em	 que	 todas	 competem	

	 insuportavelmente	 pela	 atenção	 fugaz	 e	 distraída	 de	 clientes	 em	 potencial.	

	 [...]	 Onde	 o	 elogio	 é	 em	 si	 uma	 admirável	 qualidade	 de	 oferta	 cultural	 numa	

	 sociedade	em	que	as		redes		 substituem	estruturas	e	existe	um	jogo	 ininterrupto	

	 de	conexão	para	a	desconexão	dessas	mesmas	redes.	Uma	interminável	sequência	

	 de	 conexões	 e	 desconexões	 que	 substituem	 determinação,	 lealdade	 e	

	 pertencimento	(Bauman,	2011,	p.14).		

	

	 Utilizando	 o	 principio	 da	 determinação,	 lealdade	 e	 pertencimento	 Mesquita	

(Anexo	 II)	 refere	 que	 as	 redes	 sociais	 e	 aplicações	 de	 encontro	 móveis	 são	 apenas	

ferramentas	 para	 encontrar	 o	 amor,	 sendo	 de	 extrema	 importância	 a	 sua	 utilização	

correcta,	 não	 dispensando	 que	 os	 indivíduos	 se	 sintam	 bem	 e	 suficientes	 com	 eles	

próprios	antes	de	 iniciar	uma	relação.	Além	disso,	tal	como	Bauman,	também	Mesquita	

evidência	a	falta	de	determinismo,	lealdade	e	compromisso	para	com	as	relações	que	se	

iniciam,	 aliada	 a	 uma	 espécie	 de	 preguiça	 e	 acomodação	 fruto	 de	 uma	 sociedade	

consumista	 que	 define	 o	 ambiente	 virtual	 como	 um	 centro	 comercial	 onde	 a	 qualquer	

instante,	com	o	mínimo	esforço,	é	possível	encontrar	um	parceiro	sexual.		

	

	 [...]	 Acho	 que	 estamos	 a	 ficar	muito	 preguiçosos	 e	muito	 acomodados.	 É	muito	

	 fácil	estarmos	sentados	no	sofá,	pegar	no	telemóvel	e	estar	ali	a	falar	com	pessoas	

	 e	 a	 contactar	 com	 pessoas.	 Eventualmente,	 a	 debitar	 “latim”	 sem	 grande	

	 consequência,	pensamos	nós.	Mas	do	outro	lado	está	alguém	que	poderá	querer	

	 algo	mais	e	vai	criando	expectativas	que	está	a	conhecer	alguém	interessante.	E	

	 depois	aquilo	que		 muitas	 vezes	me	dizem	é	que	 as	 redes	 sociais	 se	 parecem	
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	 com	 um	 centro	 comercial.	 Um	 centro	 comercial	 onde	 o	 número	 de	

	 oportunidades	é	imenso	e	que	se	eu	não	gostar	de		alguém,	 posso	 ir	 rapidamente	

	 buscar	outra	pessoa.	Ou	seja,	faz	com	que	exista	a		 sensação	de	que	há		 infinitas	

	 possibilidades,	que	podemos	estar	com	infinitas	pessoas,	e	isto,	muitas	das	vezes,	

	 impede-nos	de	entregar	verdadeiramente	a	alguém	(Mesquita,	Anexo	II).			

	

	 Referindo-nos	 a	 Linne	 (2020)	 as	 aplicações	 móveis	 de	 encontros	 como	 Tinder,	

Happn	e	Okcupid	 trazem	consigo	a	emergência	de	 três	 realidades.	 Em	primeiro	 lugar	 a	

‘gamificação’	 dos	 relacionamentos	 humanos	 que	 consiste	 na	 clara	 construção	 de	

plataformas	que	se	assemelham	a	jogos	de	vídeo	e	onde	o	principal	objectivo	é	encontrar	

um	atraente	parceiro	sexual.	Em	segundo	lugar	o	‘consumo	de	superfície’	onde	os	perfis	

apresentados	 são	 meros	 objectos	 de	 consumo	 implicando	 uma	 selecção	 constante	 de	

candidatos.	E	por	último,	a	gestão	diária	de	redes	e	aplicações	de	encontros	que	implica	

um	desempenho	exigente	para	que	o	utilizador	se	sobressaia	no	ecossistema	digital.	Além	

disso,	Linne	(2020)	evidencia	o	claro	paradoxo	associado	às	tecnologias	contemporâneas	

ao	referir	“[...]	se	por	um	lado	valoriza-se	o	acesso	a	milhares	de	perfis	que	potencializa	as	

oportunidades	 de	 encontrar	 alguém	 com	 o	 mesmo	 espírito,	 por	 outro,	 a	 competição	

velada	 e	 o	 consumo	 voyeurista	 de	 superfície	 gera	mais	 frustração	 do	 que	 gratificação”	

(p.24).		

	 Nesta	 dinâmica	 de	 preocupação	 em	 encontrar	 a	 pessoa	 perfeita	 com	 a	 vida	

perfeita	em	aplicações	de	encontros	e	redes	sociais	 incorre-se	o	risco	de	cair	em	adição	

em	 virtude	 da	 sua	 utilização	 excessiva.	 Zhao	 (2021)	 alerta	 que	 a	 utilização	meramente	

lúdica	das	 redes	 sociais	e	outras	plataformas	digitais	pode	causar	adição	e	 impactar	de	

forma	negativa	o	bem	estar	emocional	dos	indivíduos.		

	

	 O	 uso	 de	 aplicações	 digitais	 para	 entretenimento	 tem	 maior	 probabilidade	 de	

	 causar		dependência	e	o	uso	 social	 é	útil	 para	aumentar	o	bem	estar	 subjectivo.	

	 Além	disso,		 confirma-se	que	a	adição	às	 redes	 sociais	 tem	um	efeito	negativo	

	 no	bem-estar		subjectivo.	 [...]	 sendo	fundamental	que	escolas	e	 famílias	prestem	
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	 atenção	à	maneira	como	os	jovens	utilizam	as	redes	sociais	afim	de	evitar	o	vicio	

	 (p.6).		

	

	 Aydin	 et	 al	 (2021)	 referem	 que	 “a	 crescente	 utilização	 de	 tecnologia	 e	 suas	

ferramentas	 como	 a	 internet,	 redes	 sociais,	 ‘smartphones’	 e	 jogos	 digitais	 no	 dia-a-dia	

podem	causar	adição	e	potencialmente	resultar	em	depressão”	(pag.2).	

	 Macit	&	Güngör	(2018)	enfatizam	que	a	dopamina,	por	ser	a	hormona	do	prazer	e	

da	 recompensa,	 exerce	 funções	 determinantes	 nos	 processos	 de	 aprendizagem,	

movimento	 e	 concentração,	 porém,	 a	 sua	 hiperestimulação	 conduz	 ao	 vicio.	Durante	 a	

utilização	 de	 	 plataformas	 digitais	 sociais,	 onde	 se	 incluem	 as	 aplicações	 móveis	 de	

encontros,	 a	 dopamina	 será	 constantemente	 estimulada,	 levando	 a	 que	 os	 utilizadores	

permaneçam	sob	o	efeito	do	 “talvez	mágico”	 termo	utilizado	por	Robert	 Sapolsky	para	

definir	 a	 incerteza	 que	 se	 vive	 nas	 redes	 e	 a	 constante	 busca	 por	 novos	 estímulos	 e	

notificações	de	gratificação	imediata.	Desta	forma,	Sussman	(2010)	explica	que	no	início	

de	cada	relacionamento	ocorre	uma	ativação	na	área	dorsal	do	córtex	cingulado	anterior,	

núcleo	 caudado	 e	 ínsula	 em	 conjunto	 com	 altos	 níveis	 de	 produção	 de	 dopamina	 e	

norepinefrina	(motivação	e	euforia).	Mas	também,	níveis	aumentados	de	oxitocina	para	

que	 se	 estabeleça	 a	 vinculação	 entre	 parceiros	 e	 diminuição	 de	 serotonina	 para	 que	 o	

foco	em	somente	um	parceiro	sexual	seja	consistente	(p.35).		

	 Contudo,	nos	casos	de	adição	amorosa	não	só	os	parceiros	saltarão	de	relação	em	

relação	por	estarem	aditivos	ao	cocktail	hormonal	próprio	da	fase	da	paixão,	como	este	

comportamento	 é	 exacerbado	 por	 outras	 questões	 que	 não	 neurobiológicas	 como	 é	 o	

caso	 da	 vinculação,	 influência	 das	 redes	 sociais	 e	 plataformas	 móveis	 de	 dating	 que	

facilitam	a	fantasia	e	exploração	de	conexões	incertas	ou	fora	de	alcance	(Sussman,	2010,	

p.36).		

	

	 Sobre	 a	 adição	 amorosa	 e	 questões	 não	 neurobiológicas,	 Mesquita	 (Anexo	 II)	

explicita	que,	tal	como	Steve	Sussman,	nem	tudo	é	químico	ou	cerebral.	Reconhecendo,	

no	 entanto,	 	 que	 a	 internet	 e	 os	 telemóveis	 ajudam	 a	 perpetuar	 comportamentos	

aditivos,	de	fuga	a	responsabilidades	e	à	fragilidade	das	relações	intimas.	
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	 [...]	 Aquilo	 que	 vejo	 do	 pessoal	 mais	 novo	 é	 que	 existe	 cada	 vez	 mais	 a	

	 dificuldade	 em	 expressar	 as	 emoções,	 os	 afectos,	 o	 que	 está	 muito	 ligado	 às	

	 questões	das	redes	sociais,		 da	 internet,	 dos	 jogos,	 havendo	 pouco	 tempo	 para	

	 brincar	na	rua	enquanto	são	mais		 novos.	 [...]	 Estas	 pessoas	 que	 são	 muito	

	 presas	 às	 tecnologias	 têm	 dificuldade	 em	 estabelecer	 uma	 relação	 amorosa	 ou	

	 um	vínculo	emocional	com	alguém,	e	sempre	que		 existe	 uma	 dificuldade	

	 refugiam-se	novamente	nestas	realidades.		

	

	 Reforça-se	 a	 ideia	 da	 importância	 do	 auto-conhecimento	 e	 também	 de	 que	 a	

volatilidade	 dos	 relacionamentos	 afectivos,	 mesmo	 em	 contexto	 online,	 está	

directamente	 depende	 de	 inúmeros	 factores	 que	 se	 estendem	 ao	 longo	 de	 uma	 linha	

temporal	de	vida	do	individuo.	Evidenciando-se	também	que,	ainda	de	forma	camuflada,	

existe	uma	necessidade	de	buscar	a	certeza	na	incerteza	através	da	constante	novidade	

que	 se	 afigura	 viciante.	 Utilizando	 palavras	 de	 Bauman	 (2005),	 “a	 segurança	 sem	

liberdade	 equivale	 a	 cativeiro,	 e	 a	 liberdade	 sem	 segurança	 instila	 incerteza	 crónica	 e	

ameaça	colapso	nervoso”	(p.21).		

	

5.3.5	A	toxicidade	nas	redes	e	a	saúde	mental	

	

	 As	 potencialidades	 associadas	 às	 novas	 tecnologias	 são	 inegáveis,	 contudo,	

trouxeram	 desafios	 à	 forma	 como	 comunicamos,	 acedemos	 à	 informação	 e	

estabelecemos	laços	afectivos.	Como	refere	Hobbs,	Owen	&	Gerber	(2017)	as	aplicações	

móveis	 trouxeram	 consigo	 a	 novidade	 de	 conhecer	 potenciais	 parceiros	 românticos	 à	

distância	de	um	clique	e	com	inexistência	de	barreiras	geográficas.	Se	por	um	lado	parece	

evidente	que	temos	a	possibilidade	de	conhecer	pessoas	de	diversos	pontos	do	globo	e	

com	 elas	 estabelecer	 laços	 íntimos,	 várias	 investigações	 têm	 demonstrado	 a	 evidente	

proliferação	 de	 comportamentos	 tóxicos	 com	 real	 impacto	 na	 saúde	 mental	 dos	

indivíduos.	Entre	os	ditos	comportamentos	tóxicos	que	ocorrem	nas	plataformas	digitais	

podemos	 indicar	a	objectificação	do	corpo,	 tanto	 feminino	como	masculino,	através	de	
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manipulação	 e	 edição	 de	 imagens	 com	 o	 intuito	 de	 obter	 popularidade	 e	 admiração	

(Freyth	&	Batinic,	2021).	Uma	aparente	atmosfera	de	 liberdade	do	Self	e	valorização	do	

narcisismo	 (Durvasula,	 2015)	 através	 da	 mercantilização	 de	 corpos	 e	 faces	 que	 para	

Bauman	 (2003)	 não	 mais	 são	 que	 “os	 objectos	 “socialmente	 úteis”	 oferecidos	 para	 a	

descarga	sexual”	e	que	“não	mais	precisam	de	estar	disfarçados	como	“causas	culturais”;	

eles	 desfilam,	 com	 grande	 orgulho	 e	 acima	 de	 tudo	 com	 grande	 proveito,	 a	 sua	

sexualidade	endémica	ou	artifical”	(p.57).		

	 A	 emergência	 do	 ghosting	 e	 breadcrumbing	 (Navarro	 et	 al,	 2020)	 	 como	

estratégias	 de	 separação	 ou	 de	manter	 os	 indivíduos	 presos	 a	 uma	 pseudo-relação	 de	

mera	conveniência,	alimentando	ao	mesmo	tempo	o	ego	e	a	frágil	auto-estima	dos	que	

praticam	estas	tácticas	de	manipulação	emocional.	E,	infelizmente,	consequentemente	a	

crescente	normalização	de	tais	actos	que	trazem	potenciais	perigos	para	a	saúde	mental	

daqueles	que	são	alvo	da	inconstância	emocional	e	de	personalidade	alheia.		

	 O	 sexólogo	 Fernando	Mesquita	 no	 decurso	 da	 entrevista	 alerta	 para	 os	 perigos	

inerentes	de	uma	má	utilização	das	plataformas	digitais	e	da	importância	de	não	idealizar	

o	 outro	 de	 forma	 a	 minimizar	 potenciais	 riscos	 e	 abusos	 que	 podem	 deixar	 feridas	

emocionais	profundas.		

	 Relativamente	ao	Ghosting	Mesquita	(Anexo	II)	alerta	que	o	comportamento	é	de	

extrema	violência	psicológica	e	explica	que	é	necessário	responsabilizar	os	autores	de	tais	

atos.	

	 Embora,	 por	 vezes,	 existam	 pessoas	 que	 desaparecem	 da	 nossa	 vida	 sem	 dar	

	 qualquer	 tipo	 de	 justificação.	 É	muito	mais	 fácil,	 sem	dúvida,	 te	 refugiares	 num	

	 computador,		 bloquear	 alguém	 com	 quem	 só	 tiveste	 dois	 encontros,	 do	 que	

	 bloquear	 alguém	 com	 quem	 já	 tiveste	 uma	 vida	 e	 de	 repente	 sair	 de	 casa	 sem	

	 qualquer	tipo	de	justificação.		Acho	que	o	que		ainda	está	a	faltar	é	estas	pessoas	

	 serem	responsabilizadas	pelas	consequências	que	isto	tem	nos	outros.	Pensamos	

	 muito	 na	 questão	 do	 bullying	 e	 da	 violência	 física,	 mas	 o	 Ghosting	 e	 o	

	 breadcrumbing	também	é	uma	forma	de	violência.		

	 Sobre	o	impacto	na	saúde	mental	do	Ghosting,	Mesquita	dá	o	seguinte	exemplo	
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	 Os	casos	que	aqui	tenho,	muitas	das	vezes,	são	de	pessoas	que	ficam	deprimidas	

	 apanhadas	neste	tipo	de	situações	e	que	ficam	sem	respostas.	Ao	mesmo		tempo	

	 que	 estão	 sem	 respostas	 questionam-se	 se	 a	 pessoa	 que	 os	 deixou	 irá	 voltar.	

	 Ficam	ali	presas.	A	própria		vida	fica	ali	presa	porque	como	não	têm	respostas,	não	

	 vão	procurar	outras	pessoas.	[...]	Ficam	com	interrogações	do	tipo	“onde	é	que	eu	

	 falhei?”,	“Que	mal	é	que	eu	lhe	fiz?”,	“Porque	é	que	a	pessoa	me	deixou?.	Ou	seja	

	 ficam	 sem	 respostas	 e	 completamente	 perdidas	 num	 emaranhado	 de	

	 perguntas	 que	 são	 uma	 facada	 enorme	 na	 auto-estima	 de	 qualquer	 pessoa.	

	 (Anexo	II)		

	

	 Para	 Timmerman,	 Hermans	 &	 Opree	 (2020),	 o	 Ghosting	 evidentemente	 tem	

consequências	 para	 auto-estima	 dos	 utilizadores,	 assim	 como,	 a	 sucessiva	 exposição	 à	

rejeição	pode	conduzir	a	estados	depressivos	e	a	uma	dificuldade	de	seguir	com	a	vida	em	

frente	 pela	 falta	 de	 respostas.	 Denotam	 também	 a	 importância	 desta	 situação	 ser	

devidamente	tratada	em	sede	de	terapia	para	evitar	que	as	vitimas	se	culpem,	e	porque	

“os	 terapeutas	 podem	 ajudar	 os	 seus	 clientes	 a	 entender	 que	 comunicar	 através	 de	

tecnologia	favorece	o	ghosting	e	assim	é	que	deve	ser	racionalizada	a	experiência”	(p.16).	

Porém,	 será	 também	 importante	 dar	 a	 conhecer	 que	 segundo	os	mesmos	 autores,	 em	

alguns	 casos	o	ghosting	 é	utilizado	 como	estratégia	de	proteção	pelo	próprio	 individuo	

que	o	pratica.	

	 Numa	esfera	não	muito	diferente	o	Breadcrumbing	é	definido	por	Rodriguez-Gacia	

et	al	(2020)	como	um	fenómeno	onde	decorrem	ciclos	de	comunicação	esporádicos	sem	

compromisso,	mas	 com	significado	 suficiente	para	manter	 cativo	o	 interesse	da	pessoa	

alvo.	 Trata-se	 de	 uma	 forma	 de	 manipulação	 emocional	 que	 em	 última	 instância	

impossibilita	a	recuperação	de	um	término	de	relação	ou	procura	de	novas	possibilidades	

amorosas.		

	 De	 acordo	 com	 Fernando	 Mesquita	 o	 Ghosting	 e	 o	 Breadcrumbing	 em	 muitos	

casos	estão	associados	 já	que	alguns	 indivíduos	 “num	momento	desaparecem	e	depois	

passado	 dois	 ou	 três	 meses	 voltam	 a	 aparecer,	 dão	 algumas	 ilusões,	 voltam	 a	

desaparecer.	Criando	uma	enorme	instabilidade	nas	vitimas”.			
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	 Rodriguez-Garcia	et	al	 (2020)	explicam	que	 tanto	Ghosting	e	Breadcrumbing	 são	

formas	 de	 evitar	 lidar	 com	 sentimentos	 desconfortáveis	 ou	 de	 comprometimento	

absoluto	 numa	 relação.	 Por	 outro	 lado	 a	 perpetuação	 de	 breadcrumbing	 pode	 levar,	

como	já	evidenciado,	à	impossibilidade	de	estabelecimento	de	um	relacionamento	íntimo	

sadio.	Os	mesmos	autores	também	reconhecem	que	as	redes	sociais	podem,	no	entanto,	

fornecer	 informação	valiosa	 sobre	a	 forma	como	os	 indivíduos	estabelecem,	mantêm	e	

terminam	os	relacionamentos.		Evidenciando	também	a	importância	de	educar	os	jovens	

e	famílias	para	os	prós	e	contras	do	namoro	digital.		

	

	 Adolescentes	 que	 experienciam	 relações	 abusivas	 na	 adolescência	 tendem	 a	

	 carregar	padrões	doentios	de	abuso	para	relações	futuras.	Envolvê-los	na	análise	

	 dos	 benefícios	 e	 perigos	 das	 redes	 sociais	 pode	 ser	 fundamental	 para	 o	

	 desenvolvimento	 saudável	 dos	 adolescentes	 na	 era	 da	 tecnologia.	 [...]	 precisam	

	 ser	encorajados	 	e	apoiados	para	contar	a	outros	alunos	e	adultos	os	problemas	

	 que	testemunham	nas	redes	sociais		para	 evitar	 que	 se	 transformem	 em	

	 complicações	mais	sérias	(Rodriguez-Garcia	et	al.,	2020,	p.9).	

	

	 Actualmente,	 outro	 tema	 que	 tem	 sido	 largamente	 debatido	 no	 seio	 social	 e	

comunidade	de	 investigação	é	o	narcisismo	e	seu	 impacto	no	bem	estar	emocional	nas	

vitimas	deste	tipo	de	abuso.	Como	apresenta	Durvasula	(2015)	o	narcisismo	além	de	ser	

considerado	 uma	 das	 principais	 epidemias	 do	 século	 XXI,	 é	 celebrado	 pela	 cultura	

ocidental,	que	por	sua	vez,	se	transformou	numa	cultura	ilusionista	reflectida	através	de	

aplicações	 móveis	 de	 encontros,	 selfies,	 culto	 do	 corpo	 e	 programas	 televisivos	 de	

namoro	que	têm	como	principal	objectivo	acelerar	os	processos	de	criação	de	intimidade	

transformando	os	relacionamentos	humanos	em	marcas,	espectáculos	e	posturas	(p.33).		

	

	 Sobre	 o	 narcisismo	 Fernando	 Mesquita	 questiona	 se	 os	 indivíduos	 têm	 real	

consciência	 das	 alterações	que	efectuam	nas	 fotografias	 que	publicam	nas	plataformas	

digitais	e	se	reconhecem	que	a	fotografia,	na	realidade,	não	corresponde	à	sua	verdadeira	

identidade.		
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	 A	 questão	 do	 narcisismo,	 e	 ainda	 há	 pouco	 tempo	 saiu	 um	 estudo	 sobre	 o		

	 Facebook	e	Instagram	terem	conhecimentos	das	consequências	que	o	seu	uso	tem	

	 nos	 jovens,	 vários	 estudos	 indicam	 quantos	 filtros	 uma	 pessoa	 coloca	 antes	 de	

	 publicar	uma		 fotografia.	 Ou	 seja,	 têm	 uma	 necessidade	 constante	 de	 receber	

	 mensagens	a	dizer	que	estão	bonitos	alimentando		 assim	 o	 ego.	 Contudo,	

	 são	reconhecidos	por	algo	que	não		 é	 real	 e	 o	 narcisismo	 alimenta-se	 disso,	 da	

	 necessidade	 de	 admiração	 constante,	 dos	 “gostos”	 que	 se	 conquistam,	 dos	

	 seguidores.	 Mas,	 e	 embora	 possa	 parecer	 paradoxal,	 quanto	 maior	 for	 a	

	 necessidade	 de	 validação	 externa	 	 e	 quanto	 mais	 tendemos	 a	 exibir	

	 comportamentos	narcísicos,	menor	é	a	auto-estima	(Mesquita,	Anexo	II)	

	

	 Aqui	 vamos	 ao	 encontro	 de	 Durvasula	 (2015)	 quando	 esta	 afirma	 que	 a	

“tecnologia	 parece	 incentivar	 o	 narcisismo,	 oferecendo	 reforço	 constante	 à	 busca	 de	

validação	 e	 uma	 dieta	 constante	 de	 admiração”	 (p.30).	 Acrescentando	 	 que	 os	

dispositivos	móveis,	redes	sociais	e	a	crónica	necessidade	de	partilhar	o	que	se	passa	no	

dia	a	dia	constitui	uma	forma	eficaz	de	regular	a	 importância	do	self.	O	narcisismo	sub-

clinico,	 assim	 como	 o	 clínico,	 é	 caracterizado	 pela	 falta	 de	 empatia,	 sentimentos	 de	

grandiosidade,	 superficialidade,	 necessidade	 crónica	 de	 validação.	 Podendo	 estar	

incluídos	 outros	 padrões	 comportamentais	 como	 a	 necessidade	 de	 mentir,	 paranóia,	

manipulação,	inveja,	exploração	interpessoal,	entre	outros	(Balaji	&	Balasundaram,	2014;	

Durvasula,	2015).		

	 Ainda	 sobre	o	narcisismo	Fernando	Mesquita	alerta	 sobre	a	 importância	de	não	

utilizar	 as	 plataformas	 digitais	 como	 supermercados	 amorosos	 de	 forma	 a	 não	 atrair	

possíveis	parceiros	tóxicos.	

	

	 Na	questão	de	ir	ao	supermercado,	muito	frequentemente,	sobretudo	naquilo	que	

	 verifico,	 as	mulheres	 em	determinada	 altura	 têm	o	desejo	de	 serem	mães,	mas	

	 não	 têm	 parceiro	 fixo.	 Depois	 com	 o	 desespero	 de	 virem	 a	 ser	 mães	 e	 com	 o	

	 desespero	de	terem		 uma	relação,	acabam	por	aceitar	a	primeira	pessoa	que	lhes	
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	 surge.	Depois,	há	indivíduos		 que	 estão	 atentos	 a	 estes	 sinais,	 os	 quais	 descrevo	

	 no	meu	livro	Deuses	Caídos,	e	percebem	que	estão	perante	uma	possível		vitima.	E	

	 estamos	a	falar	de	pessoas	que	são		 manipuladores,	 narcísicas.	 Conheço	 muitas	

	 relações	com	esta	dinâmica,	onde	a		vulnerabilidade	 dá	 azo	 a	 ‘caçadas’	

	 (Mesquita,	Anexo	II).		

	

	 Sobre	as	selfies	e	como	estas	se	correlacionam	com	o	narcisismo,	Mesquita	refere	

que	seria	importante	explorar	até	que	ponto	os	sujeitos	têm	noção	de	que	as	fotografias	

que	publicam	muitas	das	vezes	não	correspondem	à	realidade,	 influenciando	também	a	

escolha	de	parceiros.		

	

	 A	questão	dos	filtros	e	das	selfies	faz-me	lembrar	aquelas	pessoas	que	são	viciadas	

	 em	 pornografia	 e	 que	 estão	 focadas	 em	 um	 determinado	 tipo	 de	 corpo	 e	

	 comportamento.	 E	 depois	 dificilmente	 conseguem	encontrar	 esse	 tipo	 de	 corpo	

	 ou	 de	 comportamento	 no	 dia-a-dia.	 Costumo	 dizer	 que	 aquelas	 pessoas	 são	

	 profissionais	e	foram	escolhidas	por		algum	motivo	 e	 que	 não	 é	 por	 serem	 bons	

	 actores.	E	os	filtros	acaba	por	ser	a	mesma		 coisa.	Porque	estamos	a	colocar	uma	

	 série	 de	 filtros	 que	 não	 correspondem	 a	 uma	 imagem	 real,	 que	 nós	 ficam	 a	

	 acreditar	que	é.	A	minha	questão	é,	será	que	estas	pessoas	têm	noção	de		que	

	 aquela	 imagem	 não	 são	 elas	 realmente?	 Têm	 consciência	 de	 que	 os	 gostos	

	 que	 recebem	 é	 da	 imagem	 idealizada?	 Como	 é	 que	 isso	 as	 faz	 sentir?	 Há	 um	

	 comportamento	narcísico	nesta	situação	se	observarmos	com	atenção,	alicerçado	

	 em	 baixa	 auto-estima	 e	 necessidade	 de	 validação	 externa.	 São	 estas	 questões	

	 que	pretendo		explorar,	porque	acredito	que	terão	consequências	também	a	nível	

	 da	saúde	mental	(Mesquita,	Anexo	II).	

	

	 Neste	 leque	de	comportamentos	tóxicos	que	notoriamente	trarão	 impacto	à	sua	

mental	 dos	 indivíduos	 alvo,	 como	 já	 referenciado	 por	 Rodriguez-Garcia	 et	 al	 (2020)	 e	

Timmerman,	Hermans	&	Opree	 (2020).	É	essencial	que	a	comunidade	especializada	em	

saúde	mental	ajude	as	vitimas	dando-lhes	 ferramentas	e	uma	nova	perspectiva	sobre	a	
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situação	para	que,	desta	forma,	possam	seguir	em	frente	sem	ressentimentos	e	entregar-

se	de	forma	sincera	a	uma	nova	relação.	Fernando	Mesquita	indicou	a	terapia	de	EMDR	e	

o	 Mindfulness	 como	 possíveis	 soluções	 para	 tratamento	 de	 traumas	 e	 quadros	

depressivos	advindos	das	dinâmicas	explanadas.	No	entanto,	 reforça	a	 importância	dos	

indivíduos	 antes	 de	 qualquer	 tipo	 de	 uso	 de	 aplicações	 de	 encontros	 e	 outras	 redes	

sociais	 para	 procurar	 o	 amor,	 entenderem	 se	 de	 facto	 estão	 aptos	 e	 preparados	 para	

estabelecer	um	relacionamento	amoroso.		

	

Capitulo	VI		

	

6.	Conclusão	

	

	 É	unânime	que	se	assiste	na	actualidade	a	um	crescente	envolvimento	e	adesão	à	

utilização	de	aplicações	de	encontros	digitais	para	começar	uma	relação	amorosa,	onde,	

uma	 das	 principais	 razões	 apontadas	 para	 tal	 não	 acontecer	 de	 modo	 orgânico	 no	

universo	offline	é	a	falta	de	tempo.		Os	media,	as	redes	sociais,	e	de	uma	forma	geral	toda	

a	tecnologia	digital,	fazem	parte	de	nós	e	das	nossas	vivências,	pelo	que	é	quase	de	todo	

impossível	conceber	uma	vida	que	não	seja	mediada.	

	 Bauman	 (2003),	 considera	 que	 os	 laços	 afectivos	 frágeis	 são	 fruto	 de	 uma	

sociedade	 capitalista	 desprovida	 de	 sentimentos	 onde	 os	 indivíduos	 são	 colocados	 à	

prova	constantemente	e	considerados	mercadorias	que	devem	ser	transaccionadas	sem	

qualquer	tipo	de	“apego”.	Lacunas	afectivas	e	sociais	que	deixam	marcas,	reproduzindo-

se	em	características	de	personalidade	individualistas	e	narcisistas.			

	 A	partir	do	 relato	do	entrevistado	e	análise	de	perfis	na	plataforma	OkCupid	 foi	

possível	 identificar	 as	 seguintes	 pistas	 relativas	 aos	 principais	 factores	 que	 originam	 a	

concepção	do	amor	 liquido,	mas	 também,	 ao	porquê	de	não	 ser	plausível	 olhar	para	 a	

consequência	(utilização	das	aplicações	digitais),	sem	compreender	primeiramente	a	raiz	

do	problema.	Os	principais	factores	identificados	são:	o	desrespeito	pela	necessidade	de	

espaço	e	tempo	para	a	construção	do	amor;	o	contexto	social	e	familiar	 	de	origem	dos	

indivíduos;	 as	 interpretações	 pouco	 claras	 sobre	 intimidade;	 características	 de	
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personalidade	dos	sujeitos	e	vinculação	de	cada	um;	sentimento	de	impunidade	quando	o	

assunto	é	comportamento	 tóxico	nas	 redes;	a	necessidade	de	educar	correctamente	os	

indivíduos	 para	 o	 convívio	 adequado	 em	 ambientes	 virtuais	 e	 sociedade.	 A	

mercantilização	 do	 self	 através	 de	 descrições	 e	 fotografias	 que	 têm	 como	 objectivo	

angariar	possíveis	parceiros	sexuais	com	quem	se	possa	estabelecer	um	vinculo	amoroso.	

	 Com	o	resultado	da	entrevista	ficou	perceptível	a	importância	do	significado	que	

se	 atribui	 à	 utilização	 das	 redes	 sociais	 e	 aplicações	 de	 encontros,	 mas	 também,	 a	

necessidade	de	construção	de	consciência	colectiva	para	o	entendimento	da	existência	do	

abuso	psicológico	e	emocional	como	real	e	perigoso	em	espaços	virtuais.		

	 Como	 refere	 Bauman	 (2003)	 na	 modernidade	 liquida	 a	 genuína	 convivência	

humana	 é	 castigada	 pela	 frenética	 necessidade	 do	 movimento	 diário	 onde	 a	

superficialidade	 suga	 toda	 a	 atenção	 do	 sujeito.	 Resultado	 disso,	 e	 obtido	 através	 da	

entrevista,	 é	 crescente	 o	 número	 de	 pessoas	 vitimas	 de	 comportamentos	 tóxicos	 e	

fraudulentos,	 fruto	 de	 uma	 cultura	 do	 lixo,	 onde	 aquilo	 que	 não	mais	 serve,	 deve	 ser	

descartado	de	imediato	sem	olhar	para	trás.	Mas	também	a	possível	inexistência	de	bases	

familiares	 que	na	 vida	 adulta	 proporcionam	experiências	 pouco	positivas	 de	 interacção	

com	o	outro.		

	 Apesar	 de	 todas	 as	 potencialidades,	 a	 tecnologia	 digital	 permitiu	que	 indivíduos	

com	características	de	personalidade	ditas	tóxicas,	a	partir	da	comodidade	e	anonimato	

de	suas	casas,	tivessem	acesso	a	um	número	vasto	de	possíveis	vítimas	sem	que	para	isso	

exista	um	real	controlo	ou	forma	eficaz	de	 identificar	tais	situações.	 Importante	será	de	

realçar	 que	 as	 consequências,	 na	 grande	 maioria,	 poderão	 traduzir-se	 em	 estados	

profundos	de	depressão,	isolamento	social	e	em	último	caso	suicídio.		

	 Parece-nos	 importante	 ressaltar	que	na	modernidade	os	 indivíduos	ao	 tentarem	

construir	 as	 suas	 próprias	 identidades	 tendo	 por	 base	 aquilo	 que	 uma	 cultura	 de	

consumismo	lhes	tenta	ou	consegue	vender,	correm	o	risco	de	não	perceber	os	sinais	de	

perigo	 escamoteados	 em	perfis	 pessoais	 online	meticulosamente	 construídos	 tanto	 em	

plataformas	de	online	dating	ou	redes	sociais.	Neste	âmbito	o	Okcupid	constitui-se	para	

nós	como	principal	exemplo	dessas	mesmas	deturpações	de	realidade,	pese	embora	que	
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estudos	 recentes	 indiquem	 que	 o	 Instagram	 é	 actualmente	 a	 plataforma	 dos		

relacionamentos	intimos	2.0	(Jin	et	al.,	2019).	

	 Bauman	ao	abordar	a	questão	do	amor	liquido	junta	dois	conceitos	fundamentais	

para	 a	 correcta	 interpretação	 da	 sua	 obra:	 a	 necessidade	 de	 adaptação	 e	 o	 desejo	

consumista.	 A	 urgência	 da	 adaptação	 e	 a	 exigência	 de	 consumir	 não	 encontra	

consonância	 real	 com	 a	 constituição	 do	 cérebro	 humano	 e	 como	 este	 processa	 a	

informação.	Tendo	ficado	evidente	que	a	sua	exposição	constante	a	estímulos	conduz	à	

adição,	e	adição	por	sua	vez	é	um	problema	e	não	um	benefício.		

	 Por	último,	se	pensarmos	na	análise	social	sugerida	por	Bauman	e	tendo	em	conta	

a	 entrevista	 e	 análise	 de	 perfis,	 verificamos	 que	 o	 Narcisismo	 está	 evidentemente	

presente	 nos	 ambientes	 digitais,	 evocando	 a	 necessidade	 de	 literacia	 emocional	 e	

consciência	de	que	nem	tudo	pode	ou	deve	ser	partilhado	no	espaço	online.		

	 Sobre	a	análise	dos	perfis	ficou	evidente	a	preocupação	extrema	com	a	aparência	

e	com	as	descrições	efectuadas	nos	perfis	dos	utilizadores	do	OkCupid.	Mas,	denotamos	

que	apesar	de	todos	os	esforços	envolvidos	nesta	construção	do	self	online	que	se	revela	

perfeccionista,	os	utilizadores	têm	dificuldade	em	efectivamente	encontrar	conexões	com	

significado	 que	 lhes	 permita	 sair	 da	 aplicação.	Gostaríamos	 também	de	 evidenciar	 que	

estes	perfis	 para	 a	 sua	 construção,	 sobretudo	os	perfis	 norte	 americanos,	 podem	 ter	 a	

intervenção	de	um	profissional	de	coaching	em	relacionamentos	como	refere	Lardellier	

(2015).		

	 Com	base	nas	pistas	de	análise	adquiridas	através	da	entrevista	e	análise	de	perfis,	

é	então	possível	responder	à	questão	de	investigação	sobre	de	que	forma	a	utilização	de	

aplicações	de	encontros	e	redes	sociais	fragilizaram	a	forma	de	nos	relacionarmos	com	o	

outro.	 Em	 primeiro	 lugar,	 conclui-se	 que	 efectivamente	 existe	 uma	 alteração	 na	 forma	

como	os	 sujeitos	 se	 relacionam	em	espaços	virtuais	e	que	os	 seus	 comportamentos	ou	

estados	 emocionais	 são	 facilmente	 alterados	 pelos	 estímulos	 provenientes	 destes	

espaços.	Nomeadamente,	a	falta	de	foco,	a	adição,	a	descartabilidade	e	distanciamento	

sem	justificativa	aparente	de	outras	pessoas.	Foi	possível	identificar	que	a	utilização	das	

aplicações	 de	 encontros	 pode	 ocorrer	 como	mero	 entretenimento,	 através	 de	 algumas	
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descrições	 que	 encontrámos.	 Ou	 por	 proporcionar	 acesso	 fácil	 a	 possíveis	 relações	

sexuais	sem	compromisso	ou	consequências,	comummente	chamadas	de	hookup.		

	 Relativamente	ao	amor	e	paixão,	além	de	serem	estados	de	emoção	distintos,	o	

primeiro	 requer	 tempo	 para	 o	 seu	 desenvolvimento	 e	 comporta	 palavras	 como	 agir;	

motivar;	aceitar	e	respeito.	Enquanto	que	o	segundo	é	uma	fase	automática	da	vivência	a	

dois,	 existindo,	 inclusivamente,	 pessoas	 que	 se	 tornam	 aditivas	 ao	 cocktail	 hormonal	

proporcionado	por	este.	Assim,	 intuimos	que	o	automatismo	da	paixão	é	o	alimento	da	

modernidade	liquida	debatida	por	Bauman	e	o	amor	um	mal	necessário	a	ser	extinto	por	

significar	solidez,	que	requer	trabalho	e	investimento	dentro	de	uma	cultura	onde	exige-

se	efemeridade.	

	 Sobre	o	estado	emocional	dos	indivíduos,	a	apatia	e	falta	de	motivação	real	para	

as	 relações,	 segundo	 o	 entrevistado,	 parece	 ser	 uma	 causa	 do	 aparente	 facilitismo	

proporcionado	 pela	 utilização	 de	 smartphones,	 mostrando	 ser	 essencial	 ter	 em	

consideração	 que	 o	 cérebro	 está	 preparado,	 por	 questões	 de	 sobrevivência,	 para	

despender	o	mínimo	de	energia	possível	na	realização	de	cada	tarefa	tendo,	ao	mesmo	

tempo,	 propensão	 para	 a	 procrastinação	 ou	 preferência	 por	 seguir	 atalhos.	 O	 que	 nos	

conduz	à	analise	que	realizamos	dos	perfis,	onde	apesar	de	toda	a	beleza	e	 informação	

disponível	os	 indivíduos	estão	inseridos	num	ambiente	de	alta	competição	onde	têm	de	

vender	o	seu	Self	a	um	possível	comprador.	Porém,	tendo	em	conta	que	o	julgamento	de	

carácter	 acontece	 num	 curto	 espaço	 de	 tempo,	 possivelmente	 grande	 parte	 da	

informação	escrita	não	é	lida	pelos	utilizadores,	apenas	as	fotografias	são	avaliadas.		

	 	Quanto	 à	 importância	 da	 vinculação	 e	 o	 uso	 da	 tecnologia,	 ficou	 demonstrado	

que	 a	 relação	 com	 os	 nossos	 cuidadores	 primários	 determina	 o	 nosso	 crescimento	 e	

capacidade	de	lidar	com	as	nossas	emoções	e	alheias.	Mais	ficou	referido	que	o	expor	o	

sujeito	desde	tenra	idade	à	internet,	 jogos	online	e	redes	sociais,	com	ausência	total	ou	

parcial	 de	 vivência	 da	 brincadeira	 e	 diálogo	 em	 contexto	 real,	 conduz	 à	 dificuldade	

relacional	 na	 idade	 adulta	 em	 que	 a	 tecnologia	 é	 o	 refúgio	 ao	 mínimo	 indicio	 de	

problema.	O	que,	por	sua	vez,	afigura-se	como	uma	das	possíveis	razões	ou	explicações	

para	 os	 indivíduos	 permanecerem	 durante	 tanto	 tempo	 nas	 aplicações	 moveis	 de	

namoro.		
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	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 toxicidade	 encontrada	 nas	 redes,	 	 nomeadamente	

fenómenos	 de	 Ghosting;	 Breadcrumbing;	 Gaslighting	 e	 Narcisismo,	 através	 do	

entrevistado	 demonstrou-se	 que	 o	 acto	 de	 aparecer	 e	 desaparecer	 cria	 instabilidade	

emocional	nas	vítimas	ao	ponto	destas	não	terem	capacidade	de	seguir	em	frente	com	a	

vida	 ou	 de	 simplesmente	 ignorar	 o	 que	 aconteceu.	 Evidenciando	 também,	 que	 o	

Narcisismo,	ao	contrário	daquilo	que	o	senso	comum	nos	ensina,	não	é	fruto	de	alta	auto-

estima,	mas	exactamente	o	 contrário.	A	 constante	busca	por	 validação	própria	de	uma	

sociedade	de	consumidores,	onde	há	o	desejo	de	ser	“influencer”	destrói,	na	realidade,	a	

essência	do	ser	humano	e	a	sua	capacidade	de	criar	empatia	com	o	outro.		

	 A	tendência	é	que	muito	embora	a	tecnologia	não	tenha	“culpa”	na	forma	como	

os	indivíduos	a	utilizam,	ambos	se	influenciam	mutuamente.	Por	outras	palavras,	o	design	

ou	arquitectura	de	redes	sociais	e	aplicações	de	encontro	exacerbam	ou	potencializam	a	

proliferação	de	comportamentos	inaceitáveis	socialmente,	enquanto	que	a	sua	utilização	

em	 massa	 permite	 a	 continuação	 da	 inaceitabilidade	 e	 normalização	 de	 toxicidade.	 A	

titulo	de	exemplo,	podemos	evidenciar	ser	exigido	que	imagens	artísticas	publicadas	em	

redes	sociais	não	apresentem	cariz	sexual,	porém	a	propagação	de	comentários	de	ódio,	

como	referido	pelo	entrevistado,	não	tem	qualquer	tipo	de	consequência	ou	objecção.		

	 Parece-nos,	 assim,	 ser	 fundamental	 a	 realização	 de	 um	 espaço	 de	 investigação	

que	 permita	 explorar	 a	 temática	 aqui	 retratada	 de	 forma	 mais	 alargada	 no	 futuro,	

aumentando	 o	 leque	 de	 especialistas	 a	 entrevistar	 para	 que	 se	 possa	 intervir	 com	

resultados	de	curto,	médio	e	longo	prazo.	

	 Em	suma,	embora	a	utilização	da	tecnologia	digital	possa	variar	de	acordo	com	a	

idade,	 se	 queremos	 evoluir	 peremptoriamente	 como	 sociedade	 é	 fundamental,	 e	

urgente,	a	 introdução	do	ensino	da	 inteligência	emocional	nos	currículos	escolares	para	

que	todos	possam	desenvolver	competências	comunicativas	e	relacionais	com	vista	à	real	

harmonia	social,	relacional	e	dos	afectos,	com	desenvolvimento	de	produtos	multimédia	

que	eduquem	emocionalmente	os	indivíduos.		
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6.1	A	importância	da	educação	para	correcta	utilização	da	tecnologia	

	 	

	 Como	refere	augusto	Cury	(2011),	um	individuo	para	ser	verdadeiramente	livre	e,	

consequentemente,	 regular	 adequadamente	 as	 suas	 emoções	 e	 interacções	 com	 os	

demais	deve	possuir	os	 conhecimentos	básicos	para	o	 correcto	entendimento	dos	 seus	

traços	 de	 personalidade	 para	 conduzir	 adequadamente	 os	 processos	 psíquicos	 e	

intelectuais	que	conduzem	ao	bom	envolvimento	social.	O	psiquiatra	refere	também	que	

os	professores	são	motores	essenciais	para	o	entendimento	e	ensino	do	comportamento	

humano,	 muito	 embora	 se	 encontrem	 inseridos	 num	 sistema	 que	 não	 lhes	 permite	

exercer	com	evidência	a	nobilidade	de	tais	funções:	o	ensino	emocional.		

	 Na	realidade,	é	de	extrema	importância	o	entendimento	do	EU	como	peça	central	

de	 uma	 trama	 a	 que	 damos	 o	 nome	 de	 vida.	 Indivíduos	 mal	 formados	 terão	 grande	

probabilidade	de	se	tornarem	emocionalmente	imaturos,	independentemente	do	sucesso	

que	 tenham	 e	 das	 legiões	 que	 os	 seguem.	 A	 empatia	 e	 paciência,	 características	 tão	

essenciais	aos	 tempos	actuais,	estarão	em	falta	e	submissos	aos	caprichos	de	um	único	

lugar	 onde	 as	 emoções	 são	 servas	 de	 impetuosas	 necessidades	 que	 acarretam	

consequências	para	quem	as	tem	e	para	os	seus	alvos.		Para	Cury	(2011)	

	

	 Um	Eu	competente	não	quer	dizer	um	Eu	bem	formado.	Um	EU	malformado	pode	

	 ser	eficientíssimo	para	o	 sistema	social,	mas,	 simultaneamente	 ter	uma	péssima	

	 relação	 consigo	mesmo.	 Há	 pessoas	 que	 tiveram	 pais	 fascinantes,	 uma	 infância	

	 maravilhosa	 e	 privada	 de	 traumas,	mas	 tornaram-se	 tímidas,	 pessismistas,	mal-

	 humoradas,	 ansiosas.	 	 A	 base	 da	 sua	 personalidade	 não	 justifica	 a	 sua	

	 miserabilidade.	 Para	 entende-las,	 temos	 de	 observar	 os	 mecanismos	 de	

	 observação	do	EU	(p.10).		

	

	 Não	 importa	 tratar	 uma	 causa,	 um	 distúrbio	 ou	 comportamento	 desviante	 sem	

compreender	o	funcionamento	do	EU.	Desta	maneira,	e	seguindo	o	pensamento	de	Cury,	

a	escola	do	século	XXI	deveria	funcionar	como	uma	academia	de	treino	para	pensadores	e	

disseminação	de	ferramentas	para	o	desenvolvimento	do	contacto	e	trabalho	com	o	EU.	
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Infelizmente,	 não	 são	 raros	 os	 casos	 de	 pais	 que	 não	 conseguem	 transmitir	

adequadamente	 o	 legado	 social	 necessário	 para	 que	 os	 filhos	 em	 fase	 adulta	 se	

comportem	 de	 forma	 autónoma,	 não	 sendo	 apenas	 meros	 actores	 sociais	 ou	

profissionais.	 Podemos	 afirmar	 que	 para	 a	 correcta	 utilização	 das	 novas	 tecnologias	

digitais	que	permitem	encontrar	o	amor,	é	necessário	primordialmente	que	o	 individuo	

conheça	e	 saiba	gerir	o	 seu	Self.	Que	 tenha	a	 capacidade	de	mergulhar	nos	 lados	mais	

assustadores	 da	mente	 e	 que	 perceba	 o	 que	 fazer	 com	 esses	mesmos	 lados	 de	 forma	

construtiva	e	ao	mesmo	tempo	libertadora	de	lugares	comuns.		

	 Para	Cury	(2011)	a	memória	e	os	seus	gatilhos	são	o	principio	do	entendimento	do	

EU.	Se	este	EU	não	possuir	um	correcto	gerenciamento	das	suas	 faculdades	psíquicas	e	

emocionais,	 dificilmente	 conseguirá	 sustentar	 laços	 afectivos	 promissores	 e	 que	 o	

valorizem	enquanto	individuo.	Por	outro	lado,	e	na	ausência	de	ferramentas	devidamente	

aprrendidas	no	 seu	 seio	 familiar,	num	mundo	 ideal	de	aprendizagem,	espera-se	que	os	

professores	 saibam	 trabalhar	 correctamente	 com	 as	 emoções	 dos	 seus	 alunos,	 e	

funcionar	como	agentes	de	ensino	para	a	regulação	emocional.		

	 Com	esta	investigação	compreendemos	que	é	necessário	a	introdução	do	ensino	

para	a	emoção	nos	currículos	escolares,	porque	este	permite	que	o	individuo	pense	antes	

de	agir,	a	não	ter	medo	do	medo,	a	adequadamente	filtrar	as	informações	que	interessam	

daquelas	que	nada	acrescentam	para	o	seu	crescimento,	e	a	saber	lidar	sem	fugas	com	os	

reveses	da	vida.	As	aplicações	de	online	dating	e	próprias	redes	sociais	constituem,	mais	

do	que	seria	desejado,	um	escape	e	uma	fuga	do	Self.	Onde	aparentemente	os	riscos	são	

diminutos	 e	 onde	 se	 assiste	 à	 prepetuação	 de	 uma	 sociedade	 que	 não	 está	 preparada	

para	o	viver.		

	 Viver	acarreta	correr	riscos,	saber	perder,	dar	atenção	aos	pequenos	detalhes	da	

existência,	 a	 ter	 interesse	 e	 genuína	 compaixão	 para	 com	 o	 outro.	 Contudo,	 nesta	

sociedade	 que	 se	 considera	 moderna	 não	 se	 esclarece	 ou	 ensina	 que	 as	 decepções,	

frustrações	e	rejeições	não	agem	contra	o	EU,	mas	antes	são	um	incitam	ao	crescimento.	

Para	 Cury	 (2003)	 com	 a	 educação	 da	 emoção	 poderiam	 ser	 evitadas	 doenças	 do	 foro	

psíquico,	crises	de	relacionamento	e	até	o	suicídio.		
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	 Como	 referimos	 a	 Covid-19	 trouxe	 um	 impacto	 inegável	 à	 saúde	 mental	 dos	

sujeitos	 e,	 aparentemente,	 após	 dois	 anos	 de	 limite	 ou	 ausência	 de	 contacto	 social,	 o	

desejo	 por	 conexão	 e	 estabelecimentos	 de	 relações	 afigura-se	 como	 uma	 prioridade.	

Neste	sentido,	Daniela	Levy	(2021)	refere	que	a	Covid-19	provocou	profundas	alterações	

nas	vidas	dos	indivíduos,	ao	ponto	de	muitos	deles	terem	de	lidar	com	o	luto	de	perdas	

significativas.	 A	 psicóloga	 refere	 ainda	 que	 uma	 pandemia	 altera	 as	 características	

psicossociais	 e	 psicoemocionais	 do	 ser	 humano	 promovendo	 comportamentos	

desajustados	 -	 compulsão	 e	 impulsividade	 -	 para	 compensar	 desiquilibrios	 advindos	 de	

situações	 de	 aprisionamento	 e	 incerteza	 provocados	 por	 factores	 externos	 e	

incontroláveis.			

	 Neste	 sentido,	 e	 porque	 a	 sociedade	 civil	 actual	 vive	 num	 contexto	 complexo	 e	

ambíguo	 em	 que	 a	mudança	 de	 padrões	 e	 velocidade	 do	 existir	 conduz	 à	 volatilidade,	

quando	 pretendemos	 compreender	 o	 online	 dating	 verificamos	 que	 embora	 exista	 a	

premissa	 de	 possibilidade	 de	 entrosamento	 social,	 dificilmente	 isso	 acontecerá	 se	 os	

indivíduos	estiverem	num	estado	em	que	a	sua	integridade	psíquica	está	em	risco.	Vale	a	

pena	 lembrar	 ou	 relembrar	 que	 todos	 nós,	 sem	 excepção,	 temos	 emoções	 positivas	 e	

negativas,	e	que	estas	têm	a	função	de	assegurar	a	nossa	sobrevivência.		

	 Quando	 na	 presente	 investigação	 indicamos	 que	 o	 caminho	 para	 a	 correcta	

utilização	 do	 online	 dating	 passa	 pela	 educação	 para	 o	 entendimento	 da	 emoção,	

inteligência	 emocional	 e	 conhecimento	 do	 self,	 sabemos	 que	 potenciaremos	 as	

características	construtivas	de	personalidade	de	um	individuo,	ao	mesmo	tempo	que	lhe	

damos	ferramentas	para	se	relacionar	adequadamente	com	o	outro.	No	nosso	entender	e	

corroborando	 Daniela	 Levy	 (2021),	 a	 escola	 tem	 um	 papel	 fundamental	 no	 ensino	 de	

ferramentas	para	uma	vida	saudável	e	regulação	emocional.	O	mindfulness,	por	exemplo,	

que	 exige	 a	 atenção	 plena	 no	momento	 e	 o	 estar	 em	 contacto	 com	 qualquer	 tipo	 de	

emoção	ou	pensamento	que	surja,	o	acto	de	aceitar	e	não	julgar.	Poderá	ser	um	caminho	

para	que	os	utilizadores	de	online	dating	utilizem	com	intencionalidade	as	aplicações	de	

que	dispõem,	desprogramando	a	 ideia	de	que	quantas	mais	opções	de	pares	melhor,	e	

tenham	em	consideração	que	cada	candidato	que	lhes	é	proposto	tem	o	seu	valor.		
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	 O	que	se	propõe,	em	boa	verdade,	é	o	ensino	para	o	cultivo	das	forças	de	carácter	

que	 promovem	 laços	 sociais	 de	 mutualidade	 e	 integridade.	 Propõe-se	 o	 ensino	 da	

compaixão,	 o	 poder	 da	 esperança	 e	 do	 propósito.	 Se	 o	 propósito	 de	 um	 individuo	 ao	

entrar	no	ambiente	virtual	é	de	procurar	um	futuro	parceiro	para	uma	relação	de	longa	

duração	deverá	ser	claro	nas	metas	que	pretrende	traçar	para	tal	objectivo,	ter	em	conta	

que	os	caminhos	traçados	poderão	sofrer	alterações	de	última	hora,	mas	nunca	perderão	

a	motivação.	Afinal,	“a	paixão,	o	mindset	de	crescimento	e	a	persistência	nas	metas	são	

elementos	essenciais	da	inteligência”	(Levy,	2021,	p.291).		

	 Por	esta	mesma	razão,	actualmente,	em	ciências	sociais	encoraja-se	os	indivíduos	

à	 partilha	 das	 suas	 histórias	 de	 vida.	 A	 aprendizagem	 em	 vida	 constitui	 uma	 poderosa	

ferramenta	 de	 evolução	 e	 expressão	 de	 inteligência	 emocional,	 já	 que	 o	 acto	 de	 olhar	

para	trás	permite-nos	observar	que	já	traçamos	um	caminho	e	que	durante	esse	caminho	

efectuamos	 diversas	 escolhas	 que	 moldaram	 a	 nossa	 personalidade	 e	 nos	 deram	

esperança	para	continuar.	O	online	dating	exige	esperança,	motivação	e	resiliência	com	

profundo	entendimento	de	que	do	outro	 lado	existe	 alguém	que	merece	o	nosso	 total	

respeito.		

	 Para	concluir,	gostaríamos	de	alertar	que	estamos	a	produzir	futuros	adultos	que	

ora	 são	 insensíveis,	 hipersensíveis	 ou	 alienados	 e	 que	estas	mesmas	disposições	 têm	o	

seu	reflexo	em	múltiplas	facetas	da	existência	humana	e,	agora	também,	contacto	com	as	

tecnologias.	 Segundo	 Cury	 (2003)	 é	 preciso	 formar	 gente	 com	 emoção	 e	 preparo	 para	

viver	a	vida	com	emoção,	a	emoção	de	ser	e	respeitar	o	próximo	pelas	suas	diferenças.		

		 	

	 Sem	 educação	 da	 emoção	 podemos	 gerar	 pelo	 menos	 três	 resultados.	 Alguns	

	 tornam-se	 insensíveis,	 têm	 traços	 de	 uma	 personalidade	 psicopata.	 Possuem	

	 uma	 emoção	 insensível,	 e	 por	 isso,	 ofendem	 e	 magoam	 os	 outros,	 mas	 não	

	 sentem	 a	 dor	 deles,	 não	 pensam	nas	 consequências	 dos	 seus	 comportamentos.	

	 Outros,	 ao	 	 contrario,	 tornam-se	 hipersensíveis.	 Vivem	 intensamente	 a	 dor	 dos	

	 outros,	doam-se	sem	limites,	preocupam-se	demais	com	a	critica	alheia,	não	têm	

	 protecção	emocional.	As	pessoas	hipersensíveis	costumam	ser	excelentes	para	os	

	 outros,	mas	péssimas	para	si	mesmas.		
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	 Outros,	 ainda,	 são	 alienados,	 não	 ferem	 os	 outros,	mas	 não	 pensam	 no	 futuro,	

	 não	 têm	sonhos,	metas,	deixam	a	vida	 levá-los,	 vivem	um	conformismo	doentio	

	 (Cury,	2003,	p.67).			

	

	 Esperamos,	 portanto,	 que	 de	 alguma	 forma	 a	 presente	 dissertação	 ajude	 a	

esclarecer	que	os	indivíduos	necessitam	conhecer	quem	são	e	as	motivações	nem	sempre	

visíveis	para	a	adopção	de	determinado	comportamento.	Mas	que,	acima	de	tudo,	nesse	

comportamento	 exista	 sempre	 o	 respeito	 pelo	 próximo	 e	 que	 a	 educação	 permita	

alcançar	 futuramente	 um	 lugar	 com	 maior	 prazer,	 onde	 as	 interacções	 humanas	 são	

exactamente	 isso,	 independentemente	 do	 ambiente	 onde	 ocorrem,	 congregadas	 de	

liberdade	e	respeito	emocional.			

	

6.2	Limitações	da	investigação	

	 Gostaríamos	 de	 ter	 tido	 a	 possibilidade	 de	 entrevistar	 pelo	 menos	 mais	 dois	

profissionais	 de	 saúde	 mental,	 contudo,	 apesar	 dos	 contactos	 estabelecidos	 não	

obtivemos	resposta.	Além	disso,	o	tema	em	si,	pela	sua	pertinência	e	pelo	impacto	visível	

na	 sociedade,	merecia	 que	 outras	 variantes	 fossem	 exploradas	 como,	 por	 exemplo,	 de	

que	 modo	 os	 indivíduos	 com	 uma	 orientação	 que	 não	 a	 heterossexual	 vivenciam	 a	

utilização	do	online	dating.	Isto	porque,	os	comportamentos	tóxicos	nas	redes,	a	título	de	

exemplo,		não	se	limitam	a	fantasmas	digitais,	narcisismo	ou	gaslighting	a	indivíduos	cuja	

orientação	sexual	é	a	heterossexualidade.		

	 Por	 outro	 lado,	 era	 nossa	 intenção	 inicial	 realizar	 um	 produto	 audiovisual	 de	

carácter	 educativo	 que	 conjuga-se	 uma	 linguagem	 cativante	 e	 forte	 de	 apelo	 à	

valorização	dos	afectos	reais	e	reconhecimento	de	que	as	aplicações	de	online	dating	são	

uma	ferramenta	que	quando	devidamente	utilizada	pode	trazer	benefícios	para	quem	as	

utiliza.	Estes	benefícios	em	nada	se	relacionam	com	a	propaganda	levada	a	cabo	porque	

quem	gere	estas	aplicações,	mas	antes,	pelo	ensino	da	 sua	utilização	com	 identificação	

dos	riscos	adjacentes	e	o	que	estes	acarretam	para	a	saúde	mental.		
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6.3	Sugestões		

	

	 O	uso	de	aplicações	de	encontros	e	redes	sociais	como	ferramentas	para	procura	

de	 relacionamentos	 amorosos	 trazem	 sérios	 desafios	 ao	 estabelecimento	 dos	mesmos.	

Pois,	muito	embora	estas	tecnologias	possam	consistir	em	importantes	portas	para	outras	

possibilidades	 e	 potencialidades,	 percebe-se	 ser	 necessário	 educar.	 Educar	 para	 o	 seu	

correcto	 uso,	 como	 também	 para	 os	 sinais	 de	 perigo	 dos	 outros	 e	 que	 se	 encontram	

camuflados	pela	interactividade	virtual.		

	 Como	refere	Li	et	al.,	(2020),	o	design	das	aplicações	multimédia	têm	o	poder	de	

influenciar	as	emoções	de	quem	as	utiliza,	pelo	que,	e	a	título	de	exemplo,	em	contexto	

educativo,	interfaces	que	promovam	a	motivação	para	a	aprendizagem	e	armazenamento	

de	informação	na	memória	constituem	poderosos	mecanismos	para	regulação	emocional	

e	afectivo	em	vários	contextos	da	vida	social.	Desta	forma,	consideramos	ser	de	extrema	

importância	a	criação	de	conteúdos	multimédia	com	o	poder	de	consciencializar	para	os	

benefícios	e	malefícios	da	utilização	de	aplicações	de	online	dating	ou	redes	sociais.		

	 Utilizando	 palavras	 do	 entrevistado,	 “em	 qualquer	 sitio,	 em	 qualquer	

circunstância,	o	primeiro	passo	é	saber	se	estamos	bem	connosco.”	Pelo	que	intuímos	a	

importância	 da	 elaboração	 de	 materiais	 didácticos	 e	 audiovisuais	 que	 promovam	 os	

seguintes	pontos:		

1. Desenvolvimento	das	capacidades	de	expressão	e	comunicação;	

	

2. Sentimento	de	valorização	pessoal	e	auto-estima	para	melhoria	das	 relações	

interpessoais;	

	

3. Dotar	as	famílias	de	ferramentas	para	lidar	adequadamente	com	situações	de	

abuso	 emocional	 através	 de	 aplicações	 de	 encontros	 e	 redes	 sociais	

experienciadas	pelos	filhos,	através	da	realização	de	acções	de	formação	para	

o	desenvolvimento	de	competências	emocionais,	com	especial	destaque	para	
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a	 importância	 da	 vinculação	 como	 pedra	 basilar	 de	 um	 entendimento	 mais	

profundo	das	relações.	

	

	

4. Trabalho	 colaborativo	 entre	 profissionais	 de	 multimédia	 e	 de	 saúde	 mental	

para	criação	de	interfaces	digitais	mais	seguras	e	realmente	proporcionadoras	

de	 bons	 encontros	 entre	 utilizadores.	 Isto	 é,	 interfaces	 que	 desconstruam	 o	

swipe,	 pois	 parece-nos	 ser	 uma	 das	 principais	 queixas	 dos	 utilizadores	 ao	

considerarem	que	este	desumaniza	conexões	e	é	utilizado	em	algumas	certas	

ocasiões	como	passatempo.		

	

5. Sensibilização	e	adopção	de	métodos	de	auto-conhecimento	para	o	adequado	

florescimento	 dos	 relacionamentos	 afectivos	 e	 sociais,	 com	 a	 integração	

obrigatória	de	disciplinas	que	abordem	a	sexualidade	humana	sem	tabus,	mas	

também,	proporcionem	um	voltar	à	realidade	e	aos	afectos	ou	amor	que	não	é	

liquido.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 113	

	

Referências	

	

Aguado,	M.	J.,	Martínez,	M.	J.	I.	(2006).	Mobile	communication	and	personal	information:	

	 The	impact	on	content	industry,	advertising	system	and	users	behavior.	ZER:	

	 Revista	de	Estudios	de	Comunicación,	11(20),	319-343.	

	 DOI	https://doi.org/10.1387/zer.3770	

	

Alexopoulos,	C.,	Timmermans,	E.,	(2020).	Sexy	and	I	know	it:	Attachment	orientation	and	

	 romantic	confidence	on	dating	apps.	Human	Communication	&	technology,	1(2),	

	 60-72.	Retrieved	from	https://journals.ku.edu/hct/article/view/13687	

	

Amado,	 J.,	 Ferreira,	 S.	 (2013).	 A	 entrevista	 na	 investigação	 educacional.	 In:	Manual	 de	

	 investigação	qualitativa	em	educação,	pp.	207-232.	Coimbra.	

	

Aydin,	S.,	Koçak,	O.,	Shaw,	A.	T.,	Buber,	Akpinar,	Z.	E.,	Younis,	Z.	M.	(2021).	Investigation	

	 of	 the	effect	of	 social	media	addiction	on	adults	with	depression.	Healthcare,	9,	

	 pp.2-14.	https://doi.org/10.3390/healthcare9040450	

	

Balaji,	V.,	Balasumdaram,	 I.	 (2014).	A	Study	on	 sub-clinical	narcissistic	personality	 score	

	 and	 relationship	 with	 academic	 performance-an	 Indian	 experience.	 Asia	 Social	

	 Science,	11(2),	pp.	96-102.	DOI:	10.5539/ass.v11n2p96	

	

Baldi,	 V.,	 Rodrigues,	 C.	 P.	 R.	 (2016).	 Fantasmas	 digitais	 e	 relações	 Swipe:	 a	 cultura	

	 infocomunicacional	 na	 era	 das	 proximidades	 automatizadas.	 Ciencia	 da	

	 Informação,	45(2),	52-61.		

	

Barrekt,	J.,		Henry-Waring,	M.	(2008).	Dating	&Intimacy	in	the	21st	century:	The	use	of	

	 online	dating	sites	in	Australia.	International	Journal	of	Emerging	Technologies	and	

	 Society,	6(1),	14-33.		



	 114	

	

Barroso,	R.,	Ramião,	E.,	Figueiredo,	P.,	&	Araújo,	A.	(2021).	Abusive	Sexting	in	

	 Adolescence:	Prevalence	and	Characteristics	of	Abusers	and	Victims.	Frontiers	of	

	 Psychology,	12,.	doi:	10.3389/fpsyg.2021.610474	

	

Bauman,	Z.	(2001).	Modernidade	liquida	(1st	ed..).	Zahar.		

	

Bauman,	Z.	(2003).	Liquid	love.	On	the	frailty	of	humans	bonds	(1st	ed..).	Polity.	

	

Bauman,	Z.	(2005).	Vida	líquida	(2nd	ed.).	Zahar.	

	

Bauman,	Z.	(2011).	Culture	in	a	liquid	modern	world.	(1st	ed.).	Polity.		

	

Bauman,	Z.,	Lyon,	D.	(2013).	Liquid	surveillance.	A	conversation.	(1st	ed.)Polity	

	

Ben-Ze’Ev.,	A.	(2004).	Love	Online.	Emotion	on	the	internet.	Cambridge	University	Press.		

	

Bowlby,	 J.	 (2005)	 The	 making	 and	 breaking	 of	 affectional	 bonds,	 with	 a	 new	

	 introduction	by	Richard	Bowlby.	(1st	ed.)	Routledge.	New	York.	USA.	

	

Chambers,	 D.	 (2013).	 Social	 media	 and	 personal	 relationships.	 Online	 intimacies	 and	

	 networked	friendship.	(1st	ed.)	PALGRAVE	MACMILLAN.	United	Kingdom.	

	

Chan,	 S.	 L.	 (2017).	 Who	 uses	 dating	 apps?	 Exploring	 the	 relationships	 among	 trust,	

	 sensation-seeking,	smatphone	use,	and	the	intent	to	use	dating	apps	based	on	the	

	 integrative	model.	Computers	in	Human	Behavior,	72,	pp.246-258.	

	

Carrito,	M.	L.,	Santos,	I.	M.,	Bem-Haja,	P.,	Lopes,	A.	A.,	Silva,	C.	F.,	&	Perrett,	D.	I.	(2020).	

	 The	 attractive	 side	 of	 trustworthiness:	 Effects	 of	 relationship	 context	 and	 social	



	 115	

	 interaction	 anxiety	 on	 face	 preferences.	Evolutionary	 Behavioral	 Sciences,	 14(3),	

	 261–269.	

	

Chaui,	M.	(2011).	Desejo,	Paixão	e	Ação	na	Ética	de	Espinosa.	Companhia	das	Letras.	São	

	 Paulo.		Brazil.		

	

Cheyne,	 N.,	 Guggisberg,	M.	 (2018).	 Stalking:	 An	 age	 old	 problem	with	 new	 expressions	

	 in	the	digital	age.	Nova	Science	Publishers,	pp.	1-28.	

	

Chin,	 K.,	 Edestein,	 S.	 R.,	 Vernon,	 A.	 P.	 (2018)	 Attached	 to	 dating	 apps:	 Attachment	

	 orientations	 and	 preferences	 for	 dating	 apps.	 Mobile	Media	 &	 Communication,	

	 7(1),	pp.	41-59.	DOI:	10.1177/2050157918770696	

	

Chisom,	 B,	O.	 (2021).	 Effects	 of	modern	 dating	 applications	 on	 healthy	 oflline	 intimate	

	 relationships	 during	 the	 covid-19	 pandemic:	 a	 review	 of	 the	 tinder	 dating	

	 application.	Advances	in	journalism	and	Communication,	9,	12-38.	Retrieved	from	

	 https://doi.org/10.4236/ajc.2021.91002	

	

Coan,	 A.	 J.	 (2010).	 Adult	 attachment	 and	 the	 brain.	 Journal	 of	 Social	 and	 Personal	

	 Relationships,		27(210),	pp.	210-217.	DOI:	10.1177/0265407509360900	

	

Collins,	J.	T.,	Gillath,	O.	(2012).	Attachment,	breakup	strategies,	and	associated	outcomes:	

	 the	 effects	 of	 insecurity	 enhancement	 on	 the	 selection	 of	 breakup	 strategies.			

	 Journal	of	Research	in	Personality,	46(2),	pp.	210-222.		 	

	 DOI:10.1016/j.jrp.2012.01.008	

	

Cook,	K.	(2020).	The	Psychology	of	Silicon	Valley.	Ethical	threats	and	emotional	

	 unintelligence	in	the	tech	industry.	(1st	ed.).	Palgrave	Macmillan.		

	



	 116	

D’	Arienzo,	C.	M.,	Boursier,	V.,	Griffiths,	D.	M.	(2019).	Addiction	to	social	media	and	

	 attachment	styles:	a	systematic	literature	review.	International	Journal	of	Mental	

	 Health	and	Addiction,	17,	pp.1094-1118.		

	 https://doi.org/10.1007/s11469-019-00082-5	

	

Damásio,	A.	 (2010).	O	 livro	da	 consciencia.	A	 construção	do	 cérebro.	 (1st	 ed.).	 Temas	e	

	 Debates,	Circulo	de	leitores.	Lisboa.		

	

Dedline	News.	(2021).	Top	countries	where	dating	apps	are	popular.		

	 https://www.deadlinenews.co.uk/2021/07/13/top-countries-where-dating-apps-

	 are-popular/	

	

Degen,	L.	J.,	Kleeber-Niepage,	A.	(2021).	Profiling	the	self	in	mobile	online	dating	apps:	a	

	 serial	picture	analysis.	Human	arenas,	pp.	1-	26.		

	 DOI	https://doi.org/10.1007/s42087-021-00195-1	

	

Da	 Silva,	 B.	 L.	 A.	 (2011).	 A	 sociedade	 contemporânea:	 A	 visão	 de	 Zygmunt	 Bauman.	

	 Revista	Extraprensa,	4(2),	pp.	31-37.	DOI:	

	 https://doi.org/10.11606/extraprensa2011.77237.	

	

Del	Rey,	R.,	Ojeda,	M.,	Casas,	A.	J.	(2021).	Validation	of	the	sexting	behavior	and	motives	

	 questionnaire	(SBM-Q).	Psicothema,	33(2),	287-295.		

	 DOI:	10.7334/psicothema2020.207	

	

De	 Wiele,	 V.	 C.,	 Campbell,	 F.	 J.	 (2019).	 From	 swiping	 to	 ghosting:	 Conceptualizing	

	 rejection	in	mobile	dating.	In	Amir	Hetsroni	&	Meriç	Tuncez	(Eds.),	It	happened	on	

	 Tinder:	reflections	and	studies	on	Internet-infused	dating.	(pp.	158-176).	Institute	

	 of	network	cultures.		

	 Retrieved	 from	 https://networkcultures.org/wp-content/uploads/2020/02/it-

	 happened-on-tinder_small-1.pdf	



	 117	

	

Durvasula,	 R.	 (2015).	 Should	 I	 stay	 or	 should	 I	 go?	 Surviving	 a	 relationship	 with	 a	

	 narcissist	(1st	ed.).	Post	Hill	Press.		

	

Easley,	 D.,	 Keinberg,	 j.	 (2010).	 Strong	 and	 weak	 ties.	 In	 D.	 Easley,	 J.	 Keinberg	 (Eds.),	

	 Networks,	 Crowds,	 and	Markets:	 Reasoning	 about	 a	 highly	 connected	world	 (1st	

	 ed.)	pp.	47-84.	Cambridge	University	Press.		

	

Fidalgo,	A.,	Canavilhas,	J.	(2010).	Todos	os	jornais	no	bolso	pensando	o	jornalismo	na	era	

	 do	celular.	In	book:	Jornalismo	Online:	modos	de	fazer.	Editora	Sulina,	99-117.		

	

Finkel,	J.	E.,	Eastwick,	W.	P.,	Karney,	R.	B.,	Reis,	T.	H.,	Sprecher,	S.	(2012).	Online	dating:	A	

	 critical	 analysis	 from	 the	 perspective	 of	 psychological	 science.	 Psychological	

	 science	in	the	Public	Interest,	13(1),	pp.	3-66.	DOI:	10.1177/1529100612436522	

	

Freyth,	 L.,	 Batinic,	 B.	 (2021).	 How	 bright	 and	 dark	 personality	 traits	 predict	 dating	 app	

	 behavior.	Personality	and	individual	Differences,	168,	pp.	1-6.		 	

	 Retrieved	from	https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110316	

	

Galician,	L-M.	 (2004).	Sex,	Love,	&	Romance	 in	The	Mass	Media.	Analysis	&	Criticism	of	

	 Unrealistic	 Portayals	 &	 their	 influence.	 (1st	 ed.).	 Lawrence	 Erlbaum	 Associates,	

	 Publishers.		

	

Garcia-Rodriguez,	 C.	 M.,	 Hernãndez-Marquez,	 V.	 V.,	 Gamez-Granados,	 G.,	 Manrique-

	 Aguilera,	G.,		 Puertas-Martinez,	 H.,	 Puertas-Gutierrez,	 L.	 (2020).	 Development	

	 and	 validation	 of	 breadcrumbing	 in	 affective-sexual	 relationships	 (BREAD-ASR).	

	 Questionnaire:	Introducing		 a	 new	 online	 dating	 perpetration.	 Environment	

	 Research	and	Public	health,	17(24),		

	 pp.1-12.	DOI:	10.3390/ijerph17249548		

	



	 118	

Giddens,	 A.	 (1992).	 The	 transformation	 of	 intimacy.	 Sexuality,	 love	 and	 eroticism	 in	

	 modern	societies	(1st	ed.).	Stanford	University	Press.			

	

Goodcase,	T.	E.,	Nalbone,	P.	D.,	(2018).	The	role	of	attachment	anxiety	and	avoidance	in	

	 communication	modality	and	relationship	quality	of	romantic	relationships	

	 initiated	online.	American	Journal	of		Family	Therapy,	46(2),	168-183.		

	 DOI:	10.1080/01926187.2018.1461032	

	

Granovetter,	 M.	 (1983).	 The	 strenght	 of	 weak	 ties:	 A	 network	 theory	 revisited.	

	 Sociological	Theory,	1,	201-233.		

	 Retrieved	from	http://www.jstor.org/stable/202051	.	

	

Harmon-Jones,	E.,	Mills,	J.	(2019).	An	introduction	to	cognitive	dissonance	theory	and	an	

	 overview	 of	 current	 prespectives	 on	 the	 theory.	 In	 E.	 Harmon-Jones	 (Ed.),	

	 Cognitive	 dissonance:	 Reexamining	 a	 pivotal	 theory	 in	 psychology.	 American	

	 Psychological	Association,	pp.3-21.	DOI:	10.1037/0000135-001	

	

Heino,	R.	D.,	Ellison,	N.	B.,	Gibbs,	J.	L.	(2010).	Relationshopping:	Investigating	the	market	

	 metaphor	 in	 online	 dating.	 Journal	 of	 Social	 and	 Personal	 Relationships,	 27(4),	

	 427-447.		

	 Retrieved	from	https://doi.org/10.1177/0265407510361614	

	

Hobbs,	M.,	Owen,	S.,	Gerber,	L.	 (2017).	Liquid	Love?	Dating	apps,	sex,	relationships	and	

	 the	digital	transformation	of	intimacy.	Journal	of	Sociology,	53(2),	pp.271-284.		

	 DOI:	10.1177/1440783316662718	

	

Jin,	 V.	 S.,	 Ryu,	 E.,	 Muqaddam,	 A.	 (2019).	 Romance	 2.0	 on	 Instagram!	 “What	 type	 of	

	 girlfriend	would	you	date?”.	Evolutionary	Psychology,	pp.	1-17.		

	 DOI:	10.1177/1474704919826845	

	



	 119	

Juhasz,	A.,	Bradford,	K.	(2016).	Mobile	Phone	Use	in	Romantic	Relationships.	Marriage	&	

	 Family		Review,	52(8),	707-721.	DOI:	10.1080/01494929.2016.1157123	

	

Lardelier,	P.	(2015)	Liberalism	conquering	love:	Reports	and	reflections	on	Mass	romantic	

	 and	 sexual	 consumption	 in	 the	 internet	 age.	 In	 I.	 Alev	Degim,	 James	 Johnson	&	

	 Tao	Fu	(Eds.),	Online	Courtship	Interpersonal	Interaction	Cross	Borders	(1st	ed.,	pp.	

	 105-115).	Institute	of	Network.	Amsterdam.		

	

Lasén,	 A.	 (2015).	 Digital	 self-portraits,	 exposure	 and	 the	 modulation	 of	 intimacy.	 In:	

	 Public	 private	 mobile	 and	 digital	 communication:	 approaches	 to	 public	 and	

	 private.	

	

Layder,	D.	(2009)	Intimacy	and	Power.	The	dynamics	of	personal	relationships	in	modern	

	 society.	Palgrave	Macmillan.	United	Kingdom.		

	

Leal,	R.	(1935).	Super	estado.	Sudoeste	Europa	Portugal,	3,	8-12.			

	 Retrieved	from		 	

	 http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/Sudoeste/N3/N3_master/Sudoe

	 steN3.pdf	

	

Lejderman,	 B.,	 Dal	 Zot,	 J.	 (2020).	 Narcisismo	 e	 redes	 sociais.	 REV.	 BRAS.	 PSICOTER.,	

	 22(29),	pp.55-67.	

	

Levine,	A.,	Heller,	R.	(2010).	 	Attached.	The	new	science	of	adult	attachment	and	how	it	

	 can	help	you	find	and	keep	–	love.	Penguin.	New	York.	USA.		

	

Levy,	D.	(2021).	A	saúde	mental	positiva	e	os	seus	desafios	no	mundo	moderno.	In	B.	M.	

	 Jesuíno	 (Ed.),	 Educação	 para	 a	 felicidade	 e	 o	 bem-estar.	 (1st	 ed.,	 pp.	 274-299).	

	 Rh	editora.		

	



	 120	

Levy,	N.	K.,	Ellison,	D.	W.,	Reynoso,	S.	J.	(2011)	A	historical	review	of	narcissism	and	

	 narcissistic	personality.	In	W.	K.	Campbell,	J.	D.	Miller	(Eds.),		The	handbook	of	

	 narcissism	and	narcissistic	personality	disorder	(1st	ed.,	pp.	3-14).	Wiley.		

	

Linne,	 J.	 (2019).	 “No	 sos	 vos,	 es	 Tinder”.	 Gamificación,	 consumo,	 gestión	 coitiana	 y	

	 performance	 en	 aplicaciones	 de	 “levante”.	 Convergência	 Revista	 de	 Ciências	

	 Sociales,	27,	pp.1-26.	

	

Ma,	Y.,	Ran,	G.,	Chen.	X.,	Ma,	H.,	Hu,	Na.	(2017).	Adult	attachment	styles	associated	with	

	 brain	 activity	 in	 response	 to	 infant	 face	 in	 nulliparous	women:	 an	 event-related	

	 potentials	study.	Personality	and	Social	Psychology,	8(627),	pp.	1-12.		

	 DOI:	10.3389/fpsyg.2017.00627	

	

Macit,	 B.	 H.,	 Macit,	 G.,	 Gungor,	 O.	 (2018).	 A	 research	 on	 social	 media	 addiction	 and	

	 dopamine	driven	feedback.	Journal	of	Mehmet	Akif	Ersoy	University	Economic	and	

	 Administrative	Sciences	Faculty,	5(3),	pp.	882-	897.		

	 DOI:	10.30798/makuiibf.435845		

	

Maclaran,	P.,	 Stevens,	 L.,	 Skiadopoulos,	A.,	Broderick,	A.,	Goulding,	C.,	 Saren,	M.	 (2005,	

	 May	24-27).	The	commodification	of	 romance?	Developing	Relationships	Online.	

	 In	 34th	 European	 Marketing	 Academy	 Conference.	 Finanza,	 Marketing	 e	

	 Produzione,	3,	41-47.		

	

Manning,	 J.,	 Denker,	 K.,	 Johnson,	 R.	 (2019).	 Justifications	 for	 “Ghosting	 Out”	 of	

	 developing	 or	 ongoing	 romantic	 relationships:	 anxieties	 regarding	 digitally-

	 mediated	 romantic	 interaction.	 In	 Amir	 Hetsroni	 &	 Meriç	 Tuncez	 (Eds.),	 It	

	 happened	on	Tinder:	Reflections	and	studies	on	internet-infused	dating.		

	 (pp.	114-133).	Institute	of	Newtwork	cultures.		

	 Retrieved	 from	 https://networkcultures.org/wp-content/uploads/2020/02/it-

	 happened-on-tinder_small-1.pdf	



	 121	

	

Marshall	,	G.	A.	(2006)	I	Love	you	but	I’m	not	in	love	with	you.	Seven	steps	to	save	your	

	 relationship.	Bloomsburry	Publishing.	London.		

	

Mesquita,	F.	(2016)	Aprender	a	A.M.A.R.	(1st	ed.).	Chá	das	Cinco.	

	

Mesquita,	 F.	 (2019)	 Deuses	 caídos:	 liberte-se	 das	 relações	 amorosas	 tóxicas.	 (1st	 ed.).	

	 Chá	das	Cinco.		

	

Mesquita,	 I.	 (2018).	 Disfarces	 de	 Amor.	 Relacionamentos	 amorosos	 e	 vulnerabilidade	

	 narcísica.	(2nd	ed.).	Climepsi	Editores.		

	

Mikulincer,	 M.,	 Shaver,	 R.	 P.	 (2007)	 Boosting	 attachment	 security	 to	 promote	 mental	

	 health,	prosocial	values,	and	intergroup	tolerance.	Psychological	Inquiry,		 18(3),	

	 pp.	139-156.	

	

Misra,	S.,	Stokols,	D.	(2012).	A	typology	of	people-environment	relationships	in	the	digital	

	 age.	Technology	in	society,	34,	pp.311-325.		

	 Retrieved	from	http://dx.doi.org/10.1016/j.techsoc.2012.10.003	

	

Mosley,	 A.	 M.,	 Strickland,	 L.	 M.,	 Parker,	 L.	 M.,	 Campbell,	 K.	 (2020).	 Adult	 attachment	

	 and	 online	 dating	 deception:	 A	 theory	 modernized.	 Sexual	 and	 relationship	

	 Therapy,	35(2),	pp.	2-17.	

	

Navarro,	 R.,	 Larrañaga,	 E.,	 Yubero,	 S.,	 Vilora,	 B.	 (2020).	 Ghosting	 and	 breadcrumbing:	

	 prevalence	and	association	with	online	dating	behavior	among	young	adults.	

	 Escritos	de	psicologia,	23(2),	pp.	46-59.		

	 Retrieved	from	https://doi.org/1024310/espsiescpsi.v13i2.9960	

	



	 122	

Nodder,	C.	(2013).	Evil	by	design.	Interaction	design	to	lead	us	into	temptation.	(1st	ed.).	

	 Wiley.		

	

Noticias	 ao	 minuto.	 (2020).	 Namoro	 online	 é	 a	 nova	 tendência	 em	 Portugal.	 É	 fã?.	

	 https://www.noticiasaominuto.com/lifestyle/1404760/namoro-online-e-a-nova-

	 tendencia-em-portugal-e-fa	

	

Oelwang,	 J.	 (2022).	Partnering.	Forge	deep	connections	 that	make	great	 things	happen.	

	 Optimism	Press.		

	

Pronk,	M.	 T.,	 Denissen,	 A.	 J.	 J.	 (2020).	 A	 rejection	mind-set:	 Choice	 overload	 in	 online	

	 dating.	Social	Psychological	and	Personality	Science,	11(3),	388-396.		

	 DOI:	10.1177/1948550619866189	

	

Quivy,	R.,	Campenhouldt,	L.	(2008).	Manual	de	investigação	em	ciências	sociais	(2nd	ed.).

	 Gradiva.		 	

	

Reichert,	 R.	 (2015)	 Dating	 apps:	Mapping	 love	 in	 online	 dating	 communities.	 In	 I.	 Alev	

	 Degim,	James	Johnson,	Tao	Fu	(Eds.),	Online	Courtship	Interpersonal	Interactions	

	 Across	Borders	(1st	ed.,	pp.37-48)		Institute	of	Network.	Amsterdam.		

	

Reynolds,	K.	E.,	Lejuez,	W.	C.	(2011)	Narcissism	in	the	DSM.	In	W.	K.	Campbell,	J.	D.	Miller	

	 (Eds.),		The	handbook	of	narcissism	and	narcissistic	personality	disorder	(1st	ed.,	

	 pp.	14-22).	Wiley.	

		

Romero-Canyas,	 R.,	 Downey,	 G.,	 Berenson,	 K.,	 Ozlem,	 A.,	 Kang,	 J.	 N.	 (2010).	 Rejection	

	 sensitivity	 and	 the	 rejection	 –	 hostility	 link	 in	 romantic	 relationships.	 Journal	

	 of	Personality,	78(1),		pp.119-148.	DOI:10.1111/j.1467-6494.2009.00611.x	

	

Rosa,	L.	O.	A.,	Arango-Tobón,	E.	O.,	Ingram,	D.	P.	G.	(2019).	Swiping	right:	face	perception	



	 123	

	 in	the	age	of	Tinder.	Heliyon,	5(12),	pp.	1-8.	DOI:	10.1016/j.heliyon.2019.e0249	

	

	

Schmitt,	P.	D.	(2006).	Evolutionary	and	Cross-Cultural	perspectives	on	love:	The	influence	

	 of	 gender,	 personality,	 and	 local	 ecology	 on	 emotional	 investment	 in	 romantic	

	 relationships.		In	Robert	J.	Sternberg	&	Karin	Weis	(Eds.),	The	New	Psychology	of	

	 Love	(1st	ed.,	pp.	249-273).	Yale	University	Press.	

 

Schumacher,	 A.	 J.,	 Slep,	 S.	 M.	 A.	 (2004).	 Attitudes	 and	 dating	 aggression:	 A	 cognitive	

	 dissonance	approach.	Prevention	Science,	5(4),	pp.	231-244.	Re	

	

Sepúlveda,	C.	F.	C.	A.	R.	de.	(2020).	Entre	swipes	e	matches.	Intimidade	mediada	em	

	 contexto	de	online	dating.	[Doctoral	dissertation,	Instituto	Universitário	de	

	 Lisboa].	Repositório	do	Instituto	Universitário	de	Lisboa.	

	 http://hdl.handle.net/10071/22886	

	

Sepúlveda,	R.,	Vieira,	J.	(2020).	Motivações	para	o	uso	de	aplicações	de	online	dating	no	

	 contexto	português:	a	relevancia	dos	turning	points.	Análise	Social,	55(235),	300-

	 330.	Retrieved	from	https://doi.org/10.31447/AS00032573.2020235.04	

	

Sepúlveda,	R.,	Crespo,	M.,	Vieira,	J.	(2021)	Online	dating	em	tempos	de	Covid-19:	práticas	

	 de	 uso	 e	 dinâmicas	 comunicacionais	 em	 transformação	 forçada.	 Observatório	

	 (OBS*),	pp.	076-095.	Retrieved	from	http://hdl.handle.net/10071/22828	

	

Shiller,	M.	V.	(2017).	The	attachment	bond.	Affectional	ties	across	the	lifespan.	(1st	ed.).	

	 Lexigton	Books.	

	

Shirley,	S.,	Morgan	(2002).	Spinoza:	complete	Works	with	translations	of	Samuel	Shirley.	

	 Hackett	Publishing	Company.		

	



	 124	

	

Small,	 W.	 G.,	 Lee,	 J.,	 kaufman,	 A.,	 Jalil,	 J.,	 Siddarth,	 P.,	 Gaddipati,	 H.,	 Moody,	 D.	 T.,	

	 Bookheimer,	 Y.	 S.	 (2020).	 Brain	 health	 consequences	 of	 digital	 technology	 use.	

	 Dialogues	Clin	Neurosci,	22(2),	pp.	179-187.			

	 DOI:	10.31887/DCNS.2020.22.2/gsmall	

	

Spear,	 D.	 A.	 (2019).	 Epistemic	 dimensions	 of	 gaslighting:	 peer-disagreement,	 self-trust,	

	 and	epistemic	injustice.	Inquiry,	pp.	1-24.	DOI:	10.1080/0020174X.2019.1610051	

	

Stern,	R.	 (2007).	 The	gaslight	effect.	How	 to	 spot	and	 survive	 the	hidden	manipulations	

	 other	people	use	to	control	your	life.	Morgan	Road	Books.		

	

Sumter,	 S.,	Vandenbosch,	 L.,	 Ligtenber,	 L.	 (2016).	 Love	me	Tinder:	Untangling	emerging	

	 adults		motivations	for	using	dating	application	Tinder.	Telematic	and	Informatics,	

	 34(1),	67-78.	DOI:	10.1016/j.tele.2016.04.099	

	

Sussman,	 S.	 (2010).	 Love	 addiction:	 Definition,	 Etiology,	 Treatment.	 Sexual	 Addiction	&	

	 Compulsivity,	17(1),	pp.	31-45.	DOI:	10.1080/10720161003604095	

	

Sweet,	L.	P.	(2019).	The	sociology	of	gaslighting.	American	Sociological	Review,	84(5),	pp.	

	 851-875.	DOI:	10.1177/0003122419874843	

	

Tatkin,	 S.	 (2012).	 Wired	 for	 Dating.	 How	 understanding	 neurobiology	 and	 attachment	

	 style	can	help	you	find	your	ideal	mate.	New	Harbinger	Publications.		

	

Tellería,	S.	A.	 (2015)	Liquid	Spheres	or	Constelations?	Reflections	on	mobile	devices.	 In:	

	 public		private	 mobile	 and	 digital	 communication:	 approaches	 to	 public	 and	

	 private.	pp.	173-198.	Labcom	Books.		

	



	 125	

Timmermans,	 E.,	 Hermans,	 M-A.,	 Opree,	 J.	 S.	 (2020).	 Gone	 with	 the	 wind:	 Exploring	

	 mobile	daters’	ghosting	experiences.	Journal	of	Social	and	Personal	Relationships,	

	 20(10),	pp.	1-19.	DOI:	10.1177/0265407520970287	

	

Timmermans,	E.,	De	Caluwé,	E.	(2017).	To	Tinder	or	not	to	Tinder,	that’s	the	question:	An	

	 individual	 differences	 perspective	 to	 tinder	 use	 and	 motives.	 Personality	 and	

	 individual	differences.	Personality	and	Individual	Differences,	110,	pp.74-79.	

	

Tong,	 T.	 S.,	 Corriero,	 F.	 E.,	 Wibowo,	 A.	 K.,	 makki,	 W.	 T.,	 Slatcher,	 B.	 R.	 (2020).	 Self-

	 presentation	 and	 impressions	 of	 personality	 through	 text-based	 online	 dating	

	 profiles:	A	lens	model	analysis.	New	Media	&	Society,	22(5),	pp.	875-895.		

	 DOI:	10.1177/1461444819872678	

	

Watson,	 J.,	Nesdale,	D.	 (2012).	Rejection	 sensitivity,	 social	withdrawal	 and	 loneliness	 in	

	 young		adults.	Journal	of	applied	social	psychology,	42(8),	pp.	1984-2005.	

	 DOI:	10.1111/j.1559-1816.2012.00927.x	

	

Wickel.	 M.,	 T.	 (2015).	 Narcissism	 and	 social	 media	 networks	 sites,	 the	 act	 of	 taking	

	 selfies.	Elon	Journal	of	Undergraduate	Research	in	Communications,	6(1),	

	 pp.5-12.	

	

Zeki,	 S.	 (2007).	 The	 neurology	 of	 love.	 Federation	 of	 European	 Biochemical	 Societies,	

	 581(14),	pp.2575-2569.	https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.03.094	

	

Zhao,	 L.	 (2021)	 The	 impact	 of	 social	 media	 use	 types	 and	 social	 media	 addiction	 on	

	 subjective	well-being	of	college	students:	A	comparative	analysis	of	addicted	and	

	 non	 addicted	 students.	 Computers	 in	 Human	 Behavior	 Reports,	 4,	 pp.	 1-7.	

	 Retrieved	from		https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100122	

	



	 126	

Zichermann,	 G.,	 Cunningham,	 C.	 (2011).	 Gamification	 by	 design:	 Implementing	 game	

	 mechanics	in	Web	and	mobile	apps.	O’Reilly	Media.		

	

Zytko	D.,	Grandhi	S.,	Jones,	Q.	(2018).	The	(Un)	enjoyable	user	experience	of	online	dating	

	 systems.	 In	 Blythe	 M.	 &	 Monk,	 A.	 (Eds.),	 Funology	 2	 (pp.	 61-75).	 Springer.	

	 https://doi.org/10.1007/9783-319-68213-6_5	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 127	

	

	

	

	

	

	

	

	

ANEXOS	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

	

	

	
	



	 128	

	

ANEXO	I	–	GUIÃO	DE	ENTREVISTA		

	

	

DECA	–	DEPARTAMENTO	DE	COMUNICAÇÃO	E	ARTE	

MESTRADO	COMUNICAÇÃO	MULTIMÉDIA		

	

	

	

	

AMOR	LIQUIDO:	ONLINE	DATING	E	A	INSTANTANEA	FRAGILIDADE	DOS	
RELACIONAMENTOS	AMOROSOS	DO	SÉCULO	XXI		

	

	

	

	

	

	

ENTREVISTA	A	DOUTOR	FERNANDO	MESQUITA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ORIENTAÇÃO:	PROFESSOR	DOUTOR	VANIA	BALDI	

	

ALUNA:	ALEXANDRA	MARIA	JOSUÉ	MOREIRA	DOS	SANTOS	



	 129	

	
Para	a	presente	tese	de	mestrado	e	sua	metodologia	de	investigação,	cumprindo	os	requisitos	

do	 método	 cientifico	 para	 testar	 ideias	 de	 forma	 rigorosa	 e	 pública,	 escolheu-se	 além	 da	

análise	 documentale	 levantamento	 bibliográfico,	 a	 realização	 de	 uma	 entrevista	 com	 um	

especialista	da	área	de	relacionamentos	humanos	e	saúde	sexual.		

	

	 Apesar	 das	 múltiplas	 vantagens	 adjacentes	 à	 emergência	 e	 desenvolvimento	 das	

novas	 tecnologias	e	à	própria	comunicação	mediada	por	 tecnologia.	É	 inegável	que	a	 forma	

como	nos	relacionamos	com	o	outro	alterou-se	profundamente,	sendo	que,	as	plataformas	de	

encontros	 ou	 o	 ‘online	 dating’	 tem	 sido	 palco	 de	 inúmeras	 controvérsias	 e	 surgimento	 ou	

exacerbação	de	 fenómenos	comportamentais	humanos	pouco	saudáveis	e	que	em	ambiente	

offline	não	seriam	facilmente	tolerados.		

	

	 Sendo	o	mundo	composto	por	múltiplas	realidades	construídas	socialmente,	e	porque	

podem	existir	inúmeras	perspectivas	sobre	um	mesmo	tema,	convidou-se	o	Doutor	Fernando	

Mesquita,	 reconhecido	 como	 especialista	 em	 Psicologia	 Clínica	 e	 em	 sexologia,	 pela	 ordem	

dos	Psicólogos	Portugueses	(OPP).	Terapeuta	sexual,	pela	sociedade	Portuguesa	de	Sexologia	

Clínica	 (SPSC),	 e	 Sexologista	 pela	 American	 Board	 of	 Sexology	 (ABS).	 Para	 dar	 o	 seu	

contributo	e	resposta	à	questão	central	de	investigação	–	Como		a	utilização	das	aplicações	de	

encontros	 fragilizou	a	 forma	de	nos	 relacionarmos	com	o	outro?	 -	 enquanto	 terapeuta	 com	

mais	de	vinte	de	experiencia,	três	livros	lançados,	e		inúmeras	participações	televisivas	sobre	

relacionamentos	humanos	e	sexualidade.		
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Blocos Objetivos 

Específicos 

 

Questões Tópicos 

Orientadores 

 

A - 

Apresentação 

 

- Dar a 

conhecer 

objetivos da 

entrevista; 

- Pedir 

autorização 

para gravar 
 

- Esta entrevista é realizada no 

âmbito 

da realização da Tese de 

Mestrado em Comunicação 

Multimédia da  Universidade de 

Aveiro. 

• Esta entrevista será usada 

apenas para fins académicos. 

- Posso fazer a gravação áudio da 

entrevista? 

- Apresentação da 
entrevistadora e do 
curso; 
 
- Dar a conhecer o 
âmbito da entrevista; 
 
- Permissão para a 
gravação; 
 
 
 
 

B – Percurso 

Académico e 

Profissional 

do 

Entrevistado 

 

- Conhecer o 

entrevistado 

e o seu 

percurso 

académico; 

 

 

 

 

- Pode falar um 

pouco do teu percurso formativo? 

 

- E experiência 

profissional? Terapia de Casal, 

sexualidade, etc.  

 

 
-Licenciatura 
/Mestrado 
/Doutoramento 
 
- Áreas de actuação 
e locais 
onde trabalhou 
 
- Trabalho 
desenvolvido na área 
da psicoterapia 
EMDR e Psicoterapia 
Cognitivo 
Comportamental 
 

C- Aprender a 

Amar 

 • Como surgiu a ideia de 

escrever este livro que define 

como não sendo um manual de 

auto-ajuda, mas sim, um manual 

sobre relações que pretende dar 

• A relação que 
nos acompanhará 
por toda a vida é a 
connosco mesmo. 



	 131	

resposta a várias questões sobre 

o amor? Explique-nos os quatros 

pilares para se amar: Agir, 

Motivar, Aceitar e Respeitar.  

 

- Como definiria o amor? 

 

-  Este seu livro alerta-nos para o 

facto de que devemos ter atenção 

aos processos bioquímicos e 

como estes podem toldar a nossa 

capacidade de escolher 

correctamente um parceiro. Além 

disso que o amor é uma ação e 

não um sentimento, como tal, 

deve ser cuidado e dedicação. E 

que amar não é desistir à primeira 

contrariedade, ou segundo as 

palavras de Bauman “devolve-se 

à fábrica o parceiro ‘defeituoso’, 

trocando-se o mesmo sem 

perceber qual o real problema ou 

tentativa de resolução. 

 

 

Para Bauman o Amor Liquido 

trouxe consequências sérias ao 

ato de amar, porque a rapidez e 

intensidade das relações 

humanas em ambiente 

consumista não é compatível com 

a solidez e tempo que o amor 

requer para se estabelecer entre 

dois indivíduos de forma real e 



	 132	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

D	–	Deuses	Caídos	
 
 

- Conhecer o livro 
Deuses Caídos 
 

- Como surgiu o livro Deuses Caídos? 

Poderá considerar-se um seguimento do 

válida.  

Aliás, tem uma reflexão muito 

interessante, o ir a uma mercearia 

de estômago vazio e comprar 

mais do que é realmente 

necessário que se aplica ao 

universo das relações. A carência 

afectiva conduz a negar os sinais 

de perigo. Fala-nos um pouco 

sobre isto. 

 

  

- Como terapeuta quais são as 

principais dificuldades  que 

considera que mulheres e homens 

encontram para e encontrar o 

amor e em mante-lo? 

- Explique-nos o conceito de 

relação mindfulness. E a sua 

importância para estabelecer 

vínculos afetivos e termos uma 

navegação online mais segura na 

busca de um/a parceiro/a. .  
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Aprender a Amar para que se ame e se 

escolha parceiros e parceiras que desejam 

o mesmo que nós e connosco?  

 

 

- Uma vez mais alertas os teus leitores 

para a interferência das hormonas no 

processo de escolha de parceiro e relação. 

Gostaria que falasses disto em detalhe e 

de que forma a produção destas está 

relacionada com a vinculação de cada 

individuo, cujo estudo se iniciou com John 

Bowlby.  

 

 

- Falando de John Bowlby de que forma a 

vinculação interfere na forma como nos 

relacionamos com o outro? Se não estou 

em erro no teu livro, por exemplo, 

Dismissive Avoidant Attachment pode ser 

identificado no “Parceiro Sabonete”.  

 

- Qual o impacto emocional das relações 

amorosas com Deuses caídos. Como 

prevenir e o papel da terapia Psicoterapia 

Cognitivo Comportamental e terapia EMDR 

como prevenção ou tratamento.  

E-	Online	Dating	e	a	

Instantânea 
fragilidade	dos	

relacionamentos	

amorosos. 
 

 

- Quais as razões que levam um individuo a procurar aplicações 

de encontros ou o ambiente online para iniciar relacionamentos 

online?  

 

- Em ambos os teus livros salientaste a importância e o papel das 

hormonas na construção ou desconstrução dos relacionamentos 
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afectivos. Seguindo a tua linha de raciocínio e experiencia 

profissional, as aplicações de encontros podem viciar o cérebro 

do individuo ao ponto deste não sentir que a relação é 

suficientemente satisfatória e provavelmente há algo melhor? Se 

sim, qual o processo bioquímico adjacente a este fenómeno e 

quais os comportamentos frequentes que caracterizam esta 

realidade? 

 

- A cultura do swipe e a fragilidade dos relacionamentos 

amorosos. Porquê? 

 

- O paradoxo da escolha nas aplicações de encontros, os 

algoritmos, a exposição de uma vida ou corpos perfeitos nas 

redes sociais (Instagram), de que forma tem impactado a forma 

como o cérebro humano processa a informação, mas acima de 

tudo, constrói o vinculo com o outro? Consideras que a industria 

do dating está a criar indivíduos pouco resilientes às naturais 

frustrações e desentendimentos que ocorrem no seio de uma 

relação? Se sim, Porquê?  

 

- A Psicóloga Americana Ramani Durvasula que se dedica 

exclusivamente ao Narcisismo e à terapia de vitimas de 

Narcisismo alerta que as aplicações de encontros são espaços 

onde o Narcisismo prolifera. Precisamente porque são espaços 

onde as escolhas de possíveis parceiros são aparentemente 

infinitas. No teu livro “Deuses Caídos” abordas o tema do 

narcisismo. Gostaria que nos falasses um pouco sobre isso e 

como eles e elas se comportam no ambiente online.  

 

- Fenómenos como o Ghosting ou como abordas no “Deuses 

Caídos”, Fantasmas Digitais. Estão cada vez mais presentes no 

mundo online. Alem de nos explicares no que consiste o 

Ghosting ou Fantasmas digitais. Pedia-te que enumerasses 

outros comportamentos tóxicos que acontecem no ambiente 
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online. E se podemos dizer que os mesmos só acontecem 

apenas em ambiente online, se apenas parte desta realidade. 

Quais os sinais de alerta a ter em conta e como agir. 

 

- As mensagens de textos instantâneas, emojis, e outras formas 

de comunicação digital trazem benefícios para uma relação, ou 

por outro lado, tendem a enfraquecer o vinculo e criar 

distanciamento? 

 

 

 

 

- Como terapeuta e sexólogo as aplicações de encontros ou dating 

apps são locais adequados para se encontrar o amor? Quais os 

cuidados a ter nestas aplicações, quais os sinais de alerta a ter 

em conta no comportamento do outro? Quais as aplicações mais 

indicadas para quem quer um relacionamento afectivo? Quais as 

dicas que darias para construção de um perfil adequado que 

atraísse apenas pessoas, homens ou mulheres, com a mesma 

predisposição e intenção?    
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ANEXO	II	

	

ENTREVISTA	COM	DOUTOR	FERNANDO	MESQUITA	–	TRANSCRIÇÃO	

	

	 Em	primeiro	lugar	a	titulo	pessoal	e	em	nome	do	Departamento	de	Comunicação	

e	Arte	da	Universidade	de	Aveiro	gostaria	de	agradecer	a	disponibilidade	imediata	para	a	

realização	 desta	 entrevista,	 a	 ser	 utilizada	 como	 parte	 integrante	 do	 trabalho	 final	 de	

dissertação	de	Mestrado	em	Comunicação	e	Multimédia.		

	 Como	previamente	havia	sido	referido	o	tema	de	investigação	centra-se	na	teoria	

do	Amor	Líquido	preconizado	pelo	sociólogo	Zygmunt	Bauman,	e	de	que	forma	o	online	

dating	contribui	ou	se	tem	contribuído	para	a	fragilidade	dos	relacionamentos	humanos	

em	pleno	século	XXI.		

	

Nesta	 primeira	 fase	 da	 entrevista	 gostaria	 que	 nos	 desse	 a	 conhecer	 o	 seu	 percurso	

académico,	a	tua	experiencia	profissional,	assim	como,	as	técnicas	mais	utilizadas	para	

trabalhar	com	os	seus	pacientes	e	casais.		

Doutor	Mesquita:		Então	basicamente	a	minha	formação	inicial	foi	em	Psicologia,	só	que	

durante	 todo	 o	 curso	 fui	 notando	 que	 a	 parte	 da	 sexualidade	 foi	 pouco	 ou	 nada	

abordada.	 	 Mas	 mesmo	 assim	 optei	 por	 seguir	 psicologia	 clínica,	 área	 de	 psicologia	

infantil,	tendo	realizado	o	estágio	no	hospital	de	Santa	Maria,	no	núcleo	infantil	e	juvenil.	

Porém	fui	notando	que	por	muito	que	trabalhasse	com	as	crianças	os	pais	acabavam	por	

estragar	o	trabalho	que	nós	fazíamos.	Então	achei	que	estava	na	altura	de	trabalhar	com	

os	pais	e,	sobretudo,	questões	relacionadas	com	a	sexualidade.		

Entretanto	 surgiu	 o	 mestrado	 de	 sexologia	 na	 Lusófona,	 fiz	 o	 mestrado,	 vi	 que	 era	

realmente	 o	 que	 queria.	 Posteriormente	 fiz	 uma	 pós	 graduação	 na	 American	 Board	 of	

Sexology,	 seguida	 da	 formação	 da	 Sociedade	 Portuguesa	 de	 Sexologia	 Clínica	 que	 é	 a	
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única	 que	 dá	 o	 grau	 de	 terapeuta	 sexual,	 embora	 existam	 colegas	 que	 dizem	 ser	

terapeutas	 sexuais	 porque	 realização	 a	 formação	 de	 um	 fim-de-semana	 ou	 dois.	 No	

entanto,	a	formação	para	estar	concluída	requer	a	frequência	de	três	ano,	realização	de	

um	 estágio,	 é	 algo	 que	 requer	 tempo.	 Depois	 achei	 que	 há	 outras	 áreas	 que	 são	

importantes	trabalhar.	Neste	momento	estou	a	terminar	uma	forma	formação	em	terapia	

cognitiva	 comportamental	 que	 dá	 o	 grau	 de	 terapeuta	 cognitivo	 comportamental	 da	

Sociedade	 Portuguesa,	 portanto,	 é	 uma	 formação	 de	 5	 anos,	 mais	 supervisão,	 mais	

desenvolvimento	 pessoal.	 Fiz	 uma	 formação	 de	 terapia	 EMDR	 para	 situações	mais	 	 de	

traumas	 que	 podem	 ser	 tratados	 de	 forma	 rápida	 onde	 tenho	 obtido	 muitos	 bons	

resultados.		

Portanto,	não	 só	utilizo	estas	 técnicas	em	 terapia	 sexual	ou	 conjugal,	 como	em	 terapia	

individual.	

	

Dentro	 do	 panorama	 de	 especialistas	 na	 área	 da	 sexualidade	 e	 psicologia	 clínica	 no	

nosso	 País,	 és	 um	 dos	 que	 mais	 se	 destaca	 tendo	 lançado	 3	 livros,	 o	 Aprender	 a	

A.M.A.R,	Deuses	Caídos	e	SOS	Manipuladores	em	colaboração	com	terapeuta	 familiar	

Margarida	Vieitez	e	com	o	titulo	SOS	Manipuladores.		

	

Gostaria,	que	explicasse	como	surgiu	a	ideia	de	escrever	o	Aprender	A	A.M.A.R	que	não	

define	 como	 um	 livre	 de	 auto	 ajuda,	mas	 como,	 um	manual	 para	 ajudar	 os	 casais	 a	

trabalharem-se	e	a	trabalharem	a	relação	que	têm.		

Doutor	 Mesquita:	 Sim.	 Basicamente	 a	 ideia	 surgiu	 das	 sessões	 que	 fui	 tendo	 com	 os	

casais	 ao	 longo	dos	 anos	e	o	que	está	 apresentado	no	 livro	 são	 técnicas	que	utilizo	na	

própria	terapia.	O	Aprender	a	Amar,	o	Amar	aqui	é	acrónico	de	quatro	palavras.	O	A	de	

Agir	porque	aquilo	que	acredito	é	que	numa	relação	nós	devemos	de	“regar”	uma	relação	

constantemente.	E	eu	acredito	nisso.	Ou	seja	não	é	pelo	fato	de	estarmos	numa	relação	e	

em	alguns	 casos	 com	papel	 assinado	de	que	não	devemos	 fazer	 nada	pela	 relação.	Na	

realidade	 temos	 de	 lutar	 sempre	 pela	 relação.	 O	M	 de	Motivar,	 ou	 seja,	muitas	 vezes	
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quando	estamos	numa	relação	e	as	coisas	não	estão	muito	bem	temos	a	tendência	para	

ver	apenas	aquilo	que	é	mau.	O	que	é	mau	depois	passa	a	ser	péssimo	e	o	que	é	bom	não	

é	 valorizado	 sendo	 necessário	 mudar	 esta	 perspectiva.	 Nós	 em	 termos	 educacionais	

estamos	muito	habituados	à	educação	através	da	punição,	dos	castigos,	das	más	notas.	

Mas	 há	 uma	 forma	 de	 educar,	 que	 acho	 que	 é	 a	 mais	 importante,	 que	 é	 através	 do	

reforço	positivo.	 Se	eu	disser	a	uma	criança	“boa!	Conseguiste!”	ela	 irá	 se	 sentir	muito	

mais	motivada	e	numa	 relação	amorosa	 funciona	é	exactamente	a	mesma	coisa.	 Se	eu	

disser	ao	meu	parceiro	ou	à	minha	parceira	“olha,	gostei	do	beijinho	que	tu	me	deste	de	

manhã	quando	estavas	para	sair	ou	“gosto	muito	de	te	ver	com	essa	roupa”,	ou	“gostei	

muito	da	mensagem	que	mandaste”.		Ele	ou	ela	vai	sentir	aqui	uma	motivação	para	fazer	

este	comportamento	mais	vezes.	Se	eu	até	gostei	e	não	disser	a	outra	pessoa	tem	toda	a	

legitimidade	para	pensar	que	eu	não	gostei,	não	valorizei,	e	muito	provavelmente	deixará	

de	o	fazer.	Depois	temos	o	Aceitar,	o	Aceitar	na	minha	perspectiva	é	que	nós	devemos	de	

aceitar	 o	 outro	 tal	 como	 ele	 é.	 Porque	muitas	 das	 vezes	 nós	 começamos	 uma	 relação	

amorosa	e	começamos	a	identificar	algumas	pistas	de	que	“eu	não	gosto	muito	disto	nele	

ou	 nela	mas	 com	o	 tempo	 irá	mudar”.	 	 Criamos	 aqui	 uma	 imagem	de	 que	 o	 outro	 vai	

mudar	para	aquilo	que	eu	idealizei	dele.	Mas	no	fundo	não	estamos	a	amar	a	pessoa	na	

sua	totalidade,	estamos	a	amar	uma	imagem	que	temos	dela	e	aqui	o	aceitar,	é	aceitar	o	

outro	tal	como	ele	é	e	isso	é	que	é	amar	o	outro.	Agora	se	imponho	que	o	outro	deve	ser	

algo	que	eu	quero,	e	não	aquilo	que	ele	é,	estou	amar	uma	imagem	que	não	é	a	real.	E	

depois	 devemos	 de	 nos	 aceitar	 a	 nós,	 não	 é,	 tal	 como	 somos!	 O	 livro,	 o	 Aprender	 a	

A.M.A.R,	 é	 essencialmente	 dividido	 em	 duas	 partes.	 Uma	 de	 auto	 descoberta	 porque	

acredito	nós	só	conseguimos	amar	alguém	quando	realmente	gostamos	de	nós.	Porque	

se	 não	 gostarmos	 de	 nós.	 Se	 não	 estivermos	 bem	 connosco.	 Provavelmente	 vamos	 ter	

aqui	uma	relação	de	dependência	ou	desequilibrada,	se	eu	não	me	amo	suficientemente	

e	estou	numa	relação	com	alguém,	muito	provavelmente,	até	vou	agradecer	ter	alguém	

comigo	e	sujeitar-me	a	estar	com	alguém	que	sinto	que	não	me	ama	suficientemente	mas	

que	mantenho	 a	 relação	 porque	 provavelmente	 não	 encontrarei	 ninguém.	 E	 encontro	

várias	pessoas	neste	tipo	de	relações.		
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E,	por	fim,	a	ultima	letra	é	o	R	que	é	o	respeito.	No	fundo,	quando	encontro	casais	que	

passaram	por	uma	situação	de	traição	ouço	dizer	que	perderam	a	confiança	um	no	outro.	

Mas	eu	acho	que	mais	que	perder	a	confiança,	se	“cavarmos”	um	bocadinho	e	encontrar	

o	que	está	verdadeiramente	lá	por	baixo,	é	a	mais	a	noção	de	falta	de	respeito.	O	sentir	

que	aquela	pessoa	não	me	respeitou	e	muitas	vezes	questionar-se	até	que	ponto	não	me	

estou	a	respeitar	ou	a	respeitar	a	permanecer	nesta	relação	com	esta	pessoa.	Portanto,	é	

o	respeito	do	outro	para	comigo	e	de	eu	próprio	por	me	manter	nesta	relação.	Não	quer	

dizer	que	todas	as	relações	onde	ocorreu	traição	tenham	de	acabar,	pois	muitas	vezes	há	

casais	que	conseguem	ultrapassar	isto.	Mas	é	importante	que	a	pessoa	sinta	novamente	

que	“estou	porque	sinto-me	respeitado	neste	tipo	de	relação”.	Portanto,	basicamente,	o	

Aprender	a	Amar	foca-se	um	bocado	nisto	e	no	livro	vou	apresentando	vários	exercícios	

que	os	casais	podem	fazer	para	trabalhar	estas	quatro	áreas.		

	

Q:	Qual	 foi	a	receptividade	por	parte	do	publico	em	relação	a	este	 livro?	Acha	que	as	

pessoas	 interiorizam	a	mensagem	promovendo	 a	mudança?	Há	de	 facto	 feedback	 de	

que	ocorreram	modificações	ou	lerem	e	colocar	na	prateleira?	

Doutor	Mesquita:	Tenho	colegas	que	têm	referenciado	o	 livro	para	ajudar	os	casais.	Há	

uma	 questão	 que	 em	 terapia	 costumo	 fazer	 é	 que	 este	 livro	 tem	 muito	 a	 base	 de	

mindfulness.	E	já	surgiu	primeiro	lerem	um	livro	de	mindfulness	geral,	e	aqui	este	livro	é	

um	mindfulness	muito	focado	na	relação	e	no	estar	em	intimidade	com	o	outro.	Portanto,	

o	 ideal	 nestes	 casos	 será	 de	 complementar,	 o	 livro	 de	mindfulness	 com	 o	 Aprender	 a	

Amar.	Os	casais	com	quem	trabalho	acham	interessante	porque	falo	de	um	determinado	

exercício	referem	“ah!	Já	experimentamos	isso	do	livro	e	realmente	correu	bem.”.		

	

Q:	Como	definiria	o	amor?	

Doutor	Mesquita:	 Para	mim	 o	 amor	 só	 faz	 sentido	 quando	 estamos	 bem	 connosco.	 E	

quando	isso	não	acontece	vamos	estar	numa	relação	desequilibrada.	Depois	o	amor	tem	

dois	lados,	um	que	pode	ser	muito	bom	quando	sentimos	que	o	mesmo	é	correspondido.	
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Mas	 também	 pode	 ser	 terrível	 quando	 é	 um	 amor	 que	 não	 é	 correspondido.	 Ou	 seja,	

quando	 eu	 amo	e	 desejo	 alguém,	mas	 esse	 alguém	não	 tem	o	mesmo	 sentimento	 por	

mim.	E	então	temos	aqui	algo	que	pode	ser	muito	bom	ou	muito	destrutivo.		

	

Q:	No	livro	refere	que	os	processos	bioquimicos	que	ocorrem	durante	a	fase	da	paixão	

podem	 ser	 perigosos	 para	 a	 escolha	 dos	 nossos	 parceiros	 sexuais.	 Mas,	 além	 disso,	

reforça	muito	a	importância		de	que	o	amor	é	uma	acção,	não	é	um	sentimento	per	si,	o	

que	vai	ao	encontro	daquilo	que	Bauman	defende	na	obra	sobre	o	Amor	Liquido.	Este	

autor	refere	que	actualmente	que	as	pessoas	desistem	facilmente	porque	são	guiadas	

pelo	fogo	da	paixão	e	quando	este	fogo	desvanece	sentem	que	não	existe	o	click.	Se	a	

intensidade	 da	 paixão	 está	 a	 desvanecer	 é	 porque	 a	 relação	 não	 vai	 dar	 certo.	 O	

Fernando	 no	 livro	 seu	 livro	 reforça	 que	 os	 processos	 bioquímicos	 podem	 conduzir	 à	

ilusão	e	descartar	possíveis	parceiros	que	poderiam	proporcionar	crescimento.	Porque	

amar	é	crescer.	Explique-nos	isso.		

Doutor	Mesquita:	 A	 ideia	 é	 que	encontro	 aqui	 pessoas	que	 se	questionam	 se	 amam	o	

companheiro	 ou	 a	 companheira	 porque	 não	 sentem	 as	 a	 borboletas	 na	 barriga.	 É	

importante	que	as	pessoas	percebam	que	a	fase	de	paixão	de	acordo	com	alguns	estudo	

tem	um	período	de	duração	máxima	de	um	ano	e	meio	a	dois	anos.	Ou	seja,	a	 fase	da	

paixão	é	uma	fase	muito	esgotante	porque	passamos	imenso	tempo	a	pensar	no	outro.	

Dedicamos	 quase	 que	 exclusivamente	 aquela	 pessoa,	 perdemos	 muitas	 das	 vezes	 o	

apetite	 e	 mesmo	 para	 nossa	 sobrevivência	 	 essa	 fase	 de	 paixão	 de	 mudar	 para	 algo.	

Muitas	vezes	passa	para	amor,	outras	para	amizade	e	outras	para	outra	coisa	qualquer.	

No	entanto,	não	podemos	viver	e	não	conseguimos	viver	eternamente	com	a	intensidade	

normal	da	paixão.	Contudo,	 acontece	que	muitas	pessoas	 são	viciadas	neste	estado	de	

paixão	e	quando	deixam	de	sentir	esta	tal	adrenalina	constante	sentem	necessidade	de	

procurar	 novamente	 este	 estado	 outra	 pessoa	 que	 lhes	 faça	 viver	 este	 estado	 porque	

adrenalina	 também	 é	 viciante.	 	 Não	 é	 por	 acaso	 que	 as	 pessoas	 que	 fazem	 desportos	

radicais	gostam	de	os	fazer	frequentemente.	E	estas	pessoas	que	são	viciadas	na	paixão,	

são	viciadas	na	adrenalina	que	vão	sentir	e,	alem	disso,	há	a	tal	questão	de	se	começarem	
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a	questionar	se	amam	tanto	o	parceiro	ou	parceira	como	este	ou	esta	os	ama.	Ou	seja,	

sentem	que	há	muita	entrega	de	um	lado	e	que	eles	não	estão	a	dar	o	suficiente	e	será	

que	isto	significa	que	não	se	ama.	É	importante	entender	que	as	relações	têm	momentos.	

Se	calhar	umas	vezes	damos	mais,	depois	outras	vezes	é	o	outro	que	dá	mais.	E	é	aqui	

que	 está	 a	 beleza	 da	 relação,	 as	 coisas	 não	 têm	 de	 estar	 sempre	 estanques.	

Possivelmente	uns	dias	estaremos	mais	em	baixo	e	a	outra	pessoa	consegue	nos	levantar,	

e	noutras	alturas	seremos	nós	a	ter	esse	papel	de	cuidadores	também.		

	

Q:	Existe	uma	passagem	no	livro	que	refere	que	a	carência	afectiva	é	predominante	na	

actualidade.	Bauman	refere	o	mesmo.	E	que	ir	em	busca	de	um	parceiro	com	‘fome’	é	

como	 ir	 a	 uma	 mercearia	 com	 o	 estômago	 vazio,	 que	 coincide	 com	 a	 teoria	 do	

supermercado	e	do	centro	comercial	de	Bauman.		

Doutor	Mesquita:	Na	questão	de	ir	ao	supermercado	muito	frequentemente,	sobretudo	

naquilo	que	verifico,	quando	as	mulheres	em	determinada	altura	têm	o	desejo	de	serem	

mães,	mas	não	têm	parceiro	fixo.	Depois	com	este	desespero	de	virem	a	ser	mães	e	com	

este	 desespero	 de	 terem	 uma	 relação	 acabam	 por	 aceitar	 a	 primeira	 pessoa	 que	 lhes	

surge.	Depois,	há	indivíduos	que	estão	atentos	a	estes	sinais,	os	quais	descrevo	no	meu	

livro	Deuses	Caídos,	e	percebem	que	estão	perante	uma	possível	vitima.	E	estamos	a	falar	

de	 pessoas	 que	 são	 manipuladoras,	 narcísicas.	 Conheço	 muitas	 relações	 com	 esta	

dinâmica	onde	a	 vulnerabilidade	dá	azo	a	 ‘caçadas’.	As	pessoas	 sujeitam-se	a	estar	 em	

relações	 onde	 não	 são	 amadas,	 onde	 não	 são	 desejadas,	mas	 ali	 permanecem	 porque	

têm	tão	baixa	auto-estima	que	julgam	não	conseguir	encontrar	uma	nova	relação.	Assim,	

o	melhor	é	mesmo	alimentar	a	nossa	auto-estima.	Sentimos	que	estamos	bem	connosco,	

de	 barriga	 cheia,	 para	 quando	 formos	 ao	 tal	 supermercado	 não	 pegarmos	 no	 primeiro	

fast-food	 que	 nos	 surge	 à	 frente.	 E	 termos	 consciência	 daquilo	 que	 realmente	 nós	

queremos	e	nos	faz	sentir	bem.		
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Q:	Considera	que	o	mindfulness	pode	ser	uma	das	ferramentas	para	ajudar	o	individuo	

a	não	cair	nessas	armadilhas?	

Doutor	 Mesquita:	 A	 ideia	 do	 mindfulness,	 pelo	 menos	 aquilo	 que	 aplico	 muito,	 que	

costumo	dizer,	é	que	o	mindfulness	é	uma	linha	oriental	que	utilizamos	cada	vez	mais	na	

psicologia	e	na	saúde	mental	em	geral.		O	mindfulness	diz-nos	que	ao	longo	do	dia	temos	

milhares	de	pensamentos,	só	que	algumas	pessoas	ficam	presas	a	estes	pensamentos		e	

em	vez	de	estarem	a	viver	o	momento	presente	estão	a	viver	o	pensamento.	E	aquelas	

pessoas	 que	 estão	muito	 agarradas	 ao	 pensamento	 do	 passado,	 porque	 fizeram	 coisas	

das	 quais	 estão	 arrependidas	 ou	 não	 fizeram	 e	 gostariam	 de	 ter	 feito,	 é	 muito	

característico	de	pessoas	deprimidas.	As	pessoas	que	estão	sempre	a	pensar	no	futuro	ou	

que	num	sábado	à	noite	já	estão	a	pensar	que	na	segunda	feira	têm	de	ir	trabalhar,	são	as	

ansiosas.		

O	 ideal	é	vivermos	o	momento,	o	agora.	E	quando	estamos	numa	relação,	ao	estarmos	

presos	a	pensamentos	não	estamos	a	viver	a	relação.	E	muitas	das	vezes	é	 isto	que	nos	

acontece.	Muitas	das	vezes	aconteceu	algo	ou	um	passado	que	deixou	marcas	e	entramos	

numa	nova	relação	a	pensar	naquilo,	com	as	vivencias	destas	marcas.	 	Enquanto	não	as	

ultrapassarmos	 e	 não	 tivermos	 consciência	 de	 que	 aquilo	 está	 a	 acontecer	 apenas	 no	

nosso	pensamento,	e	não	está	a	realmente	a	acontecer.,	com	esta	nova	parceira	ou	com	

este	novo	parceiro,	não	estamos	a	viver	suficientemente	a	relação.	E	muitas	das	vezes	as	

relações	terminam	por	isto.	Porque	não	nos	conseguimos	libertar	das	amarras	do	passado	

ou	porque	eventualmente	até	estamos	com	ideias	de	que	algo	pode	acontecer	de	mau	no	

futuro,	 mas	 que,	 na	 realidade,	 ainda	 não	 aconteceu.	 E	 não	 sabemos	 sequer	 se	 vai	

acontecer,	são	apenas	filmes	da	nossa	cabeça.		

	

Q:	Qual	a	sua	opinião	enquanto	profissional	de	saúde	mental	sobre	o	uso	de	aplicações	

de	encontros	e	outras	plataformas	digitais?	

Doutor	 Mesquita:	 Aquilo	 que	 costumo	 dizer	 é	 que	 as	 redes	 sociais	 são	 apenas	 uma	

ferramenta.	 O	 perigo	 são	 as	 pessoas	 que	 utilizam	 essas	 ferramentas	 e	 a	 forma	 como	

utilizam	essas	 ferramentas.	Aquilo	que	costumo	encontrar	em	consultório	 são	casos	de	
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pessoas	 que	 utilizam	 essas	 ferramentas	 para	 encontrar	 outros,	 mas	 que	 esses	 outros	

apenas	querem	sexo,	não	querem	relações.	E	que	esta	pessoa	que	está	aqui	presente	em	

sessão	diz	que	está	a	procura	de	uma	relação,	mas	que	as	outras	querem	todas	sexo.	O	

que	é	certo	é	que	logo	a	seguir	esta	pessoa	sai,	entra	outra,	e	diz	precisamente	o	mesmo.	

Ou	seja,	algo	está	a	funcionar	mal	porque	todos	dizem	que	querem	a	mesma	coisa,	mas	

depois	 acusam	 de	 os	 outros	 apenas	 quererem	 sexo.	 Acho	 que	 aqui	 as	 redes	 sociais	

podem	 efectivamente	 ajudar	 a	 encontrar	 outras	 pessoas,	 mas	 devemos	 ser	 sinceros	

quanto	aquilo	que	queremos.		Não	utilizar	jogadas.	Mas	aí	a	culpa	não	é	das	redes	sociais	

mas	 das	 próprias	 pessoas	 que	 estão	 a	 utilizar	 essas	 redes	 sociais	 e	 de	 alguma	 forma	 a	

utilizar	mascaras,	porque	a	internet	também	nos	ajuda	de	alguma	forma	a	usar	mascaras	

e	não	sermos	sinceros,	porque	é	muito	mais	difícil	sermos	sinceros	quando	estamos	com	

alguém	 do	 que	 quando	 estamos	 atrás	 de	 um	 computador.	 Não	 é	 por	 acaso	 que	 nos	

comentários	da	internet	se	encontram	várias	mensagens	de	ódio	que	de	outra	forma	não	

encontraríamos,	ou	vemos	tão	frequentemente,	no	dia-a-dia.		Mas	que,	agora,	as	pessoas	

estão	aos	poucos	a	fazer	 isto	na	net	e	por	não	terem	consequências,	acabam	por	sentir	

alguma	 legitimidade	 em	 o	 fazer	 não	 sendo	 por	 acaso	 que	 vemos	 cada	 vez	 mais	 nos	

últimos	 tempos	 insultos	 a	 alguns	 políticos	 que	 até	 então	 não	 se	 viam.	 Mas	 também	

legitimidade	para	que	o	fazem	na	internet	o	façam	no	dia	a	dia.	De	certa	forma	receio	que	

isto	possa	mudar	a	nossa	forma	de	estar	no	dia-a-dia	com	os	outros.		

	

Q:	Estabelecendo	ponte	com	o	 teu	segundo	 livro,	Deuses	Caídos,	que	basicamente	se	

refere	 aos	 tipos	 de	 personalidades	 que	 devemos	 evitar	 nos	 nossos	 relacionamentos	

íntimos.	Como	surgiu	a	 ideia	para	este	 livro?	O	porquê	e	se	considera	um	seguimento	

do	Aprender	a	Amar,	para	que,	tanto	homens	como	mulheres,	tenham	mais	inteligência	

emocional	nas	escolhas	que	fazem.	

Doutor	Mesquita:	O	‘Deuses	Caídos’	é	um	misto	de	‘SOS	Manipuladores’	e	do	‘Aprender	a	

Amar.’	Ou	seja,	 ver	que	dentro	das	 relações	amorosas	 também	existem	coisas	que	não	

correm	tão	bem.	E	o	deuses	caídos	basicamente	é,	nós	quando	começamos	uma	relação	

tendemos	a	 idealizar	a	outra	pessoa.	A	pessoa	passa	a	 ser	um	deus.	Ele	próprio	ou	ela	
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também	procura	de	alguma	forma	mostrar	que	há	que	corresponder	a	essa	imagem.	Não	

vai	tirar	as	mascara	logo	nos	primeiros	encontros,	vai	procurar	parecer	ser	a	pessoa	mais	

encantadora	 ao	 cimo	 da	 terra.	 E	 também	 porque	 a	 própria	 paixão	 nos	 faz	 ter	

comportamentos	que	no	dia	a	dia	se	vão	esbatendo.	Então	a	fase	de	paixão	é	uma	fase	

onde	os	amantes	estão	idealizados.	Eu	dou	o	melhor	a	ele	ou	a	ela.	Eu	dou	o	melhor	pela	

relação	e	ela	dá	o	melhor	pela	relação.	E	depois	aos	poucos	vamos	começando	a	ver	que	

afinal	ele	ou	ela	também	têm	um	defeito.	E	depois	 tem	mais	e	mais	outro.	Esta	pessoa	

que	estava	idealizada	aos	poucos	vai	caindo	do	pedestal	e	passa	a	ser	humano	como	nós.	

Tudo	bem,	esta	fase	é	realmente	a	 fase	de	amor	em	que	estamos	a	viver	e	a	dar-nos	a	

conhecer	 tal	 como	 somos.	 Contudo,	 quando	 a	 pessoa	 que	 escolhemos	 deixa	 de	 ser	

idealizada	percebemos	que	é	aquilo	que	não	queremos	na	nossa	vida	e	é	aí	que	surgem	

as	 personalidades	 de	 deuses	 caídos	 que	 apresento	 ao	 longo	 do	 livro,	 todas	 elas	

encontradas	 repetidamente	 aqui	 nas	 consultas.	 Ou	 seja,	 não	 é	 só	 um	 caso	 que	 decidi	

utilizar,	 são	 vários	 casos.	 Ou	 seja,	 dos	 vários	 casos	 	 que	 vou	 encontrando	 de	 relações	

amorosas,	de	desgostos	amorosos	que	 fomos	 tendo,	 	 aqueles	que	 são	mais	 frequentes	

são	aqueles	que	optei	por	meter	no	livro.		

	

Q.	 Os	 Deuses	 caídos	 remete-nos	 para	 a	 teoria	 da	 vinculação	 do	 John	 Bowlby,	 que	

existem	 indivíduos	 que	 são	 evitantes,	 ansiosos,	 seguros	 e	 depois	 um	 espectro	 entre	

evitante	 e	 ansioso.	 Posto	 isto,	 gostaria	 que	 enumerasse	 o	 porquê	 da	 vinculação	 ser	

importante	na	forma	de	nos	relacionarmos	e	de	que	maneira	as	hormonas	interferem	

na	evitação,	na	ansiedade?	

Doutor	Mesquita:	 A	 ideia	 basicamente	 é	 que	 na	 fase	 da	 paixão	 existe	 um	 cocktail	 de	

hormonas	 que	 nos	 conduz	 a	 um	 estado	 de	 loucura.	 Dopamina,	 adrenalina,	 endorfinas,	

portanto,	temos	uma	serie	de	hormonas	que	nos	levam,	a	oxitocina,	são	tudo	hormonas	

que	nos	levam	à	vontade	imensa	de	estar	com	aquela	pessoa.	De	conhecer	mais	daquela	

pessoa,	que	nos	dá	imenso	prazer	de	estar	com	aquela	pessoa,	portanto,	é	tudo	isto	que	

nos	 faz	 também	 querer	 aprofundar	 o	 conhecimento.	 E	 isto	 é	 essencial	 para	 nós	

descobrirmos	mais	 e	 fortalecer	 a	 relação.	 Por	 exemplo,	 eu	 participei	 como	 especialista	
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nos	‘Casados	à	primeira	vista’,	e	uma	das	coisas	que	eu	acho	que	tem	tendência	a	falhar	

neste	tipo	de	programas	é	que	as	pessoas	conhecem-se	e	passam	a	estar	a	viver	24	horas	

a	viver	uma	com	a	outra.	Não	existe	espaço	para	a	fantasia,	não	há	espaço	para	idealizar	

o	 outro.	 E	 isto,	 este	 período	 é	 fundamental	 para	 que	 se	 consiga	 de	 alguma	 forma	 ter	

vontade	para	descobrir	mais	do	outro.	Se	o	outro	está	constantemente	comigo,	eu	não	

vou	ter	vontade	de	descobrir	o	que	há	por	detrás	dele.	E	é	por	aqui	que	a	questão	das	

hormonas	e	da	descoberta	foi	surgindo.		

Relativamente	 ao	 apego,	 aquilo	 que	 tentei	mostrar	 é	 que	 temos	 a	 questão	 hormonal,	

química	 e	 cerebral,	 mas	 depois	 há	 outras	 questões	 que	 condicionam	 ou	 não	 a	 forma	

como	amamos.	Não	é	tudo	químico	ou	cerebral.	A	parte	vinculativa.	A	parte	como	somos	

cuidados	 pelos	 nossos	 cuidadores	 primários	 que	 geralmente	 são	 os	 pais,	mas	 que	 não	

tem	de	ser	obrigatoriamente	os	pais.		E	estas	primeiras	relações...	a	primeira	relação	que	

temos,	que	todos	nós	temos,	é	com	o	nosso	cuidador	primário.	E	se	houverem	falhas	com	

o	 nosso	 cuidador	 primário,	 muito	 provavelmente	 vão	 deixar	 cicatrizes	 na	 forma	 como	

iremos	estar	com	os	outros.	Não	é	por	acaso	que	muitas	pessoas	tem	padrões	repetitivos	

de	 relações	 com	 pessoas	 com	 as	 mesmas	 características.	 Há	 pessoas	 que	 têm	 uma	

tendência	para	encontrar	parceiros	que	são	abandónicos.		Há	pessoas	que	têm	tendência	

para	 encontrar	 parceiros	 que	 os	 tratam	 mal.	 Tudo	 isto,	 de	 alguma	 forma,	 é	 como	 se	

estivéssemos	a	tentar	curar	feridas	das	nossas	relações	parentais	e	foi	isso	que	tentei	dar	

a	conhecer	no	livro.		Que	feridas	é	que	nós	temos.	Que	tendências	é	que	nós	temos	a	ter	

um	determinado	tipo	de	parceiro.	E	também	conhecimento	dos	sinais	de	alerta	para	que	

consigamos	 entender	 o	 que	 se	 está	 a	 passar	 e	 porque	 existe	 tendência	 para	 o	 padrão	

repetitivo.		

	

Q:	Da	 literatura	que	 se	 encontra	disponível	 há	mito	de	que	existe	 50%	da	população	

que	tem	uma	vinculação	segura.	Porem	essa	vinculação	segura	pode	ser	alterada	com	a	

convivência	com	os	outros	

Doutor	Mesquita:	Exatamente.	Exatamente.	Eu	posso	ter	nascido	com	vinculação	segura	

e	se	permanecer	numa	relação	durante	muito	tempo	com	alguém	que	tenha	vinculação	
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insegura,	 a	 minha	 própria	 vinculação	 se	 pode	 transformar.	 Nós	 estamos	 sempre	 a	

aprender,	não	é.	Provavelmente	há	pessoas	que	são	seguras	mas	que	depois	estão	numa	

relação,	foram	traídas,	é	normal	que	numa	próxima	relação	não	estejam	tão	seguras	no	

inicio	 dessa	 nova	 relação.	 Gato	 escaldado	 de	 água	 fria	 tem	medo.	 No	 sentido	 de	 que	

muitas	vezes	tenho	aqui	pessoas	que	as	situações	que	tiveram	no	passado	deixaram	de	

tal	forma	marcas	que	não	conseguem	entregar-se	totalmente	nesta	relação.	Fazem	com	

que	 o	 parceiro	 atual	 sofra	 as	 consequências	 daquilo	 que	 elas	 próprias	 sofreram	 numa	

relação	anterior.	Acaba	por	ser	um	bocado	isto,	muitas	das	vezes,	é	preciso	um	processo	

terapêutico	 para	 que	 se	 consigam	ultrapassar	 as	 questões	mal	 resolvidas	 e	 feridas	 por	

cicatrizar.		

	

Q:	Considera	o	EMDR	útil	para	estas	situações?	

O	EMDR	pode	ser	útil,	depende	de	como	a	vivencia	foi	vivida	pela	pessoa.	Porque	eu	estar	

numa	 relação	 abusiva	 pode	 ter	 consequências	 diferentes	 para	 uma	 outra	 pessoa	 que	

também	esteve	numa	relação	abusiva.		É	importante	que	a	pessoa	sinta	que	a	vivencia	foi	

traumática.	Que	isto	de	alguma	forma,	sempre	que	eu	estou	com	alguém,	me	faça	sentir	

ou	relembrar	situações	que	tive	anteriormente.	Então	aqui	faz	sentido	termos	o	EMDR.	Se	

a	pessoa	passou	por	uma	situação	abusiva	mas	de	alguma	 forma	conseguiu	ultrapassar	

sem	grande	consequência	não	faz	sentido	o	EMDR.	O	EMDR	é	importante	se	no	momento	

atual	tenho	comportamentos	associados	a	eventos	do	passado.	Por	exemplo,	o	EMDR	é	

muito	utilizado	para	situações	em	que	houve	um	acidente	de	carro	e	sempre	que	se	entra	

do	 carro	 sente-se	 agitação,	 ansiedade,	 passo	 a	 evitar	 andar	 de	 carro.	 Passo	 a	 ter	 uma	

serie	de	comportamentos	que	sempre	que	vou	passar	a	estrada,	fico	paralisado	ou	o	que	

quer	 que	 seja,	 aqui	 faz	 sentido	 o	 EMDR	para	 aquela	 situação	 especifica	 que	 está	 a	 ter	

consequências	 neste	 momento.	 Ou	 eventualmente,	 pode	 não	 ser	 uma	 situação	 tão	

especifica,	mas	antes	continuada	que	são	bastante	dificieis	de	trabalhar.	Se	tivemos	um	

pai	que	nos	maltratou	durante	muito	tempo,	então	temos	aqui	um	trauma	que	foi	vivido	

de	forma	prolongada	e	que	eventualmente	tem	consequências	na	forma	que	vivemos	o	

agora.	E	aí	faz	todo	o	sentido	o	trabalho	com	o	EMDR.	
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Q:	Entrando	na	esfera	do	amor	liquido	e	das	aplicações	de	encontros	ou	online	dating.	

Quais	 são	 as	 razões	 que	 levam	 os	 indivíduos	 a	 utilizar	 aplicações	 de	 encontros	 e	

ambientes	online	para	estabelecer	relacionamentos	amorosos?			

Doutor	Mesquita:	Acho	que	estamos	a	 ficar	muito	preguiçosos	e	muito	acomodados.	É	

muito	fácil	estarmos	sentados	no	sofá,	pegar	no	telemóvel	e	estar	ali	a	falar	com	pessoas	

e	 a	 contactar	 com	 pessoas.	 Eventualmente,	 a	 debitar	 latim	 sem	 grande	 consequência,	

pensamos	 nós.	 Mas	 que	 eventualmente	 do	 outro	 lado	 está	 alguém	 que	 vai	 querer	 e	

criando	 expectativas	 que	 conhece	 alguém,	 que	 vai	 conhecer	 alguém	 interessante.	 E	

depois,	 aquilo	 que	 muitas	 vezes	 me	 dizem	 é	 que	 as	 redes	 sociais	 e	 aplicações	 de	

encontros	parecem	quase	que	como	um	centro	comercial.	Um	centro	comercial	onde	o	

número	 de	 oportunidades	 é	 imenso	 e	 que	 se	 eu	 não	 gostar	 de	 alguém,	 posso	 ir	

rapidamente	 buscar	 outra	 pessoa.	 Ou	 seja,	 faz	 com	 que	 exista	 a	 sensação	 de	 que	 há	

infinitas	possibilidades,	que	posso	estar	 com	 infinitas	pessoas,	e	 isto,	muitas	das	 vezes,	

impede-nos	 de	 entregar	 realmente	 a	 alguém.	 De	 que	 sempre	 que	 surge	 uma	 primeira	

dificuldade	 é	 sentido	 de	 que	 não	 é	 necessário	 lutar	 pela	 relação	 pois	 se	 usar	 uma	

aplicação	de	dating,	 facilmente	consigo	encontrar	alguém.	Mas	 lá	está,	mais	uma	vez,	a	

culpa	não	está	inteiramente	na	tecnologia.	A	culpa	está	em	algumas	pessoas	que	usam	as	

redes	 sociais	 e	 aplicações	 de	 encontros	 desta	 forma.	 Certamente	 há	 muitas	 outras	

pessoas	que	usam	as	aplicações	e	tive	várias	pessoas	aqui	que	se	conheceram	através	das	

destas	e	a	relação	corre	perfeitamente.		

	

	

	

	

	

	



	 148	

Q:	Quem	não	utiliza	as	aplicações	de	forma	correcta,	e	como	especialista,	utilizando	a	

vinculação.	Qual	seria	o	perfil	que	se	enquadra	mais	nessa	má	utilização?		

Doutor	 Mesquita:	 Os	 parceiros	 sabonetes.	 Os	 fantasmas	 digitais...	 ou	 seja,	 são	 sem	

duvida	alguma	evitativos.	São	pessoas	que	eventualmente...	mas,	por	vezes,	nem	sempre	

os	 evitativos,	 também	 tens	 pessoas	 narcisistas	 que	 sentem	 uma	 enorme	 vontade	 de	

conquistar	 e	 que	 isso	 de	 alguma	 forma	 ainda	 vai	 alimentar	mais	 ego.	 Portanto,	 não	 é	

possível	dizer	que	‘estas	pessoas’	que	têm	este	tipo	de	comportamento	têm	determinado	

tipo	de	apego.	Há	grandes	variações.	Mas	o	que	é	certo	é	que,	por	exemplo,	em	relação	

aos	parceiros	sabonetes	são	aqueles	que	se	entregam	numa	relação	mas	quando	sentem	

que	 alguém	 quer	 um	 compromisso	 mais	 sério,	 fogem	 da	 mão	 como	 um	 sabonete.	

Quando	se	sentem	apertados	saltam-nos	da	mão.	E	estas	pessoas	sempre	que	existe	um	

compromisso	 fogem	 do	 compromisso.	 Depois	 os	 fantasmas	 digitais	 que	 também	 têm	

outro	nome	em	inglês,	o	ghosting,	começam	uma	conversa	com	pessoas	através	de	redes	

sociais	e	aplicativos	de	namoro.	Mandam	mensagens	carinhosas,	bonequinhos,	beijinhos,	

acabando	por	encantar	a	outra	pessoa	e	de	alguma	forma	quando	esta	pessoa	sente	que	

está	ali	a	crescer	qualquer	coisa,	de	um	momento	para	o	outro,	até	pode	haver	encontros	

ou	 compromissos,	 mas	 de	 um	momento	 para	 o	 outro	 estes	 fantasmas	 digitais	 cortam	

qualquer	 tipo	 de	 ligação.	 Cortam	 as	 redes	 sociais,	 ‘desamigam’	 como	 se	 diz	 agora.		

Bloqueiam	os	 contactos	 e	 desaparecem.	Aquelas	 pessoas	 que	 apanho	e	 são	 vitimas	de	

fantasmas	 digitais	 têm	 muita	 dificuldade	 em	 conseguir	 ultrapassar	 isto.	 Muitas	 vezes,	

mais	 dificuldade	 mesmo	 que	 pessoas	 que	 passaram	 por	 situações	 de	 traição.	 Porque	

muitas	das	vezes	quando	há	uma	situação	de	traição	em	que	o	casal	procura	de	alguma	

forma	 reconciliar-se,	 existem	 respostas.	 Com	o	 Fantasma	 digital,	 não.	 Com	o	 fantasma	

digital	desaparece	e	não	dá	 respostas.	 E	do	outro	 lado	o	que	 fica	 são	 interrogações	do	

tipo	“onde	é	que	eu	falhei?”,	“Que	mal	é	que	eu	 lhe	fiz?”,	 	“Porque	é	que	a	pessoa	me	

deixou?”,	 ou	 seja	 fica	 sem	 respostas	 e	 completamente	 perdida	 neste	 emaranhado	 de	

perguntas	e	isto	é	uma	facada	enorme	na	auto-estima	de	qualquer	pessoa.		
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Q:	Isso	acontecerá	porque	há	um	sentimento	de	impunidade?		

Doutor	 Mesquita:	 Sim,	 porque	 não	 vão	 ser	 punidos.	 Não	 vão	 ser	 confrontados.	 O	 eu	

desaparecer	 sem	dizer	à	outra	pessoa	que	a	 relação	não	 funciona,	ou	que	não	 sente	o	

mesmo	 que	 sentia	 ou	 gostaria	 de	 sentir,	 está	 sujeito	 a	 ser	 confrontado	 com	 alguma	

pergunta	e	as	pessoas	estão	muito	viradas	para	si	próprias.	Há	muito	aquela	ideia	de	que	

a	relação	só	faz	sentido	se	nos	sentirmos	felizes.	Mas	a	questão	é	que	o	outro	não	deve	

ser	responsável	pela	nossa	felicidade.	Nós	é	que	devemos	estar	felizes	connosco	e	o	outro	

ser	 um	 acrescento	 à	 nossa	 felicidade.	 E	 aquilo	 que	 acontece	 muitas	 vezes	 é	 que	 nós	

estamos	 à	 procura	 que	 o	 outro	 nos	 faça	 felizes.	 E	 enquanto	 isto	 estiver	 presente,	

enquanto	eu	estiver	à	espera	que	o	outro	seja	o	responsável	pela	minha	felicidade,	se	o	

outro	 não	 é	 responsável	 pela	minha	 felicidade	 eu	 viro	 costas	 e	 vou-me	 embora.	 E	 vou	

procurar	outra	pessoa	e	outra.	Porque,	na	realidade,	eu	estou	infeliz	comigo.		E	aí,	na	tal	

questão	 do	 aprender	 a	 Amar,	 fiz	 a	 questão	 de	 reforçar	 a	 ideia	 de	 que	 devemos	 estar	

felizes	connosco	para	que	se	possa	estar	numa	boa	relação.	Enquanto,	enquanto	isto	não	

acontecer	 saltaremos	 de	 relação	 em	 relação	 e	 a	 internet,	 os	 telemóveis	 ajudam	

facilmente	a	bloquear	e	afastar	da	pessoa	sem	termos	de	confrontar	com	muito	destas	

coisas.	Eu	acho	que	cada	vez	mais...	aquilo	que	eu	vejo	do	pessoal	mais	novo	existe	cada	

vez	mais	a	dificuldade	em	expressar	as	emoções,	os	afectos,	o	que	está	muito	 ligado	às	

questões	das	redes	sociais,	 	às	questões	da	 internet,	dos	 jogos,	e	há	pouco	tempo	para	

brincarem	na	rua	enquanto	são	mais	novos.	Há	pouco	tempo	para	saírem	com	os	amigos	

e	 as	 relações	 sociais	 estabelecem-se	 aqui.	 Estas	 pessoas	 que	 estão	 muito	 presas	 às	

tecnologias	 depois	 têm	 esta	 dificuldade	 de	 estabelecer	 uma	 relação	 amorosa	 ou	 um	

vinculo	emocional	 com	alguém,	que	pode	não	ser	uma	relação	amorosa,	e	 sempre	que	

existe	 uma	 dificuldade	 refugiam-se	 novamente	 neste	 campo.	 Não	 sei	 se	 estou	 a	 ser	

suficientemente	claro.	
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Q:	Pegando	no	vicio	e	no	papel	da	dopamina	na	viciação,	refere-se	que	as	aplicações	de	

encontros	e	o	ambiente	online	vicia	o	cérebro	humano.	É	verdade?	

Doutor	Mesquita:	Sim,	sim.	Porque	as	redes	sociais	e	aplicações	de	encontros	são	onde	

muitas	vezes	existem	pessoas	com	baixa	auto-estima	e	alimentam	a	sua	auto-estima	com	

aquilo	 que	 os	 outros	 lhe	 dizem.	 Estão	 constantemente	 à	 procura	 de	 serem	 bajulados,	

desejados.	 De	 alguma	 forma	 receber	 palavras	 bonitas	 do	 outro	 lado	 e	 isto	 vai	

alimentando	 cada	vez	mais,	 ou	 seja,	 é	 como	 se	 fosse	uma	questão	de	morfina	em	que	

inicialmente	se	precisa	de	menos	doses,	mas	que	depois	se	precisa	cada	vez	mais.	Depois	

temos	 aquelas	 pessoas	 que	 são	 coleccionadoras	 quase	 de	 relações	 amorosas.	 Têm	

alguém,	têm	uma	relação	mesmo	que	seja	através	da	internet	apenas,	têm	uma	relação	

com	alguém.	Mas	aquilo	 já	não	 lhe	chega	e	precisa	de	outra,	e	precisa	de	outra.	E	vão	

mantendo	várias	relações	aqui	no	mesmo	plano	e	sempre	que	sentem	que	alguma	destas	

pessoas	se	está	a	afastar,	 investem	mais	nesta	pessoa.	E	têm	relações	em	prateleiras.	E	

não	 conseguem	 ter,	 na	 realidade,	 uma	 relação	 com	 ninguém	 porque	 não	 se	 entregam	

totalmente	a	ninguém.		

	

Q:	Vivemos	a	cultura	do	swipe	e	do	paradoxo	da	escolha.	Considera	que	a	indústria	do	

dating	 está	 a	 criar	 indivíduos	 poucos	 resilientes	 às	 naturais	 frustrações	 e	

desentendimentos	que	ocorrem	sempre	numa	relação?	

Doutor	Mesquita:	 Eu	acho	que	essa	 industria	poderá	ajudar	a	 isso.	Mas	acho	que	vem	

muito	 mais	 detrás.	 E	 há	 pouco	 falávamos	 das	 questões	 da	 vinculação	 e	 acho	 que	 é	

exactamente	por	aí.	Ou	seja,	se	não	tivermos	os	alicerces	suficientes	logo	de	inicio	depois	

facilmente	 resvalamos	 na	 questões	 do	 dating.	 SE	 nós,	 se	 a	 nossa	 educação	 for	 bem	

estruturada,	 se	 nos	 ensinarem	 quais	 são	 os	 valores,	 se	 nos	 sentirmos	 amados	 pelos	

nossos	cuidadores,	vamos	aprender	a	amar.	Se	de	alguma	forma	tivermos	uns	cuidadores	

que	 por	muito	 que	 gostem	de	 nós	 tem	pouco	 tempo	porque	 a	 questão	 profissional	 	 é	

muito	 importante	e	metem-nos	 logo	o	telemóvel	aos	2	ou	três	anos	de	 idade.	Ou	a	ver	

vídeos	no	youtube.	A	relação...	aprendemos	pouco	sobre	o	que	é	o	amor.	E	muitas	vezes	

quando	esta	vivência	não	é	experienciada	no	inicio,	depois	vamos	ter	muita	dificuldade.	É	
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claro	que,	tal	como	referimos	há	pouco,		se	tivermos	alguém	que	nos	ensine	o	que	é	amor	

e	que	tenha	a	paciência	para	nos	ensinar	o	que	é	o	amor.	Nós	não	vamos	viver	sem	saber	

o	que	é	o	amor.	Mas	se	não	tivermos	a	sorte	de	encontrar	alguém	que	nos	permita	isso,	

muito	 provavelmente	 vamos	 estar	 a	 saltar	 de	 relação	 em	 relação.	 E	 vamos	 ser	 um	

queijinho	na	ratoeira	das	aplicações	de	dating	facilmente.		

	

Q:	O	psicólogo	Eduardo	Sá	refere	as	pessoas	hoje	em	dia,	mesmo	com	toda	a	tecnologia	

que	 têm	 disponível,	 têm	 uma	 grande	 tendência	 para	 fugir	 das	 pessoas	 que	 lhes	

acendem	as	‘luzes’	no	interior.		

Doutor	 Mesquita:	 Sim!	 E	 fogem	 porquê?	 Muitas	 das	 vezes,	 provavelmente,	 fogem		

porque	não	sabem	lidar	com	essas	emoções.	Porque	não	aprenderam	a	 lidar	com	essas	

emoções.	Muitas	 das	 vezes	 porque	 tiveram...	 eu	 apanho	muitas	 pessoas	 aqui	 que	 têm	

dificuldade	 em	 dizer	 que	 estão	 numa	 relação	 amorosa.	 Mas	 têm	 também	 muita	

dificuldade	em	expressar	as	emoções	e	os	afectos.	Têm	muita	dificuldade	em	fazer	uma	

festinha,	em	dar	um	abraço,	em	dar	uma	carícia	porque	não	aprenderam	quando	eram	

pequenos.	E	esta	questão	do	amor	no	início,	que	é	a	primeira	relação	que	nós	temos,	é	

muito	 importante	 não	 é.	 E	 se	 nós	 não	 soubermos	 lidar	 com	 estas	 emoções,	 uma	 das	

formas	que	 temos	é	de	 facilmente	 fugir	ou	então	 saltar	para	outra	 relação	porque	 isto	

causa	 desconforto.	 Eu	 de	 repente,	 que	 tive	 sempre	 numa	 linha	 sem	 grandes	 variações	

emocionais,	e	depois	aparece	alguém	que	me	faz	sentir	umas	coisas	na	barriga...	o	que	é	

que	é	isto?	Eu	fico	assustado.	Eu	não	sei	muito	bem	como	lidar	com	isto.	Eu	vou,	muitas	

vezes,	vou	fugir.	Ou	então	fico	tão	viciado	nisto	que	vou	constantemente	procurar	isto.	E	

esta	 deixa-me	 de	 fazer	 sentir	 isto	 e	 eu	 vou	 procurar	 outra	 coisa.	 Sendo	 a	 isto,	

basicamente,	que	devemos	estar	atentos.		
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Q:	 Referiu	 anteriormente	 a	 questão	 do	 narcisismo.	 A	 Doutora	 Ramani	 Durvasula,	

psicóloga	 norte	 americana,	 que	 se	 dedica	 só	 no	 estudo	 do	 narcisismo	 em	 ajudar	 as	

pessoas	vitimas	do	abuso	narcisista,	refere	que	o	abuso	narcisista	deixa	severas	ferias	

emocionais	 e	 psicologias	 nas	 vitimas.	 Definindo	 o	 narcisismo	 sub-clinico	 com	 traços	

aproximadamente	“violentos”	do	narcisismo	patológico.	Em	Portugal	ainda	não	temos	

esta	consciência		realmente	em	relação	ao	narcisismo	e	a	palavra	é	usada	por	vezes	de	

forma	banal.		

Gostaria	 que	 explicasse	 o	 que	 é	 narcisismo,	 porque	 existe	 uma	 distinção	 entre	

narcisismo		clínico	e	sub-clinico,	sendo	este	ultimo,	o	que	está	cada	vez	mais	presente	

nas	redes	sociais	e	outras	plataformas.		

	

Doutor	Mesquita:	A	questão	do	narcisismo	e	ainda	há	pouco	tempo	saiu	um	estudo	sobre	

o	próprio	Facebook	e	o	 Instagram	sabem	das	consequências	que	têm	nos	 jovens.	E	que	

andavam	a	esconder	 estas	 consequências	no	 sentido	de	o	 aumento	de	depressões	nos	

jovens	 porque,	 no	 fundo,	 muitas	 das	 vezes	 também	 há	 outros	 estudos	 que	 mostram	

quantos	 filtros	 as	 pessoas	 metem	 antes	 	 de	 publicar	 uma	 fotografia.	 Ou	 seja,	 aquela	

necessidade	constante	de	publicar	algo	para	 receber	gostos.	Para	 receber	mensagens	a	

dizer	que	estamos	bonitos	e	vamos	alimentando	isto.	O	ser	reconhecido	por	algo	que	não	

é	real	e	isso	faz-nos	sentir	bem	naquele	instante,	mas	depois	voltamos	a	sentir-nos	mal.	

Só	 que	 esta	 questão	 do	 narcisismo,	 faz-nos	 sentir	 a	 necessidade	 de	 cada	 vez	 mais	

fazermos	 isto.	Cada	vez	mais	conquistarmos	mais	gostos,	mais	seguidores,	mais	não	sei	

quanto.	E	quanto	mais	necessidade	 temos	disto...	pode	parecer	paradoxal,	mas	quanto	

mais	necessidade	temos	disto	e	quanto	mais	parecemos	narcisistas	menor	é	a	nossa	auto-

estima.	 Porque	 sentimo-nos	 o	máximo	 cá	 para	 fora,	mas	 é	 um	máximo	 superficial	 que	

esta	dependente	dos	outros.	Porque	se	os	outros	desaparecerem	da	vista	vamos	sentir	

que	não	temos	valor	algum.	E	é	aqui	esta	questão	do	narcisismo	que	estamos	aqui	a	falar.		
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Q:	Então	qual	é	a	distinção	entre	o	clínico	e	sub-clinico?	

	

Doutor	 Mesquita:	 O	 clínico	 tens	 uma	 série	 de	 critérios	 que	 não	 sei	 decor	 mas	 que	

basicamente	 tem	 influência	 e	 consequências	 nas	 outras	 pessoas	 e	 esta	 dependente	 do	

modo	como	vivemos	isto.	 	Ou	seja,	se	me	sinto	muito	superior	aos	outros.	Se	sinto	que	

tenho	mais	direitos	que	as	outras	pessoas.	Temos	aqui	alguma	coisa,	sinto-me	superior.	

Sinto-me	com	mais	direitos	e	de	alguma	 forma	não	há	aqui	diferenciação.	Não	há	aqui	

uma	 noção	 de	 realidade	 de	 que	 isto	 está	 a	 acontecer.	 O	 outro	 não	 é	muito	 diferente	

disto,	de	alguma	forma,	contudo	não	tem	um	diagnóstico	patológico	per	si,	se	é	que	me	

faço	entender.		

	

Q:	Considera	que	os	filtros	que	se	aplicam	nas	fotografias	tem	interferido	na	escolha	de	

pessoas	que	queremos	ter	ao	nosso	lado?	E	que	isso	pode	conduzir	a	desilusões.		

	

Doutor	Mesquita:	 Isso	faz-me	lembrar	um	bocado	aquelas	pessoas	que	são	viciadas	em	

pornografia	 e	 que	 estão	 focadas	 naquele	 tipo	 de	 corpo	 e	 comportamento.	 E	 depois	

dificilmente	conseguem	encontrar	esse	tipo	de	corpo	ou	de	comportamento	no	dia	a	dia.	

Costumo	 dizer	 que	 aquelas	 pessoas	 são	 profissionais	 e	 foram	 escolhidas	 por	 algum	

motivo	e	que	não	é	por	 serem	bons	 actores.	 E	os	 filtros	 acaba	por	 ser	 a	mesma	 coisa.	

Porque	estamos	a	colocar	uma	série	de	filtros	que	não	correspondem	a	uma	imagem	real,	

que	nós	ficam	a	acreditar	que	é.	Aquilo	que	penso	é	que	metemos	aquela	imagem	na	net,	

sentimos	bem	por	estar	a	ter	algum	tipo	de	feedback	dos	outros,	mas	a	minha	questão	é,	

será	que	estas	pessoas	têm	noção	de	que	aquela	 imagem	não	são	elas	realmente?	Têm	

consciência	de	que	os	gostos	que	recebem	é	da	imagem	idealizada?	Como	é	que	isso	as	

faz	sentir?	Há	um	comportamento	narcísico	nesta	situação	se	observarmos	com	atenção	

alicerçado	em	baixa	auto-estima	e	necessidade	de	validação	externa.	São	estas	questões	

que	 ,	mas	 que	 acredito	 que	 terão	 consequências	 a	 nível	 da	 saúde	mental.	 Porque	 nós	

estarmos	 a	 receber	 um	 feedback,	 não	 sei	 se	 é	 consciente	 ou	 não,	mas	 que	 não	 é	 um	

feedback	 real	 porque	 nós	 não	 temos	 filtros.	 Portanto	 porque	 que	 é	 que	 há	 essa	
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necessidade	de	não	mostrarmos	quem	realmente	somos	porque	temos	mais	uma	ruga.	

Porque	temos	mais	um	sinal	ou	o	que	quer	que	seja.		

	

Q:	No	livro	Deuses	Caídos	falas	sobre	‘Ghosting’	ou	fantasmas	digitais.	O	que	é	isso	de	

ser	fazer	fantasma	digital	e	impacto	da	saúde	mental	deste	comportamento?	

	

Doutor	 Mesquita:	 É	 a	 questão	 daquelas	 pessoas	 que	 se	 apresentam	 a	 nós	 nas	 redes	

sociais	 com	 imagens	 bonitas,	 corações,	 poemas	 e	 tudo	mais.	 Que	 fazem	 idealizar	 esta	

pessoa	e	quando	esta	num	momento	qualquer,	até	o	podemos	conhecer	pessoalmente	

ou	 não,	 mas	 esta	 pessoa	 num	 momento	 qualquer	 vai	 desaparecer.	 Vai	 bloquear	 os	

telemóveis	 para	 nós,	 as	 redes	 sociais,	 deixamos	 de	 ter	 contacto	 e	 as	 vitimas	 destes	

fantasmas	digitais	ficam	totalmente	perdidos.	Há	um	assumir	da	culpa.	Criam	um	role	de	

pensamentos	muito	difícil	de	desemaranhar	e	não	conseguem	compreender	que	 foram	

vitimas	deste	comportamento.	Daí	eu	ter	colocado	este	tipo	de	personalidade	no	livro	por	

aparecerem	cada	vez	mais.		

	

Q:	Isto	pode	originar	casos	de	depressão	profunda	por	exemplo?	

	

Doutor	Mesquita:	Sim!	Sem	dúvida.	Os	casos	que	aqui	 tenho,	muitas	das	vezes,	 são	de	

pessoas	 deprimidas	 que	 foram	apanhadas	 neste	 tipo	 de	 situações.	 A	 depressão	 	 Ficam	

sem	respostas.	A	questionar	será	que	ele	ou	ela	vai	daqui	a	pouco	tempo	ligar.	Ficam	ali	

presas.	A	própria	 vida	 fica	ali	 presa	porque	como	não	 têm	 respostas,	não	vão	procurar	

outras	 pessoas.	Não	 vão	 seguir	 a	 sua	própria	 vida	 porque	 estão	presas	 de	que	 a	 outra	

pessoa	 pode	 aparecer.	 E	 o	 pior	 disto	 é	 que	 alguns	 destes	 fantasmas	 digitais	 fazem	

exactamente	 isso.	 Que	 é	 num	momento	 desaparecem	 e	 depois	 passados	 dois	 ou	 três	

meses	 voltam	 a	 aparecer,	 dão	 algumas	 ilusões,	 e	 voltam	 a	 desaparecer.	 Ou	 seja,	 isto	

acaba	por	 criar	uma	 instabilidade	enorme	nas	 vitimas	que	 ficam	perdidas.	 Pois	 ficam	a	

pensar	que	se	a	pessoa	desapareceu	dois	meses	e	voltou	a	aparecer	para	desaparecer,	

podem	esperar	mais	dois	meses.	Mas	depois	não	chegam	dois,	se	calhar,	esperam	mais	
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dois	 ou	 três.	 E	 as	 pessoas	 vão	 ficando	 aqui	 num	 limbo	 que	 não	 lhes	 permite	 viver	 a	

própria	vida.		

Q:	Consideras	que	pessoas	vitimas	ghosting	ou	de	cybercrimes,	de	romances	online	que	

se	transformam	em	scams.	Consideras	que	a	sociedade	em	si	trata	este	assunto	como	

algo	não	real?		

	

Doutor	Mesquita:	Há	falta	de	sensibilidade	na	abordagem	destas	questões.	Embora,	por	

vezes,	 hajam	 pessoas	 que	 desaparecem	 da	 nossa	 vida	 sem	 dar	 qualquer	 tipo	 de	

justificação.	Também	já	tive	aqui	várias	pessoas	que	parece	aquela	historia	de	ir	comprar	

um	maço	de	tabaco	mas	que	acontece	mesmo.	Que	não	é	ir	comprar	um	maço	de	tabaco,	

mas	é	agarrar	nas	coisas	e	sair	de	casa	sem	dar	qualquer	tipo	de	justificação.	Mas	é	muito	

mais	 fácil,	 sem	dúvida,	 refugiarem-se	num	computador,	bloquear	alguém	com	quem	só	

tiveram	dois	encontros,	do	que	bloquear	alguém	com	quem	já	se	teve	uma	vida	e	que	de	

repente	 decide	 sair	 de	 casa	 sem	 qualquer	 tipo	 de	 justificação,	 e	 pura	 e	 simplesmente	

cortar	a	 ligação.	Acho	que	aqui	o	 importante,	que	acho	que	ainda	está	a	faltar,	é	 	estas	

pessoas	 serem	 responsabilizadas	 pelas	 consequências	 que	 isto	 tem	nos	 outros.	 Porque	

pensamos	muito	na	questão	do	bullying	e	da	violência,	mas	isto	é	também	é	violência.	

	

	Q:	Os	emojis,	as	mensagens	instantâneas	enfraquecem	ou	reforçam	o	vinculo	afectivo?		

	

Doutor	Mesquita:	No	meu	entender,	 se	 forem	mensagens	 instantâneas	 isso	quer	dizer	

alguma	coisa.	Não	há	ali	um	laço.	Se	eu	nem	sequer		me	dou	tempo	para	pensar	no	que	

vou	mandar	a	uma	pessoa	e	limito-me	a	enviar	um	bonequinho.	Temos	que	avaliar	a	taxa	

de	esforço	entre	enviar	um	emoji	ou	algo	mais	pessoal.		

	

Q:	Considera	que	num	processo	de	selecção,	a	intensidade	de	interacção	textual	pode	

indicar	ou	não	o	interesse	que	a	pessoa	tem	em	relação	a	nós?	

	

Doutor	Mesquita:	Sem	dúvida.	Embora	alguns	emojis	tenham	a	capacidade	de	expressar	

emoções,	é	muito	difícil	expressar	aquilo	que	sinto	através	de	bonecos.	Posso	lá	colocar	
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um	boneco	contente,	mas	é	muito	diferente	de	dizer	que	estou	feliz	por	ter	recebido	a	

tua	mensagem.	Ou	fico	muito	contente	por	saber	que	estás	bem.	E	isto	de	alguma	forma,	

isto	de	metermos	um	bonequinho	é	uma	forma	de	fugirmos	às	nossas	próprias	emoções.	

É	 muito	 mais	 fácil	 para	 quem	 tem	 dificuldade	 em	 lidar	 com	 as	 emoções	 meter	 um	

bonequinho,	um	coraçãozinho	do	que	dizer	eu	amo-te,	ou	desejo-te,	ou	estou	a	pensar	

em	 ti,	 ou	 quer	 que	 seja.	 Se	 a	 comunicação	 inicial	 se	 limitar	 a	 “bonequinhos”	 devemos	

começar	a	pensar	-	será	que	esta	pessoa	é	assim	tão	romântico	como	imagino	ser?	-		Será	

que	é	aquilo	que	eu	estou	à	procura?	 -	E	depois,	é	claro	para	alem	dos	bonequinhos,	se	

houver	outra	troca	de	aspectos	emocionais,	é	claro	que	não	podemos	rotular	o	envio	de	

bonequinhos	como	alguém	que	tem	inibição	emocional.	Mas	se	mandar	só	bonequinhos	

podemos	começar	a	pensar	nisso.	Mas	se	misturar	aqui	a	parte	do	que	sinto	também	com	

como	me	sinto	contigo,	já	os	bonequinhos	podem	fazer	parte.		

	

Q:	 Como	 terapeuta,	 consideras	 que	 as	 aplicações	 de	 encontros	 são	 o	 local	 adequado	

para	encontrar	o	amor?	

	

Doutor	Mesquita:	É	a	tal	questão.	As	aplicações	podem	ser	uma	boa	via	para	encontrar	o	

amor,	porém	não	quer	dizer	que	todas	as	pessoas	vão	encontrar	assim	o	amor.	Não	quer	

dizer	que	todas	as	pessoas	que	lá	estão,	estão	à	procura	do	amor.	Mas	para	muitos	casos,	

para	 pessoas	 que	 têm	 dificuldades	 em	 estabelecer	 relações,	 sobretudo	 se	 forem	mais	

tímidas,	 esta	 pode	 ser	 uma	 boa	 forma	 de	 encontrarem	 outras	 pessoas	 e	 estabelecer	

contacto	porque	o	primeiro	passo	está	dado.	Basicamente,	é	muito	 fácil	quando	somos	

miudinhos	de	conhecer	outras	pessoas.	Mas	depois	de	uma	determinada	idade	torna-se	

um	 pouco	 mais	 difícil	 e,	 além	 disso,	 não	 temos	 uma	 vida	 social	 muito	 regular	

principalmente	se	dedicamos	muito	tempo	ao	trabalho,	que	cada	vez	mais	nos	exige	mais	

tempo	 no	 trabalho	 e	 disponibiliza	 pouco	 tempo	 para	 a	 vida	 social.	 Se	 a	 determinada	

altura	 da	 nossa	 vida	 nós	 somos	 os	 únicos	 solteiros	 e	 os	 nossos	 amigos	 estão	 todos	

casados,	muitas	das	vezes	estamos	sozinhos	porque	se	 tiverem	 filhos	os	nossos	amigos	

organizam-se	com	casais	que	têm	filhos	e	os	que	estão	solteiros	são	postos	um	bocado	à	

margem.	E	aqui	 ficamos	um	“bocadinho”	perdidos.	E	as	aplicações	podem	ajudar	nesse	
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sentido	 de	 conhecer	 outras	 pessoas	 que	 procuram	 outras	 pessoas,	 mas	 há	 que	 estar	

atento	se	essas	pessoas	têm	as	mesmas	 intenções	que	nós	e	 lembrar	que	as	aplicações	

são	espaços	que	podem	conduzir	à	adição	e	fuga	da	realidade.		

	

Q:	Quais	 são	 os	 cuidados	 que	 indicaria	 ou	 sugeriria	 a	 quem	utiliza	 estas	 ferramentas	

para	encontrar	o	amor?	

	

Doutor	Mesquita:	 Acho	 que	 em	 qualquer	 sitio,	 em	 qualquer	 circunstância,	 o	 primeiro	

passo	 é	 saber	 se	 estamos	 bem	 connosco.	 Se	 vou	 procurar	 o	 amor	 porque	 preciso	 de	

alguém	para	me	 sentir	 bem,	 ou	 se	 vou	procurar	 o	 amor	 porque	me	 sinto	 infeliz	 e	 não	

estou	bem	comigo.	Então	é	melhor	a	pessoa	dedicar	esse	tempo	que	está	a	procurar	nas	

aplicações,	procurar	um	terapeuta	para	ajudar	a	fortalecer-se	em	termos	de	auto-estima	

para	 que	quando	encontrar	 alguém	não	 ir	 com	a	 tal	 “barriga	 vazia”.	Depois	 também	é	

preciso	ter	consciência	de	que	nem	todas	as	pessoas	têm	as	mesmas	intenções	que	nós.	

Não	 quero	 com	 isto	 dizer	 que	 devemos	 de	 alguma	 forma	 estar	 constantemente	 de	 pé	

atrás,	mas	eventualmente,	 termos	algum	cuidado	e	 tentar	perceber	e	não	 ter	medo	de	

perguntar	quais	são	as	intenções	que	a	outra	pessoa	tem	e	o	que	deseja.	Embora	a	outra	

pessoa	 possa	 dizer	 algo	 completamente	 diferente	 daquilo	 que	 ela	 está	 a	 pensar	 ou	 a	

sentir.	Mas	pelo	menos,	clarificarmos	as	coisas.	Clarificar	quais	são	as	intenções	daquela	

pessoa.	Se	quer	uma	relação,	se	não	quer	uma	relação.	Se	é	só	uma	one	night	stand,	se	

não	é	 só	uma	one	night	 stand.	 Clarificar	para,	 eventualmente,	não	 colocar	uma	pessoa	

num	pedestal.	Não	“endeusar	logo”.	Tentar	vê-la	como	uma	pessoa	normal,	e	depois	aos	

poucos	ver	realmente	faz	sentido	tê-la	na	nossa	vida	ou	não.		

	

Q:	 Quais	 seriam	 as	 dicas	 que	 daria	 aos	 seus	 pacientes	 na	 construção	 de	 perfis	 nas	

aplicações	de	encontros	para	atrair	os	parceiros	certos?	Se	é	que	existe	o	parceiro	certo	

ou	parceira	certa.		

	

Doutor	Mesquita:	Na	minha	opinião	a	pessoa	certa	virá	 se	nós	 também	formos	o	mais	

sinceros	possíveis	connosco	e	com	os	outros.	Costuma-se	dizer	que	se	eu	vou	pescar	com	
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diamantes,	vou	encontrar	peixes	que	gostam	de	diamantes.	Se	eu	de	alguma	forma	vou	

para	 as	 aplicações	 de	 encontros	 mostrar	 que	 sou	 uma	 pessoa	 que	 não	 sou.	 Que	 sou	

muito	extrovertido,	ou	que	sou	uma	pessoa	muito	simpática,	ou	que	sou	não	sei	quando,	

muito	provavelmente	vou	encontrar	pessoas	que	gostam	deste	tipo	de	perfil	e	se	não	sou	

não	vou	corresponder,	estarei	a	mentir	e	a	 relação	 fracassará.	Portanto,	o	 ideal	é	ser	o	

mais	sincero	possível	quando	vou	procurar	alguém	para	que	a	outra	pessoa	saiba	o	que	

vai	encontrar.	E	ao	mesmo	tempo	ser	o	mais	sincero	possível	comigo	quando	encontrar	

alguém,	 questionar	 se	 a	 pessoa	 faz	 sentido	 na	 minha	 vida.	 Costumo	 dizer	 muitas	 das	

vezes	que	temos	um	GPS	interno,	que	é	a	intuição,	que	nos	diz	se	determinada	pessoa	faz	

ou	não	sentido	na	nossa	vida.	Se	sentimos	que	o	Gps	nos	dá	alguns	alertas,	não	quer	dizer	

que	se	tem	de	descartar	logo,	mas	é	importante	estarmos	atentos	aos	sinais	e	perceber	

realmente	se	 faz	sentido	estarmos	com	esta	pessoa.	Se	não	 fizer	o	melhor	é	 realmente	

virar	costas	e	procurar	alguém	que	nos	faça	sentir	bem.		

	

Q:	E	existe	alguma	aplicação	que	recomendarias	por	uma	questão	de	segurança?	

	

Doutor	Mesquita:	Há	gostos	para	tudo.	No	entanto,	aquilo	que	ouço	mais	nas	consultas	

são	pessoas	que	se	conheceram	através	do	Tinder.	Mas	acho	que	agora	há	aí	outra	onde	

os	homens	constroem	o	perfil	e	 são	as	mulheres	que	decidem	ter	o	primeiro	contacto.	

Elas	 é	 que	decidem	 se	 acontece	 o	match	ou	não.	 Se	 acontecer	 podem	 comunicar	 com	

elas.	Ou	seja	o	homem	não	pode	entrar	directamente	em	contacto	com	a	mulher.	Mas	

existem	muitas	variações	e	a	escolha	deve	recair	naquilo	que	a	pessoa	se	sentir	melhor.	E	

temos	depois	também	aplicações	para	pessoas	gays,	 lésbicas...	Prefiro	que	a	pessoa...	é	

como	por	exemplo,	 algumas	aplicações	que	existem	para	a	parte	 sexual.	Apesar	de	 ter	

conhecimento	 de	 algumas,	 costumo	 sugerir	 à	 pessoa	 para	 procurar,	 porque	 cada	

aplicação	tem	a	“cara”	para	determinada	pessoa.	O	que	serve	para	uns	pode	não	servir	

para	outros.		

	

Q:	Para	terminar	a	entrevista,	qual	mensagem	que	gostarias	de	deixar	como	terapeuta	

e	sexólogo	para	que	nós	cidadãos	consigamos	navegar	em	tempos	líquidos?		



	 159	

	

Doutor	Mesquita:	Aquilo	que	mais	me	orgulho	quando	recebo	um	casal	que	está	à	beira	

da	 ruptura	 é	 quando	 esse	mesmo	 casal	 depois	 de	 algumas	 sessões	me	diz	 que	 já	 vê	 o	

parceiro	com	outro	brilho.	Muitas	das	vezes	em	fase	de	ruptura	sentimos	que	estamos	no	

limite,	mas	muitas	das	vezes	há	mais	um	bocadinho,	ou	seja,	mesmo	em	taxa	de	esforço	

no	 ginásio	 se	 nos	 focarmos	 ainda	 vamos	 fazer	mais	 uma	 ou	 duas	 repetições.	 Aqui	 é	 a	

mesma	coisa.	Muitas	vezes	nas	relações	se	sentirmos	que	vale	a	pena	lutar	pela	relação	

com	 esta	 pessoa,	 mas	 mesmo	 assim	 sentirmos	 que	 estão	 a	 existir	 muitas	 dificuldade,	

devem	procurar	ajuda.	Mas,	lá	está,	nem	todas	as	pessoas	merecem	o	nosso	esforço	e	a	

ajuda.	Por	isso,	faz	sentir	antes	de	tudo	avaliar	se	vale	a	pena	lutar	pela	relação	ou	se	não	

fará	sentido	ir	embora.		

	

Obrigada	pelo	seu	contributo,	Fernando.		

	

	

	

	

	

	

	
	


