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RESUMO

Com o desenvolvimento e acessibilidade das novas tecnologias da informação e comunicação, as formas de se relacionar sofrem modificações. 
Neste sentido, percebe-se que o relacionamento amoroso passa por transformações, em grande parte, devido a inclusão dessas novas tecnologias 
que dia a dia ganham mais espaço. O objetivo do trabalho é investigar quais as características dos relacionamentos amorosos na pós-
modernidade, em um mundo cada vez mais conectado e midiatizado. Assim como, verificar como tais tecnologias influenciam na forma como as 
pessoas se comunicam e se relacionam. Pesquisar o site ParPerfeito, referência nacional no mercado de relacionamento online, exige um trabalho 
de observação tanto no comportamento do usuário quanto das ferramentas oferecidas pelo site. Parte-se da hipótese de que embora o site 
promova uma facilidade maior de conectar-se a outras pessoas, o que o torna mais atrativo é a facilidade de se desconectar das relações que são 
estabelecidas nesse ambiente, com a garantia da facilidade de estabelecer futuras conexões com novas experiências e novos estímulos. A 
pesquisa revela o desdobramento dos relacionamentos amorosos ao longo do tempo, demostrando como o ideal de amor sofreu alterações. 
Conceitos como cibercultura e ciberespaço (Levy e Santaella), identidade cultural (Hall), cultura das mídias (Lemos) e liquidez dos relacionamentos 
(Bauman) foram utilizados para embasar teoricamente essa pesquisa. Já a perspectiva qualitativa no estudo de caso analisou números de 
cadastros; meses de assiduidade; média de atividades no site; perfil do usuário e suas respectivas possibilidades de navegação na template; tipos 
de buscas e interações; além das ferramentas “Pares do Dia”, “Seja Top” e “Como Denunciar” com a finalidade de entender como o site estimula 
a interação entre os usuários e como pode influenciar nas tomadas de decisão. A pesquisa revela como o site ParPerfeito utiliza suas ferramentas 
de comunicação e frases estratégicas para guiar o comportamento dos usuários e estimular as interações. Além disso, percebe-se nos números de 
atividades realizadas entre usuários, que os recursos como bloqueio de usuários, trocas de mensagens, curtidas, entre outras interações, são 
utilizadas de forma constante, fazendo com que a relação virtual se torne mais atrativa e cada vez mais comum na sociedade atual.
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