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Ansiedade, chateação e aborrecimento são alguns dos sintomas de quem tem suas 

mensagens visualizadas e não respondidas 
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A Dissertação “Visualizada e não respondida: uma metáfora para pensar a 

experiência do amor mediada pelas tecnologias digitais de comunicação”, de Francine 

Tavares, foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, no ano de 2016. O estudo parte da 

perspectiva das teorias das materialidades da comunicação para investigar como as 

Tecnologias Digitais de Comunicação (TDC) participam da modulação da experiência 

amorosa contemporânea. 

A questão-chave estudada pela a autora se refere à expectativa sobre a resposta de 

mensagens enviadas via WhatsApp a pessoas por quem se tem interesse afetivo/sexual. 

A espera por essa resposta atua na produção de uma série de sensações que geram 

ansiedade, chateação, aborrecimento, sentimento de rejeição e, em última instância, 

indiferença. 

Para compor seu trabalho, a autora combinou metodologias distintas, começando 

por um estudo descritivo online no texto “18 verdades cruéis dos relacionamentos 

modernos que você vai ter que encarar”, do blog Relatos de uma Diva, publicado no Brasil 

em 2014; entrevistas em profundidade com a blogueira e 12 leitores do blog; e 

questionário online com a participação de 700 pessoas. Além disso, a investigação contou 

com levantamento de pesquisas, teorias e autores que ajudaram a pensar questões como 

afeto, emoção, sensibilidade, relação corpo e tecnologia. 

Ao analisar os comentários e relatos dos participantes da pesquisa, a autora chegou 

em três questões identificadas como pontos de intensidade mensagem visualizada e não 

respondida; comunicação multimídia; e múltiplas conversas ao mesmo tempo. Um dos 

indicativos da pesquisa da autora se estruturou na relação direta entre a comunicação 

multimídia – feita por textos, vídeos e imagens via sistema digital (WhatsApp e Facebook 

Messenger) – e as múltiplas conversas. O comportamento, frequentemente, gera o 

fenômeno da mensagem visualizada e não respondida 

Leia a tese na íntegra em: http://www.ppgcom.uerj.br/wp-

content/uploads/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Francine-Tavares.pdf. 
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