
Especialistas dão vida longa às carinhas 
 
Próximo de completar 30 anos, o emoticon ainda tem muito tempo de vida -inclusive no árido 
ambiente profissional. É o que dizem especialistas ouvidos pela reportagem. 
 
"Pode parecer bobagem, mas essas "modulações emocionais" são fundamentais para manter 
uma conversa em tempo real, ajudando a estabelecer uma relação de confiança entre quem 
está conversando", afirma Ronaldo Lemos, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), 
diretor do Creative Commons no Brasil e colunista de internet do Folhateen. 
 
Segundo ele, mesmo aquelas expressões sem animação e compostas somente por caracteres 
(as carinhas clássicas) permanecerão em alta e se reinventando. "Ainda há muito espaço para 
os emoticons tradicionais evoluírem por conta própria", prevê. 
 
Roberto Caldeira, autor do blog Seu Próximo Emprego (seuproximoemprego.blog.uol.com.br), 
sugere uma fórmula. "Aprovo o uso apenas para contato interno na [mesma] empresa, jamais 
em contato externo [com outra companhia]", diz Caldeira. 
 
Na mesma linha, o consultor do "Fantástico", da TV Globo, Max Gehringer diz que "emoticons 
podem e devem ser usados por colegas de trabalho com interesses afins e graus hierárquicos 
semelhantes". 
 
Mas esse tipo de recurso deve ser usado com moderação. "Quando as pessoas abusam, ele se 
torna muito chato. A comunicação fica poluída com animações e isso atrapalha a conversa", 
pondera Lemos. 
 
"Não me parece apropriado mandar um e-mail para um diretor meio conservador com 
emoticons que ele talvez nem saiba o que significam", afirma Gehringer. "Em caso de dúvida, 
sugiro que quem estiver escrevendo pense se usaria termos de gíria e tratamento informal na 
mensagem. Se a resposta for não, é melhor evitar", diz. 
 
Enquete feita pela Folha Online na semana passada mostra que há receio com relação a esse 
tipo de expressão no ambiente profissional. Até o fechamento desta edição, cerca de 90% dos 
mais de 5.000 votantes disseram preferir evitar os emoticons no trabalho 
 
Em entrevista em 1969, escritor russo anteviu emoticon 
 
Vladimir Nabokov -autor de "Lolita"- foi também um visionário acidental dos costumes on-line. 
Em entrevista ao "New York Times", em 1969, o escritor foi assim questionado: "Como você se 
classifica entre os escritores vivos e do nosso passado imediato?". A resposta foi irônica: 
"Deveria existir um sinal tipográfico especial para um sorriso -uma espécie de marca côncava, 
um colchete invertido, que eu gostaria de traçar agora em réplica à sua questão". 
 
Mestre aceita carinhas 
 
Adeptos de abreviações e gírias da internet são bem-vindos na Universidade da Geórgia, nos 
EUA. A instituição incentiva seus monitores de inglês que lecionam via internet a deixarem os 
alunos confortáveis. Traduzindo: não há problemas em se dirigir ao professor e aos colegas 
com emoticons, na base do internetês. Para a instrutora Ondra Krouse Dismkes, a ideia é 
encorajar os estudantes a se adaptar aos jargões da web. "Eu sinto que eles se sentem mais 
confortáveis em falar comigo dessa forma. Quando os estudantes estão à vontade, isso se 
reflete na escrita deles", diz ela, que também usa algumas carinhas durante as aulas virtuais. 
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