
esde a década de 1990 - com a chegada da in
ternet ao Brasil - houve uma explosão de no
vos gêneros textuais: blogs, microblogs, chats , 

conversação digital, e-mails, fóruns, listas de discus
são, flogs, dentre outros; produções textuais muito usa
das, mas a inda pouco estudadas pelas nossas ciências 
do texto. Desvendar um pouco dessas novas estrutu
ras é o que nos propõe o doutorado de Ar tarxerxes 
Tiago Tácito Modesto, Processos Interacionais na in
ternet : análise da conversação digital. 

Ao discutir os avanços tecnológicos na comunicação 
e discorrer sobre como a internet tem causado grande 
impacto na vida do homem e da sociedade, Modesto 
observou a necessidade de se estudarem esses novos gê
neros textuais e possibilidades de comunicação, parti
cularmente os quais chamou de "conversação digital", 
a linguagem dos diálogos nos programas MSN e Skype. 

Defendendo que a conversação digital se apresen
ta numa linha tênue entre fala e escrita (uma espécie 
de "texto falado por escrito"), Modesto postula que es
tratégias conversacionais próprias das interações face a 
face poderiam ser usadas no meio digital. Além disso, 
esse ambiente conversacional teria suas peculiaridades. 

Conversa digital 
Os comunicadores instantâneos, como MSN, ofere

cem a possibilidade de trocas de mensagens em tempo 
real e isso permite que os usuários "sintam-se falando 
por escrito". Nessas conversas, os enunciados ganham 
marcas da oralidade, que criam o efeito de proximidade 
própria de interações de corpo presente. É como se os 
recursos linguísticos fossem acionados para simular in
teração face a face, servindo a linguagem, literalmente, 
para "encurtar distância", como diz o já velho jargão. 

Na conversação digital não há alternância nos pa
péis de falante e ouvinte: ambos os interlocutores in
teragem simultaneamente no ambiente virtual. Assim, 
não se pode considerar a troca de falantes como relevan
te para a instauração do processo conversacional, pois 
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não há a necessidade de "lutar" pela 
vez de falar, pela tomada de turno. 

O autor argumenta então que, 
nas conversações digitais, os inter
locutores produzem atos enunciat i
vos, em vez dos tradicionais atos de 
fala de uma conversação presencial, 
caracterizados como a atualização da 
língua numa situação de interação 
por meio da escrita, dependente do 
interlocutor para se desenvolver e 
não apoiados na fala/ oralidade. Por 
não representar um turno, e por se 
tratar de um ambiente digital, clas
sifica-o de A t o Enunciativo Digital 
(AED). Esse A E D teria ação de na
tureza linguística, verbal e interati
va, capaz de produzir efeitos prag
máticos n o interlocutor, a ponto de 
fazê-lo interagir em tempo real, por 
meio de outro AED, acionando as
sim o processo conversacional digi
tal, o conhecido bate-papo. 

Interlocução 
No bate-papo digital, ambos os 

inter locutores disparam AEDs, e 
ambos respondem aos AEDs dispa
rados, sem a necessidade de esperar 
pela "vez" de falar. Também não é 
necessário "sustentar" a vez de fa
lar, ou seja, garantir que o outro ou
ça em silêncio enquan to uma fala é 
proferida: ambos podem emitir seus 
AEDs s imul taneamente , os quais 
serão respondidos à medida que 
se leem os enunciados disparados. 

Outra marcante semelhança en
tre a conversação digital e a intera
ção face a face é o uso intenso de 
marcadores conversacionais, o que 
evidencia o caráter dinâmico e dia-
lógico desse tipo de interação. Além 
de marcadores próprios da oralida
de, encontramos nesses ambientes 
virtuais também marcadores de uso 
exclusivo desse universo, geralmen
te adaptações de situações da inte
ração face a face. 

Os marcadores verbais lexicali-
zados são representados tal como na 
conversação face a face (só que por 
meio da escrita), enquanto os pro
sódicos são representados por vá
rios elementos gráficos, como reti
cências, onomatopeias ou os emo-
ticons (expressões iconográficas que 
representam emoções humanas, co
mo por exemplo: J, L). 

Marcadores 
Elencamos elementos que atuam 

como marcadores conversacionais de 
uso exclusivo no ambiente virtual, 
encontrados nos inquéritos analisa
dos pelo autor: 

a) Reticências (...): Representa
ção prosódica, que indica pausas, 
curtas ou longas. Parece ter uso pa
ra hesitações, finalizações e até em 
progressão de tópico, indicando que 
um EAD será seguido de outro, que 
o completará; 

b) Onomatopeias (ae... ae... ae..., 
uffa, haha, em): Na interação face 
a face, é comum as palavras serem 
acompanhadas de pequenos gestos 
ou de tom de voz mais intimista, re
presentado na interação virtual pe
la expressão lexical do falante com 
o uso de onomatopeia, por meio da 
imitação do som e variação da voz. 
Na interação digital, essas imita
ções se lexicalizam na digitação de 
diversas maneiras, conforme vimos 
nos exemplos apresentados; 

c) Emoticons Figuras iconográ
ficas que representam expressões fa
ciais, elas visam demonstrar emoti
vidade dos interlocutores no mo
mento da conversação; 

d) Caixa alta: O uso de maiús
culas remete ao tipo de marcado
res não linguísticos, prosódicos, in
dicando entonações diferenciadas, 
que podem ser consideradas co
mo "animação" do falante (como: 
A H U E H U E H U E H H A H E U ) o u 

raiva, nervoso e descortesia (como: 
JÁ DISSE Q U E N Ã O VOU!!! ! ) . 

Preocupados com as supostas da
nosas consequências que a escrita 
dos chats teria sobre a escrita esco
lar, muito já se falou sobre aspectos 
mais superficiais presentes nesse ti
po de interação. 

Ensino 
Para muitos, a tal "linguagem de 

internet" parecia se resumir às te
midas abreviações (como "pq" em 
vez de "porque", ou "vc" em substi
tuição a "você"). Indo além do que 
está na superfície, Modesto aponta 
em seu trabalho complexos proces
sos mentais por trás desse jogo inte
rativo, que passa a ser encarado co
mo algo mais que uma brincadeira 
de crianças ociosas. 

Seria difícil negar que, graças a 
esse tipo de interação, existam hoje 
mais jovens em conta to com a pala
vra escrita, ainda que com essas pe
culiaridades analisadas por Modes
to. Se essa tendência é irrefreável, 
não seria nada ruim se a escola pu
desse tirar proveito do conta to que 
os adolescentes têm com esse tipo de 
escrita para, valendo-se disso, auxi
liar os alunos a melhorarem também 
sua escrita formal, padrão. Passo im
portante nessa empreitada é enten
der o funcionamento da conversa
ção digital. 

Para isso, a pesquisa de Modesto 
muito contribui. 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 8, n. 82, p. 28-29, ago. 2012.




