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RESUMO 

A comunicação tem papel fundamental no processo de transformação social e é realizada pela 

linguagem, por meio de textos, sejam orais ou escritos. Esses textos sempre se manifestam por um 

gênero textual, que comporta um ou mais tipos textuais e é produzido em algum domínio discursivo, 

sempre se fixando em um suporte pelo qual circula na sociedade. Nas últimas décadas, surgiram novos 

gêneros, denominados por Marcuschi (2008) de ―gêneros emergentes da mídia virtual‖, que 

constituem o discurso interpessoal eletrônico/digital e circulam em suportes com características 

específicas, mas sobre os quais ainda há poucos estudos. Vários aplicativos foram criados com o 

intuito de possibilitar a troca de mensagens em tempo real, sendo o de maior sucesso o WhatsApp 

Mensenger, que permite não só o bate-papo entre dois usuários, como também a criação de grupos de 

conversa, além de disponibilizar recursos multimídia. Desse modo, o presente trabalho tem como 

objetivo aplicar algumas noções de Linguística Textual ao WhatsApp, destacando os recursos de 

oralidade encontrados nas conversas desse aplicativo. Para isso, foi feita uma análise cujo corpus é 

constituído por três conversas de grupos inseridos no WhatsApp. O trabalho foi realizado com base 

bibliográfica em autores da Linguística Textual, como Marcuschi (2008), Elias (2011) e Xavier 

(2011), com o auxílio de Castells (2005), da Sociologia da Informação, assim como noções da 

gramática textual-interativa encontrada em estudos realizados por autores como Koch (2006) e 

Marcuschi (2008). Dessa forma, foi possível perceber a relação suporte-gênero, bem como a 

criatividade no uso da língua por meio das marcas de oralidade no WhatsApp, visto que os textos que 

nele circulam, embora escritos, situam-se mais próximos ao polo da fala conversacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de textos; Gênero bate-papo virtual; Oralidade; WhatsApp. 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo está em processo de implantação de uma Nova Ordem Mundial baseada no 

conceito de rede. A comunicação tem papel fundamental no processo de transformação social, 



levando em consideração as relações que os meios de comunicação proporcionam à 

sociedade. Nesse contexto, surgem as empresas desenvolvedoras de aplicativos, que 

mobilizam milhões de pessoas (CASTELLS, 2005). 

Em meio a essa perspectiva, cresce no mercado uma ferramenta chamada bate-papo, 

que possibilita a comunicação entre pessoas situadas em diferentes localidades. Inicialmente, 

essa função era possível apenas através do computador; porém, com o crescente avanço da 

tecnologia, ocorreu uma migração dos bate-papos, que passaram das telas do computador para 

as telas sensíveis a toque dos smartphones, que tem como principal característica a questão da 

mobilidade. 

Vários aplicativos foram criados com o intuito de possibilitar a troca de mensagens em 

tempo real através de dois ou mais usuários. Pesquisas apontam que, dentre eles, o de mais 

sucesso entre os usuários é o WhatsApp. Este permite não só o bate-papo entre os seus 

usuários, como também a troca de imagens, áudios e vídeos, além da criação de grupos de 

conversa.  

Há, hoje em dia, poucos trabalhos acerca dessas novas modalidades de conversação.  

Portanto, buscamos, com este estudo, reconhecer os recursos da oralidade presentes nas 

conversas do WhatsApp, pois acreditamos que, apesar de se tratarem de textos escritos, estes 

se situam – como Koch (1997) apresentou ser possível – ―no contínuo, mais próximos ao pólo 

da fala conversacional‖. 

O trabalho se dividirá em quatro seções: na primeira seção, trataremos de esclarecer as 

diferenças entre domínio, gênero, tipo e suporte textuais; na segunda parte, explicaremos os 

domínios da oralidade e da escrita; a terceira seção será acerca do aplicativo WhatsApp; e, na 

quarta parte, apresentaremos os resultados de nossa pesquisa. 

 

1. CONCEITUANDO DOMÍNIO DISCURSIVO, GÊNERO, TIPO E SUPORTE 

TEXTUAIS 

Partindo do pressuposto de que é impossível não se comunicar verbalmente por algum 

texto, apresentaremos algumas noções básicas da Linguística Textual que nos servirão de base 

para análise posterior. Para atingir esse objetivo, adotaremos as definições propostas por 

Marcuschi (2008). 

O conceito de tipo textual se refere a uma construção teórica definida pela natureza 

linguística e pela sequência retorica de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos 

verbais, relações logicas, estilo). As categorias de tipos são, em geral, argumentação, 

narração, descrição, exposição e injunção, sem tendência a aumentar. 



Já a ideia de gênero textual indica os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes, caracterizados por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas sociais, institucionais e técnicas. 

Diferentemente dos tipos, os gêneros são inúmeros e constituem listagens abertas. Podemos 

citar como exemplo a carta, o bate-papo virtual e a bula de remédio. 

Domínio discursivo, por sua vez, designa praticas discursivas nas quais podemos 

identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como 

rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder. Dessa forma, 

não abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles. Exemplos de domínios 

são: jornalístico, interpessoal e publicitário.  

Outra noção fundamental é a de suporte de gêneros textuais. Esta geralmente não 

recebe a mesma atenção que as demais, mas é de extrema importância para nossa discussão. O 

suporte é um lócus físico ou virtual em formato especifico que suporta, fixa e mostra um 

texto, ou seja, é uma superfície na qual o gênero aparece manifestado materialmente. 

Defendemos que o suporte deve influenciar a natureza do gênero suportado e por isso, merece 

destaque.  

Podemos classificar os suportes em dois tipos: os suportes convencionais, produzidos 

para essa finalidade (como um livro), e os suportes incidentais, que podem trazer textos 

ocasionalmente, mas não têm nisso sua finalidade (como roupas, paredes e até o corpo 

humano). 

Uma distinção importante, mas nem sempre fácil é entre suporte de gênero textual e o 

próprio gênero. Como exemplo dessa dificuldade, o próprio Marcuschi afirma que já entendeu 

o outdoor como um gênero, mas hoje defende que este é um suporte para vários gêneros. 

Assim, constatamos que um texto sempre se manifesta por um gênero textual e que 

todos os gêneros comportam um ou mais tipos textuais, são produzidos em algum domínio 

discursivo e sempre se fixam em um suporte pelo qual circulam na sociedade.  

 

2. ORALIDADE VERSUS ESCRITA 

A produção textual é sempre produto do trânsito do sujeito escrevente por práticas 

sociais orais e escritas. Em sociedades letradas, não há a existência de textos que poderiam ser 

caracterizados como essencialmente orais ou escritos (CHACON, 2005). No entanto, num 

mesmo nível, as duas não têm as mesmas formas, nem a mesma gramática, nem os mesmos 

―recursos expressivos‖, cada uma possui características próprias. 



Isso não significa, porém, que a fala e a escrita devam ser vistas de forma dicotômica. 

Acredita-se que os diversos tipos de práticas sociais de produção textual situam-se ao longo 

de um contínuo tipológico, em cujas extremidades estariam, de um lado, a escrita formal e, de 

outro, a conversação espontânea, coloquial. O autor Marcuschi (1986) afirma que ―as 

diferenças entre fala e escrita se dão dentro do coninuum tipológico das práticas sociais e não 

na relação dicotômica de dois polos opostos‖ (MARCUSCHI, 1986 apud KOCH, 1997). 

Vários autores indicam critérios diferentes para situar os diversos textos ao longo desse 

contínuo. Koch e Oesterreicher (1990) sugerem a utilização, além do critério do medium, oral 

ou escrito, do critério da proximidade/distância. Chafe (1985), por sua vez, leva em conta o 

envolvimento maior ou menor dos interlocutores, enquanto Halliday (1987) postula que, à 

medida que o texto escrito possui maior densidade lexical, o texto falado, ao contrário do que 

se costuma afirmar, possui maior complexidade sintática. Desta forma, fala e escrita 

apresentam tipos de complexidade diferentes (KOCH, 1997).  

 Diante disso, observamos que existem textos escritos que se situam mais próximos ao 

polo da fala conversacional (como bilhetes ou cartas familiares), ao passo que há textos 

falados que se aproximam do polo da escrita formal (como conferências e entrevistas 

profissionais), existindo, também, tipos mistos e intermediários. 

Não é incomum dizer que o gênero bate-papo simula uma conversa espontânea face a 

face. Conversações desse tipo buscam reproduzir a mesma velocidade de trocas orais 

presenciais, e assim, com o uso de traços típicos da oralidade (como alongamentos vocais), 

tornar a interação remota mais próxima da forma natural de conversar. 

A comunicação à distância possui peculiaridades: pode ser síncrona ou assíncrona. A 

síncrona ocorre predominantemente quando os interlocutores estão conectados ao mesmo 

tempo (como no Skype), já na assíncrona, apenas um está conectado e aguarda a resposta do 

outro, como ocorre nos e-mails.  

Com o avanço da nova tecnologia, atualmente dispomos de recursos multimídia como 

texto, som, imagem e vídeo, mas, tradicionalmente, a comunicação mediada pelo computador 

e pelo celular tem sido baseada na escrita. Esse tipo de comunicação talvez nunca houvesse 

sido tão valorizado antes do advento da internet, quando surgiu a necessidade de conseguir se 

expressar utilizando basicamente a língua escrita em vez da fala. Observamos, a partir daí, a 

criação de uma linguagem particular (um ―dialeto escrito‖ com efeito oral) em que algumas 

de suas formas têm penetrado no cotidiano.  

Podemos afirmar que uma das peculiaridades da Comunicação Mediada pelo 

Computador é a criatividade no uso da língua. De fato, a escrita pode ser mais ambivalente e, 



por isso, requer certa habilidade da parte do escritor para se fazer entender. Quando dispomos 

apenas de um texto escrito, é mais difícil para o receptor perceber qual emoção está sendo 

expressa pelo emissor. 

Se não dispomos de dados suficientes, na própria escrita, que nos deem indicações a 

respeito, é possível que interpretemos a frase emprestando-lhe um tom de voz que desejarmos 

ou escolhermos, e que não necessariamente corresponde à intenção do redator. Como a 

principal intenção daqueles que utilizam o internetês é simular uma conversa espontânea e 

congênere à conversa falada, as emoções humanas são, em sua maioria, expressas pelos 

emoticons/emojis, alongamentos vocais e através da utilização da caixa alta, entre outros 

recursos que serão discutidos mais adiante. 

 

3. WHATSAPP: CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES 

O WhatsApp Messenger é um mensageiro para smartphones, no qual além das 

mensagens básicas, os usuários podem criar grupos e enviar mensagens ilimitadas com 

imagens, vídeos e áudios. Criado em 2009, na Califórnia, por Jan Koum e Brian Acton, o 

WhatsApp é hoje o mais popular em 140 países e é apontado como o aplicativo de celular 

mais importante para os usuários brasileiros
1
. 

De acordo com as categorias discutidas acima, o WhatsApp é um suporte convencional 

para gêneros textuais. Os textos que nele são fixados se materializam nas conversas privadas 

ou nas conversas em grupo, que podemos considerar correspondentes ao bate-papo virtual. 

Este é um termo usado para designar aplicações de conversação em tempo real e, de modo 

geral, pode se dividir em dois tipos: o bate-papo virtual em aberto, que tem inúmeras pessoas 

interagindo simultaneamente e bate-papo virtual privado, realizado entre dois usuários.  

Tanto no bate-papo aberto quanto nas conversas em grupo há uma relação hiperpessoal; 

enquanto no bate-papo privado e nas conversas privadas a relação é interpessoal. No entanto, 

enquanto no bate-papo tradicional a participação interativa ocorre entre usuários conhecidos 

ou desconhecidos, que podem se utilizar de apelidos fictícios para manter o anonimato, 

quando fixadas no WhatsApp, as conversas são geralmente entre conhecidos e não anônimos, 

visto que o aplicativo é vinculado ao número de celular do usuário.  

Além disso, a plataforma em estudo permite interação síncrona entre os interlocutores, 

que seria, segundo a classificação sugerida por Lima (2013), revisitando as propostas por 

Thompson (2011) e Fairclough (2003), uma interação mediada simultânea, ou seja, os 

                                                           
1
 Informações divulgadas no site e no resumo de aplicativos do WhatsApp Inc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo_real


participantes do evento discursivo interagem à distância, mas partilham um mesmo quadro de 

referência temporal.  

Contudo, vale ressaltar que a sincronia em tal suporte não é obrigatória, como no Skype, 

citado na seção anterior, já que no WhatsApp a mensagem pode ser enviada num momento e 

recebida, bem como visualizada pelo outro usuário, apenas posteriormente, sendo, nesses 

casos, assíncrona. Este é um traço recorrente nas conversas em grupo, nas quais não são raros 

os momentos em que nem todos os participantes estão conectados simultaneamente.  

Além disso, a plataforma disponibiliza diversos recursos para que a conversa se 

desenvolva de forma mais abrangente e multimidiática, que são importantes na relação de 

influência entre o suporte e o gênero por este suportado, mostrado e/ou fixado, mas sobre os 

quais não cabe nos aprofundarmos aqui.  

Aproximando-nos mais especificamente de nosso objeto de estudo, temos que o dialeto 

usado no aplicativo WhatsApp é o internetês. Segundo Antônio Carlos Xavier 

Este é um dialeto ―escrito‖ com um efeito oral, e o seu diferencial está 

no fato de que ele nasce na modalidade escrita da língua, realiza-se 

apenas nela, mas esforça-se para conservar a espontaneidade e 

dinamismo da modalidade falada (XAVIER, 2011). 

Dessa forma, defendemos que o aplicativo em discussão é um suporte de conversas 

virtuais privadas ou em grupo (bate-papo virtual), em que podem aparecer os diversos tipos 

textuais, que são produzidas no domínio discursivo interpessoal eletrônico/digital e 

localizadas no contínuo da oralidade. Reafirmamos a relação de influência suporte-gênero e 

analisaremos, a seguir, como os recursos de oralidade se apresentam nas conversas de 

WhatsApp. 

 

4. “HEY, WHATSAPP?” ANÁLISE DE CONVERSAS EM GRUPO 

 Podemos inferir que o discurso usado no WhatsApp, apesar de escrito, se assemelha 

muito ao contínuo do texto falado, se observarmos características dessa modalidade textual 

apresentadas por Koch (1997): é relativamente não-planejável de antemão, o que decorre de 

sua natureza altamente interacional e planejamento e verbalização ocorrem simultaneamente, 

porque ele emerge no próprio momento da interação. A autora apresenta ainda uma citação de 

Marcuschi (1986), lembrando que a linguagem falada se trata de: 

[...] uma atividade de co-produção discursiva, visto que os 

interlocutores estão juntamente empenhados na produção do texto: 

eles não só procuram ser cooperativos, com também ―co-negociam‖, 



―co-argumentam‖, a tal ponto que não teria sentido analisar 

separadamente as produções de cada interlocutor (MARCUSCHI apud 

KOCH 1997). 

Todos esses elementos estão também presentes em conversas no WhatsApp. Retomamos 

Xavier (2011), que aborda as características fono-morfo-sintático-semântico-pragmáticas no 

que se refere aos aspectos fonológicos que se engajam em conversações que ocorrem em 

ambientes virtuais. O autor percebe que, normalmente, essas conversações buscam reproduzir 

a mesma velocidade das trocas orais presenciais, portanto, encontramos nelas traços típicos da 

oralidade. 

Nessa pesquisa, analisamos três conversas ocorridas entre grupos do WhatsApp. O 

grupo usado no exemplo 1 (Imagem 1) é formado por cinco amigos na faixa etária de 22 a 25 

anos. Para manter o anonimato dos integrantes presentes na conversa, usaremos os seguintes 

pseudônimos: Iris, Luiz, Maria e João. No exemplo 2, o grupo é composto por quatro amigas, 

na faixa etária de 19 a 21 anos, escolhemos como pseudônimos para o grupo: Karla, Elena, 

Marina e Bianca. O grupo do exemplo 3 é composto por colegas de uma turma de Língua 

Espanhola na faixa etária de 22 a 50 anos, nesse grupo serão usados os pseudônimos: Luiza, 

Sarah, Cida, Marta e José. 

 

Exemplo 1. 

 

 

Exemplo 2. 

Imagem 1. Print Screen da tela de conversa do WhatsApp tirada do celular da Maria. 



 

 

Exemplo 3 

 

 

No exemplo 1, João, Maria e Luiz haviam chegado ao cinema e esperavam por Iris – 

que estava atrasada. No entanto, apenas ao chegarem ao cinema descobriram que ela 

precisava apresentar o seu cartão de crédito para retirar os ingressos de Maria e Luiz– que 

haviam sido comprados previamente por ela. Já no exemplo 2, a conversa se dá em torno de 

fatos que estão acontecendo no dia-a-dia das amigas. No exemplo 3, o grupo discutia a 

respeito da foto que seria usada na placa de formatura da turma a qual os integrantes 

pertencem. 

Koch (1997) aplica os seus estudos ao uso da oralidade por crianças iniciando o seu 

processo de alfabetização. Podemos notar semelhanças entre esse estudo e o que buscamos 

alcançar. A autora propõe que, geralmente, os interlocutores partilham uma gama de 

Imagem 2. Print Screen da tela de conversa do WhatsApp tirada do celular da Bianca. 

Imagem 3. Print Screen da tela de conversa do WhatsApp tirada do celular da Marta. 



conhecimento acerca do que se está falando, portanto, ela defende que ocorre muito uso de 

elementos dêiticos, assim como outras formas referenciais cujos referentes têm de ser 

depreendidos da situação comunicativa ou do conhecimento partilhado com o interlocutor. 

Podemos comprovar tal situação na conversa do exemplo 1 ao notarmos que apenas os 

envolvidos saberiam dizer o que estava causando conflito entre os integrantes – nesse caso, o 

elemento surpresa para a retirada dos ingressos do cinema e o atraso de Iris. Ainda nesse 

mesmo exemplo, podemos notar esse evento ao analisarmos a retomada da conversa que 

havia sido interrompida, como no momento em que João respondeu a pergunta de Iris – que 

havia sido feita antes de Luiz chamar atenção para a necessidade do cartão para a retirada dos 

ingressos. Há ainda o uso de termos que só poderiam ser conhecidos pelos moradores da 

cidade, como o nome da rua (Josefa) e expressões regionais como oxe. 

Koch (1997) também destaca o emprego de anafóricos e a ausência de um referente 

textual, bem como o uso ambíguo de formas anafóricas como ele e ela. No exemplo 1, esse 

efeito pode ser notado pelo emprego do pronome teu para retomar a palavra cartão e no uso 

do pronome ele para se referir ao João. No exemplo 2 podemos notar que Karla usa o artigo 

um para se referir a bolo, sem precisar reintroduzir a palavra e posteriormente Marina usa o 

mesmo pronome para se referir ao livro que havia lido. 

A autora salienta que na maioria dos textos analisados, existia uma grande falta de 

pontuação. O mesmo pode ser visto nas conversas de WhatsApp. São raros os usuários que 

usam o ponto final, e as vírgulas se encontram menos presentes do que em textos escritos 

formais. A pontuação recorrente nos três exemplos se dá no ponto de interrogação, que se 

mostra necessário para que o receptor saiba que está sendo feita uma pergunta e não uma 

afirmação. Também pode ser notada a ausência de sinais de acentuação em ambas as 

conversas. Concluímos que, na necessidade de haver uma maior rapidez na escrita e no envio 

das mensagens – instantâneas –, os usuários optam por não usar a pontuação adequada, 

mesmo aqueles que sabem usá-las perfeitamente. 

Outro recurso amplamente utilizado pelas crianças analisadas por Koch é a grafia 

correspondente à palavra ou sequência de palavras tal como pronunciadas. No exemplo 1, 

podemos ver esse recurso ser empregado por Iris, ao usar a expressão armaria como uma 

alternativa para a expressão Ave Maria. No exemplo 2 Karla fez isso ao substituir a palavra 

negra por nêga, pois esta última se assemelha a forma como alguns de nós falamos, assim 

como a palavra filha por fia e é por eh. No exemplo 3 também encontramos esse tipo de 

efeito, quando Sarah substitui o é por eh. 



Maiorino (2002) defende que o ciberespaço é um espaço rico para perceber a dinâmica 

da língua, sua plasticidade e a variedade de recursos que ela oferece para a expressão de 

sentidos. Ela cita como exemplo o uso da repetição de pontos de exclamação (!!!!!!) para 

gritar com alguém, ―já que a escrita não oferece o som‖. No exemplo 1, vemos a repetição dos 

pontos de interrogação (???) por Maria como uma tentativa de chamar a atenção de Iris. Já o 

uso de palavras escritas em caixa alta representa uma elevação da voz e, portanto, demonstra 

que Maria estava gritando com Iris. No exemplo 3, o uso de pontos de interrogação 

excessivos e caixa alta por Sarah e Cida serviram para chamar atenção para algo que as estava 

preocupando. 

Maiorino também demonstra as diferentes maneiras de rir em bate-papos virtuais, 

ressaltando que cada uma delas nos parece como uma risada diferente, exatamente como 

ocorre na língua oral.  No exemplo 1, podemos ver esse recurso ser empregado através das 

risadas de Maria e Iris, que se tratam do uso de letras aleatórias – risada escrita que se tornou 

popular na internet. Já no exemplo 2 e 3, foram usadas, por Bianca, Carla, Elena e Marta uma 

risada mais tradicional dos bate-papos virtuais: o kkkkkk. Esta é usada com a intenção de 

representar o som de uma risada real.  

Além das risadas, também encontramos o uso de palavras não existentes com a intenção 

de representar sons, podemos ver tal efeito no exemplo 2, quando Bianca emprega a 

expressão hummmm para demonstrar o interesse pelo sabor do bolo, representando um som 

que ela faria se estivesse tendo essa conversa face-a-face. 

Xavier (2011) cita como exemplo de marcas de oralidade os alongamentos vocais que 

enfatizam certas palavras e manifestam a emoção do sujeito uma vez que não assumem voz 

para tal. Esse tipo de recurso é encontrado no exemplo 1, com alongamentos de palavras 

como cartão, sei e logo (feitos por Maria) e corre (feito por João). No exemplo 2, 

encontramos esse recurso duas vezes, em ambos os casos usado por Bianca, quando ela 

alonga a consoante na expressão hum e, novamente, quando alonga a vogal ao escrever eita. 

No exemplo 3 tal efeito é encontrado apenas uma vez, quando Cida alonga as vogais da 

palavra hoje para dar ainda mais ênfase a sua pergunta.  

Ademais, são recursos notados por Xavier (2011): ausência da consoante r em final de 

palavras para marcar a descontração, substituição de vogais finais para representar a real 

sonoridade quando pronunciadas espontaneamente – Karla e Sarah trocam o é pelo eh, pois 

ambos possuem sons semelhantes –, uso de anacolutos – se caracteriza como um início de 

frase que não tem continuidade e é encontrado em todos os exemplos, pois a maioria dos 

usuários não começa uma frase e a termina na mesma linha –, corte de palavras e supressão de 



vogais e consoantes. Esse último pode ser notado no exemplo 1 através do uso de abreviações 

como pq, vc e q; no exemplo 2 com as abreviaturas q, n, p, obg, mt, hj, vc, pags, num (junção 

das palavras em e um, muito usado oralmente) e agr; e no exemplo 3 com hj, gnt, qnt, q, + 

(substituindo a palavra mais), tds e mt. 

Outra característica do WhatsApp são os emojis. Estes são imagens com cara de desenho 

animado que costumam ser usados para expressar emoções nem sempre tão fáceis de serem 

expressas por meio de palavras escritas, assim como para transmitir expressões faciais que 

não podem ser percebidas pelo interlocutor (REIS, 2013). Assume-se que, no exemplo 1, os 

emojis foram usados por Maria para exprimir tristeza pelo desenrolar da situação. No exemplo 

3 os emojis usados por Karla e Elena expressam os seus sentimentos em relação as suas 

frases. O primeiro emoji de Karla demonstra que, talvez, ela tenha feito uma piada – que 

deveria ser reconhecida como tal pelo resto do grupo –, o segundo serve para reforçar a sua 

gratidão e o terceiro para dar ênfase a sua congratulação a amiga.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos observados, concluímos que o processo de transformação 

social fomentado pelo surgimento e desenvolvimento dos meios de comunicação 

proporcionou para a sociedade novas perspectivas de interação e relacionamento. Com o 

crescimento do mercado tecnológico e o surgimento de novos aparelhos e aplicativos, a 

possibilidade de trocas de mensagens em tempo real entre dois ou mais usuários estimulou a 

composição do ―dialeto escrito‖ com efeito oral denominado ―internetês‖.  

Conforme se desenvolveu no trabalho, todo texto se realiza em algum gênero e é 

produzido em algum domínio discursivo, sendo que o texto sempre se fixa em algum suporte 

pelo qual atinge a sociedade. Percebemos que o Whatsapp é um suporte convencional do 

gênero bate-papo e de domínio discursivo interpessoal eletrônico/digital. Encontramos através 

de nossa análise vários recursos que comprovam que os usuários do aplicativo em questão se 

comunicam entre si com o objetivo de reproduzir ou simular uma conversa espontânea face a 

face, exprimindo emoções, abreviando palavras e substituindo vogais, aspectos que indicam a 

intenção de reproduzir com precisão a sonoridade e a pronúncia coloquial.  

A naturalidade e a falta de confusão ou dúvidas referentes ao uso desses recursos 

demonstra que o internetês já faz parte da nossa língua, posto que a utilização de um dado 

dialeto é uma decisão arbitrária e não exclusivamente linguística. Essa aceitação entre seus 

usuários ocorre devido a sua eficácia, por meio de recursos como as marcas de oralidade, no 

atendimento aos diversos desígnios comunicativos para os quais é utilizado. 
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